
Opinnäytetyö (AMK) 

Sosiaaliala 

Toiminnalliset menetelmät 

2014 

 

 

 

 

Sara Saarinen 

SATEENKAAREVAA 
VANHEMMUUTTA TUKEMASSA 

– Vanhempien näkemyksiä Sateenkaariperheet 
ry:n kesäleirin merkityksestä vanhemmuuden 
tukijana 

  



OPINNÄYTETYÖ (AMK) | TIIVISTELMÄ 

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU 

Sosiaaliala | Toiminnalliset menetelmät 

2014 | 50+liitteet 

Outi Linnossuo 

Sara Saarinen 

SATEENKAAREVAA VANHEMMUUTTA 
TUKEMASSA – VANHEMPIEN NÄKEMYKSIÄ 
SATEENKAARIPERHEET RY:N KESÄLEIRIN 
MERKITYKSESTÄ VANHEMMUUDEN TUKIJANA 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tehdä näkyväksi sateenkaariperheiden vanhempien 
näkemyksiä sateenkaarivanhemmuuden tukemisesta ja tuen tarpeista sekä kartoittaa 
vanhempien antamia merkityksiä Sateenkaariperheet ry:n perheleirille vanhemmuuden tukijana. 
Tutkimuksen tarkoituksena oli myös pyrkiä tuottamaan tietoa sateenkaariperheiden leirien 
kehittämiseksi perhelähtöisemmäksi. Tutkimuksen toimeksiantajana oli Sateenkaariperheet ry:n 
järjestö ja tutkimus kohdentui järjestön perheleiriin, joka järjestettiin 4.-7.7.2014 Sauvossa.  

Tutkimukseni on laadullinen tutkimus. Tutkimuksen aineisto kerättiin vanhemmille suunnattujen 
kyselyiden avulla. Kesän perheleirin alussa vanhemmat, jotka halusivat ottaa osaa tutkimukseeni, 
saivat täytettäväkseen alkukyselyn, jonka avulla kartoitin heidän toiveitaan ja odotuksiaan 
tulevalta leiriltä. Halusin alkukyselyn avulla selvittää myös mikä sai perheet lähtemään leirille ja 
miten he toivoivat leirin tukevan omaa vanhemmuuttaan. Viikon kuluttua leirin lopusta lähetin 
alkukyselyn palauttaneille vanhemmille sähköisen Webropol-kyselyn, joka koostui avoimista 
kysymyksistä ja monivalintakysymyksistä. Kysymyksissä kartoitettiin heidän kokemuksiaan ja 
näkemyksiään heidän sateenkaarivanhemmuutensa tukemisesta ja minkälaisena he näkevät 
perheleirin roolin yhtenä vanhemmuuden tukitahona. Aineistoa analysoin sisällönanalyysin 
avulla. Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä tarkastelen perheen, vanhemmuuden ja 
perheleirien käsitteitä edeten fokusoiden tarkastelemaan sateenkaariperheiden, 
sateenkaarivanhemmuuden sekä sateenkaariperheille suunnattujen perheleirien ominaispiirteitä.  

Tutkimukseni tarkoituksena ei ollut tehdä yleispäteviä päätelmiä sateenkaarivanhempien tuen 
tarpeista vaan tuoda esiin leirille osallistuneiden vanhempien ajatuksia ja näkemyksiä. Keskeisinä 
tuloksina tutkimuksen perusteella voi sanoa, että vanhemmat kokivat perheleirin merkityksen 
tärkeänä vanhemmuuden tukemisessa. Perheleirin nähdään tarjoavan vertaistukea, uusia 
sosiaalisia kontakteja sekä tukevan koko perheen identiteettiä. Lisätukea kaivattiin esimerkiksi 
parisuhteen tukemiseen. Kaikki vastanneet kokivat myös yleisesti ottaen saavansa tukea 
vanhemmuuteensa eri tukitahoilta kuten läheisiltä, ystäviltä, sateenkaariperheiden järjestöltä, 
neuvolasta ja koulusta. 
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SUPPORTING THE RAINBOW PARENTHOOD – 
THE PARENTS’ PERSPECTIVE ON RAINBOW 
FAMILIES’ FAMILY CAMP´S SIGNIFICANCE ON 
SUPPORTING PARENTHOOD 

The purpose of this thesis was to make visible the views that rainbow families’ parents have on 
the support needed for parenthood in rainbow families as well as to survey the reasons given by 
the parents on the importance of Rainbow Families’ association’s family camp in its support for 
parenthood. The purpose of the study was also to provide information to the rainbow family camps 
to help them develop to be even more family-based. The study was commissioned by the 
Rainbow Families and the research focused on the organization’s family camp held in Sauvo from 
04-07.07.2014.  

This thesis is a qualitative study and the data was collected by the means of surveys which were 
directed to the parents attending the summer camp. At the beginning of the camp the parents 
who wanted to take part in the study were presented with an initial survey which identified their 
hopes and expectations for the upcoming camp. I conducted the first survey to find out what had 
encouraged the families to attend the camp and how they hoped it would help support their own 
parenthood. A week after the camp I sent an electronic Webropol survey to those who returned 
initial questionnaires. The survey consisted of open and multiple-choice questions about the 
parents’ experiences and views on supporting their rainbow parenthood as well as the role of the 
family camp as one of the support quarters. After this the material was analyzed using the content 
analysis. The theoretical reference frame consists of opening the concepts of family, parenthood, 
and family camps and focuses on exploring the concepts and characteristics of the rainbow family, 
rainbow parenting and rainbow family-oriented family camps.  

However this study was not designed to draw any concrete conclusions on the rainbow families’ 
parents needs for support but rather to point out the ideas and views of parents who attended the 
summer family camp. The final results of the study shows that the parents feel that the family 
camp’s importance is major in supporting parenthood. The camp is viewed to provide peer 
support, new social contacts and support for the identity of the whole family. The study also 
showed that additional support for couples and partnerships is hoped for. In general all the 
respondents also experienced receiving support for their parenthood from various sources. 
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1 JOHDANTO 

Tutkimukseni kiinnittyy sosiaalialan toimintaympäristössä perhetyöhön ja erityi-

sesti vanhemmuuden tukemisen tarkasteluun. Se kohdentuu marginaaliryhmien 

tukemiseen, sillä tutkittava joukko koostuu sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön 

kuuluvista henkilöistä ja heidän perheistään. Tutkimukseni käsittelee Sateenkaa-

riperheet ry:n kesäleirille 4.-7.7.2014 osallistuneiden sateenkaariperheiden van-

hempien näkemyksiä oman sateenkaarivanhemmuutensa tukemisesta, eritoten 

keskittyen kesän perheleirin merkitykseen vanhemmuuden tukijana. Tutkimusai-

neistoni keräsin perheleirille osallistuneilta vanhemmilta alkukyselyn ja Webro-

pol-kyselyn avulla. 

Tutkimukseni ei ole organisaatiolta saatu tilaustyö, vaan ajatus tutkimukseen lähti 

aiheen ajankohtaisuudesta sekä omasta kiinnostuksestani sateenkaariperheiden 

parissa tehtävään työhön. Valitsin tutkimusaiheeksi vanhemmuuden tukemisen, 

sillä minua kiinnostavat perhetyö, vanhemmuus ja vanhemmuuden moninaiset 

piirteet ja muodot. Olin itse kesällä 2013 Sateenkaariperheet ry:n perheleirillä las-

tenohjaajana, jolloin jäin pohtimaan leirien merkitystä vanhemmuudelle sekä 

koko perheen hyvinvoinnille, ja aloin kypsytellä ajatusta tutkimuksen toteuttami-

sesta perheleireistä.  

Tutkimukseni raportointi etenee olennaisten käsitteiden ja tutkimuksen teorian 

avaamisen kautta tulosten kuvaamiseen, päätyen johtopäätöksiin, pohdintaan ja 

loppusanoihin. Teoreettisessa viitekehyksessä tarkastelen ensin perheen käsi-

tettä, vanhemmuutta ja vanhemmuuden tukemista yleisellä tasolla, edeten siitä 

sateenkaariperheisiin ja sateenkaarivanhemmuuden tarkasteluun. Avaan myös 

perhetyön ja perheleirin käsitteitä keskittyen lopulta Sateenkaariperheet ry:n per-

heleireihin ja kesällä 2014 pidettyyn perheleiriin. Viitekehyksen rajaamiseksi en 

tämän työn puitteissa lähtenyt pureutumaan sen syvällisemmin erikseen äitiyteen 

tai isyyteen vaan käsittelen vanhemmuutta yleisellä tasolla. Itse tutkimuksessa ei 

myöskään tutkittu erikseen isyyden tai äitiyden kokemusta tai näkemysten eroja, 

joten rajaaminen tuntui luonnolliselta.  
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Tutkimukseni nimessä ja tutkimusraportissa käytän termiä ”sateenkaareva”, mikä 

on yleisessä käytössä oleva termi. Sateenkaareva on adjektiivi, jolla voidaan ku-

vata kaikkia sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön liittyviä asioita esimerkiksi sa-

teenkaarevat nuoret tai sateenkaarevat elokuvat. (Seta 2014a.) 
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2 VANHEMMUUS SATEENKAARIPERHEESSÄ 

2.1 Perheen määritelmä ja vanhemmuuden roolit 

Suomen tilastokeskuksen mukaan samassa taloudessa asuvat henkilöt määritel-

lään perheeksi (Vilén ym. 2010, 10). Perhe on kuitenkin käsitteenä joutunut uu-

delleen arviointien kohteeksi, sillä perhemallien moninaistuminen ja perherajojen 

epäselvyys vaikeuttavat nykyaikaisen perheen määrittelyä (Jallinoja 1998, 63). 

Vilénin ym. (2010) mukaan perheen muodostavat lapsettomat tai lapsen kanssa 

asuvat avoparit, avioparit, rekisteröidyt pariskunnat tai yksinhuoltajat. Erilaisiksi 

lapsiperheiksi luokitellaan ydinperheet, uusperheet, adoptioperheet, sijaisper-

heet, sateenkaariperheet, monikulttuuriset perheet sekä yksinhuoltajaperheet. 

(Vilén ym. 2010, 10, 12.) 

Perhe on ihmiselle tärkeä voimavara ja turvapaikka, jossa jokaisen perheenjäse-

nen hyvinvointi vaikuttaa koko perheen hyvinvointiin (Kyyrönen 2003, 67; Vilén 

ym. 2010, 12). Perheellä ja sen sisäisellä vuorovaikutuksella on ensisijainen rooli 

lapsen sosiaalistajana yhteiskuntaan; se välittää vallitsevia tapoja ja käytäntöjä, 

eettisiä sääntöjä, normeja ja roolimalleja sekä arvoja (Taavitsainen & Oranen 

1985, 10). 

Vanhemmuuden roolit 

Vanhemmuus on vuorovaikutteinen rooli, jonka sisältö on yksilöllinen (Helminen 

2001, 3). Se jaetaan kulttuurissamme usein sukupuolen mukaisesti äitiyteen ja 

isyyteen, mutta sitä voidaan tarkastella myös biologisesta, juridisesta, psyykki-

sestä tai sosiaalisesta näkökulmasta (Aarnipuu 2007, 32; Vilén ym. 2010, 10). 

Biologinen vanhemmuus liitetään geneettiseen vanhemmuuteen ja juridinen van-

hemmuus yhteiskunnan antamiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Sosiaalisella van-

hemmalla viitataan aikuiseen, joka huolehtii olennaisella tavalla lapsen arjesta. 

Psyykkisellä vanhemmuudella viitataan aikuiseen, jonka lapsi kokee tunnetasolla 

vanhemmakseen. (Vilén ym. 2010, 10–11.) 
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Vanhemmuuden rooleja voidaan tarkastella myös Varsinais-Suomen lastensuo-

jelun kuntayhtymän kehittämän Vanhemmuuden roolikartan avulla. Roolikartan 

kuvaamia vanhemmuuden rooleja ovat huoltaja, rakkauden antaja, rajojen aset-

taja, ihmissuhdeosaaja ja elämän opettaja. (Tapio ym. 2010, 136–137.) Sihvolan 

(2002) mukaan näihin rooleihin olisi vanhemman hyvä perehtyä, jotta hän pystyisi 

hahmottamaan, mitä vanhempana olemiseen kuuluu. Roolien tutkailemisen 

avulla vanhempi pystyy arvioimaan ja kehittämään omaa vanhemmuuttaan. (Sih-

vola 2002, 72–80.)  

2.2 Vanhemmuuden ja parisuhteen tukeminen 

Vanhemmuuden tukeminen on yhteiskunnallinen tehtävä, sillä vastuullinen van-

hemmuus on lapsen kehitykselle välttämätöntä (Helminen 2001, 3). Väestöliiton 

pari- ja seksuaaliterapeuttina toimiva Kari Kaimola kirjoittaa artikkelissaan Väes-

töliiton julkaisussa ”Vahva Vanhemmuus – paras tuki nuoren kasvuun” (2005), 

että vanhemmuus on haasteellinen tehtävä, johon on kasvettava. Kaimolan mu-

kaan onnistuakseen vanhemmuus vaatii myös tukea kumppanilta ja lähipiiriltä. 

(Kaimola 2005, 14.) 

Marja-Leena Perälä, Anne Salonen, Nina Halme sekä Sirpa Nykänen ovat jul-

kaisseet vuonna 2011 tutkimuksen ”Miten lasten ja perheiden palvelut vastaavat 

tarpeita? Vanhempien näkökulma”, jossa tuotettiin tietoa muun muassa perhei-

den palvelujen tarpeesta, käytöstä, laadusta sekä tuen saannista. Tutkimuksen 

mukaan postikyselyyn vastanneilta vanhemmilta nousi esiin huoli omasta jaksa-

misestaan vanhempana, perheen yhteisen ajan riittämättömyydestä, parisuhde-

ongelmista sekä huoli taloudellisista vaikeuksista. Tukea oli tavallisimmin saatu 

arjessa jaksamiseen, henkiseen jaksamiseen, lastenhoitoon ja kasvatukseen. Li-

sätukea olisi tarvittu kannustamiseen, taloudelliseen pärjäämiseen sekä parisuh-

teen ylläpitämiseen. Vanhemmat kaipasivat myös enemmän vertaistukea. (Pe-

rälä ym. 2011, 8-9, 73–74, 86.) 

 



10 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Sara Saarinen 

Sosiaalinen tuki 

Terapeutti-kirjailija Tommy Hellsten on sanonut Voi Hyvin -lehdessä julkaistussa 

haastattelussa, että ”Vahvuus syntyy heikkouden kohtaamisen kautta” (Musta-

vuori J-M 2009). Perheen ja arjen yhdistäminen tuottaa erilaisia haasteita, joiden 

kanssa painiminen saattaa käydä kovinkin raskaaksi. Vanhemmuudessa olen-

naista on, että kykenee pyytämään apua kun omat voimat tai keinot eivät riitä 

(Tapio ym. 2010, 130). 

Leppiman (2010, 61) määrittelee sosiaalisen tuen käsitteen merkitsevän vuoro-

vaikutustilanteissa tuotettuja tai vastaanotettuja tukimuotoja. House (1981) on ja-

kanut sosiaalisen tuen muodot emotionaaliseen tukeen, arvostustukeen, tietotu-

keen sekä aineelliseen tukeen (Leppiman 2010, 63). Erilaisten sosiaalisten ver-

kostojen tarjoama sosiaalinen tuki tarjoaa siis esimerkiksi mahdollisuuksia saada 

kannustusta ja palautetta, opastamista ja arjessa auttamista. Leppimanin (2010) 

mukaan perheille tärkeää on sekä varsinainen tuki sekä tunne siitä, että tukea on 

saatavilla. (Leppiman 2010, 60–64.) 

Jaetulla aikuisuudella tarkoitetaan, että lapsen ympärillä on omien vanhempien 

lisäksi muitakin luotettavia ja rakastavia aikuisia, joilta tarvittaessa saa tukea ja 

turvaa. Tällainen verkostoituminen antaa voimia myös vanhemmalle. (Sihvola 

2002, 170–175.) Vanhemman/vanhempien vanhemmuutta saattaa siis olla jaka-

massa tai tukemassa myös muu sosiaalinen verkosto, johon voivat kuulua esi-

merkiksi isovanhemmat, sukulaiset, kummit ja ystävät (Selänniemi ym. 2007, 25). 

Väestöliiton erikoislääkärinä toimiva Raisa Cacciatore kirjoittaa Väestöliiton jul-

kaisun artikkelissa sosiaalisten verkostojen luovan yhteisöllisyyden tunteita, 

mutta myös miten sosiaaliset verkostot ovat nykyaikana rapautuneita yhteiskun-

nan rakennemuutosten, kuten töiden perässä muuttamisen ja sukulaisverkosto-

jen löystymisen myötä (Cacciatore 2005, 36).  
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Parisuhteen tukeminen 

”Lapsi kasvaa hyvän parisuhteen voimasta ja vanhempien välisestä suhteesta” 

(Sihvola 2002, 43). Vuokko Malinen ja Sinikka Kumpula kirjoittavat Väestöliiton 

julkaisussa (2005) parisuhteen olevan vanhemmuuden kivijalka. Se toimii tukena 

molemmille vanhemmille ja tutkimusten perusteella voidaan sanoa vanhempien 

parisuhteella olevan vaikutusta lasten kehitykseen. Vanhempien on haasteellista 

luoda ja pitää yllä myönteisiä suhteita lapsiinsa, mikäli parisuhde ei toimi. Toimi-

maton parisuhde voi aiheuttaa epäjohdonmukaista vanhemmuutta kasvatuskäy-

tännöissä; huono kommunikaatio vanhempien välillä heijastuu esimerkiksi van-

hempien erilaisiin kurinpidollisiin menettelyihin. Toimivassa parisuhteessa vuoro-

vaikutussuhde on avoin ja rakentava – tunteita voidaan ilmaista turvallisesti. (Ma-

linen & Kumpula 2005 43–46.) Parisuhteesta huolta pitäminen estää myös puoli-

soiden etääntymistä toisistaan (Kinnunen 2005, 19). Malinen ja Kumpula koros-

tavat artikkelissaan myös, että yhteiskunnan vaativuuden lisääntyessä parisuh-

teiden kehityksen tukeminen on tehokas keino edistää yhteisöjen ja yhteiskuntien 

hyvinvointia. Parisuhteen tukeminen voidaan nähdä ennaltaehkäisynä ja lasten 

tasapainoisen kehityksen turvaamisena. (Malinen & Kumpula 2005, 49.)  

Ensi- ja turvakotien liiton mukaan vanhempien ero on aina kriisi, joka heijastuu 

lapsiin ja vanhemmuuteen (2014). Hetheringtonin & Stanley-Haganin (2002) mu-

kaan eroa voi usein seurata vaihe, jossa vanhemmuus hetkellisesti heikentyy 

(Parke 2013, 60).  Esimerkiksi lasten kasvatus voi vaikeutua, mikäli esimerkiksi 

äitiys kärsii äidin omien erokriisin aiheuttamien paineiden takia. Ajan kuluessa 

vanhemmuuden kuitenkin nähdään eheytyvän. (Parke 2013, 60.) Vanhempien 

läsnäolo lapsen elämässä eron jälkeen on vanhempien tehtävä ja vaatii heidän 

keskinäistä yhteistyötä (Ensi- ja turvakotien liitto 2014). Lapselle tärkeää on toi-

seen talouteen muuttaneen vanhemman aktiivisen vanhemmuuden ylläpitämi-

nen sekä vanhempien hyvien välien säilyttäminen eron jälkeen. Eron jälkeisen 

vanhemmuuden tukemisessa tärkeässä roolissa ovat niin viralliset tahot kuin 

vanhempien omat sosiaaliset verkostot, jotka voivat tarjota niin käytännön tukea 

kuin henkistä tukea. (Parke 2013, 60–62.) Eronneille vanhemmille tarjolla olevan 

vertaistuen rooli voidaan nähdä muun muassa uusien näkökulmien tarjoajana ja 
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vanhemmuuden jatkumisen muistuttajana. Varhainen tuen hakeminen tarvitta-

essa ulkopuolisilta tahoilta on vastuunottoa omasta vanhemmuudestaan. (Ensi- 

ja turvakotien liitto 2014.) 

Vaikka yksinhuoltajuus on useimmiten eron tulos, kaikki perheet, joissa vanhempi 

on yksinhuoltaja, eivät kuitenkaan ole eroperheitä. Esimerkiksi perheet, joissa 

naiset ovat omasta valinnastaan yksinhuoltajia, ovat kasvussa. Näissä perheissä 

vanhempi on päättänyt tulla vanhemmaksi ilman kumppania. Myös tällaisille per-

heille käytännön tuki ja sosiaalinen tuki on tärkeää. (Parke 55, 66–67, 70.)  

2.3 Sateenkaariperheet  

Kyyrösen (2003) tutkimuksen ”Homoseksuaalien käsityksiä perheestä ja parisuh-

teen virallistamisesta” mukaan perheeseen liitettävät arvot eivät näyttäisi olevan 

seksuaali-identiteetistä riippuvaisia. Perhe koetaan turvapaikkana ja mahdolli-

suutena yhteisöllisyyteen. Se nähdään ihmisoikeutena ja nuoremmille tutkimuk-

seen vastanneille myös itsestäänselvyytenä. (Kyyrönen 2003, 49–50.) 

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen lapsiperheitä kutsutaan sateenkaariper-

heiksi. Sateenkaariperheiksi lasketaan myös uusperheet, joissa lapset ovat aiem-

masta heteroseksuaalisesta parisuhteesta. Termillä sateenkaariperhe viitataan 

perheiden monikirjoisuuteen ja käsitteenä sateenkaariperhe on siirtymässä suo-

men kielessä yleiskieliseksi käsitteeksi. (Jämsä 2007, 165; Jämsä & Kuosmanen 

2007, 13.) Seksuaali ja sukupuolivähemmistöön kuuluvilla on kautta aikojen ollut 

lapsia, mutta varsinainen sateenkaariperheiden muotoutuminen Suomessa voi-

daan sijoittaa 1990-luvun puoliväliin, jolloin yksittäiset lesbot ja naisparit ryhtyivät 

hankkimaan lapsia koti-inseminaatiolla ja tulivat tällä tavoin näkyviksi asiakkaiksi 

julkisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Koti-inseminaatiolla tarkoitetaan koti-

oloissa itse tehtyä siittämistä ruiskun tai muun apuvälineen avulla ilman lääkärin 

avustusta. (Jämsä 2007, 163, 165–166; Jämsä & Kuosmanen 2007 13; Aarnipuu 

2000, 28.) Sateenkaariperheet ry:n järjestösihteerin K. Niittysen mukaan naispa-

reja hakeutui myös yksityisille hedelmöityshoitoklinikoille jo 90-luvun lopulla (hen-

kilökohtainen tiedonanto 7.11.2014). Lapsettomuusklinikoilla alkunsa saaneiden 
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lasten määrä on kasvanut, joskin usein lapsen isä on tunnettu luovuttaja tai aktii-

visessa isän roolissa oleva henkilö (Jämsä 2007, 167).  

Homomiesten sateenkaarivanhemmuuden katsotaan yleistyneen vasta 2000-lu-

vulla ja heidän muodostamiensa lapsiperheiden määrä on huomattavasti naispa-

rien lukumäärää pienempi. Suomessa enemmistön sateenkaariperheistä voi-

daankin katsoa olevan naisparien perheitä. Sateenkaariperheiden lukumäärää 

on vaikea määrittää, sillä avoliitossa asuvia, moniapilaperheitä ja eri kotitalou-

dessa asuvia moniapilaperheiden etävanhempia ei tilastoida. (Jämsä & Kuosma-

nen 2007, 13–14.) Sateenkaariperheet ry:n järjestösihteerin mukaan tällä het-

kellä sateenkaariperheissä arvioidaan elävän useita kymmeniä tuhansia lapsia 

(henkilökohtainen tiedonanto 7.11.2014). 

Sateenkaariperheiden perhemuodot ovat monimuotoisia. Perhemuotoja ovat 

ydinperheet, uusperheet, moniapilaperheet, yksinhuoltajaperheet, etävanhem-

pien perheet, odottavat perheet sekä sijaisperheet. Suomessa yleisin sateenkaa-

riperhemuoto on naisparin ydinperhe, joka koostuu kahdesta keskenään parisuh-

teessa olevasta vanhemmasta ja tähän parisuhteeseen saaduista yhteisistä lap-

sista. Uusperheissä lapsia on nykyisten kumppanien edellisistä suhteista (per-

heissä saattaa lisäksi olla myös yhteisesti hankittuja lapsia). Apilaperheillä viita-

taan perheisiin, joissa vanhempia on alusta lähtien suunnitelmallisesti useampi 

kuin kaksi ja vanhemmuuden roolit tai asumisen järjestelyt voivat olla hyvin mo-

ninaisia. Apilaperheissä vanhemmuus voidaan jakaa esimerkiksi miesparin ja 

naisparin neljän vanhemman vanhemmuuteen (neliapilaperhe) tai esimerkiksi 

homoseksuaalin parin ja yksittäisen miehen tai naisen yhteiseen jaettuun van-

hemmuuteen (kolmiapilaperhe). Perhemuodot voivat luonnollisesti muuttua uu-

sien lasten perheeseen tulon myötä. (Jämsä & Kuosmanen 2007, 13, 19–20; 

Kuosmanen 2007, 41.) 

Sateenkaariperheistä on löydettävissä paljon kirjallisuutta, niin elektronista kuin 

nideaineistoakin. Paula Kuosmanen sekä Juha Jämsä ovat toimittaneet tutkimuk-

sen ”Suomalaiset sateenkaariperheet sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulussa” 

(2007), missä raportoidaan sateenkaariperheille suunnatun kyselyn keskeisiä tu-
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loksia. Tutkimuksen mukaan sateenkaariperheillä ilmenee syrjintäpelkoa eri pal-

veluiden parissa ja terveydenhuoltopalveluissa havaittiin syrjiviä asiakaskäytän-

töjä. Tutkimuksessa käy myös ilmi, että sateenkaarivanhemmat eivät kovinkaan 

usein kokeneet saaneensa sosiaali- ja terveyspalveluista tukea omaan vanhem-

muuteensa. Merkittävimpiä tukitahoja tutkimuksen mukaan olivat läheiset, ystä-

vät ja oma puoliso. Muita mainittuja tukitahoja olivat muun muassa Sateenkaari-

perheet ry:n järjestö, perheneuvonta, koulu, keskustelupalstat ja kirjallisuus. 

(Kuosmanen & Jämsä 2007, 102–110.) 

Sateenkaariperheiden erityistarpeet 

Sateenkaariperheitä ja -vanhempia on tärkeää kohdata ja tukea heidän erityistar-

peensa huomioon ottaen ja perheen itsensä määrittelemiä rajoja kunnioittaen 

(Jämsä & Kuosmanen 2007, 14–15). Jämsän (2007, 96) mukaan osa sateenkaa-

riperheistä on joutunut kohtaamaan syrjintää esimerkiksi sosiaalipalveluissa. Sa-

teenkaariperheiden toiveena onkin tulla kohdatuksi ja kohdelluksi perheinä mui-

den perheiden tavoin (Jämsä 2008d, 179). 

Useiden sateenkaarevien perheiden vanhemmuus jaetaan samaa sukupuolta 

olevien sosiaalisten ja biologisten vanhempien kesken. Sosiaalisten vanhempien 

asemaa suhteessa lapseen ei taata kaikissa sateenkaariperheissä ja näin ollen 

monen perhesuhteista puuttuu juridinen turva. (Jämsä & Kuosmanen 2007, 14.) 

Vaikka naispareille sallittiin lakisääteisesti hedelmöityshoitojen jatkuminen 

vuonna 2007, julkisen puolen hedelmöityshoidot eivät koske sateenkaariperheitä 

(Jämsä 2007, 172; Sateenkaariperheet ry 2014a). Perhelainsäädäntö sääntelee 

perhesuhteen muodostamista ja purkamista sekä osapuolten keskinäisiä oikeuk-

sia ja velvollisuuksia (Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi virallistetusta parisuh-

teesta 200/2000). Sateenkaariperheille ongelmia syntyy niissä tilanteissa, joissa 

tämä laki ei tunnista heidän perhemuotoa (Sateenkaariperheet ry 2014a). 

Sateenkaariperheet ry:n sopeutetussa toimintasuunnitelmassa todetaan, että 

erotilanteissa perheiden lapset ja vanhemmat jäävät useissa tapauksissa palve-
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lujärjestelmän ja lainsäädännön suojan ulkopuolelle. Sopeutetussa toimintasuun-

nitelmassa mainitaan myös, että sateenkaariperheet eivät käytä samassa määrin 

perhepalveluita kuin muu väestö. (Sateenkaariperheet ry 2014b.) 

Kahden samaa sukupuolta olevan parisuhde on voitu rekisteröidä vuodesta 2002 

(Jämsä 2007, 170). Rekisteröity parisuhde rinnastetaan pääsääntöisesti avioliit-

toon, mutta kaikkia aviopuolisoita koskevia lainkohtia ei rekisteröityyn parisuhtee-

seen sovelleta (Väestöliitto 2014b). Parisuhteen rekisteröimisellä katsotaan ole-

van suuri merkitys sateenkaariperheelle, sillä sen myötä puolisoilla on oikeus les-

keneläkkeeseen ja yhteinen sukunimi voidaan ottaa käyttöön (Tasa-arvoinen 

Suomi ry 2013, Sateenkaariperheet ry 2014a). Vuonna 2009 voimaan astui laki 

perheen sisäisestä adoptiosta, minkä myötä vanhemmat pystyvät adoptoimaan 

puolisonsa lapsen perheen sisäisen adoption kautta (Seta ry 2014b). Kyyrösen 

tutkimukseen ”Homoseksuaalien käsityksiä perheestä ja parisuhteen virallistami-

sesta” (2003) vastanneet homoseksuaalit pitivät kaikkein tärkeimpänä peruste-

luna parisuhteen rekisteröintiin yhtenevien kansalaisoikeuksien toteutumista sek-

suaali-identiteetistä riippumatta. Vastanneet nostivat esiin myös elämää helpot-

tavat juridiset ja käytännön syyt, yhteisöllisyyden vahvistamisen, lasten aseman 

turvaamisen sekä yleisen suvaitsevaisuuden. Tutkimukseen haastatellut ajatteli-

vat myös, että parisuhteen rekisteröinti lisää suhteiden kestävyyttä ja parantaa 

niitä sisäisesti. (Kyyrönen 2003, 51–52, 68.) 

Tahdon2013-kampanja sekä Avoin ministeriö ovat ajaneet tasa-arvoista avioliit-

tolakia ja tätä koskeva kansalaisaloite luovutettiin eduskuntaan vuoden 2013 jou-

lukuussa. Lakimuutos mahdollistaisi samaa sukupuolta olevien parien avioliiton 

sekä antaisi adoptiomahdollisuuden pariskuntana. Aloite kuitenkin hylättiin laki-

valiokunnan käsittelyssä, mutta lopullisen päätöksen antaa eduskunta syksyllä 

2014. Kampanjan mukaan tasa-arvoisella avioliittolailla olisi suuri merkitys myös 

sateenkaariperheiden lapsille ja heidän vanhemmilleen, sillä ympäröivän yhteis-

kunnan asennoitumisen nähdään olevan sateenkaariperheiden suurimpia haas-

teita. Tasa-arvoinen avioliittolaki viestittäisi, että heidän perheensä on yhtä arvo-

kas kuin muutkin perheet. (Tasa-arvoinen Suomi 2013.) 
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2.4 Sateenkaareva vanhemmuus ja sen tukeminen 

”Vanhemman kyky toimia kasvattajana ja hoivaajana ei määräydy hänen seksu-

aalisesta suuntautuneisuudestaan, vaan hänen kokonaispersoonastaan” (Vilén 

ym. 2010, 18). 

Sateenkaariperheiden vanhemmuutta voidaan kuvata biologisena tai sosiaali-

sena vanhemmuutena. Biologisella vanhemmuudella viitataan synnyttäneeseen 

äitiin tai lainsäädännössä määriteltyyn isyyteen, johon kuuluu lapsen elatusvel-

vollisuus. Sosiaalisella vanhemmuudella viitataan isään tai äitiin, joka ei ole juri-

disessa vanhemmuussuhteessa lapseen, mutta jonka rooli on täydentää biologi-

sen vanhemman vanhemmuutta. (Jämsä & Kuosmanen 2007, 18–19.) Vanhem-

pien omaan kokemukseen roolistaan vaikuttavat esimerkiksi muiden vanhempien 

osallisuuden muodot ja lasten vakituiset asumisjärjestelyt (Selänniemi ym. 2007, 

25). Sateenkaariperheissä äitiyden ja isyyden termit saattavat saada heteronor-

matiivisen käsitemäärittelyn lisäksi erilaisia muotoja. Esimerkiksi sukupuolenkor-

jausprosessin läpikäyneen vanhemman perheessä vanhempi saattaa kutsua it-

seään ”miespuoliseksi äidiksi”, ”äitimäiseksi isäksi” tai ”sukupuolettomaksi van-

hemmaksi”. (Aarnipuu 2007, 32.)  

Sateenkaarivanhemmuuden tukeminen 

Sateenkaariperheet ovat kohderyhmänä erityisen tuen ja neuvonnan tarpeessa, 

sillä he kohtaavat arjessaan paljon haasteita ollessaan tekemisissä lakien, etuuk-

sien ja palvelujärjestelmän kanssa (Sateenkaariperheet ry 2014b). Jämsä (2007, 

168) kommentoi arjen haasteiden johtaneen sateenkaariperheiden suhteellisen 

tiiviiseen verkostoitumiseen, mitä sateenkaariperheiden yhdistys tukee aktiivi-

sesti järjestämällä perheille esimerkiksi tapaamisia, tukiryhmätoimintaa ja erilai-

sia tapahtumia perheiden verkostoitumiseksi ja vanhempien tukemiseksi. Sa-

teenkaariperheet ry tarjoaa monipuolista tukea sateenkaariperheille, kuten tuki-

ryhmiä, perhetapaamisia, perhevalmennusta, neuvontapalveluita ja tukea pari-



17 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Sara Saarinen 

suhteille esimerkiksi erilaisten kurssien ja ryhmien merkeissä. Eronneille van-

hemmille yhdistys tarjoaa niin konkreettista kuin henkistäkin tukea. (Sateenkaa-

riperheet ry 2014a.) 

Jämsä (2008) kirjoittaa toimittamassaan julkaisussa ”Sateenkaariperheet ja hy-

vinvointi, käsikirja lasten ja perheiden kanssa työskenteleville”, miten palvelutuo-

tannossa tulisi kiinnittää huomiota sateenkaariperheiden vanhemmuuden tuke-

miseen kaikissa lapsiperheen mahdollisissa elämänvaiheissa. Jämsä kirjoittaa 

artikkelissaan, miten ammattilaisten oma hämmennys ja ylivarovaisuus perhei-

den kohtaamisissa muodostuvat usein perheen tuen saannin haasteeksi. (Jämsä 

2008, 89.) Palvelujärjestelmän kehittämiseksi sateenkaariperheitä tukevammaksi 

Seta ry toteutti Raha-automaattiyhdistyksen rahoituksella tutkimus- ja kehittämis-

projektin (2006–2008) sateenkaarevien perheiden palveluiden laadun paranta-

miseksi, minkä myötä on pyritty muun muassa koulutusmateriaalien kehittämi-

seen sekä ammattilaisten kouluttamiseen (Jämsä 2007, 172–173). 

Apilaperheiden kohdalla pohdintoja herättää, miten useamman vanhemman per-

heissä voidaan tukea vanhemmuutta ja turvata perhesuhteiden pysyvyyttä esi-

merkiksi tilanteessa, jossa lapsen juridinen vanhempi menehtyy tai vanhemmat 

päätyvät asumiseroon. Vanhemmat voivat keskenään kirjoittaa niin sanottuja aie-

sopimuksia, joissa sovitaan vanhemman rooliin ja lapseen liittyvistä asioista, 

mutta sopimus ei ole kuitenkaan juridisesti sitova. Sosiaaliset vanhemmat usein 

tuntevatkin olonsa turvattomaksi lainsäädännön edessä. Jämsän (2007) mukaan 

sateenkaariperheissä usein pohditaankin, miten luoda tasavertaista vanhem-

muutta. (Jämsä 2007, 167, 169.) Hän kommentoi parisuhteen tukemisen olevan 

tärkeä osa vanhemmuuden tukemista, mutta näkee sen olevan sateenkaariper-

heiden kohdalla puutteellista (Jämsä 2008b, 90). 

Jämsän (2008b, 95) mukaan sateenkaariperheet ovat ikään kuin ”suurennuslasin 

alla”: julkisessa keskustelussa ilmaistaan huolta lasten kehityksestä ja vanhem-

pien kyvykkyyttä vanhemmuuteen seurataan tarkasti. Perheiden syrjinnän pelko 

ja onnistumisen pakko saattavat aiheuttaa palveluiden käyttämättä jättämistä. 

(Jämsä 2008b, 95–96; 2008d, 179.)  
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Sateenkaariperheet ry:n järjestön tukimuotojen lisäksi sateenkaariperheille on 

saatavissa tukea esimerkiksi Väestöliitolta, jonka kanssa sateenkaariperheiden 

järjestö on myös yhteistyössä. Väestöliitto pitää yllä Internet-sivustoa ”Perheai-

kaa.fi”, joka on tarkoitettu kaikille perhettä suunnitteleville, lasta odottaville sekä 

pikkulapsiperheille. Sivustolta löytyy myös sateenkaariperheille kohdistettuja net-

tiluentoja, keskusteluryhmiä, artikkeleita sekä videoita. Luennoilla pohditaan esi-

merkiksi kiintymyssuhteita ja sateenkaariperheen läheisenä olemista. Videoma-

teriaaleissa pohditaan esimerkiksi, mitä haasteita vanhemmat saattavat kohdata 

ja mitkä asiat edesauttavat perheiden toimivuutta. (Väestöliitto 2014a.)  
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3 SATEENKAARIPERHEIDEN LEIRIT  

3.1 Perheleirit perhetyön menetelmänä 

Perhetyötä on kaikki perheiden kanssa tehtävä tavoitteellinen työ, jonka avulla 

voidaan tukea perheenjäseniä löytämään yhteisiä selviytymiskeinoja sekä ym-

märtämään toistensa tarpeita. Se on perheiden hyvinvoinnin ja toimivuuden arvi-

ointia tai tukemista. Puhuttaessa perheen tukemisesta, tarkoitetaan sillä esimer-

kiksi huolen jakamista, ratkaisujen ehdottamista, opettamista, tiedon jakamista, 

oma-aloitteisuuteen kannustamista tai empaattista läsnäoloa. Perhetyön sisältöä 

on esimerkiksi psyykkisen ja sosiaalisen vanhemmuuden tukeminen ja perheen 

toimintakyvyn vahvistaminen elämänmuutoksissa. Tärkeää perhetyötä on myös 

sosiaalisten verkostojen vahvistaminen, arjen ohjaaminen, parisuhteen tukemi-

nen sekä perheen vuorovaikutustaitojen tukeminen. Perhetyötä tekeviä tahoja 

ovat muun muassa äitiys- ja lastenneuvola, neuvolan perhetyö, varhaiskasvatus-

palvelut, neuvolapsykologit, koulujen perhetyö, kasvatus- ja perheneuvola, lapsi-

perheiden kotipalvelu, lastensuojelun sosiaali- ja perhetyö, seurakunnan perhe-

työ sekä järjestöjen, yhdistysten ja yksityisten tahojen tekemä perhetyö. (Vilén 

ym. 2010, 10, 24, 26, 29–33, 40, 47.) 

Perheleiri sosiaalisena, toiminnallisena, yhteisöllisenä ja elämyksellisenä 

kokemuksena 

Perheleiritoiminnan katsotaan saaneen alkunsa jo vuonna 1898 työläisnaistenyh-

distyksen äideille kohdistetusta sosiaalisesta lomatoiminnasta, jossa saivat myös 

perheen pienimmät lapset olla mukana (Taavitsainen & Oranen 1985, 8-9). Per-

heleirejä järjestetään ja kohdennetaan eri kohderyhmille, kuten koko perheelle, 

yhdelle vanhemmalle lapsineen, isovanhemmille lastenlapsineen sekä erityislei-

rejä kohdennetuille ryhmille kuten eroperheille, sateenkaariperheille, uusper-

heille, vammaisperheille tai adoptioperheille (Seppänen ym. 2010, 252). 
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Perheleireistä kasvatuksen tukijoina kertovan Mannerheimin lastensuojeluliiton 

lapsiraportin (Taavitsainen & Oranen 1985) mukaan perheleirien tavoite on tukea 

perheen kasvatustehtävää yhteistyössä virallisen tahon kanssa. Leirien tavoit-

teena on tarjota mahdollisuuksia kasvatuskokemuksien vaihtamiseen muiden 

vanhempien kanssa unohtamatta yhdessäolohetkien mahdollistamista koko per-

heen ja muiden leiriläisten kanssa. (Taavitsainen & Oranen 1985, 5.) Perheleirien 

tavoitteina voivat olla myös esimerkiksi ammatillisen tuen saaminen, perheen voi-

mavarojen tukeminen, vuorovaikutuksen kehittäminen, arjen tukeminen sekä ver-

taistuen kokeminen. Leirit tarjoavat vertaistukea ja yhteisöllisyyttä; leiriläiset voi-

vat jakaa ajatuksiaan ja huoliaan samassa elämäntilanteessa oleville sekä saada 

uusia tuttavuuksia. (Seppänen ym. 2010, 252.) Tärkeä osa perheleirien ohjelmaa 

on myös suunniteltu yhdessäolo, ja perheiden toivotaan tutustuvan toisiinsa, jotta 

ne voisivat jatkaa yhteydenpitoa leirin jälkeenkin (Taavitsainen & Oranen 1985, 

28–29). 

Leppiman (2010) kirjoittaa tutkimuksessaan ”Arjen elämyksiä. Leiri- ja elämys-

pohjainen Arkipäivät-perhepalvelu sosiaalisen kokemuksen tuottajana” perhelei-

reistä elämyksellisenä, toiminnallisena, yhteisöllisenä ja sosiaalisena kokemuk-

sina. Leirit antavat perheille kokemuksia, jotka poikkeavat arkielämästä. Leirit tar-

joavat mahdollisuuksia hahmottaa ja puntaroida omia käsityksiä ja arvoja sekä 

omaksua uutta tietoa ja uusia taitoja. Leppiman toteaa tutkimuksessaan, että 

”Mitä enemmän perheet saa toiminnallisia, yhteisöllisiä ja elämyksellisiä osallis-

tumismahdollisuuksia ja sosiaalista tukea, sitä pienemmiksi perheitä uhkaavat 

riskitekijät käyvät ja sitä enemmän yhteiskunnan inhimillinen, sosiaalinen ja ta-

loudellinen pääoma kasvavat”. (Leppiman 2010, 73, 236, 240, 245.) 

3.2 Sateenkaariperheet ry:n kesäleiri 2014 

Tutkimukseni toimeksiantajana oli vuonna 1997 perustettu monipuolista ihmisoi-

keus- ja perhetyötä tekevä lastensuojelu- ja perhejärjestö Sateenkaariperheet ry, 

jonka tavoitteena on muun muassa toimia Suomen sateenkaariperheiden ja per-
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heitä suunnittelevien tietofoorumina, tukiryhmänä ja oikeuksien puolustajana. Yh-

distyksen tavoitteena on myös laajentaa nykyistä perhekäsitystä tuomalla esiin 

perheiden moninaisuutta.  Avustusten ja jäsenmaksujen ohella pääasiallinen ra-

hoitus yhdistyksen toimintaan saadaan Raha-automaattiyhdistykseltä. (Sateen-

kaariperheet ry 2014a; 2014b.) 

Sateenkaariperheet ry:n perheleirit 

Sateenkaariperheet ry järjestää vähintään kaksi kertaa vuodessa sateenkaariper-

heille perheleirejä (esimerkiksi talvileirit, kesäleirit, ruskaleirit, koululaisten leirit), 

joiden leiripaikat ja sijainnit vaihtelevat leireittäin. Ensimmäisiä perheleirejä vuo-

desta 1998 järjestö organisoi yhdessä Turun seudun Seta (Seksuaalinen tasa-

vertaisuus) ry:n kanssa, mutta varsinaisesti perheleiritoiminta alkoi vuonna 2001. 

Leiriläisten määrä vaihtelee yleensä 50 leiriläisestä 100 leiriläiseen. Toiminnassa 

mukana olo ei vaadi järjestöjäsenyyttä. (Niittynen henkilökohtainen tiedonanto 

27.5.2014.) 

Perheleirien katsotaan ylläpitävän sateenkaariperheiden psykososiaalista hyvin-

vointia. Leiritoiminnan tavoitteena on muun muassa tarjota vertaistuen tilanteita, 

tukea vanhempien jaksamista, vanhemmuutta sekä parisuhdetta ja tukea lasten 

kehitystä. Tavoitteena on myös vahvistaa perheenjäsenten perheidentiteettiä ja 

yhteenkuuluvuuden tunnetta, lisätä sitoutumista järjestön toimintaan sekä tarjota 

tietoa sateenkaariperheiden tilanteesta palveluissa, etuuksissa ja lainsäädän-

nössä. (Sateenkaariperheet ry 2014b.)  Sateenkaariperheet ry:n kotisivujen mu-

kaan leirien tärkeimmiksi anneiksi koetaan uusiin ihmisiin tutustuminen, leirituttu-

jen tapaaminen, tunne ryhmään kuulumisesta, vertaistuen saaminen, aikuisten 

keskustelut sekä perheen yhdessä viettämät hetket irti arjen kiireestä. Myös las-

ten mahdollisuus nähdä muita monimuotoisia perheitä on nähty tärkeäksi. (Sa-

teenkaariperheet ry 2014a.) 

Perheleireillä on täysihoito ja perheet majoitetaan oman perheen kesken. Vapaa-

ehtoisista leiriläisistä koostuva leiritiimi yhdessä vertaistoimintaa koordinoivan 

järjestösihteerin kanssa vastaavat leirien organisoimisesta ja toteuttamisesta. 
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Leireillä on tarjolla ohjelmaa koko perheelle sekä lapsille että vanhemmille erik-

seen. Aikuisten leiriohjelma on yleensä rakennettu jonkin teeman ympärille ja mo-

nilla leireillä järjestetään myös erilaisia kohdennettuja tuokioita esimerkiksi uus-

perheellisille tai eronneille vanhemmille. Vapaaehtoiset lastenohjaajat vastaavat 

lasten pienryhmien toiminnasta ja toimivat univahteina aikuisten iltaohjelmien 

ajan. Koko perheen yhteistoiminta voi koostua esimerkiksi erilaisista yhteis-

leikeistä, joukkuepeleistä, leirisuunnistuksista, leiriolympialaisista tai erilaisista 

retkistä. (Sateenkaariperheet ry 2014a.) 

Rajasin tutkimukseni Sateenkaariperheet ry:n kesäleiriin, joka järjestettiin 4.-

7.7.2014 Sauvossa. Osallistuin itse leirille tutkijan ja tarvittaessa ohjaajan roo-

lissa. Tutkimuksessa käytetyt valokuvat ovat minun ottamiani tältä kesän leiriltä. 

 

Kuva 1. Sateenkaariperheiden kesäleiri Ahtelan leirikeskuksessa (Sara Saarinen 
2014) 

Kesän perheleirin kuvaus ja leiritoiminta 

Tutkimukseni keskittyi Sateenkaariperheet ry:n kesäleiriin, joka järjestettiin 4.-

7.7.2014 Lounais-Suomen saaristossa, Turun kaupungin omistamassa nuoriso-

leirikeskuksessa Ahtelassa. Leiriläiset majoittuivat leirikeskuksen mökkeihin tai 



23 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Sara Saarinen 

telttailivat oman valintansa mukaan. Leirimaksu kattoi leiriohjelman, ruokailut 

sekä leirialueen käytön ja leiripäivien käytännönjärjestelyistä leiriläiset huolehtivat 

leirillä talkoovoimin. (Sateenkaariperheet ry:n leirikirje 2014.) 

 

Kuva 2. Sateenkaarilippu sateenkaariperheiden kunniaksi Ahtelan leirikeskuk-

sessa (Sara Saarinen 2014)  

Kesäleirillä järjestettiin paljon toimintaa niin aikuisille, lapsille kuin koko perheel-

lekin. Aikuisten ohjelma koostui ajankohtaisista aiheista keskustelemisesta sekä 

toiminnallisista osuuksista. Keskusteluryhmissä ei tänä vuonna ollut ulkopuolista 

ohjaajaa vaan keskusteluita ohjasivat leiritiimiläiset. Keskusteluiden aiheet mää-

riteltiin leiriläisten toiveita mukaillen. Toiminnallinen ohjelma koostui päiväret-

kestä yhdessä koululaisten kanssa sekä geokätköilystä. Aikuisilla ja yli 13-vuoti-

ailla nuorilla oli tämän kesän leirillä mahdollisuus seurata Juuso Kekkosen Outo 

homo -monologiesitystä ja osallistua esityksen jälkeen yhteiseen keskusteluun 

esityksen herättämistä ajatuksista. Perheleirillä järjestettiin myös leirijuhla, jonne 

lapset olivat omissa ryhmissään valmistaneet esityksiä. Perheenjäsenet saivat 

myös yhdessä halutessaan esittää esimerkiksi runoja tai musiikkiesityksiä juh-

lassa. (Sateenkaariperheet ry:n leirikirje 2014; omat leirimuistiinpanot.) 

Leiriohjelma liitteenä (Liite 6). 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

4.1 Tutkimuksen tarve ja tavoitteet  

Tutkimukseni tarkoitus oli tuottaa tietoa sateenkaarivanhemmuudesta sekä sa-

teenkaariperheleireistä vanhemmuuden tukijana. Tarkoituksenani oli myös tehdä 

entistä näkyvämmäksi sateenkaariperheiden ja sateenkaarivanhempien tuen tar-

peita. Toivon, että tutkimukseni tuottamaa tutkimustietoa voitaisiin hyödyntää 

perhetyön suunnittelun työvälineenä sateenkaariperheiden parissa tehtävässä 

työssä. Tärkeänä tavoitteena oli myös tuottaa hyödyllistä tietoa Sateenkaariper-

heet ry:lle perheleirien toiminnansuunnittelun välineeksi. 

Sateenkaariperheet ry:n kotisivujen sekä heidän järjestösihteerinsä mukaan sa-

teenkaariperheistä on tehty erilaisia opinnäytetyötutkimuksia, esimerkiksi Kirjava 

perhe ja vanhemmuus (Roininen T. 2005), Sateenkaariperheen ja päivähoidon 

vuorovaikutus sateenkaarivanhemman näkökulmasta (Puustinen H. & Seppänen 

H. 2008) ja Kaksi äitiä (Vuokola A. 2013), mutta tämän tutkimuksen kaltaista opin-

näytetyötä järjestön perheleireistä ei vielä ole toteutettu. Sateenkaariperheet ry 

on pyrkinyt kehittämään leiritoimintaansa palautelomakkeiden avulla ja toivotta-

vasti tämän tutkimuksen avulla saatua tietoa pystyttäisiin myös käyttämään hyö-

dyksi, kun työskennellään sateenkaariperheiden kanssa perhelähtöisen toimin-

nan suunnittelussa ja järjestämisessä.  

Aiheen ajankohtaisuus 

Sateenkaarivanhemmuuden tukeminen on aiheena ajankohtainen, sillä tällä het-

kellä eduskunnan käsittelyä odottaa sukupuolineutraali avioliittolaki, mikä nostaa 

ajankohtaiseksi myös keskustelun sateenkaariperheistä. Lakialoitteella haetaan 

muun muassa myös seksuaalivähemmistöjen adoptio-oikeutta yhteisadoptioon. 

Lain hyväksymisellä tai hylkäämisellä on molemmilla suuri vaikutus sateenkaari-

perheiden elämään, sillä sen hyväksymistä pidetään asiana, joka toisi turvaa sa-

teenkaariperheen lapsille. (Tasa-arvoinen Suomi ry 2013.)  
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Seksuaalivähemmistöistä ja sateenkaariperheistä käydään paljon myös julkista 

keskustelua ja tasa-arvoisesta avioliittolaista kirjoitetaan tällä hetkellä aktiivisesti 

sanomalehdissä. Esimerkiksi Helsingin sanomat julkaisi 24.10.2014 uutisen, mi-

ten lain äänestyksestä eduskunnassa on tulossa tiukka (Nieminen 2014). Myös 

sateenkaarivanhemmuudesta uutisoidaan aika ajoin. Helsingin Sanomat julkaisi 

20.10.2014 maininnan Sanomalehti Karjalaisen uutisesta, joka koski naisparien 

vanhemmuutta (Sanomalehti Karjalaisen Internet-sivuilta uutista ei ole enää saa-

tavilla). Tämän uutisen mukaan oikeusministeriö valmistelee esitystä, jonka 

myötä naispareilla olisi oikeus vahvistaa vanhemmuus puolisolle syntyvään lap-

seen ilman sisäistä adoptiota. Näin ollen äitiyden tunnustaminen riittäisi siihen, 

että vanhempi saa juridiset oikeudet puolisolle syntyvään lapseen. (STT 2014.) 

Myös Satakunnan kansa uutisoi sateenkaariperheistä julkaistessaan 25.10.2014 

artikkelin, jossa Erkki Saarinen kirjoitti sateenkaarivanhemmuudesta otsikolla 

”Sateenkaariperheet saavat tukea toisiltaan” (Saarinen 2014). 

4.2 Tutkimuksellinen opinnäytetyö ja tutkimustehtävät 

Opinnäytetyöni on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Tutkimuksellinen opin-

näytetyö etenee tutkimusprosessin mukaisesti tavoitteenaan tuottaa uutta tietoa. 

Tutkimuksellisen opinnäytetyön tunnuspiirteitä ovat muun muassa teoriaperus-

teisuus, tutkijavetoisuus, tiedon tuottaminen, hyödyllisyys, uutuusarvo, säännön-

mukaisuus, läpinäkyvyys ja luotettavuus. Tutkimus voidaan nähdä myös kehittä-

mistoimintana. (Salonen 2013, 5-6, 13.) 

Tieteellinen tutkimus on merkkien tulkitsemista, minkä pohjalta yritetään päätellä 

jotain, joka ei ole havainnoista pelkästään katsomalla nähtävissä (Alasuutari 

2011, 77). Laadullinen tutkimusprosessi lähtee tutkimusaiheen valitsemisesta 

edeten aihepiiriä koskevaan kirjallisuuteen tutustumiseen ja tutkimustehtävien 

muodostamiseen. Tämän jälkeen tutkijan tulee valita sopivat tutkimusmenetel-

mät, joiden avulla suorittaa tulevan aineistonkeruun ja aineiston analysoinnin ja 

tulosten tulkinnan. Viimeinen vaihe koostuu tutkimusraportin kirjoittamisesta ja 

julkaisemisesta. (Tuomi & Sarajärvi 2008, 150–151.)  
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Tutkimuksen teon yhteydessä puhutaan hyvistä tieteellisistä käytännöistä, joita 

ovat tieteellinen rehellisyys, huolellisuus, avoimuus, eettisesti kestävät tiedon-

hankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmät, älyllinen vapaus sekä julkinen vastuu 

(Clarkeburn & Mustajoki 2007, 43–44). Tutkijan tulee myös kunnioittaa aikaisem-

pia tutkimuksia ja tehdä näkyväksi mikä osa tekstistä on tutkijan omaa päätelmää 

ja mikä lähdekirjallisuudesta poimittua (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 

2006). Tutkimuksen eettisyydestä ja luotettavuudesta lisää tutkimukseni johto-

päätökset ja pohdinta -osiossa.  

Tutkimusmenetelminä käytin aineistonkeruussa alkukyselylomaketta (Liite 3) 

sekä sähköistä Webropol-kyselyä (Liite 5). Aineistoa analysoin sisällönanalyysin 

avulla. Vaikka tutkimukseni on laadullinen tutkimus, kuvaan tulososassa joitain 

tuloksia myös kvantifioituina kuvioiden muodossa. Kvantifioinnin voidaan nähdä 

täydentävän laadullista tutkimusanalyysia. Sen avulla lasketaan, miten monta 

kertaa sama asia esiintyy vastauksissa. (Virtuaali Ammattikorkeakoulu 2014.)  

Tutkimustehtävät 

Tuomi ja Sarajärvi (2009, 150) kirjoittavat laadullisen tutkimuksen tavoitteena ole-

van ilmiöiden ymmärtäminen tutkittavien näkökulmasta. Tutkimuksessani olen 

siis kiinnostunut tutkimaan vanhempien antamia merkityksiä leirille ja heidän ko-

kemuksiaan leiristä vanhemmuuden tukijana. Tutkimukseni keskittyi tarkastele-

maan kesällä 2014 järjestetyn Sateenkaariperheet ry:n perheleirin merkitystä 

vanhemmuuden tukemisessa: vanhempien kokemuksia koko perheen yhdessä 

tekemisestä sekä muiden perheiden antamasta vertaistuesta. Tarkoituksenani oli 

selvittää ja kuvailla, mihin vanhemmat kokevat saavansa tukea ja minkälainen 

lisätuki olisi heidän mielestään vielä tarpeellista. Nämä olivat tutkimuskysymyk-

seni: 

1. Minkälaisia tuen tarpeita Sateenkaariperheen vanhemmilla on? 

2. Miten Sateenkaariperheet ry:n kesäleiri tukee vanhemmuutta? 

3. Miten leirejä voitaisiin kehittää, jotta ne tukisivat paremmin vanhem-

muutta? 
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4.3 Kohderyhmä 

Tutkimukseni kohderyhmä oli sateenkaariperheiden vanhemmat, jotka osallistui-

vat Sateenkaariperheet ry:n perheleirille 4.-7.7.2014. Leirille osallistui yhteensä 

53 aikuista, joista 51 osallistui leirille kaikkina leiripäivinä (pe-ma), yksi ainoas-

taan lauantain ajan ja yksi sunnuntaista maanantaihin. Perjantaista maanantaihin 

lapsia oli leirillä yhteensä 52, lauantain leiripäivään saapui vielä yksi lapsi van-

hempansa mukana ja sunnuntaista maanantaihin leirin lapsiluku oli 57. Lopulli-

nen tutkimusjoukko koostui vapaaehtoisesti tutkimukseen osallistuneista van-

hemmista. Lähes puolet leirille osallistuneista vanhemmista halusi ottaa osaa tut-

kimukseeni: yhteensä 24 palautti alkukyselylomakkeen ja tutkimusluvan, heistä 

18 vastasi Webropol-kyselyyn.  

4.4 Aineiston keruu ja analyysi 

Tutkimusaineistoa voidaan kerätä esimerkiksi lukemalla, havainnoimalla, mittaa-

malla, kyselemällä tai yhdistelemällä näitä menetelmiä. Kyselyn käyttäminen ai-

neiston keruussa on yksi yleisimmistä menetelmistä sosiaalialan tutkimuksissa. 

Se voidaan toteuttaa postikyselynä, puhelimitse tai kasvokkain, joissa kaikissa 

on omat etunsa ja haittapuolensa. Lähetettävien kyselylomakkeiden käytössä ris-

kinä on palautetun aineiston määrän mahdollinen vähäisyys sekä vastausten 

mahdollinen epämääräisyys lisäkysymysten esittämisen tilaisuuden puuttuessa. 

Tosin etuna kyselylomakkeiden käyttämisessä on tutkijan mahdollisuudet kerätä 

suurikin aineisto suuremmalta kohderyhmältä pienemmällä vaivalla kuin esimer-

kiksi kasvokkain tehtävillä haastatteluilla. (Blaxter, Hughes & Tight 2010, 183, 

201.) 

Valitsin Webropol-kyselylomakkeen käyttämisen aineistonkeruussa, sillä itselleni 

oli helpointa ”haastatella” tutkimukseen osallistuvia vanhempia täytettävien kyse-

lylomakkeiden avulla tilanteessa, jossa perheet asuvat eri puolilla Suomea. 

Koska aineistonkeruu oli oleellista tehdä vasta leirin jälkeen, pitkät etäisyydet oli-
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sivat vaikeuttaneet kasvokkain tehtävien haastatteluiden tekemistä ja opinnäyte-

työn aikaresurssien puitteissa tein ratkaisun lähetettävän kyselyn käyttämisestä. 

Valitsin sähköisen kyselykaavakkeen, sillä koin, että kynnys osallistua tutkimuk-

seen madaltuisi kysymyspatteriston ollessa tietokoneen ruudulla täytettävänä 

sen sijaan, että vastaajan tulisi täyttää paperisia lomakkeita ja lähettää ne minulle 

postitse. Otaksuin saavani kokoon näin ollen laajemman aineiston kyselyvastaa-

jien määrän ollessa suurempi helposti täytettävän ja helposti eteenpäin lähetet-

tävän kaavakkeen myötä. 

Vanhemmille suunnattu leirin alussa kerätty kysely leiriin kohdistuvista odotuk-

sista oli luonteeltaan lyhyehkö avoimista kysymyksistä koostunut strukturoitu ky-

sely, jossa vanhemmille esitetyt kysymykset olivat kaikille samat esiintymisjärjes-

tystä myöten. Leirin jälkeen lähetettävä sähköinen Webropol-kysely oli luonteel-

taan puolistrukturoitu, vaikkakin sähköpostitse lähetettävät kysymykset olivat kai-

kille samat. Tarkoituksena oli avointen kysymysten avulla kerätä syvää näke-

mystä ja tähdätä tarkempaan ymmärrykseen vanhempien kokemuksista. (Ks. 

Metsämuuronen 2008.) Webropol-lomakkeen saatteena lähetin vanhemmille 

sähköisen saatekirjeen (Liite 4).  

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys määrää, millainen aineisto kannattaa tutki-

musta varten kerätä ja millaista analyysimenetelmää kannattaa käyttää. Alasuu-

tarin mukaan ominaista laadulliselle aineistolle on sen rikkaus, monitasoisuus ja 

moniulotteisuus. (Alasuutari 1995, 74–75.) Laadullisen tutkimuksen aineistoa tar-

kastellaan usein kokonaisuutena. Alasuutarin mukaan laadullinen analyysi koos-

tuu kahdesta vaiheesta: havaintojen pelkistämisestä sekä arvoituksen ratkaise-

misesta. Havaintojen pelkistämisessä aineistossa ajatellaan olevan esimerkkejä 

samasta ilmiöstä ja yksikin poikkeus edellyttää johtopäätösten uudelleen mietti-

mistä. Arvoituksen ratkaisemisella tarkoitetaan, että kerätyn aineiston pohjalta 

tehdään tulkintoja tutkittavasta ilmiöstä. (Alasuutari 1995, 29–35.) 

Hämäläisen (1987) mukaan laadullisen aineiston analyysilla pyritään tekemään 

johtopäätöksiä tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

108). Vanhemmilta kerättyä tutkimusaineistoa analysoin aineistolähtöisen sisäl-
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lönanalyysin keinoin. Sisällönanalyysin avulla tarkastelin tutkimusaineistoa eritel-

len, etsien yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia, luokitellen ja teemoitellen.  Sisäl-

lönanalyysi tarkoittaa kirjoitetun tekstin analysointia, mikä tässä tapauksessa tar-

koitti kyselylomakkeiden vastausten analysointia, mitatun aineiston koontia, kir-

joitettujen vastausten havainnointia sekä johtopäätösten tekemistä havain-

noiduista vastauksista. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) Metsä-

muuronen (2008, 50) erittelee kirjassaan sisällön analyysin vaiheet: teoreettisen 

kirjallisuuden avulla keskeisten käsitteiden haltuunotto sekä oman aineiston pe-

rusteellinen tunteminen, aineiston sisäistäminen ja teoretisointi, aineiston luokit-

telu, tutkimustehtävän täsmennys, ilmiöiden esiintymistiheyden toteaminen, ris-

tiinvalidointi sekä johtopäätökset ja tulkinta. 
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5 VANHEMPIEN NÄKEMYKSIÄ PERHELEIRISTÄ 

VANHEMMUUDEN TUKIJANA 

5.1 Yleistä tulosten kuvaamisesta 

Tässä tutkimukseni tulososassa tuon esiin tutkimukseen osallistuneiden vanhem-

pien kyselyvastauksia edeten alkukyselyn vastausten kuvaamisesta Webropol-

kyselyn vastauksien raportoimiseen. Tulkitsen tuloksia erikseen tutkimukseni joh-

topäätökset ja pohdinta -osuudessa. Tutkimusaineistoni kuvaamiseksi käytän 

apuna poimintoja kyselyyn vastanneiden vanhempien vastauksista suorin lai-

nauksin.  Lainausten perään olen merkinnyt vastaajat erilaisin koodein (Van-

hempi 1-6), jotka selventävät, että poiminnat ovat eri vanhempien näkemyksiä. 

Alkukyselyn vastauksista poimitut lainaukset ovat omasta aineistostaan, joten nii-

den merkinnät (Alkukyselyyn vastannut vanhempi A-C) eroavat Webropol-aineis-

ton koodeista. Lainauksia poimiessani pyrin valitsemaan eri-ikäisten vanhempien 

kommentteja ja yritin tuoda esiin näkökulmia mahdollisimman monipuolisesti vält-

tääkseni yksipuolisen kuvan antamista. Vanhempien kommentit olivat kuitenkin 

aineistossa hyvin samankaltaisia. Joitain vanhempien vastauksista kuvaan myös 

erillisten kuvioiden avulla, joiden tarkoituksena on selkeyttää vastauksia ja näin 

ollen tukea kirjoitettua tekstiä. Kuviot ovat Webropol-kyselytyökalun muodosta-

mia kuvioita keräämästäni aineistosta. 

5.2 Vanhempien toiveita ja odotuksia tulevasta leiristä 

Leirin alussa jaoin jokaiselle vanhemmalle henkilökohtaisesti alkukyselylomak-

keen tutkimuslupa-anomuksen yhteydessä. Kyselyn avulla halusin kartoittaa hei-

dän odotuksiaan alkavalle leirille. Tutkimuksessani ei ollut tarkoitus perehtyä ver-

taamaan, miten leiri vastasi ennalta ilmoitettuja odotuksia, mutta koin tutkimuk-

sen kannalta mielenkiintoiseksi kartoittaa alkukyselyn avulla vanhempien motii-

veja leirille lähtemiseen sekä tutkia eroavatko leirin ensikertalaisten odotukset 



31 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Sara Saarinen 

vanhojen kävijöiden leiriodotuksista. Minulle palautettiin täytettynä yhteensä 24 

kyselylomaketta. 

Kyselyyn vastanneista vanhemmista 21 ilmoitti olleensa aikaisemminkin Sateen-

kaariperheet ry:n järjestämällä perheleirillä sekä tuntevansa entuudestaan leirille 

osallistuvia vanhempia. Kolme kyselyyn vastannutta vanhempaa ei ollut aikai-

semmin osallistunut perheleireille ja ainoastaan yksi vanhempi ei entuudestaan 

tuntenut leirille osallistuvista vanhemmista ketään. Jokainen vastannut ilmoitti 

olevansa Sateenkaariperheet ry:n jäsen. 

Kyselyn alussa kysyin vanhemmilta, mikä sai heidät lähtemään Sateenkaariper-

heet ry:n kesäleirille 2014. Vastauksista nousi esiin mielenkiinto perheleirejä koh-

taan, leirin hyvä sijainti, mahdollisuus tavata muita sateenkaariperheitä (niin van-

hoja tuttuja kuin uusiakin) sekä mahdollisuudet tarjota lapsille tilaisuus nähdä ja 

tavata muita sateenkaariperheiden lapsia ja vanhoja kavereitaan. Lapset leirille 

lähtemisen syynä korostui vastauksissa. Perheleiri nähtiin muun muassa irtiot-

tona arjesta ja tärkeänä vertaistuen tarjoajana niin aikuisille kuin lapsillekin, mikä 

sai monet vanhemmat lähtemään mukaan leirille. Myös aikaisemmat hyvät koke-

mukset sekä lasten innokkuus saivat monet vanhemmat lähtemään leirille koko 

perheen voimin. Eräs vanhempi kommentoi leireilyn muodostuneen perheelleen 

jo perinteeksi. 

Ensimmäistä kertaa perheleirillä olevat vanhemmat odottivat muun muassa lei-

riltä uusia kokemuksia, rentoa ja mukavaa yhdessäoloa ja perheen yhdessä te-

kemistä, muiden sateenkaariperheiden tapaamista sekä lapsille seuraa ja leikki-

kavereita. Aikaisemmin leirillä olleiden vastauksista nousi odotuksia tuttujen per-

heiden tapaamisesta sekä uusiin tutustumisista ja useat vanhemmista odottivat 

vanhempien keskusteluryhmiä. Leirin toivottiin myös tarjoavan perheille hengäh-

dystaukoa omasta arjesta. 

Kysyessäni minkälaista tukea vanhemmuuteen vanhemmat toivoisivat saavansa 

leiriltä, esiin nousi esimerkiksi uusien sosiaalisten kontaktien saaminen ja yhtei-

söllisyyden kokemukset. Salminen (2005) kirjoittaa yhteisöllisyyden kokemuksen 

merkitsevän tunnetta johonkin kuulumisesta. Yhteisöllisyys mahdollistaa myös 
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avun ja tuen saaminen toisilta tarvittaessa. (Salminen 2005, 173.) Monet kyse-

lyyn vastanneista vanhemmista toivoivat vertaistukea eri elämäntilanteisiin (kuten 

eroperheen tai yksihuoltajan arkeen) ja keskusteluita sekä näkemysten ja koke-

musten vaihtoa vanhemmuuteen ja parisuhteeseen liittyvistä aiheista sekä kas-

vatuksen ongelmatilanteista. Parisuhteen ja vanhemmuuden vahvistaminen sekä 

leirin tarjoama tuki lapselle koettiin tärkeänä. Osa vanhemmista ei kokenut erityi-

semmin tarvitsevansa leiriltä tukea omaan vanhemmuuteensa. Poimintoja van-

hempien leiriodotuksista: 

Kiinnostavaa kuulla muiden kokemuksia, voi saada vinkkejä omaankin vanhem-
muuteen. (Alkukyselyyn vastannut vanhempi A.) 

Halusin tarjota lapsille mahdollisuuden tavata muita sateenkaariperheiden lapsia, 
jotta näkisivät että on olemassa muitakin samankaltaisia perheitä kuin heidän 
omansa. (Alkukyselyyn vastannut vanhempi B.) 

En kaipaa erityistä tukea, on vain mukava tavata ”kaltaisia”. (Alkukyselyyn vastan-
nut vanhempi C.) 

5.3 Vanhempien näkemyksiä sateenkaarivanhemmuuden tukemisesta 

Alkukyselyyn vastanneille vanhemmille lähetin sähköpostitse leirin jälkeen 

14.7.2014 linkin tekemääni Webropol-kyselyyn, johon vastausaikaa annoin 

31.7.2014 saakka. Vastausajan päätyttyä lähetin vanhemmille muistutusviestin 

kyselystä ja pidensin vastausaikaa vielä elokuun puoleen väliin asti kerätäkseni 

mahdollisimman kattavan aineiston. Alkukyselyyn vastanneista Webropol-kyse-

lyyn vastasi 18 vanhempaa. 

Kyselyyn vastanneiden vanhempien taustatietoja 

Kyselyyn vastanneet vanhemmat olivat iältään 26–58 -vuotiaita. Tutkimukseni 

kannalta ei sinänsä ollut oleellista kartoittaa vastaajien sukupuolta, mutta oman 

mielenkiinnon vuoksi annoin vastaajalle mahdollisuuden määritellä sukupuo-

lensa, jättäen vastaamisen vapaaehtoiseksi. Suurin osa tutkimukseen osallistu-

neista määritteli sukupuolensa naiseksi. 
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Lasten lukumäärä perheissä vaihteli yhdestä neljään, keskimäärin leirille osallis-

tuneissa perheissä oli kaksi lasta. Lasten iät vaihtelivat vauvaiästä teini-ikään (0-

15 vuotta), suurimmalla osalla vastanneista vanhemmista perheen lapset kuului-

vat ikäryhmään 4–7-vuotiaat. (Kuvio 1.) Vanhempien lukumäärä vaihteli yhden ja 

kahden vanhemman välillä. Kuusi vastanneista vanhemmista oli yksinhuoltajia.  

 

Kuvio 1. Vastaajien lasten ikäjakauma  

Kyselyn alussa halusin kartoittaa vastaajien perhemuotoja sekä rooleja van-

hempana. Vanhemmilla oli mahdollisuus valita useita antamistani vaihtoeh-

doista. Vaihtoehtoja en lähtenyt sen tarkemmin eritellen selventämään, joten 

valinnat olivat vanhempien omien tulkintojen pohjalta tehtyjä. Vastausten perus-

teella seitsemän vanhempaa nimesi perheensä ydinperheeksi, seitsemän yksin-

huoltajaperheeksi, kaksi ystäväperheeksi, kaksi uusperheeksi, yksi apilaper-

heeksi sekä yksi polyamoriseksi perheeksi. Polyamorinen perhe tarkoittaa per-

hettä, jossa vanhemmat elävät suhteessa useamman ihmisen kanssa tai joilla 

on rinnakkain useampia suhteita (Seta ry 2014a). Viisi vastanneista määritteli 

perhemuotonsa muulla tavoin, esimerkiksi eroperheeksi. Vanhemmat pystyivät 

useita vaihtoehtoja valitsemalla halutessaan nimeämään perheensä usealla eri 

tavalla. Esimerkiksi yksi ydinperheeksi perheensä nimenneistä nimesi per-

heensä myös ystäväperheeksi ja toinen vastaaja nimesi perheensä ydinper-

heen ja apilaperheen yhdistelmäksi. Muita yhdistelmiä oli esimerkiksi yksinhuol-

tajaperhe-uusperhe, ydinperhe-ystäväperhe ja yksinhuoltajaperhe-eroperhe. 

Yksikään vastanneista vanhemmista ei nimennyt perhettään sijaisperheeksi, 
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odottavaksi perheeksi tai transvanhemman perheeksi. (Kuvio 2.) Transvan-

hempi tarkoittaa vanhempaa, joka kokee sukupuolensa moninaisesti (transsu-

kupuoliset, transgenderit ja transvestiitit) (Jämsä 2008c, 34–35).  

 

 
Kuvio 2. Perhemuoto  

Määritellessään rooliaan vanhempana vanhempien oli myös mahdollista valita 

useita vaihtoehtoja, sillä usein vanhempi voi toimia useammassakin roolissa. 

Vastaajista 16 valitsi roolikseen biologisen vanhemman roolin, yhdeksän huolta-

jan roolin, yhdeksän juridisen vanhemman roolin, yhdeksän lähivanhemman 

roolin, kahdeksan sosiaalisen vanhemman roolin sekä yksi vanhemmista valitsi 

roolikseen etävanhemman roolin. Lisäksi kaksi vastaajista määritteli roolinsa 

muulla tavoin: vuoroviikoin asuvan lapsen vanhempi ja uusperheen toinen aikui-

nen. Monivalinnan mahdollisuuden myötä syntyneitä rooliyhdistelmiä oli esimer-

kiksi biologinen vanhempi-lähivanhempi, huoltaja-sosiaalinen vanhempi, etä-

vanhempi-juridinen vanhempi, sosiaalinen vanhempi-lähivanhempi sekä biologi-

nen vanhempi-huoltaja. (Kuvio 3.) 
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Kuvio 3. Rooli vanhempana  

Vanhempien näkemyksiä oman vanhemmuutensa tukemisesta 

Kaikki kyselyyn vastanneet kokivat saavansa tukea vanhemmuuteen. Eniten tu-

kea koettiin saatavan ystäviltä, sukulaisilta, järjestöltä sekä kumppanilta. Puolet 

vastaajista koki myös saavansa tai saaneensa tukea neuvolasta sekä päivähoi-

dosta. Vastaajista seitsemän koki saavansa tukea koululta. Seurakunnalta ei yk-

sikään kyselyyn vastanneista vanhemmista kokenut saaneensa tukea vanhem-

muuteensa. Muita mainittuja tuen tahoja olivat entinen kumppani, Internet, kirjal-

lisuus ja keskustelupalstat, lastensuojelu, sateenkaariperheiden leirit sekä toiset 

sateenkaariperheet. (Kuvio 4.) 
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Kuvio 4. Tukitahot  

Vastauksista esiin nousi saadun tuen olevan niin käytännön tukea kuin henkistä 

tukea. Käytännön tueksi mainittiin taloudellisen tuen saaminen sekä lastenhoi-

toapu. Muutamat vanhemmat kokivat myös saaneensa eri tahoilta tietoa lasten 

kehityksestä sekä juridisista asioista koskien sateenkaariperheitä. Vastaajista 

useat kokivat saavansa myös vertaistukea sekä keskusteluapua, esimerkiksi lap-

sen sukupuolen ilmaisun kysymyksissä sekä omaan seksuaalisuuteen liittyvien 

asioiden suhteen. Vanhempien vastauksista poimittuja saadun tuen laatuja: 

Kehuja, kannustusta, ohjeita, neuvoja, vinkkejä. (Vanhempi 1.) 

Käytännön tuesta psyykkiseen tukemiseen. (Vanhempi 2.) 

Tietoa, opastusta, konkreettista apua, vertais- ja keskustelutukea. (Vanhempi 3.) 

Osa vanhemmista kaipaisi lisää käytännön tukea lastenhoitoon sekä enemmän 

vertaistukea ja keskusteluapua. Vastauksista nousi esiin tuentarve siihen, miten 

auttaa lasta tämän kohdatessa ennakkoluuloja sateenkaariperheestään sekä sii-

hen mihin ottaa yhteyttä ja mistä saisi mahdollisesti tarvittaessa tietoa ja tukea. 

Osa vanhemmista ei kokenut tarvitsevansa tukea vanhemmuuteensa lainkaan. 
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Vanhempien näkemyksiä perheleirien merkityksestä vanhemmuuden 

tukemisessa 

Webropol-kyselyyn vastanneista kaikki vanhemmat yhtä lukuun ottamatta olivat 

aikaisemmin olleet sateenkaariperheiden perheleirillä. Vastaajista kahdeksan oli 

sitä mieltä, että leiri vastasi odotuksia hyvin. Viisi vastaajista näki leirin vastan-

neen odotuksia täysin ja viisi sopivasti.  

Kysyessäni leirin merkityksestä vanhemmuuden tukijana puolet vastanneista 

koki kesän perheleirin tukeneen vanhemmuutta hyvin. Vanhemmista viisi koki lei-

rin tukeneen vanhemmuutta sopivasti, kaksi merkittävästi ja yksi tyydyttävästi. 

Yksi vastaajista ei kokenut leirin tukeneen vanhemmuutta yhtään. Kyselyvastaus-

ten perusteella voidaan tulkita sateenkaariperheiden leirin merkityksen tärkeänä 

sateenkaariperheiden tukemisessa. Se koetaan esimerkiksi tärkeänä sosiaalisen 

verkoston tarjoajana ja tukijana; vertaistukea saavat niin aikuiset kuin lapsetkin. 

Kuten alkukyselyssäkin, näistäkin vastauksista nousi vahvasti esiin leirin tärkeä 

merkitys perheiden lapsille. Leireillä lapset näkevät, että on olemassa muitakin 

samanlaisia perheitä, joissa vanhemmat ovat samaa sukupuolta. Leiri koettiin 

myös irtiottona arjesta.  

Useat vanhemmat kuvailivat saaneensa leiriltä muun muassa aikuisten välisten 

virallisten keskusteluryhmien sekä epävirallisten keskusteluiden myötä vinkkejä, 

näkökulmia ja ideoita arkeen ja lastenkasvatukseen. He kokivat saaneensa myös 

kaivattua vertaistukea, uusia tuttavuuksia ja kokemuksia sekä rentoa yhdessä-

oloa niin oman perheen kuin muidenkin perheiden kanssa. Monet vanhemmat 

kokivat tärkeänä myös mahdollisuuden vaihtaa kuulumisia vanhojen tuttujen 

kanssa ja lasten mahdollisuudet tavata vanhoja kavereita ja ystävystyä uusiin. 

Perheen yhteistoiminnan nähtiin lisäävän perheen yhteenkuuluvuutta. Eräs van-

hempi kommentoi leirin ”vahvistaneen identiteettiä sateenkaariperheen vanhem-

pana, antaneen itseluottamusta ja ylpeyttä vanhempana”. Vanhempien näkemyk-

siä leirin merkityksestä omalle vanhemmuudelleen: 

Uusia oivalluksia ja peilauspintaa pohtia omia kokemuksia ja tapoja toimia. (Van-
hempi 4.) 
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Paras tuki itselle tulee siitä, kun näkee, että omien lasten perheidentiteetti ja toki 
oma identiteetti vahvistuu. (Vanhempi 5.) 

Vertaistuki auttoi pääsemään esimerkiksi joidenkin asioiden aiheuttamasta syylli-
syydestä. (Vanhempi 6.) 

Osa vanhemmista olisi kaivannut leiriltä lisää ohjattuja keskusteluja, lapsille 

strukturoidumpaa ohjelmaa ja enemmän lastenhoitajaresursseja, enemmän ai-

kuisten omaa aikaa sekä enemmän tutustumisleikkejä yhteisön ryhmäytymisen 

tueksi. Esiin nousi myös tarve parisuhteen tukemiseen tähtääville keskusteluille 

sekä konkreettisille työpajoille, joissa työstettäisiin ajankohtaisia asioita liittyen 

perhe-elämään ja lastenkasvatukseen. Kriittisiä huomautuksia tuli leirijärjeste-

lyistä; leirialueen hajanaisuudesta, leiriruuasta sekä puutteellisista lastenhoitojär-

jestelyistä.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Tutkimukseni tuotti tutkittua ja mitattua tietoa siitä, minkälaisena vanhemmat nä-

kivät Sateenkaariperheet ry:n leirin merkityksen vanhemmuuden tukijana ja mitä 

leiriltä kaivattaisiin lisää. Tutkimus toi näkyväksi myös, minkälaista tukea sateen-

kaarivanhemmat olivat yleisesti ottaen saaneet vanhemmuuteensa, miltä eri ta-

hoilta ja mihin ke kokevat tarvitsevansa vielä lisää tukea. Näitä tutkimusaineis-

tosta tehtyjä havaintoja ei kuitenkaan voi eikä tule yleistää kaikkiin sateenkaari-

perheisiin vaan tulokset kuvaavat vain leirille osallistuneiden vanhempien näke-

myksiä. Sateenkaariperheiden perheleirille ei osallistunut ainuttakaan miesparia 

perheineen, mikä aiheutti aineiston sukupuolijakauman yksipuolisuuden. Myös 

tämä rajoittaa päätelmien tekemistä kaikkien sateenkaariperheiden tuen tar-

peista, sillä miesparit jäivät tutkimuksessa täysin huomiotta.  

En koe tutkimukseni tuoneen sinänsä uutta tietoa siitä, minkälaiseksi sateenkaa-

riperheiden perheleirin tuki koetaan. Mainitsin aiemmin teoriaosuudessa, että sa-

teenkaariperheiden yhdistyksen kotisivuilla kerrotaan leirien tärkeimpien antien 

olevan uusien sosiaalisten kontaktien muodostaminen ja vanhojen tuttujen tapaa-

minen, leirin merkitys lapsille, tunne ryhmään kuulumisesta ja vertaistuesta, ai-

kuisten keskinäiset keskustelut sekä perheen yhteiset hetket. Nämä näkemykset 

kävivät ilmi myös tutkimustuloksissani. Vaikka tutkimukseni ei tuottanut uutta tie-

toa leirin merkityksestä, se vahvisti jo aiemmin järjestön esiin nostamia kokemus-

teemoja ja sitä kautta leirien tarpeellisuutta.  

Vanhempien kyselyvastauksia havainnoidessa ja tarkastellessa vanhemmilta 

esiin nousseet vastaukset olivat keskenään hyvin samankaltaisia niin vanhem-

muuden tukemisen kokemisesta kuin perheleirin roolin merkityksestä. Perhelei-

rejä käsiteltäessä esiin nousseita kokemusteemoja olivat perheen yhteistoiminta, 

identiteetin vahvistuminen, vertaistuki sekä psyykkinen ja käytännön tukeminen. 

Anu Leppiman (2010) kirjoittaakin tutkimuksessaan perheleirien olevan tällainen 

sosiaalinen kokemus, joka tarjoaa toiminnallisuutta, yhteisöllisyyttä ja elämyksel-

lisiä kokemuksia.  
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6.1 Tutkimuskysymyksiin vastaaminen 

Tutkimuskysymyksissäni halusin selvittää, minkälaisia tuen tarpeita sateenkaari-

perheen vanhemmilla on, miten Sateenkaariperheet ry:n kesäleiri tukee vanhem-

muutta ja miten näitä leirejä voitaisiin kehittää, jotta ne tukisivat paremmin van-

hemmuutta. Sain tutkimusaineistoni kautta kattavasti vastauksia näihin kysymyk-

siin ja koen tutkimuksen näin ollen onnistuneen.  

Ensimmäinen tutkimuskysymykseni käsitteli yleisesti ottaen sateenkaariperhei-

den vanhempien näkemyksiä oman vanhemmuutensa tukemisesta. Kaikki tutki-

mukseen vastanneet kokivat saavansa tukea. Kuten aikaisemmin mainittuun Pe-

rälän ym. tutkimukseen (2011) osallistuneet vanhemmat, myös tähän tutkimuk-

seen osallistuneet vanhemmat kokivat vanhemmuuteen saadun tuen olevan esi-

merkiksi keskusteluapua sekä tukea lastenhoitoon ja kasvatukseen. Lisätukea 

tutkimukseeni vastanneet vanhemmat tarvitsivat muun muassa arjessa jaksami-

seen sekä siihen miten tukea lasta tämän kohdatessa ennakkoluuloja. Perälän 

ym. (2011) tutkimuksessa nousi esiin vanhempien toiveita vertaistuen saami-

sesta ja myös tämän tutkimuksen aineistosta oli havaittavissa vanhempien ta-

holta toiveita tavata useammin vertaisiaan, muita sateenkaarevia perheitä.  Per-

heleirille osallistuneiden vanhempien vastauksista nousi esiin myös kaipaus 

saada lisätukea omalta puolisolta. Jämsä kirjoittaakin parisuhteen tukemisen 

sekä perheen yksilöllisten voimavarojen löytämisen olevan osa vanhemmuuden 

tukemista (Jämsä 2008d, 177).  

Tähän tutkimukseen osallistuneiden vastauksista esiin nousi Sateenkaariperheet 

ry:n rooli tukitahona, jolta koettiin saavan tukea vanhemmuuden perusasioihin. 

Muita tukitahoja vanhempien vastauksissa olivat ystävät, sukulaiset, kumppani, 

päivähoito, neuvola, koulu, kirjallisuus, keskustelupalstat, muut sateenkaariper-

heet ja sateenkaariperheiden leirit sekä lastensuojelu. Yksi vanhemmista mainitsi 

myös oman koulutustaustan tukevan hänen vanhemmuuttaan. Aineistosta esiin 

nousseet tukitahot olivat hyvin pitkälti samankaltaisia kuin vuonna 2006 teete-

tyssä Sateenkaariperhe-tutkimuskyselyssä (Kuosmanen & Jämsä 2007).  
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Toisessa tutkimuskysymyksessäni halusin selvittää miten Sateenkaariperheet 

ry:n kesäleirin koettiin tukevan vanhemmuutta. Puolet vastaajista koki Sateen-

kaariperheet ry:n kesäleirin tukeneen vanhemmuutta hyvin. Leppimanin (2010, 

236) mukaan perheleirit tarjoavat kokemuksia arjen ulkopuolelta, mitä kokivat 

myös useat kyselyyn vastanneet vanhemmat: leirin ajateltiin tarjoavan koko per-

heelle yhteisen lepohetken arjesta. Eräs vanhempi kommentoi kyselyvastaukses-

saan: ”Taas jaksaa arjessa paremmin kun kävi leirillä lataamassa akkuja”.  

Aineistosta esiin nousi leirin tärkeä rooli sosiaalisena verkostona ja vertaistuen 

tarjoajana. Vanhempien tuki toiselle vanhemmalle koettiin voimaannuttavana, 

minkä näki tutkimustuloksissa vertaistuen tärkeyden korostamisena. Mehtolan 

mukaan vertaisuus syntyy yhteisten kokemusten jakamisesta (Mehtola 2012, 7). 

Vanhemmista moni kokikin leirin olevan tärkeä kohtaamispaikka, jossa jakaa 

omia kokemuksia ja näkemyksiä muiden vanhempien kanssa. Jämsän (2008a, 

146) mukaan sateenkaariperheissä suvun tuki saattaa usein olla puutteellisem-

paa kuin heteroperheillä ja ajattelisinkin näin ollen esimerkiksi leirin tarjoaman 

vertaistuen toimivan korvaavana kokemuksena.  

Perheen yhdessä tekeminen ja toimiminen tiiminä ovat yksiä tärkeimmistä lapsi-

perheen hyvinvoinnin edellytyksistä (Rönkä ym. 2009). (Jämsä & Karvinen (2008, 

189–190) kirjoittavat perheen olevan iso osa lapsen identiteettiä ja identiteetin 

voimistamiseksi tulee tukea perheidentiteettiä sekä perheen ”me-henkeä”. Yh-

tenä vanhemmuutta tukevana tekijänä nähtiinkin leirin merkitys lapsille sekä sen 

merkitys koko perheelle: leiri nähtiin perheen yhteenkuuluvuuden sekä yhteis-

hengen vahvistajana ja lisääjänä.  

Kolmannessa tutkimuskysymyksessä pohdin, miten leirejä voisi kehittää, jotta ne 

tukisivat paremmin vanhemmuutta. Vanhempien vastausten mukaan leirit tukisi-

vat vanhemmuutta vielä paremmin, mikäli leirillä olisi muun muassa ollut enem-

män aikaa keskusteluille, keskusteluryhmät olisivat olleet ohjattuja ja vanhem-

mille olisi järjestetty enemmän ”vapaata” oleskeluaikaa yhdessä. Myös parisuh-

teen tukeminen nähtiin tärkeänä vanhemmuuden tukemisessa ja sitä toivottiin 

lisää. Muita ehdotuksia leiritoiminnan kehittämiseksi olivat esimerkiksi ruokailuun 
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panostaminen, käytännöllisemmän leiripaikan valitseminen sekä lastenhoitoon ja 

lasten leiriohjelmaan panostaminen. 

6.2 Tutkimuksen kriittinen tarkastelu 

Etiikka voidaan ymmärtää päätöksentekotaitona; taitona tehdä tietoisia ja perus-

teltuja ratkaisuja. Eettisille kysymyksille ei ole selkeitä ja yksiselitteisiä vastauksia 

vaan tutkija joutuu puntaroimaan vaikuttavia tekijöitä ja tekemään eettisen pää-

töksen siitä mitä hän pitää tärkeänä. Tutkimukseen liittyvät eettiset kysymykset 

koskevat muun muassa tutkimusaiheen valintaa, tutkimuksen rahoitusta, tutki-

muksen tekoprosessia, otoksen laatua, tutkijan roolia, vaikutuksia asianomaisiin, 

tutkimuksen raportointia ja julkaisemista. (Clarkeburn & Mustajoki 2007, 22–25, 

53–101.)  

Tutkimusta tehdessäni pohdin erilaisia eettisiä kysymyksiä sekä arvioin tekemiäni 

valintoja. Tutkimusaiheeni määrittelin itse kiinnostuksen kohteeni mukaan, kui-

tenkin huomioiden sen sopivuuden ja sovellettavuuden sosiaalialan työkenttään 

ja suuntaaviin opintoihini. Clarkeburnin ja Mustajoen (2007, 54) mukaan tutkijan 

tulee pohtia tutkimuksen hyödyllisyyttä ja tärkeyttä yhteiskunnallisella tasolla. Toi-

von tutkimuksestani olevan hyötyä niin sateenkaariperheille itselle kuin heidän 

kanssaan työskenteleville. Tutkimukseni tarkoituksena oli tuoda yleisesti ottaen 

näkyvämmäksi sateenkaarivanhempien tuen tarpeita ja pyrkiä niiden myötä an-

tamaan myös tietoa Sateenkaariperheet ry:lle perheleirien kehittämiseksi yhä 

perhelähtöisemmäksi. 

Alasuutarin (2011,51) mukaan lomaketutkimuksessa kysytään tutkijaa kiinnosta-

via kysymyksiä ja minunkin tuli tarkkaan pohtia kysymysteni asetteluja; ovatko 

kysymykset muotoiltu ymmärrettäviksi, enhän johdattele vastaajaa vastaamaan 

halutulla tavalla, kysynkö tutkimuksen kannalta tärkeitä ja oleellisia asioita. Muu-

taman Webropol-kyselyn kysymyksen kohdalla esiintyi yksittäisiä ”en ymmärtänyt 

kysymystä”. Kyselypatteristoni kysymykset etenivät yleisestä yksityiskohtaiseen 

ja huomasinkin muutamien vanhempien vastanneen jo yleisiä vanhemmuuden 
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tukemista koskeviin kysymyksiin ne vastaukset, joita varsinaisesti kysyttiin kyse-

lyn myöhemmässä vaiheessa. Tämän voisi ajatella aiheuttaneen turhautumista 

vastaajassa. 

Otokseni muodostui tutkimukseen halutessaan osallistuneista leirin vanhem-

mista. Koen otoskoon olleen riittävä kartoittamaan vanhempien näkemyksiä, sillä 

tarkoituksenani ei ollut tehdä yleispäteviä päätelmiä vaan lähinnä nostaa esiin ja 

kuvata vanhempien näkemyksiä ja heidän antamiaan merkityksiä oman vanhem-

muutensa tukemisesta. Tutkimusta tehdessäni minun tuli tutkijana noudattaa hy-

vää tutkimuskäytäntöä, mikä tarkoittaa muun muassa, että minun tuli pitää huolta 

siitä että kaikki tutkimukseen osallistuvat antoivat vapaaehtoisesti suostumuk-

sensa osallistumiseen ja saivat riittävän perehdytyksen kaikesta olennaisesta 

mikä liittyy tutkimuksen luonteeseen ja tarkoitukseen (Ks. Saaranen-Kauppinen 

& Puusniekka 2006). Olin leirin alussa suullisesti esitellyt vanhemmille tutkimuk-

seni ja kannustanut heitä lähtemään mukaan tutkimukseen. Olin myös pyrkinyt 

jakamaan jokaiselle leirillä olleelle vanhemmalle alkukyselylomakkeen henkilö-

kohtaisesti. Jakaessani vanhemmille leirin alkaessa alkukyselylomakkeen van-

hemmat saivat myös allekirjoitettavakseen tutkimusluvan (Liite 2), jossa kuvasin 

tutkimuksen tarkoituksen ja tutkimusprosessin. Pyrin mahdollisimman selkeästi 

ja ymmärrettävästi kuvaamaan esitettävät asiat, jotta tutkimukseen osallistuvat 

todella ymmärsivät, mihin ottivat osaa. Tutkimukseeni osallistuneet vanhemmat 

myös vastasivat kyselyihin nimettöminä ja kuvasin tutkimuksessani kerättyä ai-

neistoa niin, etteivät vastaajat ole tunnistettavissa. Tutkimusluvan olin hakenut 

myös Sateenkaariperheet ry:n järjestöltä tutkimusprosessin alussa (Liite 1). 

6.3 Tutkimus oppimisprosessina 

Tutkimusprosessissa haastavimmaksi koin kyselyiden kysymysasettelut ja ai-

neiston analyysin – miten paljon omat ennakko-oletukseni vaikuttivat siihen miten 

muodostin aineistonkeruussa kysymyspatteriston ja miten kerättyä aineistoa tar-

kastelin. Olin jo tutkimuksen tekoa aloittaessa tietoinen omista odotuksistani siitä, 
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minkälaisia vastauksia tulen todennäköisesti vanhemmilta saamaan ja kerätty ai-

neisto tukikin näitä ennakko-oletuksiani. Aineistoa analysoidessani minun olikin 

tärkeää havainnoida vastauksia yhä uudestaan ja uudestaan, jotta en takertuisi 

ainoastaan ennalta arvattavissa oleviin vastauksiin, vaan yrittäisin löytää aineis-

tosta jotain oletuksista poikkeavaa.  

Tutkimusprosessi syvensi tietämystäni tutkimuksen tekemisestä, vanhemmuu-

den tukemisesta sekä sateenkaariperheistä. Haasteenani oli pitää teoreettinen 

viitekehys rajoissa, sillä olisin halunnut lähteä teoriassa vielä syvemmälle van-

hemmuuden monimuotoisuuteen, mikä ei kuitenkaan enää olisi opinnäytetyön 

kannalta ollut oleellista. Lukiessani sateenkaariperheiden ja -vanhempien koke-

muksista erilaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaina, näiden asiakas-

kohtaamisten laatujen merkitys sai minut myös pohtimaan omia mahdollisia en-

nakkoluulojani eri asiakasryhmiä kohtaa sekä omaa tapaani kohdata asiakkaita. 

Sosiaalialan ammattieettisten ohjeiden mukaan asiakkaalla on oikeus tulla koh-

datuksi kokonaisvaltaisesti ja sosiaalialan ammattilaisen tulee tunnustaa yhteis-

kunnan moninaisuus, kunnioittaa sitä sekä pyrkiä estämään syrjintää (Sosiaa-

lialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry 2013, 8-9).  
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7 LOPPUSANAT 

Yhteenvetona voin tutkimukseni perusteella todeta, että leirille osallistuneet sa-

teenkaarevien perheiden vanhemmat kokivat saavansa tukea omaan vanhem-

muuteen niin yleisesti ottaen kuin perheleiriltä. Perheleirin rooli vanhemmuuden 

tukijana muiden tukitahojen ohella koettiin tärkeäksi, sillä se tarjosi muun muassa 

mahdollisuuden nähdä, että perhe ei ole yksin. Seppäsen (2010, 252) mukaan 

perheleirit muodostuvat aina omaksi pieneksi yhteisökseen. Osallistuttuani kah-

delle Sateenkaariperheet ry:n perheleirille lastenohjaajan ja tutkijan roolissa, olen 

huomannut, miten leirin perheet muodostavat ikään kuin yhden ison sateenkaa-

revan perheen, jonka jäsenet tukevat ja auttavat toisiaan. Myös eräs vanhem-

mista kommentoi vastauksessaan saaneensa leiriltä kokemuksia jaetusta van-

hemmuudesta.  

Tutkimukseni hyödyllisyys ja anti sateenkaariperheille ja Sateenkaariperheet ry:n 

järjestölle jää nähtäväksi. Yhtenä antina perheille näkisin vanhempien kokemuk-

sen kuulluksi tulemisesta heidän äänensä esiin tuomisen ja perheiden näkyvyy-

den lisäämisen myötä. Vanhemmat mainitsivat joitain kehitysehdotuksia koskien 

leiriä, joihin tarttumalla Sateenkaariperheet ry:n järjestö pystyisi edesauttamaan 

leirien perhe- ja vanhempilähtöisyyttä. 

Tutkimukseni tarkoituksena oli kartoittaa vanhempien näkemyksiä vanhemmuu-

tensa tuen tarpeista ja niihin vastaamisesta, perheitä ja vanhempia sen erityisem-

min vertailematta. Lisätutkimuksia ajatellen, mielestäni olisi mielenkiintoista sel-

vittää tarkemmin ja vertailla, minkälaisia näkemyseroja esimerkiksi eri-ikäisillä 

vanhemmilla on tuen tarpeesta ja tukitahoista. Myös erikokoisista ja erimuotoi-

sista perheistä tulleiden vanhempien näkemysten vertaaminen olisi kiinnostava 

tutkimuskohde, minkä avulla tuen tarpeen selvitys pystyttäisiin kohdistamaan ra-

jatumpaan kohdejoukkoon. Vanhemmuuden tukemisen purkaminen sateenkaa-

riperheissä erikseen isyyden tai äitiyden tukemiseen vertailemalla esimerkiksi 

miespareja ja naispareja olisi myös mielenkiintoinen tutkimuskohde. Tällöin voisi 
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myös pohtia miten käsitellä näitä isyyden ja äitiyden termejä esimerkiksi sellai-

sessa naisparin perheessä, jossa toinen vanhemmista kokee omaavansa isän 

roolin tai kokee olevansa mies huolimatta biologisesta sukupuolestaan.  

Koska tarkoituksenani ei ollut vertailla tutkimuksessani vanhempien vastauksia 

keskenään, kartoitin vanhempien vanhemmuuden rooleja ja perhemuotoja lä-

hinnä osoittaakseni ja tuodakseni esiin tutkimukseen osallistuvien perheiden mo-

ninaisuutta. Kuten tutkimusaineistokin toi esiin, vanhempien roolit ovat moninai-

sia ja jokainen perhe on oma ainutlaatuinen kokoonpanonsa. Näin ollen tuen tar-

peetkin ja kokemukset niihin tarpeisiin vastaamisesta vaihtelevat yksilöllisesti. 

Yksinhuoltajavanhemman tuen tarve poikkeaa varmasti esimerkiksi apilavan-

hemman tuentarpeista. Vanhemmuuteen liittyy kuitenkin yksilöllisten erojen li-

säksi paljon samankaltaisia asioita; työn, oman jaksamisen, lapsiperhearjen, kas-

vatuksen ja parisuhteen ylläpitämisen yhdistämisen haasteita. Tämä näkyi tutki-

muksessa erilaisten perheiden samankaltaisten vastausten noustessaan esiin 

omina teemoinaan. Poikkeavia vastauksia oli suhteellisen vähän, mutta niiden 

arvoa ei silti tule vähätellä. Jokaisen vanhemman yksilöllinen näkemys on tärkeä 

ja arvokas.  

Vilén ym. (2010, 18) kirjoittavat, että suuri osa sateenkaariperheistä elää aivan 

tavallista perheen arkea ja vanhemmat kohtaavat arjessa iloja ja suruja siinä 

missä heterovanhemmatkin. Tämän huomasin niin vanhempien vastauksista 

kuin perheiden leirielämää havainnoidessanikin. Vanhemmuuden tukeminen voi 

olla pieniä tai suuria tekoja perheen auttamiseksi, mutta joskus jopa vain myötä-

tuntoiset sanat ja kannustus saatetaan kokea voimaannuttavana. Leppimanin 

(2010) mukaan tällainen emotionaalinen tuki vahvistaa vanhemman itsetuntoa ja 

selviytymisvalmiuksia ja sosiaalisella tuella on parantava vaikutus perhesuhtei-

siin (Leppiman 2010, 62, 69). Kuten Vuokko Malinen ja Sinikka Kumpulakin ar-

tikkelissaan viittaavat, vanhemmuuden tukemisen voi ajatella tärkeänä sijoituk-

sena, joka myöhemmin heijastuu koko yhteiskuntamme tulevaisuuden hyvinvoin-

tiin (Malinen & Kumpula 2005, 49). 



47 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Sara Saarinen 

LÄHTEET 

Aarnipuu T. 2000. Sateenkaariperheen ABC. SETA ry. Seta-julkaisuja 13. 

Aarnipuu T. 2007. ”Isämäinen äiti tai äitimäinen isä” – havaintoja transvanhemmista asiakkaina. 
Teoksessa Kuosmanen P. & Jämsä J. (toim.) Suomalaiset sateenkaariperheet sosiaali- ja 
terveyspalveluissa ja koulussa. Helsinki: Edita Prima Oy, 30–37. 

Alasuutari P. 2011. Laadullinen tutkimus 2.0. 4.painos. Tampere: Vastapaino. 

Alasuutari P. 1995. Laadullinen tutkimus. 3.painos. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy. 

Blaxter L.; Hughes C. & Tight M. 2010. How to research. McGraw-Hill Education. Viitattu 
29.10.2014. Saatavilla Ebrary-tietokannasta: 
http://site.ebrary.com.ezproxy.turkuamk.fi/lib/turkuamk/detail.action?docID=10441949&p00=bla
xter+loraine  

Cacciatore R. 2005. Aika ja jaksaminen nuorten perheissä. Teoksessa Syrjälä J. (toim.) Vahva 
vanhemmuus – paras tuki nuoren kasvuun. Helsinki: VL-Markkinointi Oy, 29–41. 

Clarkeburn H. & Mustajoki A. 2007. Tutkijan arkipäivän etiikka. Tampere: Vastapaino. 

Ensi- ja turvakotien liitto 2014. Viitattu 23.10.2014. http://www.ensijaturvakotienliitto.fi 

Finlex 2014. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi virallistetusta parisuhteesta. Viitattu 
28.9.2014. http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2000/20000200 

Helminen M-L. 2001. Lukijalle. Teoksessa Rautiainen M. (toim.) Vanhemmuuden roolikartta. 
Syvennä ja sovella. Käyttäjän opas 2. Helsinki: Suomen Kuntaliitto, 3-4. 

Jallinoja R. 1998. Perhe. Teoksessa Saksala E. (toim.) Muutoksen sosiologia. Helsinki: 
Yleisradio, 63–83. 

Jämsä J. 2008a. Perhevalmennus. Teoksessa Jämsä J. (toim.) Sateenkaariperheet ja 
hyvinvointi. Käsikirja lasten ja perheiden kanssa työskenteleville. Jyväskylä: PS-kustannus, 
146–154. 

Jämsä J. 2008b. Sateenkaariperheiden kokemuksia palveluista. Teoksessa Jämsä J. (toim.) 
Sateenkaariperheet ja hyvinvointi. Käsikirja lasten ja perheiden kanssa työskenteleville. 
Jyväskylä: PS-kustannus, 86–97. 

Jämsä J. 2008c. Suomalaiset sateenkaariperheet. Teoksessa Jämsä J. (toim.) 
Sateenkaariperheet ja hyvinvointi. Käsikirja lasten ja perheiden kanssa työskenteleville. 
Jyväskylä: PS-kustannus, 26-47. 

Jämsä J. 2008d. Äitiys- ja lastenneuvola. Teoksessa Jämsä J. (toim.) Sateenkaariperheet ja 
hyvinvointi. Käsikirja lasten ja perheiden kanssa työskenteleville. Jyväskylä: PS-kustannus, 
172–181. 

Jämsä J. 2007. Näkymättömistä perheistä sateenkaariperheiksi – seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöjen lapsiperheet. Teoksessa Mustola K. & Pakkanen J. (toim.) 
Sateenkaari-Suomi. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historiaa. Helsinki: Like, 163–173. 

Jämsä J. & Karvinen M. 2008. Kasvatuskumppanuus ja lapsen perheidentiteetti. Teoksessa 
Jämsä J. (toim.) Sateenkaariperheet ja hyvinvointi. Käsikirja lasten ja perheiden kanssa 
työskenteleville. Jyväskylä: PS-kustannus, 182–191. 



48 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Sara Saarinen 

Jämsä J. & Kuosmanen P. 2007. Sateenkaariperheet ovat monenlaisia lapsiperheitä. 
Teoksessa Kuosmanen P. & Jämsä J. (toim.) Suomalaiset sateenkaariperheet sosiaali- ja 
terveyspalveluissa ja koulussa. Helsinki: Edita Prima Oy, 13–20. 

Kaimola K. 2005. Koti terveen itsetunnon harjoittelukenttänä. Teoksessa Syrjälä J. (toim.) 
Vahva vanhemmuus – paras tuki nuoren kasvuun. Helsinki: VL-Markkinointi Oy, 11–19. 

Kinnunen S. 2005. Lapsen kehitykselliset haasteet ja yhteisöllisyys. Teoksessa Salminen P. 
(toim.) Yhdessä kasvattamaan. Jyväskylä: Ps-kustannus, 15-30. 

Kumpula S. & Malinen V. 2005. Terve ja toimiva parisuhde – vanhemmuuden kivijalka. 
Teoksessa Syrjälä J. (toim.) Vahva vanhemmuus – paras tuki nuoren kasvuun. Helsinki: VL-
Markkinointi Oy, 43–49. 

Kuosmanen P. 2007. Sateenkaarifamilistinen käänne ja suomalaisten sateenkaarivanhempien 
muuttuvat perhemuodot. Teoksessa Kuosmanen P. & Jämsä J. (toim.) Suomalaiset 
sateenkaariperheet sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulussa. Helsinki: Edita Prima Oy, 37–44. 

Kyyrönen S. 2003. Homoseksuaalien käsityksiä perheestä ja parisuhteen virallistamisesta. 
Jyväskylän yliopiston perhetutkimusyksikön julkaisuja 14. 

Leppiman A. 2010. Arjen elämyksiä. Leiri- ja elämyspohjainen Arkipäivät-perhepalvelu 
sosiaalisen kokemuksen tuottajana. Tampere: Juvenes Print. 

Mehtola S. 2012. Vertaisuus ja osallisuus. Teoksessa Ojuri A. Vertaisryhmän käsikirja. 
Väkivaltaa kokeneiden naisten osallisuuden ja voimaantumisen tukeminen. Ensi- ja turvakotien 
liitto, 6-9. 

Metsämuuronen J. 2008. Laadullisen tutkimuksen perusteet. Metodologia-sarja 4. 3.painos. Jy-
väskylä: Gummerus kirjapaino Oy. 

Mustavuori J-M. Tommy Hellsten: ”Kapinaan rakkaudella!”. A-lehdet 3.6.2009. Viitattu 
23.10.2014. http://www.voihyvin.fi/artikkeli/tommy-hellsten-kapinaan-rakkaudella 

Nieminen M. Tasa-arvoisesta avioliitosta on tulossa tiukka äänestys. Helsingin Sanomat 
24.10.2014. Viitattu 29.10.2014. http://www.hs.fi/kotimaa/a1414046605836 

Niittynen K. 2014. Järjestösihteeri, Sateenkaariperheet ry. Henkilökohtainen tiedonanto 
7.11.2014. 

Niittynen K. 2014. Järjestösihteeri, Sateenkaariperheet ry. Keskustelu 27.5.2014.  

Parke R. 2013. Future Families: Diverse Forms, Rich Possibilities. Somerset, NJ, USA: John 
Wiley & Sons. Viitattu 29.10.2014. Saatavissa Ebrary-tietokannasta: 
http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10753381&p00=future%20families 

Perälä M-L.; Salonen A.; Halme N. & Nykänen S. 2011. Miten lasten ja perheiden palvelut 
vastaavat tarpeita? Vanhempien näkökulma. Raportteja 36/2011. THL. 

Rönkä A.; Malinen K.; Sevón E.; Kinnunen U.; Poikonen P-L. & Lämsä T. 2009. Arki 
elämänalueiden leikkauspisteessä: Johtopäätökset ja ehdotuksia perheiden arjen tukemiseksi. 
Teoksessa Rönkä A.; Malinen K. & Lämsä T. (toim.) Perhe-elämän paletti. Vanhempana ja 
puolisona vaihtelevassa arjessa. Jyväskylä: Ps-kustannus, 273-295. 

Saaranen-Kauppinen A. & Puusniekka A. 2006. KvaliMOTV – Menetelmäopetuksen 
tietovaranto. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. Viitattu 2.3.2014. 
http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/ 

Saarinen E. Sateenkaariperheet saavat tukea toisiltaan. Satakunnan Kansa 25.1.2014. Viitattu 
29.10.2014. 



49 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Sara Saarinen 

http://www.satakunnankansa.fi/Satakunta/1194935848029/artikkeli/sateenkaariperheet+saavat+
tukea+toisiltaan.html  

Salminen P. 2005. Hankkeen hedelmät yhteiseen koriin. Teoksessa Salminen P. (toim.) 
Yhdessä kasvattamaan. Jyväskylä: Ps-kustannus, 167-174.  

Salonen, K. 2013. Näkökulmia tutkimukselliseen ja toiminnalliseen opinnäytetyöhön. 
Puheenvuoroja 72. Turku: Turun ammattikorkeakoulu.  

Sateenkaariperheet ry 2014a. Viitattu 30.9.2014. http://www.sateenkaariperheet.fi 

Sateenkaariperheet ry 2014b. Sopeutettu toimintasuunnitelma vuodelle 2014. Viitattu 
30.9.2014. 
http://www.sateenkaariperheet.fi/userfiles/documents/Sopeutettu_toimintasuunnitelma_2014_R
aha-automaattiyhdistykselle_-_Sateenkaariperheet_ry.docx 

Selänniemi M. & Jämsä J.; Kuosmanen P. 2007. Suomalaiset sateenkaarivanhemmat. 
Teoksessa Kuosmanen P. & Jämsä J. (toim.) Suomalaiset sateenkaariperheet sosiaali- ja 
terveyspalveluissa ja koulussa. Helsinki: Edita Prima Oy, 21–29. 

Seppänen P.; Hansen M.; Janhunen T.; Kytöpuu K.; Salo S.; Seppänen S.; Tapio N.; & Vilén M. 
2010. Perhetyön työkalupakki täydentyy. Teoksessa Vilén M.; Seppänen P.; Tapio N. & 
Toivanen R. (toim.) Kohtaamisia lapsiperheissä. Menetelmiä perhetyöhön Helsinki: Kirjapaja, 
208–258. 

SETA ry 2014a. Viitattu 2.11.2014. http://seta.fi/hlbtiq/ 

SETA ry 2014b. Viitattu 20.10.2014. http://seta.fi/perheen-sisainen-adoptio/ 

Sihvola S. 2002. Voimaa vanhemmuuteen. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy. 

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry. 2013. Sosiaalialan ammattilaisen 
eettiset ohjeet. Helsinki. Viitattu 30.10.2014. 
http://www.talentia.fi/files/558/Etiikkaopas_2013_net.pdf 

STT. Sanomalehti Karjalainen: Naisparien vanhemmuutta helpotetaan. Helsingin Sanomat 
20.10.2014. Viitattu 29.10.2014. http://www.hs.fi/kotimaa/a1413768116942 

Taavitsainen A. & Oranen M. 1985. Perheleirit kasvatuksen tukijoina. Mannerheimin 
lastensuojeluliiton lapsiraportti A46. Helsinki.  

Tapio N.; Seppänen P.; Hyppönen T.; Janhunen T.; Prusila L.; Salo S.; Toivanen R. & Vilén M. 
2010. Parisuhde ja vanhemmuus. Teoksessa Vilén M.; Seppänen P.; Tapio N. & Toivanen R. 
(toim.) Kohtaamisia lapsiperheissä. Menetelmiä perhetyöhön Helsinki: Kirjapaja, 161–168. 

Tasa-arvoinen Suomi ry. 2014. Viitattu 28.9.2014. http://www.tahdon2013.fi/aloite-2/mita-aloite-
tarkoittaa/ 

Tuomi J. & Sarajärvi A. 2009. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. 5.painos. Helsinki: 
Tammi.  

Vilén M.; Hansen M.; Janhunen T.; Kytöpuu K.; Salo S.; Seppänen P.; Seppänen S. & Tapio N. 
2010. Perhe ja perhetyö. Teoksessa Vilén M.; Seppänen P.; Tapio N. & Toivanen R. (toim.) 
Kohtaamisia lapsiperheissä. Menetelmiä perhetyöhön. Helsinki: Kirjapaino, 10–59. 

Virtuaali Ammattikorkeakoulu 2014. Viitattu 2.11.2014. 
http://www2.amk.fi/digma.fi/www.amk.fi/opintojaksot/030906/1144934265902/1144934482934/1
144934753242/1146054330923.html 

Väestöliitto 2014a. Viitattu 29.10.2014. https://www.perheaikaa.fi/  



50 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Sara Saarinen 

Väestöliitto 2014b. Viitattu 28.9.2014. 
http://www.vaestoliitto.fi/parisuhde/tietoa_parisuhteesta/avio-
ja_avoliiton_lakitieto/rekisteroity_parisuhde/ 

 

Muut lähteet: 

Omat leirimuistiinpanot kesäleiriltä 4.-7.7.2014.

Sateenkaariperheet ry:n sähköpostitse lähetetty leirikirje 2014. 
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Tutkimuslupa järjestöltä 

Huom. Tutkimusluvassa haettu myös lupa työntekijöiden haastatteluihin ja aikai-

sempien palautelomakkeiden käyttämiseen tutkimusaineistona, mitkä myöhem-

mässä opinnäytetyöohjauksessa todettiin tarpeettomina tarkennetut tutkimusky-

symykset ja tarkemmin jäsentynyt tutkimuksen tavoite huomioon ottaen. 
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Tutkimuslupa vanhemmalta 

Esimerkki vanhemmalle osoitetusta tutkimusluvasta. 

_______________________________________________________________ 

LUPA-ANOMUS LEIRILLE OSALLISTUVALLE VANHEMMALLE 

Opinnäytetyö ”Sateenkaarevan vanhemmuuden tukeminen – vanhempien 

näkemyksiä Sateenkaariperheet ry:n kesäleiristä 2014 

Olen 25-vuotias sosionomiopiskelija Turun ammattikorkeakoulusta ja teen opin-

näytetyötäni Sateenkaariperheet ry:n perheleirien merkityksestä vanhemmuuden 

tukemisesta.  

Tutkimukseni empiirinen aineisto koostuu alkukyselyn ja Webropol-kyselyn avulla 

kerätyistä vastauksista. Tällä anomuksella haen lupaa käyttää leirille osallistuvien 

vanhempien sähköpostiosoitteita lähettääkseni heille Webropol-kyselyn, jonka 

avulla haluan kartoittaa vanhempien näkemyksiä Sateenkaariperheet ry:n kesän 

2014 perheleiristä sekä sateenkaariperheiden tuen tarpeista. Haen myös lupaa 

kerätä alkukyselyn avulla tietoa vanhempien toiveista ja odotuksista kesän leiristä 

ja käyttää kerättyä tietoa tutkimuksessani. Alkukysely sekä Webropol-kysely ovat 

luottamuksellisia ja käsittelen niistä saatuja tietoja tutkimuksessani nimettöminä.  

Alkukysely teetetään kesän leirin alussa 04.07.2014, Webropol-kyselyn lähetän 

vanhemmille sähköpostitse leirin päätyttyä. Vastausaikaa Webropol-kyselyyn on 

heinäkuun loppuun asti. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. 

Ennen kyselyjen teettämistä keskustelen leirin alussa leirille osallistuvien van-

hempien kanssa tutkimuksestani, kyselyjen luonteesta ja niiden kuluista sekä tut-

kimuseettisistä sitoumuksistani.  

Tutkimukseni tulokset ovat luonnollisesti Sateenkaariperheet ry:n käytettävissä. 

Olen tarvittaessa valmis keskustelemaan tutkimukseen liittyvistä kysymyksistä ja 

järjestelyistä vielä tarkemmin, mikäli tarvetta sellaiseen esiintyy.  
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Opinnäytetyötäni Turun Ammattikorkeakoulussa ohjaa Outi Linnossuo, 

outi.m.linnossuo@turkuamk.fi 

_______________________________________________________________ 

Olen lukenut tämän tutkimuslupa-anomuksen ja haluan osallistua tutki-

mukseen. Myönnän tutkimusluvan käyttää sähköpostiosoitettani sekä ky-

selyvastauksiani anonyymisti opinnäytetyöhön liittyvän aineiston keruu-

seen ja aineistonkäsittelyyn anomuksen mukaisesti: 

_______________________________________________________________ 

päivämäärä, allekirjoitus ja nimenselvennys 

Sähköpostiosoite Webropol-kyselyn lähettämistä varten: 

_______________________________________________________________ 

Yhteistyöterveisin    

________________ 

Sara Saarinen 

opiskelija
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Alkukysely 

ALKUKYSELY LEIRILLE OSALLISTUVALLE VANHEMMALLE 

04.07.2014 

 

TOIVEET JA ODOTUKSET SATEENKAARIPERHEET RY:N KESÄLEIRISTÄ 4.7.2014–7.7.2014 

 

Oletko Sateenkaariperheet ry:n järjestön jäsen?   kyllä    /    ei 

Oletko aikaisemmin ollut Sateenkaariperheet ry:n järjestämällä perheleirillä? kyllä    /    ei 

Tunnetko entuudestaan muita leirille osallistuvia vanhempia?  kyllä    /    ei 

 

Mikä sai sinut lähtemään kesän 2014 perheleirille? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Mitä odotat kesän leiriltä? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Minkälaista tukea vanhemmuuteen toivoisit saavasi leiriltä? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

KIITOS VASTAUKSISTASI JA MUKAVAA LEIRIÄ!  
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Webropol-kyselyn saatekirje  

Arvoisa Sateenkaariperheet ry:n kesäleirille osallistunut 
vanhempi 

Kiitos kiinnostuksestasi osallistua sateenkaarivanhemmuuden tukemista käsittelevään opinnäytetyötutki-

mukseeni sekä vastaamisesta kesäleirin alussa jaettuun alkukyselylomakkeeseen leiriodotuksista! 

 

Tutkimukseni aineiston keruu koostuu kahdesta osasta, joista tässä nyt jälkimmäinen. Pyydän Sinua nyt 

ottamaan osaa tähän tutkimukseni toisen osion kyselyyn, jonka avulla näin leirin jälkeen kartoitetaan Sinun 

ja muiden leirille osallistuneiden perheiden vanhempien näkemyksiä sateenkaarivanhemmuden tuen tar-

peista ja menneen kesäleirin merkityksestä sateenkaarivanhemmuuden tukemisessa.  

 

Vastauksesi on arvokasta tietoa niin leiritoiminnan kehittämisessä perhelähtöisemmäksi kuin sateenkaari-

vanhemmuuden tuen tarpeiden näkyväksi tekemisessä. 

 

Opinnäytetyöni on luettavissa sähköisesti loppuvuodesta 2014 Ammattikorkeakoulujen julkaisuarkistossa 

osoitteessa Theseus.fi. Lähetän kaikille kyselyyn vastanneille sähköpostitse linkin, minkä kautta pääsee 

suoraan lukemaan valmiin opinnäytetyön. 

Kysely 

Kysely koostuu sekä avoimista että monivalintakysymyksistä. Kyselyn alussa kysytään vastaajan taustatie-

toja vastausten vertaamisen mahdollistamiseksi. Tämän jälkeen kartoitetaan vastaajan näkemyksiä ja ko-

kemuksia sateenkaarivanhemmuuden tukemisesta sekä menneestä kesäleiristä. 

 

Kysely on luottamuksellinen ja kyselyvastaukset tullaan käsittelemään julkaisuraportissa niin, etteivät yksit-

täisen vastaajan tiedot tai näkemykset ole tunnistettavissa. Vastaaminen on luonnollisesti vapaaehtoista. 

  

Kyselyyn vastaaminen 

 

Voit osallistua tutkimuskyselyyn alla olevasta linkistä.  Olethan ystävällinen ja vastaat kyselyyn mahdolli-

simman pian, kuitenkin 31.7.2014 mennessä.  

 

 

Vastauksestasi kiittäen 

Sara Saarinen, sosionomiopiskelija 
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Webropol-kysely 

 

Sateenkaarevan vanhemmuuden tukeminen 

TAUSTATIEDOT  

 

 

 

1. Ikä * 

________________________________ 

 

 

 

 

 

2. Sukupuoli  

________________________________ 

 

 

 

 

3. Lasten lukumäärä * 

________________________________ 
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4. Lapsen/lasten iät * 

 0-3 
 

 4-7 
 

 8-11 
 

 12-15 
 

 15-18 
 

 

 

 

 

5. Perheen vanhempien lukumäärä * 

________________________________ 

 

 

 

6. Roolisi vanhempana (voit valita useita vaihtoehdoista) * 

 Biologinen vanhempi 
 

 Sosiaalinen vanhempi 
 

 Huoltaja 
 

 Juridinen vanhempi 
 

 Lähivanhempi 
 

 Etävanhempi 
 

 

Muu, mikä? 

________________________________ 

 

 

 

 

7. Perhemuoto * 

 Ydinperhe 
 

 Apilaperhe 
 

 Uusperhe 
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 Sijaisperhe 
 

 Odottava perhe 
 

 Yksinhuoltaja perhe 
 

 Polyamorinen perhe 
 

 Transvanhemman/vanhempien perhe 
 

 Ystäväperhe 
 

 

Muu, mikä? 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

SATEENKAARIVANHEMMUUDEN TUKEMINEN  

 

 

 

8. Koetko saavasi tukea vanhemmuuteen? * 

   Kyllä 
 

   Ei 
 

 
 

 

 

9. Miltä tahoilta olet saanut tukea vanhemmuuteen? * 

 Neuvola 
 

 Päivähoito 
 

 Koulu 
 

 Järjestö 
 

 Seurakunta 
 

 Sukulaiset 
 

 Kumppani 
 

 Ystävät 
 

 

Muulta taholta, mistä? 

________________________________ 
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10. Minkälaista tukea olet saanut?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

11. Minkälaista tukea koet tarvitsevasi lisää?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

SATEENKAARIPERHEET RY:N KESÄLEIRI 2014  

 

 

 

12. Minkälaisena koet Sateenkaariperheet ry:n perheleirien merkityksen  

sateenkaariperheiden tukemisessa?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

13. Oletko aikaisemmin ollut sateenkaariperheiden perheleirillä? * 

   Kyllä 
 

   Ei 
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14. Vastasiko leiri odotuksiasi? * 

 ei lainkaan vähän sopivasti hyvin täysin 

Leiri vastasi odotuksiani  

 

               

 

 

 

 

15. Kuvaile vapaasti mitä sait leiriltä ja mitä olisit mahdollisesti kaivannut lisää.  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

KESÄLEIRIN ROOLI VANHEMMUUDEN TUKIJANA  

 

 

 

16. Koitko leirin tukevan vanhemmuuttasi? * 

 ei yhtään tyydyttävästi sopivasti hyvin merkittävästi 

Leiri tuki vanhemmuuttani  

 

               

 

 

 

 

17. Millaista tukea sait perheleiriltä vanhemmuuteen?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 

 

 

 

18. Millaista tukea olisit kaivannut lisää?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

19. Miten koet leirillä järjestettyjen vanhempainryhmien tukeneen vanhemmuuttasi?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

20. Miten koet leiriltä saadun vertaistuen tukeneen vanhemmuuttasi?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

21. Miten koet leirillä järjestetyn vanhempien ja lasten yhteistoiminnan 

 tukeneen vanhemmuuttasi?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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22. Ehdotuksia Sateenkaariperheet ry:n leiritoiminnan kehittämiseksi  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

23. Lopuksi voit vielä halutessasi kommentoida tähän terveisesi leirijärjestäjille  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Kiitos vastauksistasi!
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Leiriohjelma  

PERJANTAI 4.7.2014        

17-18.30 leiriläisten saapuminen ja majoittuminen, leiriläisten va-

lokuvaaminen paikkakunta-kyltin kanssa 

17.30-18.30 päivällinen 

18.30-19.30 leirin avajaiset 

19.30-20.30 iltapala 

21-24 lapsenvahdit työssä 

21.30-23 aikuisten illanvietto, koululaisten oma illanvietto 

21-24 sauna lämpimänä 

 

LAUANTAI 5.7.2014    

7.30-9 aamupala 

9.30-10 päivänavaus 

10-11 futismatsi, aikuiset vastaan lapset 

11-12 uintia 

12-13 lounas 

13-16 aikuisten ja koululaisten yhteisretki (sisältää kalliolas-

keutumista), pienemmille lapsille omaa ohjelmaa 

16-17 päivällinen 

17-18 omaa aikaa, sauna lämmin 

18-18.30 leirijuhlaan valmistautuminen 

18.30-19.30 leirijuhla 

19.30-20.30 iltapala 

21.30-23 aikuisille keskustelua sateenkaariperheiden ajankohtai-

sista asioista, koululaisten oma iltaohjelma 

21-24 sauna lämpimänä 
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SUNNUNTAI 6.7.2014    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maanantai 7.7.2014 

7.30-9 aamiainen 

9.15- 9.30 päivän avaus 

9.30-12 lastenhoito 

10-12 aikuiset kahteen ryhmään 

1. geokätköily 
2. keskustelu 

12-13 lounas 

13-16 lastenhoito 

13-14 päiväuniaikaa & hiekkalinnan ra-

kennuskilpailu 

14-16 sauna ja uinti 

15.50-16.50 päivällinen 

16.50 lapset hoitoryhmiin 

17-18.15 Outo homo menee leirille – esitys 

18.15-19 keskustelu esityksestä 

19- iltapala nuotioilla 

21-24 lastenhoito 

21-22.30 aikuisten ja lasten Ihmissusi-leikki 

nuotiolla 

21-24 aikuisten nuotiolla vapaata löpinää 

7.30-9 aamiainen 

9- lapset omiin ryhmiin 

9-11.30 leiripaikan siivous aikuisten voimin, 

huoneiden luovutus 

11.30-

12.15 

ryhmärata 

12.15- leirin lopetus 

12.20-13 lounas 

13-14 kotimatkalle 


