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Tässä laadullisessa tutkimuksessa tutkimme näkemyksiä ja kokemuksia kodin ja 

koulun välisestä yhteistyöstä sateenkaariperheiden kanssa. Tutkimuksen 

tarkoituksena on lisätä tietoa sateenkaariperheiden kanssa toimimisesta 

peruskoulussa. 

Tutkimus toteutettiin fenomenologis-hermeneuttisella tutkimusotteella. 

Aineisto kerättiin puolistrukturoiduilla haastatteluilla vuoden 2019 keväällä. 

Tutkittavinamme oli sateenkaariperheiden vanhempia, työelämässä olevia 

opettajia sekä opettajaksi valmistuvia opiskelijoita. Aineisto analysoitiin 

aineistolähtöisen sisällönanalyysin periaatteita noudattaen. 

Tutkimustulosten mukaan sateenkaariperheen perhemuodolla on 

merkitystä siihen, kuinka perheet kokevat yhteistyön onnistuneen. Opettajien 

luontevuus sateenkaariperheiden kohtaamisessa on kasvussa, ja opiskelijat 

kokevat omaavansa hyvät valmiudet sateenkaariperheiden kanssa toimimiseen. 

Kaikki haastatellut ryhmät toivoivat opettajille lisää koulutusta aiheesta. 

Kodin ja koulun välinen yhteistyö sateenkaariperheiden kohdalla toteutuu 

monilta osin hyvin. Tutkimusta ja tietoa tarvitaan lisää, jotta yhteistyö toteutuisi 

tasa-arvoisesti ja kaikkien osapuolten hyvinvointia edistävästi. 

Asiasanat: sateenkaariperhe, kodin ja koulun välinen yhteistyö, 

kasvatuskumppanuus 
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1 JOHDANTO

Nyky-yhteiskunnassa on vanhempia, joiden lapset käyvät koulua. Perheeseen 

kuuluu ainakin lapsi sekä hänen vanhempansa. Tähän asti kaikki on selvää, niin 

yhteiskunnan näkemyksissä kuin ihmisten välisissä sosiaalisissa suhteissakin. 

Mutta kun mennään tarkemmin siihen, keitä nämä perheen vanhemmat ovat, 

eivät pelin säännöt ehkä olekaan enää samat kaikille. Mitä jos lapsen vanhemmat 

ovatkin kaksi äitiä? Entä kaksi isää? Entä kuinka yhteiskunta kohtaa perheet, 

joissa vanhempia on enemmän kuin kaksi? Mitä jos vanhempi ei olekaan 

yksiselitteisesti mies tai nainen? Kuinka suomalaisessa yhteiskunnassa 

kohdataan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön kuuluvat vanhemmat, eli 

sateenkaari-ihmiset? 

Suomen lainsäädäntö kieltää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen 

ilmaisuun perustuvan syrjinnän. Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 

annetussa laissa (609/1986) säädetään sukupuoleen perustuvan syrjinnän 

kiellosta ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisestä. Yhdenvertaisuuslaissa 

(1325/2014 § 1) sanotaan: ”Tämän lain tarkoituksena on edistää 

yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi 

joutuneen oikeusturvaa.” Yhdenvertaisuussuunnitelma on lain 1.1.2017 

mennessä edellyttämä viranomaisen, oppilaitoksen ja työnantajan tekemä arvio 

yhdenvertaisuuden nykytilanteesta ja suunnitelma niistä konkreettisista 

toimenpiteistä, joilla yhdenvertaisuutta edistetään toiminnassa tai työnantajan 

roolissa (Oikeusministeriö 2019). 

Ihmisoikeusjärjestö Setan (2019a) mukaan sateenkaari-ihmiset kohtaavat 

eriarvoisuutta sekä lainsäädännössä että omassa arjessaan. Setan jäsenjärjestö 

Sateenkaariperheet ry pyrkii edistämään sateenkaariperheissä elävien lasten ja 

vanhempien hyvinvointia ja ihmisoikeuksia esimerkiksi asettamalla tavoitteita 

Suomen seuraavaa hallitusohjelmaa varten. Sateenkaariperheet ry:n (2019e) 
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mukaan sateenkaariperheiden lasten ja vanhempien asemasta löytyy lukuisia 

puutteita, jotka olisivat korjattavissa lainsäädännöllisin uudistuksin. 

Sateenkaariperheet ry:n perhepoliittisiin tavoitteisiin kuuluu hyvin resursoitu 

valtionhallinnon HLBTI-toimintaohjelma (homo-, lesbo- ja biseksuaalit sekä 

transsukupuoliset ja intersukupuoliset) seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ja 

heidän lastensa ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. 

Tavoitteisiin kuuluvat myös itsemääräämisoikeuteen perustuva translaki, 

syrjimätön sijaissynnytyslaki sekä isyys- ja äitiyslakien yhdistäminen 

vanhemmuuslaiksi. Tämä mahdollistaisi sukupuolen moninaisuuden 

huomioimisen, useamman kuin kahden vanhemman vahvistamisen ja 

vanhempien väliset sopimukset vanhemmuudesta. 

Tämän tutkimuksen kannalta olennaista on tieto siitä, onko jokaisella 

oikeus olla vapaasti sellainen kuin on, ja tulla kohdelluksi tasa-arvoisesti myös 

koulun puolelta. Sateenkaariperheet ry (2019h) tiedottaa verkkosivuillaan 

tarvitsevansa tutkimustietoa esimerkiksi opetussuunnitelman tavoitteisiin ja 

opetustyön käytäntöihin moninaisuuskasvatuksessa: 

Opettajille on hyvä saada avatuksi yhdenvertaisuuskasvatuksen 
merkitystä ja perheiden moninaisuutta, mutta myös kehittää käytännön 
työkaluja, joilla moninaisuutta voisi käsitellä eri aineiden oppitunneilla.  

 
Tässä tutkimuksessa pyrimme selvittämään, kuinka sateenkaariperheet 

huomioidaan koulumaailmassa ja kuinka molemmat osapuolet kokevat 

yhteistyön toimivan kasvatuskumppanuudessa. Tutkimme myös opettajiksi 

opiskelevien näkemyksiä sateenkaariperheiden kohtaamisesta opettajan työssä. 

Sateenkaariperheillä tarkoitetaan kaikkien seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten lapsiperheitä. Näihin lukeutuvat 

homo-, lesbo-, bi- ja ei-heteroseksuaalit sekä transihmiset. (Kuosmanen & Jämsä 

2007, 13; Jämsä 2008, 26-27) Sukupuolivähemmistöihin kuuluvat lisäksi 

intersukupuoliset, joilla synnynnäisesti fyysisesti sukupuolta määrittävät 

ominaisuudet eivät ole yksiselitteisesti miehen tai naisen (Lehtonen 2010, 89). 

Jämsä (2008) kuitenkin painottaa, että kaikki sateenkaariperheen määritelmään 

sopivat eivät välttämättä koe olevansa sateenkaariperhe, tai eivät halua käyttää 
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kyseistä termiä. Sateenkaariperhe voi olla muodoltaan uusperhe, etä- ja 

lähivanhemman perhe, apilaperhe tai monimuotoinen perhe (Kuosmanen & 

Jämsä 2007, 19-20). Sateenkaariperheet ry (2019b) käyttää sateenkaariperheistä 

myös ydinperheen määritelmää, vaikka monissa yhteyksissä ydinperhe 

merkitsee edelleen heteroparin ja heidän yhteisten biologisten lastensa 

muodostamaa perhettä. Sateenkaariperheistä puhuttaessa ydinperheenä 

tarkoitetaan siis lapsiperhettä, jossa on kaksi vanhempaa, jotka ovat yhdessä 

hankkineet lapsen, tai lapsia. Tällaisessa perheessä joko molemmat, tai vain 

toinen vanhemmista, kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön. 

Perusopetuslaki (1998/628 § 3) velvoittaa kodin ja koulun väliseen 

yhteistyöhön. Myös oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013 § 2) pyrkii 

osaltaan edistämään kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Kodin ja koulun välinen 

yhteistyö on oppilaan asioista huolehtimista. Opetussuunnitelman (OPH 2014) 

mukaan koulun tulee ottaa vanhemmat mukaan lasta koskevaan 

päätöksentekoon. Opetussuunnitelmassa painotetaan, että toimivan 

koulunkäynnin edellytys on hyvä yhteistyö kodin sekä koulun välillä erityisesti 

koulupolun nivelvaiheissa. (OPH 2014) Kasvatuskumppanuus kodin ja koulun 

välille muodostuu lapsen mennessä kouluun, mahdollisesti jo esikoulusta 

kouluun siirtymävaiheessa. Lapsen velvollisuus oppia sekä vanhemman 

ensisijainen kasvatusvelvollisuus kasvattajana kohtaavat lapsen siirtyessä 

kouluun. Koulun velvollisuus on olla yhteydessä lapsen huoltajiin. 

Sateenkaariperheitä on tutkittu esimerkiksi lasten näkökulmasta, sillä on oltu 

kiinnostuneita siitä, kuinka sateenkaariperheen lapset voivat. Amerikkalaisen ja 

australialaisen tutkimuksen mukaan lapset voivat yhtä hyvin 

sateenkaariperheissä kuin heteroparien perheissäkin (Crouch, Waters, McNair, 

Power & Davis 2014; Golombok, Mellish, Jenning, Casey, Tasker & Lamb 2014). 

Aarnio, Kallinen, Kylmä, Solantaus ja Rotkirch (2017) ovat selvittäneet Suomen 

lasten ja nuorten hyvinvointia sekä vanhempien kokemuksia lastensa 

hyvinvoinnista ja tuen saannista (2018). Sateenkaariperheen ja opettajan 

kohtaamista ovat tutkineet Kirjoniemi ja Kajamies (2011). 
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 Myös tämä tutkimuksemme koskee opettajan ja sateenkaarivanhempien 

kohtaamista, korostaen yhteistyön näkökulmaa. Tutkimuksen kannalta 

olennaista oli kysyä kokemuksista ja näkemyksistä vanhemmilta, opettajaksi 

opiskelevilta ja työssä olevilta opettajilta. Tutkimuksen tavoitteena on saada 

lisää tietoa siitä, millaisia asioita tulisi ottaa huomioon, jotta yhteistyö koulun ja 

sateenkaarikodin välillä toimisi. Aiempaa tietoa löytyy esimerkiksi Setan 

verkkosivuilta. Verkkosivuilla on julkaistu oppaita, joiden on tarkoitus ohjata 

sateenkaariperheiden kohtaamiseen koulumaailmassa. Oppaiden sisältöjä 

esitellään jonkun verran myös tässä tutkimuksessa. Tässä tutkimuksessa kodin 

ja koulun välinen yhteistyö rajautuu peruskoulun alaluokilla tapahtuvaan 

yhteistyöhön. 
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2 SATEENKAARIPERHEET 

2.1 Perheen ja vanhemmuuden määrittely yhteiskunnassa 

Perhettä voidaan lähestyä monesta eri näkökulmasta ja teorioita on useita. 

Myös perheen käsite on kaikille tuttu, mutta sen merkitys ei aina ole 

yksiselitteinen.  Esittelemme ensin perhetutkimuksen linjauksia, jonka jälkeen 

perheen käsitettä avataan enemmän. 

2.1.1 Perhetutkimus 

Jallinoja, Hurme ja Jokinen (2014) ovat perehtyneet länsimaisen 

perhetutkimuksen keskeisiin suuntauksiin. Seuraavat tutkimussuuntaukset ovat 

Jallinojan ym. (2014) teoksesta. Käymme niistä tarkemmin läpi Eriksonin teorian, 

sillä elämänkaarinäkökulma nähdään keskeisenä ihmisen psykologisessa 

kehityksessä (Nurmi, Ahonen, Lyytinen, Pulkkinen, Ruoppila 2008, 14). Tämän 

jälkeen listaamme ja esittelemme lyhyesti muut perhetutkimuksen suuntaukset. 

Eriksonin psykososiaalisessa kehitysteoriassa yksilön kehitys nähdään 

läpi elämän jatkuvana tapahtumaketjuna, joka toteutuu erilaisten 

psykososiaalisten kehityshaasteiden kautta. Eriksonin mukaan yksilön kehitys 

on läpi elämän jatkuva prosessi, jossa biologiset ja sosiaaliset muutokset 

edellyttävät yksilöltä ’sovittelujen’ tekemistä. Ihmisen olemassaolon nähdään 

liittyvän kolmeen toisiaan täydentävään prosessiin. Tähän kuuluvat ihmisen 

biologinen ruumis, psyykkiset tapahtumat sekä kulttuurinen ja sosiaalinen 

ympäristö. Eriksonin mukaan ihminen käy elämänsä aikana läpi kahdeksan 

psykososiaalisen kehityksen vaihetta. Myönteisesti ratkaistu kriisi vahvistaa 

yksilön kykyä selvitä elämässä. Tällainen kokemus varustaa ihmisen uusilla 

hyveillä ja voimavaroilla. Tämän tutkimuksen kannalta Eriksonin teoriassa 

mielenkiintoista on näkemys siitä, että vanhempien toiminta ja asennoituminen 

vaikuttavat siihen, miten lapsi osaa käsitellä myönteisiä ja kielteisiä tunteita. 
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Eriksonin mukaan vanhemmat vaikuttavat myös siihen, millaisia 'perusvoimia' 

lapsessa kehittyy eri vaiheissa. Erikson korostaa varhaisissa vaiheissa äitiyden 

merkitystä. Teorian mukaan äidin ja lapsen vuorovaikutuksellisen suhteen 

laatuun vaikuttavat äitiyden ja naisen arvo ja asema yhteiskunnassa. Myös 

ympäristön antaman tuen nähdään vaikuttavan. (Korhonen & Perho 2014) 

Jallinojan ym. (2014) mukaan Parsonsin teoria universaalista perheestä on 

tuonut nykyiselle perhetutkimukselle näkemyksen kodista parhaana 

kasvupaikkana. Bronfenbrennerin bioekologinen malli korostaa perheen osuutta 

ihmisen kehitykseen vaikuttavana tekijänä, ja sitä on voitu käyttää perheiden 

tutkimiseen. Malli painottaa sitä, että lapsi kehittyy vuorovaikutuksessa muiden 

ihmisten kanssa. Feministinen tutkimus painottaa naisen näkökulmaa. 

Jallinoja ym. esittelevät myös elämänkulun teorian, konstruktionistisen ja 

konfigurationaalisen lähestymistavan sekä evoluutioteoreettiset näkökulmat. 

Elämänkulun teoriassa kytketään yksilöiden elämät siihen historialliseen ja 

sosiaalis-taloudellis-yhteiskunnalliseen ympäristöön, jossa ne muotoutuvat. 

Konstruktionistisessa perhetutkimuksessa perhettä lähestytään 

merkitysvälitteisen ‘työstämisen’ ja ‘rakentamisen’ kohteena, jolloin perhe on 

enemmänkin tutkimuksen lopputulos kuin etukäteen määritelty käsite. 

Konfigurationaalisessa lähestymistavassa perhe muodostuu ihmisten välisistä 

sosiaalisista siteistä niin, että kokoonpano ja rajat määrittyvät eri tavoin, 

näkökulman mukaan. Evoluutiopsykologinen tutkimusote tutkii ihmisille 

lajityypillisiä mielen taipumuksia ja rakennetta. Evoluutiopsykologian yksi 

suosittu aihe on naisten seksuaalivalinta. Perhettä voi tutkia myös tutkimalla 

arkielämää sekä perhekäytäntöjen sosiologian näkökulmasta. 

Perhetutkimuksessa painopistealueet voivat vaihdella esimerkiksi sukupuolen, 

elämänkulun, kehitysvaiheiden tai arkielämän tarkastelukulmasta (Jallinoja ym. 

2014, 8). 
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2.1.2 Ymmärrys perheestä ja vanhemmuudesta 

Perheen käsite voi sisältää esimerkiksi lapsuuden perheet, kahden aikuisen 

perheet sekä eläkeläisperheet. Nämä eroavat rakenteiltaan ja elämänvaiheeltaan. 

(Forsberg 2003, 10-11) Tässä tutkimuksessa keskitytään nimenomaan yhden tai 

useamman sateenkaarivanhemman lapsiperheeseen. Forsbergin (2003, 10) 

mukaan perhe on mielletty pitkään yksityiselle alueelle kuuluvaksi sekä 

heteroseksuaaliseen parisuhteeseen ja ydinperheeseen perustuvaksi. Forsberg 

toteaa tämän ajattelutavan rajaavan pois nykyisten perheiden moninaisuuden. 

Miehen ja naisen muodostamien ydinperheiden rinnalle ovat nousseet 

yksinhuoltajaperheet, uusperheet ja samaa sukupuolta olevien kumppaneiden 

muodostamat perheet. Muita perhemuotoja ovat adoptioperheet, laajennetut 

perheet, polyamoriset perheet, eläkeläisten perheet sekä erilaiset perheiden 

variaatiot. Pelkän perheen sijaan tulisi puhua monikossa perheistä, joka sekin on 

varsin suppea käsite. Forsbergin (2003, 11) mukaan osa tutkijoista käyttää 

nimenomaan monikkomuotoa. 

Tutkimuksemme kannalta koimme olennaiseksi avata tyypillisimpiä 

perhemalleja sekä sateenkaariperheen käsitteen alle kuuluvia perheitä, joihin 

kuuluu alaikäisiä lapsia. On kuitenkin syytä huomioida, että perhe käsitteenä on 

hyvin laaja ja perustuu myös yksilön omaan kokemukseen. Yksilö voi 

esimerkiksi määritellä perheensä lapsuuden perheensä sekä uuden perheensä 

välimaastoon ja saman perheen sisällä olevat ihmiset voivat määritellä oman 

perheensä eri tavoilla keskenään. Henkilö voi esimerkiksi määritellä 

perheeseensä isovanhemmat tai biologiset vanhemmat, vaikka saman perheen 

toinen jäsen ei näitä perheeseen nimeäisi. Perinteisen ydinperhemallin rinnalle 

on noussut monimuotoisia perheitä. Ydinperheen asema luonnollisena perheenä 

on muuttunut. Nyky-yhteiskunnassa perhemuodot ovat moninaistuneet ja 

erilaiset vaihtoehdot ovat muuttuneet normaalimmiksi. Keskusteluun nousee 

usein, millainen perhemalli olisi lapsen kasvulle ja kehitykselle paras vaihtoehto 

(Nätkin 2003, 16). 



 13 
 

Perheen käsitteen kannalta on merkityksellistä, kuinka perheenjäsenet 

perheen käsittävät. Perhe ei itsessään ole passiivinen elin yhteiskunnan 

muutoksissa, vaan se rakentuu lähi-ihmissuhteiden antamissa merkityksissä ja 

koostuu erilaisista perheen sisäisistä päätöksistä (Forsberg 2003, 7-15). 

Esimerkiksi Häggman (1994, 21) määrittelee tutkimuksessaan, että yksiselitteistä 

‘perhettä’ ei ole olemassa, vaan että perhetutkimuksen tärkein anti on perheen 

kulttuurisidonnaisuuden sekä suhteellisuuden osoittaminen. Sevónin ja Notkon 

(2008, 13-26) mukaan perhesuhteissa on kyse ihmisten välisestä hoivasta, 

huolenpidosta ja perhevastuusta. Sevón ja Notko toteavat myös, että 

perhesuhteita määrittävät biologiset ja sosiaaliset ulottuvuudet, sekä 

taloudelliset, emotionaaliset ja moraaliset ulottuvuudet. Lisäksi perhesuhteita 

sääntelevät lait ja muut institutionaaliset rakenteet. 

Paajasen (2007, 23-26) mukaan perheen merkitys on pitkälti pysynyt 

samana. Paajanen esittelee artikkelissaan Mikä on minun perheeni (2007) 

perhebarometrin, jossa esitellään perheen merkitystä. Perhebarometrissa 

tärkeimpiä merkityksiä olivat läheisyys, yhdessä oleminen ja henkinen tuki. 

Barometrin vuoden 1997 kyselyyn verrattuna vuonna 2007 perhe merkitsi entistä 

useammalle turvaa, yhteenkuuluvuutta, järjestystä elämässä ja perinteitä. 

Paajasen mukaan perhe voi merkitä myös velvollisuutta ja murhetta, erityisesti 

rankkaa perhevaihetta eläville pienituloisille lapsiperheille, mutta samalla turvaa 

muuttuvassa pätkätöiden maailmassa. Barometriä tarkastellessa vuosien 2007 ja 

1997 vastauksia vertailemalla huomaa, että aiempaa harvempi koki perheen 

velvollisuutena. Miesten vastauksissa velvollisuuden kokeminen oli tosin 

hieman yleisempää kuin naisilla. Naisille perhe puolestaan Paajasen 

perhebarometrin mukaan merkitsi yleisimmin yhteenkuulumista, turvallisuutta, 

taloudellista turvaa sekä perinteitä. 

“Jo ihmisen elämänkaareen mahtuu erilaisia perheitä: on lapsuudenperhe 

ja myöhemmin perustettu ‘oma’ perhe, mutta näitäkin voi elämän aikana olla 

useita” (Jallinoja ym. 2014, 7). 1970-luvulla avioerojen määrä sekä avoliitot 

yleistyivät, joten myös avioliitto muuttui instituutiona ja lasten huoltajuuden 

määritelmä muuttui. Avioerojen määrä on lisääntynyt huimasti viime 
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vuosikymmeninä. Suomen virallisen tilaston (2008) mukaan vuonna 1970 

avioeroja tilastoitiin reilu 4000 kun taas 2000-luvulla avioerojen määrä on ollut 

joka vuosi lähes 14 000 avioeroa.  Kauppinen (2013, 7) arvioi, että erot koskettavat 

keskimäärin 40 000 lasta vuosittain. 1970-luvun murrosvaiheessa parisuhde ja 

vanhemmuus alettiin nähdä erillisinä asioina. Perheet eivät enää lähtökohtaisesti 

aina muodostuneet avioparista ja heidän lapsistaan, joten myös lapsen huolto 

alkoi jakautumaan etä- ja lähivanhemmuudeksi (Kurki-Suonio 1999). 

Koeputkihedelmöitysten mahdollistuessa ja biologisen sekä 

kasvattajavanhemmuuden erkaantuessa alettiin kiinnittämään huomiota myös 

seksuaaliseen suuntautumiseen. Sukupuolijärjestelmän murroksessa 1990-

luvulla esimerkiksi lesboäitiys nousi keskusteluun (Kuosmanen, 1996). Tämä 

keskustelu jatkuu edelleen ja myös samaa sukupuolta olevien perheet ovat 

tulleet yleisemmiksi. Samaa sukupuolta olevien parien normalisoituminen on 

näkynyt yhteiskunnallisessa päätöksenteossa, esimerkiksi vuodesta 2009 

rekisteröidyn parisuhteen toinen osapuoli on voinut adoptoida puolisonsa 

lapsen omakseen perheen sisäisellä adoptiolla.  Perherakenteiden ja 

avioliittoinstituution muutos mahdollisti sen, että eduskunta hyväksyi vuonna 

2014 lain samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeudesta. 

Rintala-Koskinen (2003, 121-139) pohtii artikkelissaan, että lapsen 

biologiset vanhemmat mielletään usein ‘oikeiksi vanhemmiksi’. Uusperheessä 

biologisten siteiden puuttumisen vuoksi ‘oikean vanhemmuuden’ löytyminen 

voi olla haasteellista, mutta arjen käytänteissä sosiaalinen kasvattajavanhemman 

rooli tulee esille. Rintala-Koskinen esitteli tutkimuksessaan Arttu-pojan, jonka 

perheeseen kuului biologinen ‘oikea isä’ sekä äidin uusi kumppani ’nykyinen 

isä’. Artun perheen käsite oli verkkomainen ja koostui kahden kodin 

uusperheistä sekä sukulaisista. Arttu kuvasi, että hänellä on kaksi isää. 

Uusperheissä näkyy eri rooleissa perhesuhteiden biologinen, juridinen, 

sosiaalinen sekä psykologinen ulottuvuus, jotka eivät ydinperheessä näyttäydy 

erillisinä osina. Esimerkiksi Artun tapauksessa sosiaalinen ja psykologinen 

vanhemmuus ovat nostaneet kasvattajavanhemman vanhemman rooliin, vaikka 

biologinen tai juridinen vanhemmuus kuuluu Artun biologisille vanhemmille. 
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Vanhemmuuden määrittelyssä keskeisimmät lait ovat tällä hetkellä 

vanhemmuuden määrittelyssä isyyslaki (700/1975), hedelmöityshoitolaki 

(1237/2006), äitiyslaki (253/2018) ja adoptiolaki (22/2012). Kyseiset lait 

määrittelevät lapsen juridiset vanhemmat Suomessa. Isyyslaissa aviomies 

määritellään automaattisesti syntyneen lapsen isäksi ja muussa tapauksessa 

isyys voidaan tunnustaa tai tarvittaessa selvittää. Uusin laeista on äitiyslaki, joka 

määrittelee lapsen juridisen äitiyden määräytyvän joko lapsen synnyttämisellä 

tai käymällä yhteisymmärryksessä synnyttäneen äidin kanssa 

hedelmöityshoidoissa. Äitiyslaki takaa juridisen äitiyden myös naisparin ei-

synnyttäneelle osapuolelle ilman perheen sisäistä adoptiota. Hedelmöityshoitoja 

koskevassa laissa (1237/2006 2 §) määrätään, että hedelmöityshoitoja voi 

nykyään saada pari tai yksinäinen nainen. Parin sukupuolijakaumaa ei ole 

määritelty, mikä mahdollistaa nykyään myös naisparin hedelmöityshoidot ja 

näin myös äitiyslain toteutumisen. Naispari voi näin saada yhteisen lapsen ilman 

perheen sisäistä adoptiota. 

Avioliittolain (234/1929) muuttuessa samaa sukupuolta koskevaksi, 

mahdollistui perheen ulkopuolinen adoptio myös samaa sukupuolta oleville 

pareille. Adoptiolain 9 § määrittelee yhteisadoption olevan mahdollista vain 

aviopareille. Tätä ennen samaa sukupuolta oleville pareille oli ollut mahdollista 

vain perheen sisäinen adoptio. 

Suomen laki mahdollistaa lapselle vain kaksi vanhempaa ja tämän lisäksi 

oheishuoltajuuden, joten polyamorisessa perheessä jokainen osapuoli ei voi olla 

lapsen juridinen vanhempi. Lisäksi esimerkiksi kohdun vuokraus tai muu 

rahallinen korvaus adoptoitavasta lapsesta on adoptiolaissa 5 § kielletty. 

Hedelmöityshoitolaissa (1237/2006) puolestaan määritellään, että 

hedelmöityshoitoja ei saa antaa, jos on oletettavissa lapsen antaminen 

adoptoitavaksi tai jos hedelmöityshoitoja saavan parin toinen osapuoli on 

avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa toisen henkilön kanssa. Joillekin 

perhemuodoille, kuten homoparille tai polyamoriselle suhteelle, voi lapsen 

hankinta olla Suomen lakien vuoksi huomattavasti haastavampaa kuin 

perinteiselle heteroparille. Lisäksi kansainvälisessä adoptiossa myös kohdemaan 
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lait vaikuttavat perheen adoptio-oikeuteen. Sijaisperheenä sen sijaan voi toimia 

jokainen perhemuoto, eikä sille ole asetettu perhemuotoa tai sukupuolta 

koskevia ehtoja (SOS-lapsikylä, 2019). 

2.2 Kodin merkitys lapsen kehitykselle 

Nurmen ym. (2008, 18-19) mukaan koti- ja päivähoitoympäristöt sekä 

sukulaisverkostot vuorovaikutussuhteineen ovat merkityksellisiä kehityksellisiä 

konteksteja varhaislapsuudessa. Johdonmukaisuus, ennakoitavuus ja lapsen 

arvostus mahdollistavat lapselle suotuisan kasvuympäristön. Aikuisten on 

tärkeää tietää, miten kehitykselle voidaan luoda parhaat mahdolliset 

edellytykset. Vaikka lapsi menee kouluun ja toverisuhteiden merkitys korostuu, 

vanhemmilla on edelleen keskeinen asema lapsen kehitystä muovaavana 

tekijänä. Kodin ilmapiiri ja vanhempien suhtautuminen lapseen vaikuttavat 

lapsen koulutyöhön, käyttäytymiseen, moraaliseen kehitykseen, tovereiden 

valintaan ja vapaa-ajan viettoon. (Nurmi ym. 2008, 117) Vanhemmat vaikuttavat 

lapsen kehitykseen muita ihmisiä syvemmin. Vanhemmilla on vaikutusta jopa 

lapsen arvoperustaan (Collins, Maccoby, Steinberg, Hetherington & Bornstein 

2000). Lapsen myönteistä sosiaalista kehitystä tukee vanhempien tietämys. 

Lapsen kehittyvä tietoisuus oman käyttäytymisen motiiveista, vaihtoehdoista ja 

seuraamuksista, kehittyy sekä kotiympäristössä, että koulussa. Lapsi tarvitsee 

tähän kunnioitusta ja hyväksyntää, myönteisiä odotuksia käyttäytymisen ja 

tunteiden säätelyn kyvyistään sekä malleja vaikeidenkin tilanteiden myönteiseen 

ratkaisemiseen. (Nurmi ym. 2008, 122) 

Tutkimusten mukaan suomalaiset sateenkaariperheiden lapset ja nuoret 

vaikuttavat enimmäkseen voivan fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti yhtä 

hyvin kuin muut saman ikäiset lapset ja nuoret (Aarnio ym. 2017, 3 & Aarnio ym. 

2018, 3) Solantaus (2008, 83) Aarnion ym. (2017, 4) mukaan enemmistö 7–18-

vuotiaista lapsista ja nuorista tuo esille myönteisiä puolia sateenkaariperheessä 

elämisestä tai kuvaa sitä ‘ihan tavalliseksi’. Tulosten mukaan myönteisimpiä 

puolia ovat läheiset ja paneutuvat vanhemmat sekä monimuotoisuuden 
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ymmärtämistä lisäävä kasvatus. Haasteena puolestaan nähtiin ympäristön 

kielteiset asenteet ja mahdollinen kiusaaminen sekä näiden pelkääminen. 

Aarnion ym. mukaan sateenkaariperheiden lapset ja nuoret toivovat, että tietoa 

sateenkaari-aiheista lisättäisiin, moninaisuus hyväksyttäisiin paremmin, ja 

syrjintä lopetettaisiin. 

2.3 Moninaiset perhemuodot 

2.3.1 Ydinperhe 

Pitkään perinteisenä pidettyä, kahden eri sukupuolta olevien vanhempien sekä 

näiden yhteisten lapsien muodostamaa perhettä kutsutaan ydinperheeksi. 

Ydinperhe on perhemuodoista yleisin, mutta vanhempien erojen yleistyttyä 

viime vuosikymmeninä myös ydinperheiden asema yleisimpänä perhemuotona 

on heikentynyt. Tilastokeskuksen (2017) mukaan 64 prosenttia perheistä oli 

avioparin perheitä. Nätkinin (2003, 16) mukaan ydinperhe on pitkään nähty 

ideaalina perheenä varsinkin heteroseksuaalisten vanhempien näkökulmasta. 

Ydinperheestä puhuttaessa on mainittu usein ‘ehjä ydinperhe’ sekä vedottu 

ydinperheeseen luonnollisena perhemallina. Ydinperhe, joka toimii 

heteroseksuaalisen parisuhteen varassa, on nähty lapselle parhaana 

perhemuotona. Sateenkaariperheen lasten hyvinvointia on tutkittu oletettavasti 

tästä syystä. Tutkimustulosten mukaan sateenkaariperheen lapset voivat yhtä 

hyvin kuin heteroparin lapsetkin (Aarnio ym. 2017). 

Suomalaisessa perheen käsitteessä oli vielä 90-luvulla huomattavissa, että 

vanhempien heteroseksuaalinen parisuhde, biologinen vanhemmuus sekä 

vanhemmuuden jakautuminen äidin hoivaajarooliin sekä isään toimeentulon 

hankkijana nähtiin lapselle parhaana kasvuympäristönä sekä perheen ideaalina. 

Naiset sekä lapset nähtiin kodissa olevina yksityiseen elämään kuuluvina 

olentoina ja vain mies edusti perhettä kodin ulkopuolella. Kyseisen ‘porvarillisen 

perhemallin’ ihannoinnilla oli yli sata vuotta kestänyt historia. (Häggman, 1994) 

Tämän ‘ideaaliperheen’ murros alkoi kuitenkin hajoamaan ja sitä alettiin 

kyseenalaistaa modernisaation edetessä (Nätkin 2003, 17-18). 
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2.3.2 Lähi- ja etävanhemmat, uusperhe ja yksinhuoltajat 

Nykyään yhä useampi vanhempi jakaa vanhemmuuden puolisonsa sijaan lähi- 

tai etävanhemman kesken. Tällaisia jaettuja vanhemmuuksia syntyy 

vanhempien erotessa sekä joissain tilanteessa myös ilman alkuperäistä 

parisuhdetta. Kurosen (2003) mukaan perheessä tapahtuva ero on aiemmin 

ajateltu tragediana, joka uhkaa perheen käsitettä. Kuitenkin esimerkiksi Sillman 

(1999) on tutkinut, että perheen käsite ja muoto muuttuu eron jälkeen. Sillmanin 

(1999) mukaan eropäätöstä tehdessä huonosta parisuhteesta halutaan päästää 

irti, mutta puolestaan olemassa olevasta perheestä ei tahdottaisi luopua. Perheen 

käsite muuntuu eron jälkeen, mutta erilainen perhe jatkaa olemistaan 

vanhemmuuden jatkumisen myötä. Eron jälkeen molempien vanhempien 

vanhemmuus muuttuu joko lähi- tai etävanhemmuudeksi lapsen 

huoltosopimuksen mukaan (Kuronen, 2003). 

Uusperheiksi käsitetään perheet, joissa joko toisella tai molemmilla 

vanhemmalla on lapsia, jotka eivät ole juridisesti toisen vanhemman lapsia. 

Perhe muodostuu siis juridisesta vanhemmasta sekä kasvattajavanhemmasta. 

Tämän lisäksi vanhemmilla saattaa olla myös yhteisiä lapsia. Tilastokeskuksen 

(2016) mukaan uusperheitä oli Suomessa 52 000 vuonna 2016. Tässä tilastossa ei 

kuitenkaan huomioida etävanhemman ja tämän uuden puolison muodostamia 

uusperheitä, sillä virallisesti lapsi voi kuulua vain yhteen perheeseen. Lapsi 

kuitenkin usein tuntee kuuluvansa myös etävanhempansa perheeseen. 

Yhden vanhemman, eli yksinhuoltajien perheitä on Suomen virallisen 

tilastojen (2016) mukaan 122 800. Uusperheitä oli Suomessa 52 000 (SVT, 2016). 

Koettujen uusperheiden määrä on kuitenkin suurempi ja vähentää täysin yhden 

vanhemman tilastoja, sillä lapset voivat olla kirjoilla vain yhdessä osoitteessa. 

Näin etävanhemman ja tämän lasten muodostavat uusperheet jäävät pois 

tilastoista. Myös uusperhe sekä yhden vanhemman perhe voivat lukeutua 

sateenkaariperheeksi, mikäli perheen joku vanhemmista kuuluu seksuaali- tai 
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sukupuolivähemmistöön. 

2.3.3 Apilaperhe ja polyperhe 

Osa samaa sukupuolta olevien parien perheistä on mahdollisesti todellisuudessa 

apilaperheitä, joissa kaksi eri perheyksikköä kasvattavat yhteistä lasta. 

Apilaperheeseen voivat kuulua esimerkiksi homopari ja äiti, homo- ja lesbopari 

yhdessä, lesbopari ja isä tai kaksi erillistä aikuista ilman parisuhdetta. 

Apilaperheet voivat olla kolmi- ja neliapilaperheitä, jolloin perheessä on jo 

alkujaan ollut enemmän kuin kaksi vanhempaa. On myös kaksiapilaperheitä, 

joissa kaksi vanhempaa perustavat perheen sopimuksen avulla ilman 

keskenäistä parisuhdetta. Näistä puhutaan myös kumppanuusvanhempina 

(Sateenkaariperheet ry 2019f). Sateenkaariperheet ry:n mukaan oheishuoltajuus 

eli huoltajuuden jakaminen myös sosiaalisille vanhemmille on apilaperheissä 

yleistä. Näissä perheissä kaikki vanhemmat ovat yleensä lasten sosiaalisia 

vanhempia, mutta lainsäädännön takia vain kaksi heistä voi olla juridisia 

vanhempia (Seta 2019a). Apilaperheitä ei ole tilastoitu, sillä muodoltaan ne eivät 

eroa yksinhuoltaja- tai uusperheistä. 

Sateenkaariperheet ry:n mukaan polyperhe muodostuu usean aikuisen 

rakkaussuhteiden ympärille. Polyamoria on yksi vastuullisen monisuhteisuuden 

muoto, johon kuuluu myös siihen suuntautunut seksuaalisuus ja/tai 

romanttinen/kumppanuudellinen halu. Vastuullinen monisuhteisuus tarkoittaa 

sellaisia kaikkien osapuolten yhteisymmärrykseen perustuvia intiimejä, 

seksuaalisia ja/tai romanttisia suhteita, joissa on enemmän kuin kaksi osapuolta. 

Vaihtoehtoisesti osapuolilla voi olla rinnakkain useampia rakkaus-, seksi-, tai 

muulla tavoin intiimejä suhteita. Polyamorisuus ei määrittele seksuaalista 

suuntautumista. (Sateenkaariperheet ry) Polyamoria ei tarkoita samaa kuin 

polygamia eli moniavioisuus, joka on monessa maassa, myös Suomessa, lailla 

kielletty. Polygaminen perhe perustuu useaan suhteeseen eri ihmisen välille ja 

heillä tulee olla keskenäinen sopimus monisuhteisuudesta. Polyperheitä 

kutsutaan myös monisuhteisiksi perheiksi. Perinteinen ydinperhemalli 

mielletään monogamiseksi perheeksi, jossa suhteita on vain yksi. 
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Monisuhteisuutta ei tule sekoittaa esimerkiksi haaremikulttuuriin tai 

pettämiseen, sillä monisuhteisuuteen kuuluu olennaisesti kaikkien osapuolien 

yhteisymmärrys suhteen muodosta sekä kyseiseen suhteeseen liittyvistä 

sitoumuksista ja sopimuksista. (Sheff & Tesene, 2015, 223) Monisuhteisia perheitä 

ei Suomessa ole juuri tutkittu. Ainoa löytämämme suomalainen tutkimus 

polyperheisiin liittyen on Taivalojan (2018) pro gradu-tutkielma koskien 

monisuhteisten perheiden kohdatuksi tulemisesta yhteiskunnan palveluissa. 

Mukana tutkimuksessa olivat sosiaalialan, terveysalan, varhaiskasvatuksen ja 

opetustoimen palvelut. Tutkimuksessaan Taivaloja havaitsi, että 30:stä tutkitusta 

vain kolme toi ilmi asiallisen kohtaamiskokemuksen ammattilaisen kanssa, jossa 

ammattilainen on tiennyt monisuhteisuudesta sekä suhtautunut tietoon 

asiallisesti. Näissäkin tilanteissa positiivisuus rakentui tuomitsemisen 

poissaololla ja haastateltavat olivat tilanteissa iloisesti yllättyneitä. Taivalojan 

tutkimuksen perusteella moni polysuhteessa elävä kokee Suomessa 

vähemmistöstressiä sekä piilottaa suhdemuotonsa eläen ’kaapissa’. Suurimmalla 

osalla tutkituista oli ammattilaisen kohtaamistilanteista negatiivinen kokemus, 

jolloin työntekijä ei ole osannut suhtautua monisuhteiseen perheeseen asiallisesti 

ja ammatillisesti. Monisuhteisuudesta ei ole Suomen lainsäädännössä mitään 

mainintaa. Tämän vuoksi Suomessa ei ole minkäänlaisia tilastoja 

monisuhteisuudesta ja esimerkiksi usean ihmisen kanssa ei pysty solmimaan 

rekisteröityä parisuhdetta tai avioliittoa. Usean aikuisen asuessa yhdessä 

puhutaan ‘kimppakämpästä’, eikä montaa suhdetta tunnusteta. Lapsellakaan ei 

voi olla montaa vanhempaa, mutta oheishuoltajuuden hakeminen on 

polyperheiden kaikille osapuolille mahdollista (Polyamoria, 2019). 

2.4 Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien 

vanhempien perheet 

Sateenkaariperheet ry määrittelee sateenkaariperheeksi jokaisen perheen, jossa 

yksi tai useampi vanhempi kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön. Tätä 

kautta sateenkaariperheen määritelmä on hyvin laaja ja kattaa sisäänsä todella 
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monenlaisia perhemuotoja. Suomessa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin 

kuuluvien vanhempien lapsiperheitä nimitetään sateenkaariperheiksi, mutta 

englannin kielisissä julkaisuissa käytetään lyhennettä ‘LGBT- parent families’ 

(Ball & Carlos 2012; Goldberg & Allen 2013; Mallon 2013). LGBT on lyhennys 

englanninkielisistä sanoista: lesbian, gay, bisexual ja transgender (APA 2019). 

Amerikassa kaksi miljoonaa lasta kasvaa sateenkaariperheessä (MAP 2019). 

Moring (2013, 10) kuvailee, että sateenkaariperheet ovat perheitä, jotka ovat 

syntyneet jollain muulla tavalla kuin naisen ja miehen yhteiselossa. Tällaisiin 

perheisiin yleisimmin mielletään samaa sukupuolta olevien vanhempien 

perheet, joihin myös sateenkaariperheistä yleisin, eli lesboparin ja näiden lasten 

muodostama perhe kuuluu. Tämän lisäksi sateenkaariperheeksi luetaan 

esimerkiksi apilaperheet, polyamoriset perheet, transsukupuolisen tai 

muunsukupuolisen vanhemman perheet sekä muut perhemuodot, jotka eivät 

perustu heteroseksuaalisen parisuhteen ympärille. Sateenkaariperheistä löytyy 

myös sateenkaari-uusperheitä sekä yhden vanhemman sateenkaariperheitä. 

(Kuosmanen & Jämsä 2007, 19-20; Sateenkaariperheet ry) Seuraavaksi 

esittelemme erilaisia sateenkaariperhe-käsitteen alle kuuluvia perhetyyppejä. 

Kun puhutaan transsukupuolisesta vanhemmasta, tarkoitetaan henkilöä, 

joka kokee olevansa eri sukupuolta kuin hän on biologiselta sukupuoleltaan 

(Kärnä 2017). Henkilö kokee, että hänen psyykkinen sukupuolensa on 

ristiriidassa fyysisten sukupuoliominaisuuksiensa kanssa. Usein ristiriita on 

ilmennyt jo hyvin varhaisessa lapsuudessa. (Jämsä 2008, 35) Kärnän (2017) 

mukaan transsukupuolisuuteen kuuluvat diagnostiset kriteerit. Kärnan (2017) 

mukaan ensimmäinen kriteeri on tarve hyväksytyksitulemiseen vastakkaisen 

sukupuoleen kuuluvana ihmisenä sekä halu elää vastakkaisen sukupuolen 

edustajana. Usein tähän kuuluu toivomus kirurgisesta operaatiosta ja 

hormonihoidoista, jotta henkilön fyysiset ominaisuudet lähentyisivät 

vastakkaista sukupuolta. Toinen diagnostinen kriteeri on vähintään kahden 

vuoden jatkunut transseksuaalisen identiteetin kokeminen. Kolmantena 

kriteerinä on se, ettei kyseessä ole muun mielenterveyshäiriön, esimerkiksi 

skitsofrenian oire tai kromosomipoikkeavuus. 
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Laki henkilön sukupuolen vahvistamisesta vastakkaiseen sukupuoleen 

kuuluvaksi vaatii, että henkilö esittää lääketieteellisen selvityksen, jossa 

todetaan, että henkilö kokee pysyvästi vastakkaisen sukupuolen identiteettin 

omakseen sekä elää sen mukaisessa sukupuoliroolissa. Henkilön tulee lisäksi olla 

steriloitu tai muuten todettu lisääntymiskyvyttömäksi. Henkilön tulee olla myös 

täysi-ikäinen sekä Suomen kansalainen tai vakituisesti Suomessa asuva. 

(2002/563) Transgenderiksi kuvataan ihmistä, joka kokee elävänsä mieheyden ja 

naiseuden rajalla tai ulkopuolella. Transvestiitti kokee tarvetta eläytyä ajoittain 

toisen sukupuolen rooliin, esimerkiksi pukeutumalla. (Jämsä 2008, 35) 

Tällä hetkellä translain uudistaminen herättää huomiota 

yhteiskunnallisella tasolla. Trasek (2019) pyrkii uudistetun translain avulla 

siihen, ettei keneltäkään vaadittaisi lisääntymiskyvyttömyyttä tai 

lääketieteellistä tutkimusta vaatimuksena oikeaksi koetun juridisen sukupuolen 

vahvistamiseksi. Trasekin mukaan sukupuolen juridinen korjaaminen tulisi olla 

erillään lääketieteen tai psykiatrian piiriin kuuluvista vaatimuksista. Juridisen 

sukupuolen tulisi olla ihimisen oman ilmoituksen avulla muutettavissa. 

Uusi translaki on saanut osakseen myös kritiikkiä. Esimerkiksi professori 

Puolimatka (2019) vastustaa uudistettua translakia. Puolimatkan mukaan 

pahimmillaan lapsi voitaisiin esimerkiksi huostaanottaa, ja sosiaaliviranomainen 

voisi antaa lapselle luvan vaihtaa sukupuoltaan. Puolimatka toteaa: “Yhä 

useampi transhoitoja saanut ihminen on julkisesti kertonut katuvansa niiden 

hänessä tuottamia muutoksia”. Puolimatkan mukaan lakiehdotus mahdollistaisi 

nuorten joutuvan vaarallisiin hoitoihin, joiden vaikutuksia ei ole tutkittu 

riittävästi. Puolimatkan mukaan nykyinen seksuaalikasvatus altistaa nuoria 

seksuaaliselle hyväksikäytölle, minkä takia seksuaaliopetus tulisi muuttaa 

perhe- ja avioliittokasvatukseksi. Nuorille tulisi opettaa avioliiton, perhe-elämän 

ja vanhemmuuden ideologiaan liittyviä arvoja. Puolimatka toteaa, että 

vanhemmille mahdollistaa oikeus kasvattaa lapsensa oman vakaumuksensa 

mukaan ja samalla suojella nykyiseltä seksuaalikasvatukselta. Lisäksi koulussa 

tulisi opettaa sukupuolia olevan vain kaksi. Puolimatkan mukaan sukupuolen 
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vaihtamisen opettaminen on lapsen harhauttamista. Puolimatkan kaltaisia 

mielipiteitä löytyy paljon ja tästä syystä translakia puoltavien ja vastustavien 

välillä käydään kiivasta keskustelua. 

Samaa sukupuolta olevien vanhempien perheillä tarkoitetaan perheitä, 

jotka koostuvat kahden miehen tai naisen sekä heidän lapsistaan. Lapset eivät 

voi olla biologisesti molempien yhteisiä, mutta perheen sisäisellä adoptiolla 

molemmat perheen aikuiset voivat olla juridisesti lapsen vanhempia. Samaa 

sukupuolta olevien vanhempien perheet voivat olla myös samalla uusperheitä. 

Sateenkaariperheistä samaa sukupuolta olevien vanhempien perheet eroavat 

perinteisistä ydinperheistä vain vähän, joten kyseessä on perinteistä 

ydinperhettä lähinnä oleva sateenkaariperhemalli. Samaa sukupuolta olevien 

perhe ydinperheen tavoin kahden vanhemman ympärille, mutta perinteisen 

miehen ja naisen parisuhteen sijasta perhe muodostuu mies- tai naisparin 

ympärille. Moringin (2013, 70) mukaan kahden naisen ja näiden lasten 

muodostama perhe on sateenkaariperhetyypeistä yleisin ja lähimpänä 

perinteistä ydinperhemallia. Miesparista puhuttaessa puhutaan usein 

homoparista, kun taas naisparista puhutaan lesboparina. 

Samaa sukupuolta olevien parien perheitä on tutkittu 

sateenkaariperheistä eniten. Suomessa samaa sukupuolta olevia pareja on 

tutkittu jonkin verran ja erityisesti pro gradu-tutkielmia aiheesta löytyy tietoa. 

Pro graduissaan esimerkiksi Ahola (2000) on tutkinut lesboperheissä elävien 

nuorten perhekäsityksiä, kun taas homomiesten vanhemmuutta on tutkinut 

Jämsä (2003). Aihe on kuitenkin noussut esille vasta 2000-luvulle tultaessa, sillä 

sitä vanhempia tutkimuksia Suomesta ei juuri löydy. On mahdollista, että samaa 

sukupuolta olevien parien oikeuksiin on herätty yhteiskunnallisen muutoksen 

myötä myös tutkijoiden keskuudessa. 

Homoseksuaalisten tekojen kriminalisointi poistettiin rikoslaista 1971 ja 

sairausluokittelusta homoseksuaalisuus poistui 1981. Uusi perustuslaki astui 

voimaan vuonna 2000. Perustuslain 6 § sisältämät yhdenvertaisuuden laki sekä 

yleinen syrjintäkielto, ovat oletettavasti helpottaneet myös samaa sukupuolta 

olevien parien asemaa yhteiskunnassa. Vuodesta 2002 samaa sukupuolta olevat 
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parit ovat voineet rekisteröidä parisuhteensa ja vuonna 2009 puolestaan 

rekisteröidyssä parisuhteessa olevat pystyivät ensimmäistä kertaa adoptoimaan 

toisen osapuolen lapsen perheen sisäisellä adoptiolla. Vuosi 2014 oli 

käänteentekevä vuosi samaa sukupuolta olevien parien historiassa, sillä tuolloin 

astui voimaan tasa-arvoinen avioliittolaki ja näin samaa sukupuolta oleville 

pareille mahdollistui avioituminen heteroparien tapaan. Vuonna 2019 astui 

lisäksi voimaan äitiyslaki, jonka avulla lesbopari pystyy jo raskausvaiheessa 

tunnustamaan lapselle kaksi äitiä, mikäli lapsi on saatettu alulle 

hedelmöityshoidoilla (Seta 2019a) Lainsäädännön muutoksista on havaittavissa 

myös asenneilmapiirin muutos. 50 vuodessa homoseksuaalisuus on muuttunut 

rangaistavasta teosta yhteiskunnallisesti hyväksytyksi ja samaa sukupuolta 

olevat perheet ovat nousseet myös juridisesti samalle viivalle heteroparien 

kanssa. 

Asenneilmapiirin muutos on mahdollisesti syynä myös samaa sukupuolta 

olevien perheiden määrälliseen kasvuun. Suomen virallisen tilaston (2018) 

mukaan rekisteröityjen parisuhteiden määrä jatkoi yleistymistään vuodesta 2005 

aina vuoteen 2017 asti, jolloin lainsäädäntöön lisättiin samaa sukupuolta olevien 

avioliitto-oikeus. Vuonna 2017 samaa sukupuolta olevien avioliittoja ja 

rekisteröityjä suhteita solmittiin yli 3000. Vuonna 2005 suhteita rekisteröitiin alle 

900. Rekisteröidyssä parisuhteessa tai avioliitossa asuvista samaa sukupuolta 

olevista pareista yhteisiä lapsia oli vuonna 2017 lähes 800 parilla (SVT, 2018) 

Tilastot eivät kuitenkaan huomioi samaa sukupuolta olevan parin muodostamia 

uusperheitä. 

Byard, Kosciw ja Bartkiewicz (2013, 275) toteavat, että 

sateenkaariperheiden kasvu on maailmanlaajuista. Kolmen viimeisen 

vuosikymmenen aikana kasvava määrä sateenkaariperheitä on liittynyt 

kouluyhteisöihin heidän lastensa tultua kouluikäisiksi. Byardin ym. mukaan 

sateenkaariperheiden lapset tarvitsevat tukea ennakkoluuloja ja turvattomuutta 

vastaan. Amerikassa esimerkiksi ‘Safe Schools movement’ pyrkii parantamaan 

sateenkaarinuorten koulukokemuksia ja ehkäisemään homofobiaa ja 

transfobiaa. Byard ym. (2013, 286) toteavat tutkimuksessaan, että koulujen tulisi 
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tarjota koulutusta henkilökunnalle kiusaamisen tai häirinnän käsittelyyn, sen 

liittyessä sateenkaarinuoreen tai sateenkaariperheeseen. Opettajien tulisi myös 

saada koulutusta monikulttuurisuudesta ja tietoa sateenkaariperheistä. Koulun 

turvallisuuden kannalta tärkeässä roolissa on myös institutionaalinen tuki. 

Myös Aarnio ym (2017). toteavat, että sateenkaariperheet tarvitsevat tukea 

joutuessaan elämään syrjivässä yhteiskunnassa (Aarnio ym. 2017, 252). Aarnio 

ym. (2018, 136) toteavat, että syrjintä on vähentynyt. Syyksi he arvioivat sen, 

että yleinen asenneilmapiiri on muuttunut myönteisemmäksi, ja ammattilaisten 

tiedon määrä on lisääntynyt. Seuraavassa taulukossa ovat kuvattuna erilaiset 

perhemuodot. 
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TAULUKKO 1. Perhemuotojen määritelmät. Taulukossa turkoosilla on merkitty ei-

sateenkaariperheiksi luokiteltavat perheet ja vihreällä sateenkaariperheiksi luokiteltavat perheet. 

  

Perhemuoto  

 

    

Ominaispiirteet 

  

Ydinperhe 

    

Eri sukupuolta olevat vanhemmat ja heidän biologiset 

lapsensa.  

   

Uusperhe 

    

Vanhemmat sekä edellisten suhteiden lapset, 

mahdollisesti myös yhteiset lapset. 

 

  

Yhden vanhemman 

perhe 

    

Perhe, jossa on lasten lisäksi vain yksi vanhempi 

samassa taloudessa. 

 

  

Transsukupuolisen 

vanhemman perhe 

    

Perhe, jossa vanhempi kokee itsensä eri sukupuoleen, 

kuin mihin hänet on syntymässään määritelty. 

  

Polyamorinen perhe 

   

    

Perhe, jossa vanhemmalla tai vanhemmilla voi olla 

sovitusti suhteen ulkopuolisia suhteita tai jossa 

samassa taloudessa elää useita aikuisia keskinäisissä 

suhteissa. 

 

Samaa sukupuolta 

olevien vanhempien 

perhe 

 

Perhe koostuu samaa sukupuolta olevasta parista 

sekä heidän lapsistaan.  
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Apilaperhe 

  

   

Lapsi on kahden eri perheyksikön lapsi eli 

esimerkiksi kaksi  samaa sukupuolta olevaa 

paria kasvattavat yhteistä lasta.  

  

Seksuaali-

vähemmistöön 

kuuluvan vanhemman 

perhe 

    

Perheen vanhempi tai vanhemmat kokevat 

kuuluvansa johonkin seksuaalivähemmistöön 

(esimerkiksi bi-seksuaalisuus, homoseksuaalisuus, 

aseksuaalisuus). 

  

Sukupuoli-

vähemmistöön 

kuuluvan vanhemman 

perhe 

    

Perheen vanhempi tai vanhemmat kokevat 

kuuluvansa sukupuolivähemmistöön, (esimerkiksi 

muunsukupuoliset) 

 

 

On kuitenkin huomioitava, että myös uusperhe sekä yhden vanhemman perhe 

voi määritellä itsensä sateenkaariperheeksi joko perheen sukupuolikokemuksen 

tai seksuaalisen suuntautumisen vuoksi. 
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3 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 

3.1 Yhteistyö Suomen laissa ja perusopetuksen 

opetussuunnitelmassa 

Perusopetuslaki (1998/628 § 3) velvoittaa opetuksen järjestämisen perusteissa 

yhteistyöhön kotien kanssa. Perusopetuslain (1998/628 § 1) soveltamisala koskee 

perusopetusta ja oppivelvollisuutta. Lisäksi soveltamisalaan kuuluvat 

esimerkiksi esiopetus sekä aamu- ja iltapäivätoiminta. Myös oppilas- ja 

opiskelijahuoltolain (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 2013/1287) yhtenä osa-

alueena on kodin ja oppilaitoksen välisen yhteistyön edistäminen. 

Perusopetuslaissa (1998/628 § 2) opetuksen tavoitteista määrätään seuraavasti: 

”Tässä laissa tarkoitetun opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden 
kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä 
antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. - - Opetuksen tulee edistää 
sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä 
osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana. Opetuksen 
tavoitteena on lisäksi turvata riittävä yhdenvertaisuus koulutuksessa koko maan 
alueella.” 

 

Lain (Perusopetuslaki 1998/628 § 16a) mukaan oppilaan tarvitessa 

tehostettua tai erityistä tukea, oppimissuunnitelma tulee laatia yhteistyössä 

oppilaan ja huoltajan kanssa. ”Kun oppilaalla on tuen tarvetta, kodin ja koulun 

yhteistyön merkitys korostuu (OPH 2014, 62).” Perusopetuslain (1998/628 § 48b) 

mukaan aamu- ja iltapäivätoimintaa suunniteltaessa tulee myös olla yhteistyössä 

kotien ja toiminnan järjestäjien kanssa. Laissa perusopetuslain muuttamisesta 

(477/2003 § 14) säädetyt kodin ja koulun välisen yhteistyön keskeiset periaatteet 

on sisällytetty opetussuunnitelman perusteisiin. 

Opetussuunnitelman perusteiden (OPH 2014, 35) mukaan ensisijainen 

vastuu lapsen kasvatuksesta on tämän huoltajalla. Huoltajan on huolehdittava 

oppivelvollisuuden suorittamisesta ja koulun tehtävä on tukea kasvatustehtävää. 

Koulun vastuulla on oppilaiden opetus ja kasvatus osana kouluyhteisöä. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan koulu on velvollinen 

ottamaan vanhemmat mukaan lasta koskevaan päätöksentekoon. ”Huoltajien 



 29 
 

osallisuus sekä mahdollisuus olla mukana koulutyössä ja sen kehittämisessä on 

keskeinen osa koulun toimintakulttuuria. (OPH 2014, 35)” Opetussuunnitelman 

perusteiden (OPH 2014, 35) mukaan kodin ja koulun yhteistyö lisää kaikkien 

osapuolten, ja jopa koko kouluyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta. 

Opetussuunnitelman perusteiden mukaan yhteistyöllä on myönteinen vaikutus 

oppilaiden kasvulle ja kehitykselle. ”Yhteistyöllä tuetaan kasvatuksen ja 

opetuksen järjestämistä siten, että jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa ja 

tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea” (OPH 2014, 35). Koulun tulee 

mahdollistaa huoltajien tutustuminen koulun arkeen. Huoltajien tulisi voida 

myös osallistua koulun toimintaan ja kasvatustyöhön yhteistyössä henkilöstön ja 

oppilaiden kanssa. Opetussuunnitelman perusteiden mukaan on tärkeää myös 

keskustella kodin arvopohjasta: “Yhteinen arvopohdinta luo perustaa yhteiselle 

kasvatustyölle. (OPH 2014, 36)” 

Opetussuunnitelman perusteiden (OPH 2014, 35) mukaan opetuksen 

järjestäjä on vastuussa kodin ja koulun yhteistyön edellytysten kehittämisestä. 

”Yhteistyön onnistumiseksi tarvitaan koulun henkilöstön aloitteellisuutta ja 

henkilökohtaista vuorovaikutusta huoltajien kanssa sekä muutoin monipuolista 

viestintää (OPH 2014, 35).” Kouluyhteisö on velvollinen huomioimaan 

perheiden tiedon ja tuen tarpeet, sekä perheiden moninaisuuden. Tämä 

’moninaisuuden’ käsite kattaa oletettavasti myös sateenkaariperheet, mutta 

opetussuunnitelman perusteissa käsitettä ei ole avattu enempää.  

Opetussuunnitelman perusteiden (OPH 2014, 36) mukaan opettajan 

säännöllinen palaute auttaa huoltajaa tukemaan lapsen oppimista ja 

koulunkäyntiä. ”Kannustavat ja oppilaan oppimista ja kehitystä myönteisesti 

kuvaavat viestit ovat tärkeitä. (OPH 2014, 36)” Huoltajan tulee myös saada tietoa 

lapsensa mahdollisista poissaoloista. Opetussuunnitelman perusteiden mukaan 

yhteistyö tapahtuu erilaisilla välineillä, esimerkiksi hyödyntämällä tieto- ja 

viestintäteknologiaa. Tämä toteutuu nykypäivänä useissa kunnissa ja kouluissa 

esimerkiksi viestintäjärjestelmä Wilman kautta. Yhteistyö on yksilöllistä ja 

yhteisöllistä. (OPH 2014, 35) ”Yhteistyön lähtökohtana on luottamuksen 

rakentaminen, tasavertaisuus ja keskinäinen kunnioitus (OPH 2014, 35).” 
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Yhteiset keskustelut koskevat erilaisia opetuksen järjestämisen keskeisiä asioita. 

Näihin kuuluvat esimerkiksi opetussuunnitelma, oppimisen tavoitteet, 

oppimisympäristöt ja työtavat. Arvioinnista, todistuksista sekä opiskeluun 

liittyvistä valinnoista ja erilaisista tapahtumista voi myös keskustella. (OPH 2014, 

36) 

On tärkeää, että myös huoltajat voivat osallistua 

opetussuunnitelmatyöhön, lukuvuosisuunnitelman valmisteluun sekä koulun 
toiminnan suunnitteluun, erityisesti kasvatustavoitteiden, toimintakulttuurin 
sekä kodin ja koulun yhteistyön osalta (OPH 2014, 10).  

 
Yhteistyöhön kuuluvat myös huoltajien keskinäisen vuorovaikutuksen ja 

vanhempainyhdistystoiminnan edistäminen. ”Vanhempien verkostoituminen ja 

yhteinen toiminta vahvistavat yhteisöllisyyttä ja antavat tukea opettajien ja 

koulun työlle (OPH 2014, 36).” Myös Karhuniemi (2013, 105-122) nostaa 

yhteistyössä vanhempainyhdistysten ja luokkatoimikuntien toiminnan. 

Karhuniemi sisällyttää yhteistyön muotoihin vanhempainillat, 

vanhempainvartit sekä avoimien ovien päivät ja muut tapahtumat sekä 

tiedotteet. Viestinnän välineinä Karhuniemi (2013, 123-133) esittää Wilman, 

puhelimen, internetsivut sekä sosiaalisen median. Toimiva viestintä tapahtuu 

sähköisesti, papereilla ja kasvokkain tukien kodin ja koulun 

kasvatuskumppanuutta. Hyvän vuorovaikutuksen tulisi olla monipuolisuuden 

lisäksi säännöllistä ja tapahtua molemmille sopivien keinojen kautta. Huoltajille 

olisi myös tärkeää mahdollistaa kodin kulttuurista ja arvoista puhuminen. 

Launonen, Pohjola ja Holma (2004, 109) painottavat, että yhteistyössä tarvittaisiin 

selvät rakenteet, toimielimet ja kirjatut periaatteet. Siten toiminnan kehittäminen 

tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti olisi mahdollista. (Epstein 2018) 

Kodin ja koulun välinen yhteistyö herättää molemmissa osapuolissa 

inhimillisiä tunteita. Ideaalitapauksessa kodin ja koulun yhteistyö tukee lapsen 

kasvua ja kehitystä, mutta mikäli perhe ei asetu opettajalle sopivaan muottiin, 

voi tilanne olla toinen. Lasky (2000, 845) toteaa, että ideaalitilanteessa 

yhteistyössä vallitsee molemminpuolinen emotionaalinen ymmärrys. Kuitenkin 

tilanteeseen liittyy molemminpuolisia pelkoja; vanhemmat pelkäävät 

erimielisyyksien johtavan lapsen asemaan koulussa ja opettaja pelkää 
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vanhempien arvioivan opettajan ammattitaitoa. Koti ja koulu ovat lapselle 

tärkeitä auktoriteettejä, joten näiden ollessa ristiriidassa lapsi joutuu 

epäedulliseen asemaan. Koulun tulisi auttaa perheitä tukemalla näitä 

kasvatustyössä, mutta samalla tukea yhteiskunnan koululle antamien 

velvollisuuksien täyttämisessä. Tämä ei aina ole selkeää, sillä opettajat saattavat 

asettaa perheille vaatimuksia (Hiillos, Kyllönen & Vaahtera 2000). Laksy (2000, 

843-860) pohtii vuorovaikutuksen rakentuvan stereotypioille, jossa yhteistyö 

opettajan mielestä toimii vanhempien vastatessa odotuksia. Sen sijaan, mikäli 

vanhemmat eivät täytä opettajan ja koulun arvojen mukaisia normeja, opettaja 

kokee yhteistyön perheen kanssa negatiivisena. Laksyn mukaan opettaja saattaa 

luokitella vanhempia erilaisiin statuksiin, kuten ‘erinomainen’ tai ‘huono’. 

Opettaja saattaa nähdä lapsen ongelmien johtuvan esimerkiksi perhemallista, 

vaikka todellinen syy olisi muualla. Aarnion ym. (2018, 130) mukaan 

vanhemmista, joiden lasten tai vanhemmuuden ongelmia on käsitelty koulussa 

tai kouluterveydenhuollossa, yhdeksän kymmenestä kokee, että ongelmia ei ole 

pidetty aiheettomasti sateenkaariperheestä johtuvina. Silti joka kymmenes 

kokee, että ongelmia on pidetty aiheettomasti sateenkaariperheestä johtuvina. 

3.2 Kasvatuskumppanuuden merkitys 

Kasvatuskumppanuus kodin ja koulun välille muodostuu lapsen mennessä 

kouluun, mahdollisesti jo esikoulusta kouluun siirtymävaiheessa. 

Kasvatuskumppanuus merkitsee sekä ihmisten, että instituutioiden välistä 

vuorovaikutusta, eli yhteistä toimintaa lapsen kehityksen tukemiseksi (Rimpelä 

2013, 32). Lämsän (2013, 50) mukaan kasvatuskumppanuudessa vanhemmat ja 

kasvatuksen ammattilaiset sitoutuvat toimimaan yhdessä lasten ja nuorten 

kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi yhteisten tavoitteiden avulla. 

Rimpelän (2013, 31) mukaan perhe on lapsen tärkein kehitysyhteisö, mutta se ei 

voi yksinään ohjata lapsen kehitystä. Rimpelä toteaa, että ratkaisevaa on 

kokonaisuus, joka lapselle rakentuu kehitysyhteisöistä, joihin hän kuuluu. 

Rimpelä (2013, 45) toteaa: 
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Lapset oppivat hyvinvointia ja pahoinvointia kehitysyhteisöjensä 
kasvatuskumppanuudessa. Tästä seuraa, että vanhempien ohella jokainen 
kehitysyhteisöissä lapsia kohtaava on kasvattaja joko tietoisesti ja harkitusti tai 
tätä tehtäväänsä tiedostamatta. 

 

Tässä tutkimuksessa keskitytään nimenomaan opettajan ja 

vanhempien kasvatuskumppanuuteen. Rimpelän (2013, 46) mukaan 

kehitysyhteisöjen ja kasvatuskumppanuuden painottamisella ei väheksytä 

kotikasvatusta tai siirretä kasvatusvastuuta, vaan tavoitteena on vanhempien 

tukeminen, etenkin silloin kun tarvetta ilmenee. Lämsän (2013, 52) mukaan 

kasvatuskumppanuuden tavoitteena on, ettei yksikään lapsi tai nuori jää yksin, 

ja jokaisella aikuisella on tukenaan toinen aikuinen. Lapsen siirtyessä kouluun 

lapsen velvollisuus oppia sekä vanhemman ensisijainen kasvatusvelvollisuus 

kasvattajana kohtaavat. Koulun velvollisuus on olla yhteydessä lapsen 

huoltajiin. Joissain tilanteissa lapsen huoltajuus saattaa muuttua tai olla epäselvä, 

joten koulun on syytä tarkistaa lapsen huoltajat säännöllisin väliajoin. 

Epäselvissä tilanteissa, kuten sateenkaariperheiden kesken tai erotilanteissa, 

koulu voi selvittää lapsen huoltajat väestörekisteritiedoista. Koulu ei saa antaa 

salassa pidettäviä tietoja muille kuin lapsen laillisille huoltajille (Perusopetuslaki 

1998/628 § 40). 

3.3 Sateenkaariperheen kohtaaminen 

Aarnion ym. (2018, 156) tutkimuksessa sateenkaariperheen vanhemmat 

nimesivät kodin ja koulun välisen yhteistyön yhtenä tukimuotona 

vanhemmuudelle. Kuten aiemmin mainitsimme, valtakunnalliset 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet velvoittavat opettajia 

huomioimaan perheiden moninaisuuden. Myös Sateenkaariperheet ry:n (2019c) 

mukaan kyky kohdata perheiden moninaisuus kuuluu ammattilaisen 

ammattitaitoon. Teoksessa Sateenkaaren alla (Suvanne, Rintamäki, Autio & 

Riihiluoma, 2015) kolmekymmentä moninaista perhekokoonpanoa kertovat 

perhe-elämästään. Tässä teoksessa tuodaan esille esimerkiksi sitä, että 

sateenkaariperheet ovat kuitenkin myös tavallisia lapsiperheitä. 
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Seta ry:n sateenkaarisanasto avaa keskeisiä käsitteitä, joita myös 

sateenkaariperheitä kohtaavien voisi olla hyvä tietää. Seta ry:n (2019b) mukaan 

normit ovat yhteiskunnassa vallalla olevia käsityksiä siitä, mikä on ’normaalia’.  

Normitietoinen lähestymistapa tarkoittaa yhteiskunnan rakenteiden tarkastelua, 

normien tekemistä näkyviksi ja niiden kyseenalaistamista. Normitietoisuus on 

Seta ry:n (2019b) mukaan aktiivista toimintaa, jonka pyrkimyksenä on purkaa 

normeja. Sukupuoleen suhtautumiseen liittyvät käsitteet voisivat myös olla 

opettajille hyödyllisiä. Esittelemme seuraavaksi sukupuolitietoisuuden, 

sukupuolisensitiivisyyden sekä sukupuolineutraaliuden käsitteet. 

Sukupuolitietoisuus on taitoa ja tahtoa tarkastella sukupuolta myös 
sosiaalisen ja kulttuurisen määrittelyjen näkökulmasta sekä kykyä huomata omia 
ja muiden sukupuolittuneita käytäntöjä (Seta ry, 2019b). 

Seta ry:n (2019b) mukaan sukupuolisensitiivisessä ajattelutavassa 

huomioidaan sukupuolinormeja. Myös niiden vaikutukset huomioidaan yksilö- 

ja yhteiskuntatasolla.  

Kasvatuksen tavoitteena se tarkoittaa, että kasvatuksella tehdään 
tilaa jokaiselle lapselle olla omanlaisiaan tyttöjä, poikia tai muilla tavoin itsensä 
määrittäviä lapsia (Seta ry, 2019b). 

Sukupuolineutraaliudessa sukupuolta ja sen erilaisia merkityksiä ei 

huomioida. Esineet, tilat tai kieli voivat olla sukupuolineutraaleja. Erilaiset 

lähestymistavat aiheuttavat, tai mahdollistavat, tietynlaista kohtaamista. (Seta 

ry, 2019b) 

Monimuotoiset perheet -verkosto (Monimuotoiset perheet 2019) 

painottaa verkkosivuillaan sitä, että ammattilaisen tulisi tiedostaa omat 

ennakkoluulonsa ja ‘uskaltaa kuulla’ erilaisuutta. Kysymysten avoimuus ja 

puhuminen vanhemmista äitien ja isien sijaan ovat myös huomioitavia seikkoja. 

Asioista tulisi kysyä suoraan ja pitäisi olla avoin siitä, jos sateenkaariperheet ovat 

itselle uusi asia. Sateenkaariperheet ry (Sateenkaariperheet ry 2019c) listaa 

kymmenen askelta sateenkaariperheen kohtaamiseen. Aiemmin mainittujen 

lisäksi listalta löytyvät aktiivinen kuunteleminen ja ammatillisuus:  

Ammattiroolissa on palveltava kaikenlaisia perheitä, jotka tulevat apua, 
neuvoa tai tietoa hakemaan. Palvelun laatu ei saa uudessa tilanteessa muuttua 
sinun vakaumuksestasi, näkemyksistäsi tai maailmankatsomuksestasi johtuen 
(Sateenkaariperheet ry 2019, 1).  
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Sateenkaariturvallisuus tulee tiedostaa, millä tarkoitetaan sitä, että 

perhe ei saa joutua epäilemään saavansa huonoa palvelua tai asiatonta kohtelua. 

Kohtaamisessa tulee arvioida, missä tilanteessa tarvitaan lisää tietoa, ja sitä tulee 

etsiä. Tulee tiedostaa oma osaaminen ja vallitsevat normit, ja uskaltaa kohdata ja 

soveltaa. Kymmenen askeleen viimeinen kohta kuuluu: “Pyri perheen 

parhaaseen”. Sateenkaariperheet ry:n (2019d) kouluoppaassa esitellään myös 

esimerkkejä perheiden moninaisuuden huomioimisesta. Perheiltä kannattaa 

kysyä, miten he haluavat perheenjäseniään kutsuttavan. Myös käytäntöjä ja 

nimityksiä voi tarvittaessa pohtia etukäteen yhdessä perheen kanssa. 

Esimerkiksi isänpäivien ja äitienpäivien käytännöt olisi hyvä selvittää 

ennakkoon. Lapselle olisi tärkeää nähdä oma perhemallinsa esimerkiksi 

opetusmateriaaleissa, ja normatiivisista kuvista voisi keskustella. Perhe ei 

välttämättä voi, tai halua tuoda esiin olevansa sateenkaariperhe, mikä on myös 

huomioitava: 

Aikuisten vastuu on pitää huolta siitä, ettei lapsen tarvitse koskaan 
kantaa kaapista tulemisen vastuuta. Sekä lasta että vanhempia rauhoittaa, kun 
asioista ja toimintatavoista neuvotellaan ennakkoon. (Sateenkaariperheet ry 
2019d) 

 

Sateenkaariperheet ry:n (2019d) kouluoppaasta löytyy ohjeita myös 

moninaisuudesta keskusteluun ja asian käsittelyyn. 
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4 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA 

TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Tutkimustehtävänämme on lisätä tietoa kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä 

sateenkaariperheiden kanssa. Tutkimuksessa on kolme eri osapuolta, joita ovat 

sateenkaariperheiden vanhemmat, opettajat ja opettajaopiskelijat. 

 Ensimmäiseksi: tämä tutkimus pyrkii selvittämään, millaisia 

kokemuksia sateenkaariperheen vanhemmilla on kohtaamisesta lastensa 

opettajien kanssa ja kuinka kasvatuskumppanuus on vanhempien mukaan 

toteutunut koulun ja kodin välisessä yhteistyössä. Tutkimuksen tavoitteena on 

selvittää sitä, millaiset käytänteet ja suhtautumistavat sateenkaarivanhemmat 

ovat kokeneet toimiviksi, ja mitä tulisi vielä kehittää. 

 Toiseksi: tutkimuksessa perehdytään myös opettajien 

näkökulmaan sekä säädöksiin. Tutkimuksessa selvitetään, millaisena työssä 

olevat opettajat ovat kokeneet yhteistyön sateenkaariperheiden kanssa. 

Tutkimuksen teoriaosuudessa selvitetään myös, mitä säädökset, kuten 

perusopetuksen opetussuunnitelma edellyttävät opettajilta. 

 Kolmanneksi: tutkimuksessa perehdytään opettajaksi opiskelevien 

näkemyksiin yhteistyöstä sateenkaariperheiden kanssa jo ennen työelämään 

siirtymistä tai työuran alussa. Pyrimme selvittämään, millaiset valmiudet 

opettajaksi valmistuvilla on kohdata moninaisia perhemuotoja. Tutkimus pyrkii 

siis vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 

1. Millaisia kokemuksia ja näkemyksiä sateenkaariperheen vanhemmilla on 

kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä peruskoulussa? 

2. Millaisia kokemuksia ja näkemyksiä opettajilla on sateenkaariperheen ja 

koulun välisestä yhteistyöstä peruskoulussa? 

3. Millaisia näkemyksiä opettajaksi opiskelevilla on kodin ja koulun välisestä 

yhteistyöstä sateenkaariperheiden kanssa peruskoulussa? 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

5.1 Tutkimuskohde ja lähestymistapa 

Tutkimus toteutettiin fenomenologis-hermeneuttisella tutkimusotteella. Laineen 

(2015, 29) mukaan fenomenologisen ja hermeneuttisen ihmiskäsityksen mukaan 

keskeisimpinä ovat kokemus, merkitys ja yhteisöllisyys, joita tässäkin 

tutkimuksessa painotetaan. Tutkimukseen osallistujien kokemukset kodin ja 

koulun välisestä yhteistyöstä sateenkaariperheen kanssa ovat tutkimuksen 

perustana. Aineiston hankinnan Laine nostaa esille tutkijan omien ennakko-

oletusten sulkeistamisen, ymmärtämisen sekä tulkinnan. Näihin asioihin myös 

tässä tutkimuksessa paneudutaan. Heti tutkimuksen alussa pyrimme 

sulkeistamaan omat mahdolliset ennakko-oletuksemme, ja etenimme vaiheittain 

kohti ymmärtämistä ja tulkintaa. 

Fenomenologiassa tärkeää on ajatustapa, jossa ihmistä ei voida 

nähdä maailmasta erillisenä, vaan ihmisen kokemukset linkittyvät osaksi 

ympäröivää yhteiskuntaa. Näin ihmistä ei fenomenologian mukaan voida 

ymmärtää irrallisena, vaan ihmistä on aina tutkittava osana ympäröivää 

maailmaa (Laine 2015, 29-33.) Fenomenologiassa tutkimuksen kohteena on 

 jokin ilmiö, ja ollaan kiinnostuneita siitä, kuinka tutkittava ilmiön 

kokee (Patton 2002, 104-105). Tässä tutkimuksessa ilmiö on kodin ja koulun 

välinen yhteistyö sateenkaariperheen kanssa, ja tutkittavat ovat 

sateenkaariperheen vanhemmat, opettajat ja opettajaksi opiskelevat. 

Hermeneuttinen lähestymistapa taas tarjoaa teoreettisen viitekehyksen 

tulkinnalliseen ymmärtämiseen. Tekstiä, eli tässä tutkimuksessa haastatteluja, 

tulkitaan todellisen merkityksen ja sisällön selvittämiseksi (Patton 2002, 114-115). 

Tiedostamme, että valitsemallamme lähestymistavalla yksilöitä tutkimalla emme 

voi luoda täysin totuuden mukaista kuvaa ilmiöstä, sillä jokainen kokee ja 

tulkitsee tilanteet omalla tavallaan. Tarkoituksemme ei ole löytää absoluuttista 

oikeaa, vaan tutkimuksessamme on olennaista nostaa esiin ihmisten kokemuksia 

ja tulkintoja kohtaamistilanteista. Ymmärrämme myös, että tutkijana myös itse 
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teemme tahtomattakin tulkintoja, vaikka pyrimme olemaan objektiivisia. 

Seuraavassa taulukossa esittelemme tämän tutkimuksen kokonaisrakenteen 

Laineen (2015, 50) taulukon pohjalta. 

TAULUKKO 2. Fenomenologis-hermeneuttisen tutkimuksen rakenne tässä tutkimuksessa 
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5.2 Tutkimukseen osallistujat 

Tutkimukseen osallistujat valittiin harkinnanvaraisella otannalla, jotta saataisiin 

haastateltua tutkimuksen kannalta olennaisimpia kokemuksia ja näkemyksiä 

omaavia henkilöitä. Tutkimukseen haettiin sateenkaari-ihmisiä, joilla oli lapsia 

peruskoulussa (n = 5), opettajia, joilla oli kokemusta sateenkaariperheiden 

kanssa toimimisesta (n = 4), sekä maisterivaiheen opettajaopiskelijoita (n = 5). 

Sateenkaariperheen vanhempia haettiin tutkimukseen tiedottamalla 

tutkimuksesta Setan ja sateenkaarijärjestöjen sosiaalisen median ryhmissä 

(www.facebook.com). Päätimme käyttää sosiaalista mediaa, sillä arvioimme 

saavamme tätä kautta mahdollisimman laajan otannan. Haastattelukutsun 

jaoimme Facebookin Sateenkaariperheet-, Polyamoria-suljettu-, Sateenkaari-

suomi sekä Yhden vanhemman sateenkaariperheet-ryhmissä. Haastattelukutsu 

ei tuottanut toivottua tulosta, sillä alun perin tarkoituksena oli tutkia ainoastaan 

sateenkaarivanhempien kokemuksia kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä. 

Ainoastaan kolme haastateltavaa ilmoittautui haastateltavaksi ryhmien avulla, 

vaikka laitoimme lukuisia muistutusviestejä sekä nostimme ilmoitustamme 

etusivulle useaan otteeseen. Tämän lisäksi kaksi ystäväämme oli kertonut 

tutkimuksestamme eteenpäin, ja heidän kauttaan saimme vielä kaksi 

rajaukseemme sopivaa haastateltavaa lisää. Näin saimme vanhempien 

lukumäärän kasvatettua yhteensä viiteen vanhempaan. Viisi vanhempaa oli 

kuitenkin riittämätön määrä tutkimukseemme, joten aineiston kasvattamiseksi, 

päätimme ottaa tutkimukseemme mukaan myös opettajaksi opiskelevien sekä jo 

työelämässä toimivien opettajien näkökulmat. Näiden vaiheiden kautta myös 

tutkimuskysymyksemme täsmentyivät. 

Aluksi haimme opettajia lähestymällä koulujen rehtoreita 

sähköpostitse. Emme saaneet yhteydenottoja tätä kautta, joten päätimme etsiä 

työssä olevia opettajia omien yhteyksiemme kautta. Etsimme valmistuneita 

opettajia, joilla oli kokemusta sateenkaariperheen kanssa tehtävästä yhteistyöstä. 

Saimme lopulta haastateltavaksi neljä sateenkaariperhekokemusta omaavaa 

opettajaa. Maisterivaiheen opettajaopiskelijoille lähetimme haastattelupyynnön 
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ja tietoa tutkimuksesta Jyväskylän Yliopiston opettajaksi opiskelevien 

opiskelijoiden sähköpostilistan kautta. Tämä lähestymistapa ei tuonut 

haastateltavia, joten myös opettajaopiskelijat löytyivät omien kontaktien kautta. 

5.3 Aineiston keruu 

Tutkimuksen aineiston keruu toteutettiin puolistrukturoiduilla haastatteluilla 

(liitteet 1-3), eli teemahaastatteluilla. Teemahaastattelussa korostetaan ihmisten 

tulkintoja, asioille annettuja merkityksiä sekä merkitysten syntymistä 

vuorovaikutuksessa (Hirsjärvi & Hurme 2001, 48). Puolistrukturoiduille 

menetelmille on ominaista, että jokin haastattelun näkökohta on sovittu 

valmiiksi, mutta ei kaikkia (Hirsjärvi & Hurme 2001, 47). Tässä tutkimuksessa 

kysymykset oli määrätty ennalta, mutta niiden järjestystä oli mahdollista vaihtaa 

haastattelijan harkinnan mukaan. Suurimmassa osassa kysymyksiä valmiita 

vastausvaihtoehtoja ei ollut. Haastattelussa oli teemahaastattelulle ominaiseen 

tapaan valittu etukäteen teemoja ja niihin liittyviä tarkentavia kysymyksiä, 

joiden mukaan edettiin. (Tuomi & Sarajärvi, 2006, 77).   

 Sateenkaariperheen vanhemmilta haastattelussa kysyttiin perheestä, 

yhteistyöstä ja kohtaamisista. Useat kysymykset liittyivät käytännön toimintaan 

ja siihen, miten asiat tulisi sateenkaarivanhempien mielestä hoitaa. 

Opiskelijoiden kysymykset pohjautuivat seuraaviin teemoihin: näkemykset 

sateenkaariperheistä, näkemykset yhteistyöstä, näkemykset opettajien 

valmiuksista, omat ihanteet, lähtökohdat ja suhtautuminen sekä omat valmiudet. 

Opettajien kysymykset muotoituivat lähes samoihin teemoihin opiskelijoiden 

teemojen kanssa, mutta opettajilla isona teemana oli myös koulun toiminta 

sateenkaariperheiden kanssa. Opettajien haastattelussa oli kysymyksiä yleisesti 

sateenkaariperheistä, oppilaiden perhemuodoista ja toteutuneesta yhteistyöstä. 

Kysymykset koskivat opettajan omia näkemyksiä ja toimintaa esimerkiksi 

suhtautumisen ja kohtaamisen osalta. Opiskelijoiden haastattelussa selvitettiin 

valmiuksia, ennakko-oletuksia ja odotuksia. Kysymykset koskivat myös 
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opiskelijan omaa perhetaustaa ja arvomaailmaa. Haastattelut toteutettiin vuoden 

2019 helmikuun ja maaliskuun aikana. 

 Tuomi ja Sarajärvi (2006, 75) toteavat, että tärkeintä haastattelussa on 

saada halutusta asiasta tietoa niin paljon kuin on mahdollista. Tuomen ja 

Sarajärven mukaan haastattelulla on monia hyviä puolia. Haastattelu valikoitui 

aineistonkeruumenetelmäksi tähän tutkimukseen etenkin joustavuutensa takia. 

Haastattelussa oli mahdollista esimerkiksi toistaa kysymys tarvittaessa, 

selventää ilmauksia tai vaikka oikaista väärinkäsityksiä. Tärkein etu tässä 

aineistonkeruun menetelmässä oli se, että pystyimme valitsemaan tutkimukseen 

henkilöt, joilla oli kokemusta aiheesta. (Tuomi & Sarajärvi, 2006, 75-76). 

Pyrimme toteuttamaan mahdollisimman monta haastattelua 

kasvokkain, nauhoittaen ne samalla yliopiston tallentimilla. Sateenkaariperheen 

vanhempien kohdalla tämä osoittautui hyvin haasteelliseksi, sillä 

haastateltavamme asuivat eri puolilla Suomea. Vanhempien haastatteluissa 

päädyimme ratkaisemaan välimatkaongelman äänittämällä haastateltavan 

luvalla soitetun puhelun ja lähettämällä tutkimusluvat postitse palautuskuoren 

kanssa. Opettajat sekä opettajaksi opiskelevat oli mahdollista haastatella 

kasvokkain.  Aineiston keruu oli meille laadullisen tutkimuksen tapaan 

oppimisprosessi, sillä asiat eivät menneet alkuperäisten suunnitelmien mukaan. 

Aiemmassa luvussa kuvattu haastateltavien puuttuminen ja siitä seurannut 

tutkimuskysymyksen muuttuminen ovat yksi esimerkki laadullisen 

tutkimuksen mukautuvuudesta sekä muuntuvuudesta aineiston keruussa 

(Kiviniemi 2015, 72-78.) 

5.4 Aineiston analyysi 

Laadullisen tutkimuksen periaatteiden mukaisesti pyrimme käsitteellistämään 

tutkittavaa ilmiötä tutkimuksestamme nousseiden piirteiden pohjalta, emmekä 

testanneet valmista teoriaa (Kiviniemi 2015, 74). Analysoimme aineiston 

laadullisen sisällönanalyysin periaatteilla aineistolähtöisesti. Tuomen ja 

Sarajärven (2006, 97) mukaan aineistolähtöisessä analyysissa tutkimusaineistosta 
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pyritään luomaan teoreettinen kokonaisuus käyttämättä valmiiksi sovittuja 

analyysiyksiköitä. Aloitimme analyysiprosessin kuuntelemalla äänittämämme 

haastattelut. Tämän jälkeen litteroimme haastattelut luettavaan muotoon ja 

merkitsimme ne haastateltavien anonymiteettia suojaavilla tunnisteilla.  

Seuraavaksi perehdyimme auki kirjoitettuihin haastatteluihin lukemalla ne läpi. 

 Milesin ja Hubermanin (1984) kolmivaiheisen prosessin mukaan 

aineiston analyysin prosessi toteutuu aineiston pelkistämisellä, ryhmittelyllä 

sekä teoreettisten käsitteiden luomisella (Tuomi & Sarajärvi 2006, 110-111). 

Tällaisen prosessin toteutimme myös omassa tutkimuksessamme. Kävimme 

litteroidut haastattelut läpi niin, että etsimme tutkimustehtävän kannalta 

olennaiset ilmaukset tekstistä, ja merkitsimme ne tietyillä tunnisteilla. Tämän 

jäljeen muodostimme alkuperäisistä ilmauksista pelkistettyjä ilmauksia. Nämä 

pelkistetyt ilmaukset jaettiin eri kategorioihin. Alla olevassa taulukossa 

esimerkki opiskelijoiden näkemyksistä sateenkaariperheistä määrittelyjen osalta. 
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TAULUKKO 3: Opiskelijahaastattelujen yhdistävät teemat ja analyysivaiheen esimerkki 

sateenkaariperheen määritelmistä. 
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Sisällönanalyysilla pyritään kuvaamaan dokumenttien sisältöä sanallisesti 

(Tuomi & Sarajärvi, 2006, 107). Tulosten kuvaamisessa käytimme paljon sitaatteja 

ja tiivistimme haastatteluista tutkimustehtävään vastaavat tulokset 

sanamuotoon. Seuraava taulukko kuvaa analyysin etenemistä Tuomen ja 

Sarajärven (2006, 94) kuvauksen pohjalta. Tässä tutkimuksessa aineiston 

analyysissa käytettiin teemoittelua. 

TAULUKKO 4. Kuvaus analyysin etenemisestä 
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6 TULOKSET 

Tulosluku rakentuu siten, että ensimmäiseksi kuvaamme sateenkaariperheen 

vanhempien kokemuksia ja näkemyksiä kodin ja koulun yhteistyöstä. Tulosten 

mukaan sateenkaariperheen kokemukset kodin ja koulun yhteistyöstä 

vaihtelivat paljon sateenkaariperheen tyypin mukaan. Seuraavaksi avaamme 

opettajien kokemuksia ja näkemyksiä kodin ja koulun yhteistyöstä. Opettajat 

korostivat ammatillisuutta, ja kokivat, että yhteistyö sateenkaariperheiden 

kanssa sujui samalla tavalla, kuin muidenkin perhemuotojen kanssa. 

Kolmanneksi esitämme opiskelijoiden näkemyksiä kodin ja koulun yhteistyöstä 

sateenkaariperheiden kanssa. Opiskelijoilla oli paljon tietoa ja valmiuksia toimia 

yhteistyössä sateenkaariperheiden kanssa, mutta myös epävarmuutta ja 

ennakko-oletuksia. 

6.1 Sateenkaariperheen vanhempien kokemukset ja 

näkemykset kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä 

Haastattelimme viittä sateenkaariperheen vanhempaa. Sateenkaariperheen 

vanhempien haastatteluja analysoidessamme huomasimme, että 

sateenkaariperheiden sekä kodin ja koulun välinen yhteistyö on hyvin erilaista 

eri perheissä. Perheet myös olivat keskenään hyvin erilaisia, joten myös 

perheiden analysointi tuotti haasteita. Toisaalta tämä on jo itsessään varsin 

mielenkiintoinen havainto, sillä erilaisten sateenkaariperheiden kirjo on 

valtavan laaja, eikä tutkimuksessamme ole edustettuna kuin murto-osa 

sateenkaariperhetyypeistä.  

6.1.1 Sateenkaariperhetyypit 

Ensimmäinen haastattelukysymys koski sateenkaariperheen muotoa. 

Tutkimuksemme ensimmäinen haastateltava oli lastensa biologisesta isästä 
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eronnut äiti, joka kertoi seurustelevansa avioparin kanssa eli elävänsä triadi-

muotoisessa polyamorisessa suhteessa. Kyseisessä suhteessa äidillä oli kaksi 

omaa biologista lasta ja avioparilla neljä yhteistä. Toinen haastateltavamme oli 

kahden lapsen transisä, joka jakoi eroperheen vanhemmuutensa lasten 

biologisen isän kanssa. Kolmas haastateltavamme oli äiti, joka eli 

polyamorisessa suhteessa avio- ja avomiehensä kanssa. Kolmikolla oli yksi 

yhteinen lapsi sekä kokemusta yhteisestä sijoituslapsesta. Neljäs haastateltava 

oli biseksuaali eronnut äiti, jolla oli sekä kasvattilapsia sekä biologisia lapsia. 

Lisäksi yksi lapsista oli transseksuaali. Viides haastateltava oli toisen naisen 

kanssa parisuhteessa elänyt äiti, jolla oli kolme lasta. Kutsumme 

haastateltaviamme perhetyypin mukaan eli triadiäiti, transisä, polyäiti, bi-äiti 

sekä lesboäiti. Lisäksi puhumme triadiäidistä sekä polyäidistä yhdessä 

polyamorisina tai polyinä, sillä molemmat perheet kuuluvat tämän kategorian 

alle. Kuten edellä voi huomata, haastateltavamme edustavat varsin erilaisia 

sateenkaariperhetyyppejä. 

6.1.2 Näkemyksiä opettajan kanssa tehtävästä yhteistyöstä 

Iso esille noussut teema haastatteluissa oli opettajan kohtaamisen  

pelkääminen. Polyamoriset vanhemmat pelkäsivät opettajan epäasiallista 

kohtaamista, mutta toiset haastateltavat uskoivat opettajan pystyvän 

kohtaamaan heidän perheensä ammattitaitoisesti. Sen sijaan jokainen 

haastateltava oli jännittänyt muiden vanhempien kohtaamista. 

 

Haastattelija: Eli ymmärsinkö oikein, et sä et pelännyt opettajan kohtaamista, vaan 

niitä vanhempia? 

Transisä: Joo. Mä koen, et vaikka se on vähän sinisilmästä mut et opettajalla on sellanen 

tietty ammatillinen vastuu. Ja myös sellasia virallisia kohtia mihin voi vedota tai mitä 

voi vaatia opettajalta. Et voi niinku vaatia tiettyä kiusaamiseen puuttumista ja vaikka 

perheen tukemista. Etenkin tos niinku alakoulussa, kun se opettaja on oikeesti niiden 

kanssa koko ajan. 
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Transisä, bi-äiti ja lesboäiti eivät pelänneet opettajan kohtaamista 

sateenkaarevuuden teemoilta, mutta sen sijaan polyamoriset äidit toivat 

pelkonsa esille. Triadiäiti ei ollut tuonut koulussa sateenkaarevuutta esille 

millään tavalla, kun taas kolmonen oli kokenut epäasiallista käytöstä koulun 

puolelta sijoituslapsen kanssa. Tästä syystä hän kuvaili tilannetta seuraavalla 

tavalla. 

 

Haastattelija: Onks tää sit luonut ennakkoasennetta sen teidän kouluun tulevan lapsen 

koulunkäyntiä kohtaan? 

Polyäiti: Hirvittää. *naurua* Hirvittää ihan oikeesti ihan kamalasti. Ja sit nää 

lehtiotsikoinnit, et siellä on lapsia, jotka lyö ja puree. Et mä en ihan oikeesti tiiä, et 

uskallanko mä ikinä antaa tota kodin ulkopuolelle tota lasta. Tää on ihan hirveeks 

mennyt tää maailma. Ja jos tota aattelee, et ei pystytä ihan rehellisesti keskustelemaan 

kodin ja koulun välillä, niin mitä ihmettä tästä hommasta tulee. Niinku ei pelkästään 

meidän kannalta, vaan ihan kaikkien. Ja sit kun ajattelee, et me ollaan ihan aika 

tämmönen erikoinen perhemuoto, niin tota, saanko mä koululta kuulla, et miten sillä 

lapsella menee vai onko kaikki sen lapsen ongelmat siitä kiinni, et me ollaan 

polyamorinen perhe. Et kerrotaanko mulle, jos sitä ihan oikeesti, vaikka kiusataan 

siellä? Et tota noin… Tää on oikeesti aika epävarma tilanne.  

 

Äiti selvästi pelkäsi, että opettajan suhtautuminen perheeseen peilautuisi 

väistämättä polyamorian kautta. Äiti toi vahvasti ilmi, että heidän perheeseensä 

suhtaudutaan automaattisesti polyamorian kautta, eikä nähdä perhettä 

tavallista arkea viettävänä perheenä. Äiti kuvaa esimerkiksi kohdanneensa 

ennakkoasenteita koulun lisäksi jokaisessa yhteiskunnan organisaatiossa 

synnytyslaitokselta lähtien ja on joutunut valistamaan polyamoriasta 

ammattihenkilöstöä. Polyäidin haastattelussa korostuu, että ainoastaan 

äitiysneuvolan työntekijä on suhtautunut heidän perheeseensä kiinnostuneesti 

kauhistelun sijaan. Koulu sen sijaan ei kyennyt ammatilliseen kohtaamiseen, 

vaan sijoitetun lapsen ongelmista syytettiin automaattisesti sijoitusvanhempien 

polyamorista suhdetta. Tämä on tutkimuksessamme mielenkiintoinen aspekti, 
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sillä toinen tutkimamme polyamorinen vanhempi eli triadiäiti eli 

niinkutsutussa ‘polykaapissa’ eli ei ole kertonut suhdemuotoaan julkisesti, eikä 

koulu ole tietoinen perheen polysuhteesta. Hänen kohdallaan lapsetkaan eivät 

halunneet saattaa polysuhdetta koulun tietoon, vaikka vanhemmat olivat 

antaneet tähän mahdollisuuden. Triadiäiti kertoi keskustelusta, jossa lapsi oli 

kertonut pelkäävänsä opettajansa sekä muun kouluyhteisön reaktiot. Muut 

vanhemmat, bi-äitiä lukuun ottamatta, olivat kertoneet sateenkaarevuudestaan 

myös koululle ja saaneet asiallisen vastaanoton. 

6.1.3 Ajatuksia erilaisten sateenkaariperheiden tasavertaisesta kohtelusta 

koulussa 

Jokainen tutkituista vanhemmista epäili, ettei yhteiskunnan ja koulun 

vastaanotto ole tasa-arvoinen kaikkia sateenkaariperhetyyppejä kohtaan. Bi-äiti 

koki, että transsukukupuolisten kohtelu on kaikista ennakkoluuloisinta, tosin 

tutkittu transisä ei näin kokenut. Triadiäiti kuvaa tilannetta polyamorisuudesta: 

 

“No musta tuntuu, että tää on se uusi. Tää on niinkun se uus homo. Että puhutaan, 

että kohta kaikki voi mennä naimisiin ja vertaa polysuhteisiin, ja se on ehkä se 

tuntemattoman pelko. Ihmiset ehkä ajattelee, että mä en pysty ja sitten niitä pelottaa.” 

 

Polyäiti toivoi yhteiskunnan vielä tulevaisuudessa tunnustavan polyamoriset 

suhteet ja perheet myös lainsäädännössä. Hän uskoi näin vielä ajan kuluessa 

tapahtuvan. 

6.1.4 Koulukiusaamisen pelko sekä muiden vanhempien kohtaaminen 

saavat varuilleen 

Yhdenkään sateenkaariperheen lapsi ei vanhempien mukaan ollut kokenut 

kiusaamista perhemuotonsa vuoksi, mutta jokainen perhe kertoi jännittäneensä 

asiaa sekä tarkkailleensa tilannetta. Vanhemmat olivat keskustelleet lastensa 

kanssa erilaisista perhemuodoista sekä oman perhemuotonsa herättämistä 
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kysymyksistä ja ajatuksista. Lisäksi lesboäiti sekä bi-äiti toivat esille, että lapsien 

hyvä itsetunto suojaa kiusaamiselta. 

Jokainen vanhempi nosti opettajan kohtaamisen lisäksi esille myös 

muiden vanhempien kohtaamisen. Lisäksi polyvanhemmat toivat esille 

lähipiirin ennakkoasenteet. Erityisesti transisä toi suurimmaksi huolekseen 

toisten vanhempien kohtaamisen, mutta hänen hämmästyksekseen muut 

perheet olivat suhtautuneet avoimesti ja luontevasti transisään. Transisä kuvaili 

tunnettaan nimellä ‘vähemmistöstressi’, jossa hän on alituisessa 

puolustusvalmiudessa vähemmistöidentiteetin vuoksi. Transisä antoi erityistä 

kiitosta ammattitaitoiselle opettajalle, joka oli panostanut ryhmäyttämiseen, 

vanhempien yhteishenkeen sekä huomannut koulun pienet tilanteet ja 

oppilaiden väliset keskustelut eri perhemalleista. Transisä piti erityisesti luokan 

vanhempien hyvää yhteishenkeä tärkeänä asiana koulussa viihtymisen 

kannalta. Lesboäiti kertoi myös pelänneensä muiden vanhempien 

ennakkoasenteita. Erityisesti hän toi esille maantieteellisen sijainnin, sillä perhe 

eli hänen kuvailunsa mukaan ‘raamattuvyöhykkeellä’. Kokemus muista 

vanhemmista oli kuitenkin hyvä, eikä ennakkoasenteita näkynyt. Lesboäiti 

kertoi, että lesbosuhdetta isompi haaste oli monessa suhteessa 

elämänkatsomustiedon opiskelu sekä uskonnottomuus. Uskonnollisella 

alueella uskonnottomuus oli enemmän poikkeavaa kuin sateenkaariperheys. 

Polyvanhemmat kokivat myös muiden vanhempien ennakkoluulot 

haasteena. Triadiäiti ei ollut kertonut perhemuotoaan muille vanhemmille, 

mutta oli päättänyt kertoa totuuden jonkun kysyessä. Kukaan ei kuitenkaan 

ollut asiasta kysellyt. Triadiäidin perheen kaikki sukulaiset eivät suhtautuneet 

polysuhteeseen neutraalisti, vaan esimerkiksi yksi isovanhempi ei suostu 

perheen kaikkia osapuolia edes tapaamaan. Myös ystävät olivat naamioineet 

epäluulonsa huoleksi, mutta nyt useamman vuoden seurustelun jälkeen ystävät 

ovat asian hyväksyneet. Triadiäiti itse ihmetteli huolen ilmaisua, sillä jokainen 

suhde voi päätyä eroon ja jokaisessa ihmissuhteessa voi lopulta sattua, mutta 

tavallisen kahden ihmisen välisessä suhteessa kukaan ei ilmaise huoltaan 

suhdemuodon vuoksi. Triadiäiti toi myös esille, että varsinkin pienellä 
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paikkakunnalla profiloituminen voi olla ongelma esimerkiksi työpaikalla. 

Saman toi esille myös naisen kanssa elänyt lesboäiti, joka kertoi hänen 

puolisonsa työsopimuksen puretun koeajalla oletettavasti seksuaalisen 

suuntautumisen tullessa ilmi. 

Polyäiti puolestaan pohti, että toiset vanhemmat suhtautuvat 

todennäköisesti muiden tavoin ennakkoluuloisesti. Tulevan vauvan 

koulupolku jännitti vanhempaa myös sen vuoksi, ettei hän tiedä miten toisi 

muille vanhemmille polyamorian esille. Hän toivoi, että heihin suhtauduttaisiin 

kaikkien muiden perheiden tavoin, sillä ainoa ero muihin perheisiin on 

aikuisten lukumäärä. Polyäiti toi myös esille, että pelkää kiusaamista sen 

vuoksi, ettei luota opettajan siihen puuttuvan. 

6.1.5 Toiveena opettajien lisäkoulutus sekä lasten valmistaminen 

erilaisten perheiden kohtaamiseen 

Jokainen vanhempi toivoi, että erilaiset perhemuodot tuotaisiin esille aiempaa 

paremmin. Triadiäiti toi esille, että opetuksessa on varmasti tapahtunut paljon 

kehitystä entiseen verrattuna. Vanhemmat toivoivat opettajille lisäkoulutusta 

aiheesta. Transisä toi esille, että olisi hyvä esimerkiksi lukea lapsille tarinoita, 

joissa esiintyy erilaisia perheitä. Bi-äiti piti nykyistä perhemuotojen esille 

tuomista hyvin teennäisenä, sillä nykypäivänä lapset tuntevat erilaiset perheet 

varsin hyvin. Triadiäiti puolestaan toi esille, että kaikenlaiset rakastamisen 

vaihtoehdot tulisi tuoda neutraalisti ja yhtä oikeina lapsille saataville. Triadiäiti 

korosti myös erityisesti empatian asemaa kasvatuksen ydinperiaatteena. 

 

 

Triadiäiti: No kyl mä näkisin niin, et työmaata on viel aika paljon siel ihan niinku 

sateenkaariperheissä ja niinku ihan ns. perussateenkaariperheissä. Et kuhan sitä 

pidettäis niinku yllä. Et pääsääntöisesti se, että voi olla kaks isää tai kaks äitiä. Mut et 

siin kohtaa, et kuitenkin et on perheitä, jois elää niinku useampikin (vanhempi) niin 

siinä kohtaa kyllä maininnan arvoinen olis. Ja et se saatais jotenkin lapsille esitettyä 

neutraalisti eikä sillei taivastellen ja hämmästellen. Ei toisaalta vaan ohittaen vaan 
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nopeesti, et tällastakin on, vaan ku se on kuitenkin niin harvinainen. Mitä mä nyt oon 

lukenut… 1-3% ehkä. Jotain sellasta. En mä tiiä, ooksä lukenut jotain samankaltaisia. 

 

Haastattelija: Mutta tuohan on lopulta tosi paljon, että periaatteessa joka koululta 

todennäköisesti löytyy tällainen perhe. 

 

Triadiäiti: Ja kyllähän se esim., jos aatellaan transsukupuolisuutta, niin siinä puhutaan 

jo alle prosentista, ja kyllähän sekin silti pidetään tavallaan yllä, että se yksi yksilö voi 

sitten kokea olevansa kuten kaikki muut. En mä tiiä, onko se nyt sillei parisuhteen tai 

ihmisten suhteen, mut mä oon muutenkin sellaisen vapaan rakkauden sanansaattaja. Et 

oisko se nyt liikaa vaadittu, et kouluissakin sanottais, että voi rakastaa miestä tai naista 

tai voi rakastaa useampaa, kun tavallaan. Et ei ois niitä institutioita siinä. En oo siis 

suhdeanarkisti, mut kun kaikki ei kuitenkaan sit asu yhessä. Et ihmisii voi olla niin 

hirveen… Et ehkä sen korostaminen, että niin hirveen erilaisia voi olla. Mä en nostais 

polyamoriaa nyt yhtenä semmosena, että vaan tätä pitäs, vaan kaikkia. Mut kuitenkin 

suurin osa lapsista elää siinä ydinperheessä tai eronneessa perheessä, niin sen näkyväksi 

tuominen ne muut ääripäät, että tällasii on ja tällasii on. Ja sit jotain keskustelua siitä, 

että miltä tää tuntuis, että ne lapset oppis niinku asettumaan muiden asemaan. Se on 

jotenkin kasvatuksen ydinsanoma tai tärkein asia, koska jos empatiaa on muiden 

tilanteille, niin se kantaa elämässä sitten ilman ääripään mielipiteitä sitten ehkä 

pidemmälle. 

6.2 Opettajien kokemukset ja näkemykset sateenkaariperheen 

ja koulun välisestä yhteistyöstä 

Haastattelimme neljää, työelämässä olevaa opettajaa, joista jokaisella oli 

kokemusta sateenkaariperheiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Kaikki opettajat 

työskentelivät pienemmässä kunnassa 600 oppilaan koulussa ja jokaisella oli 

taustalla usean vuoden työkokemus luokanopettajana. Kutsumme opettajia 

Jarkoksi, Kalleksi, Ellaksi ja Annaksi. 
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6.2.1 Näkemykset sateenkaariperheistä 

Jokaisella opettajalla sateenkaariperhekokemus perustui lesboparin perheeseen 

ja jokainen opettaja kertoi yhteistyön sujuneen normaalisti, samalla tavalla kuin 

ydinperheen kanssa. Pyysimme myös nimeämään sateenkaariperhetyyppejä, 

joita opettajat tietävät. Jokainen opettaja nimesi sateenkaariperheiksi mies- ja 

naisparit. Anna mainitsi, ettei koe muita perhemuotoja sateenkaariperheiksi. 

Kalle ja Ella mainitsivat sateenkaariperheiksi hieman epäröiden myös 

muunsukupuoliset vanhemmat. 

 

Kalle: Jossa vanhemmat ei ole tätä perinteistä sukupuolijakaumaa vaan esim miespari-

naispari. Tai sitten kenties nämä muunsukupuoliset vanhemmat. 

 

Ella: No niin. Öö. Varmaankin, jossa on joko 2 äitiä, 2 isää tai sitten 

muunsukupuolisia. Voiko sitä niin sanoo? 

 

Ainoastaan Jarkko mainitsi polyamorian. Hän kertoi kuulleensa asiasta eilen, 

muttei olisi osannut yhdistää asiaa ilman tarkentavaa kysymystä. 

 

Haastattelija: Eli nää perinteiset kahden miehen ja kahden naisen parit. Tiedätkö muita 

sateenkaariperheitä? 

Jarkko: Kuulin eilen, että polyamoria. Mutta en olisi sitä osannut yhdistää tähän. 

6.2.2 Ajatuksia sateenkaariperheen kohtaamisesta 

Vaikka opettajat nimesivät ainoastaan hyvin suppean sateenkaariperhejoukon, 

he kokivat sateenkaariperheen kohtaamisen olevan samankaltaista myös 

muiden perheiden kanssa. Opettajat Jarkko, Kalle ja Anna kuitenkin toivat esille, 

että vanhemmille sateenkaariperhemuodosta kertominen ei ollut helppoa, vaan 

Kalle ja Anna olivat kuulleet lapsen perhemuodosta muuta kautta kuin 

vanhemmilta ja Jarkko puolestaan koki, että vanhempien oli aluksi haastavaa 

kertoa hänelle asiasta. Syyksi Jarkko epäili hänen korkeaa ikäänsä. Sen sijaan Ella 
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kertoi, että vanhemmat kertoivat perhemuodostaan sekä aiemmasta 

kiusaamistapauksestaan heti ensimmäisessä keskustelussa. 

 Opettajat toivat lähtökohtaisesti esille oman roolinsa 

ammattilaisena. Kysyimme opettajilta hypoteettisesta tilanteesta, jossa luokalle 

tulisi jokin ennalta tuntematon sateenkaariperhemuoto. Jokainen opettaja koki 

pystyvänsä kohtaamaan perheen ammatillisesti, vaikka osa koki asian selkeästi 

toisia hankalammaksi. 

 

Jarkko: Kyllä tässä on kohdattu tähän elämänvaiheeseen monennäköstä. Että ei mitään 

ennakkoluuloja. Kaikki on ihan samanlaisia ihmisiä riippumatta ulkomuodosta ja 

ajatuksista. 

 

Kalle: Varmaan ois nipistettävä itseään, että unohtaa ne ennakkokäsitykset ja ottaa 

vastaan niinku kaikki muutkin. 

 

Ihanneperheestä kysyttäessä jokainen opettaja vastasi, ettei perhemuodolla ole 

väliä, vaan lapsen hyvinvoinnilla ja yhteistyökyvyllä. Anna pohti, että 

ihanneperheessä luotetaan opettajan ammattitaitoon ja kyetään ymmärtämään 

oppilaan haasteet. Kukaan opettajista ei nostanut esille vanhempien lukumäärää 

tai sukupuolta. 

Ella oli ainoa, joka haastattelussaan kertoi vanhemman toivoneen asian 

esille nostamista myös muiden vanhempien kesken. Ella toi myös vahvasti esille, 

että hän haluaa asioista puhuttavan suoraan. Muiden opettajien vastauksissa 

sateenkaarevuus näkyy koulussa lähinnä isän- ja äitienpäiväkorteissa, joissa 

lapsi jokaisen opettajan mukaan saa tehdä kortin kenelle tahtoo. Koulun arjen 

käytänteissä sateenkaarevuus ei opettajien mielestä juuri näy. 

 Opettajat Ella ja Anna toivat esille, että toivovat asioista puhuttavan 

suoraan. Anna oli saanut kuulla perheen sateenkaarevuudesta jälkikäteen 

koulun muista lähteistä. Tämä oli hänen mielestään hieman huono asia, sillä hän 

olisi pystynyt ottamaan lapsen sekä lapsen kysymykset paremmin huomioon 



 53 
 

tietäessään tämän taustat. Molemmat opettajat toivoivat avoimuutta ja 

luottamuksellisuutta kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön. 

 

6.2.3 Ajatuksia oppilaiden ja opettajakollegoiden kanssakäymisestä 

sateenkaariperheen kanssa 

Ella kertoi, että perhe oli kokenut aiemmassa koulussa kiusaamista. Nykyisessä 

koulussa kiusaamista ei ollut tullut esille ja opettaja kertoi tarkkailevansa 

tilannetta erityisen herkästi. Muut opettajat eivät olleet havainneet, että 

sateenkaariperheen oppilaita kiusattaisiin perhemuotonsa vuoksi. Jokainen 

opettaja kertoi puuttuvansa kiusaamiseen, mikäli sellaista ilmenisi. Ella toi 

selväksi, että avoimen kiusaamisen lisäksi esimerkiksi puuttuu kuulemaansa 

homotteluun. 

 

Ella: Ylipäätään jos mä kuulen, että joku vaikka homottelee niin aika lailla napakasti 

puhun, että mitä se tarkottaa. Että se ei ole mikään haukkumasana. Että ottasin sen 

avoimeen keskusteluun sekä vanhempien että lasten kanssa. Kyllä aika napakasti tähän 

asiaan tartun. 

 

Opetuksessa opettajat kertoivat ottaneensa sateenkaariperheen esille lähinnä 

yhteiskuntaopin tunneilla, sillä asia on tullut esille kirjassa. Anna kertoi 

oppilaan itsensä halunneen kertoa omasta perheestään muille. Ella korosti, että 

aina kun perheistä jossain yhteydessä puhutaan, tuo hän ilmi erilaiset 

perhemallit. Kukaan ei ollut kuitenkaan nostanut sateenkaariperheitä erikseen 

käsiteltäväksi asiaksi. Ella oli ottanut asian esille vanhempainillassa muiden 

vanhempien kanssa. 

 Kysyimme opettajilta, uskovatko he toisten opettajakollegoidensa 

kohtaavan sateenkaariperheet tasa-arvoisesti ja samalla tavalla. Ainoastaan 

Kalle luotti muiden opettajien ammattitaitoon, mutta kaikilla muilla vastaus oli 

hyvin napakka ja kielteinen. Kolme opettajaa epäili vahvasti, että asenteet 

voivat vaikeuttaa kohtaamista. 
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Anna: Ei kaikki sillä tavalla kohtaa. Mulla on yks entinen kolleega on itse 

sateenkaariperheen jäsen, niin tota, hänen kauttaan ehkä avautu sillä tavalla maailma, 

että mitä se niinkun on. Että se on ihan samanlaista elämää kuin meillä muillakin. Mut 

että uskoisin kyllä, että ihmisillä on aika pinttyneet käsitykset siitä. Että jotenkin.. Mitä 

on perhe ja vanhemmuus ja kyllä ei kyllä.. Tiedän kyllä kolleegoita, joille se ois todella 

kova paikka sen oman maailmankatsomuksen kannalta, niin ei ehkä pystyisi tekemään 

yhteistyötä. 

 

Kukaan opettajista ei pitänyt opettajankoulutuksen tuomia valmiuksia 

sateenkaariperheen kohtaamiseen riittävänä. Jarkko ja Ella toivat esille, että 

heidän opettajankoulutuksensa ajoista on jo pitkä aika ja toivoivat, että tilanne 

olisi nykypäivänä toinen. Jarkko toi ilmi, että elämänkokemus ja ystäväpiirin 

sateenkaariperheet ovat vaikuttaneet siihen, että hän kohtaa kaikki perheet 

samanarvoisesti. Anna kertoi, että hänen koulutuksessaan ei puhuttu lainkaan 

erilaisista perheistä, mutta olisi työelämän kannalta toivonut niistä puhuttavan.  

Kalle toi ilmi, että opettajankoulutus ei antanut valmiuksia kohdata 

minkäänlaisia perheitä tai vanhempia. Hän toivoi opetusharjoitteluihin 

enemmän vanhempien kohtaamista ja kokonaisvaltaista vastuuta. Jokainen 

opettaja piti lisäkoulutusta asiasta lähtökohtaisesti hyvänä ideana. Jarkko tosin 

epäili, että mahdollisen lisäkoulutuksen hyödyt voisivat jäädä pieneksi, sillä osa 

opettajista ei sellaiseen suostuisi menemään maailmankatsomuksensa vuoksi. 

6.3 Opettajaksi opiskelevien näkemykset kodin ja koulun 

välisestä yhteistyöstä sateenkaariperheiden kanssa 

Haastattelimme viittä yliopistossa opettajaksi opiskelevaa maisterivaiheen 

opiskelijaa. Nimitämme opiskelijoita: Mirka, Hanna, Jenni, Aino ja Elsa. Osalla 

opiskelijoista oli kokemusta kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä. Jonkin 

verran kokemusta oli tullut opetusharjoittelujen kautta, mutta suurin osa 

sijaisuuksia tekemällä. Haastateltavat eivät olleet toimineet yhteistyössä 
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sateenkaariperheen kanssa. Tärkeää on ottaa huomioon, etteivät opiskelijat ole 

välttämättä tienneet sitä, ketä kaikkia kuhunkin perheeseen on kuulunut. 

Tämän yksi haastateltavista toi myös esille. 

 

Jenni: “En ainakaan tiiä, että olis (kokemuksia sateenkaariperheiden kanssa 

työskentelystä). Ei oo tullu vastaan tietosesti. En toki tiedä, onko vanhemmissa ollu mut 

en oo tehny yhteistyötä et olisin tienny, että perhetaustasta löytyy sellasta.” 

6.3.1 Näkemykset sateenkaariperheistä 

Kaikki opiskelijat määrittelivät ensimmäisenä sateenkaariperheet kahden samaa 

sukupuolta olevan vanhemman perheeksi. Vain Elsa jätti määritelmän 

täydentämättä. Kolme muuta opiskelijaa täydensi määritelmään lisäksi 

transsukupuoliset ja Aino mainitsi polyamorisen perheen. Hanna mainitsi 

muunsukupuoliset ja mietti lisäksi lapsen sukupuolta ja seksuaalisuutta. 

 

Hanna: “Voisin kuvitella, että sisältyy myös, tai lähinnä että vanhemmat on seksuaali- 

tai sukupuolivähemmistöön kuuluvia ja miks ei toisaalta vois olla lapsikin. Oon ajatellu, 

että ne vanhemmat on mutta vois kai sateenkaariperheessä olla lapsikin sukupuoli- tai 

seksuaalivähemmistöä.” 

 

Jenni oletti, että sateenkaariperheet ovat kohdanneet huonoa kohtelua, mikä 

voisi vaikuttaa yhteistyöhön. Aino painotti, että olisi hyvä, jos sateenkaariperheet 

voisivat ympäristön mielipiteistä huolimatta olla avoimesti sateenkaariperheitä. 

Jenni nosti esille myös sen, että vanhemmat voivat kokea tulleensa syrjityksi ja 

kiusatuksi, mikä on aiheuttanut heille pelkotiloja. 

 

Jenni: Yrittää käyttäytyä itse ehkä jotenki varovasti, ehkä tuntosarvet ojossa tunnustella 

sitä tilannetta, kun hekin ovat varmasti kohdanneet monennäköstä niin hyvää kun pahaa 

eri paikoissa asioidessaan. Vähän tunnustella tilannetta ja osoittaa ainakin, että haluaa 

lapsen parasta ja ei heillä ole sillä lailla merkitystä, kunhan lapsen parasta ajatellen 

mennään siinä hommassa. 
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Jenni pohti, että muunsukupuolinen vanhempi voi antaa lapselle kasvatukseen 

jotain sekä äitiydestä, että isyydestä. Samaa sukupuolta olevien vanhempien 

kasvatuksessa vuorostaan joko naisen tai miehen sukupuoli voisi jäädä 

vähemmälle huomiolle. Aino oletti, että sateenkaariperheillä on eri tavalla 

näkökulmaa kasvatukseen, koska vanhemmat joutuvat näkemään paljon vaivaa. 

Mirkan puheesta välittyi epätietoisuutta siitä, eroaako sateenkaariperheen 

kotielämä muunlaisista kotioloista. Opiskelijoiden suhtautuminen 

sateenkaariperheisiin oli kuitenkin pääosin neutraalia. 

 

Jenni: En tiiä, mun mielestä ne on ihan tavallisia ihmisiä ja vanhempia heki ihan yhtä 

lailla niin hyvässä ja pahassa niinku kaikki muutki. En koe et se ois mulle ongelma, jos 

mulla ois oppilas luokalla, jolla on kaks äitiä tai kaks isää tai sukupuolta vaihtanut tai.. 

Ei mulla oikeestaan oo. Nään heidät ihmisenä ihmisten joukossa. 

 

Opettajankoulutuksessa ei oltu varsinaisesti käsitelty sateenkaariperheitä. 

Aihetta oli esimerkiksi sivuttu jonkin tehtävän ohessa, tai se oli noussut 

opiskelijoiden omista aloitteista. Opiskelijat olivat saaneet tietoa sateenkaari-

ihmisistä esimerkiksi median kautta. 

 

6.3.2 Näkemykset yhteistyöstä 

Opiskelijat kokivat, että eivät olleet saaneet tarpeeksi tietoa kodin ja koulun 

välisestä yhteistyöstä opintojen aikana. Opiskelijat kokivat paineita siitä, että 

yhteistyö opitaan varsinaisesti vasta työelämässä. 

 

Elsa: “Et aika lailla se tulee sit siinä työelämässä sitten, tai niinku jos tekee sijaisuuksia. 

Et kyl se on aika semmonen juttu et kyl… Menee työelämään tai jos tekee sijaisuuksia 

niin itelläkin on sellaset paineet, et apua, että miten mä pidän yhteyttä niiden 

vanhempien kanssa, tai jos laittaa jotakin Wilma-viestiä, niin miten pitää vastata.” 
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Opiskelijoiden vastauksista välittyi vahvaa ymmärrystä esimerkiksi vanhempien 

ominaisuuksista toimivassa yhteistyössä. Näitä olivat vanhempien 

kiinnostuneisuus ja vastaanottavuus sekä ratkaisukeskeisyys ja sitoutuneisuus 

kasvattajuuteen. Aino piti tärkeimpänä avoimuutta ja lapsen hyvinvointia, niin, 

että vanhemmat kantavat vastuun omista virheistään ja ymmärtävät myös 

lapsen osuuden. Jenni toi esille, että kohtaaminen vaatii avointa keskustelua ja 

tilanteisiin puuttumista hyvissä ajoin. Kiusaamistilanteiden selvittämisessä 

opiskelijoista enemmistö (4/5) ottaisi yhteyttä vanhempiin tilanteen sitä 

vaatiessa. 

 

Opiskelijoiden vastaukset välittivät osittain epävarmuutta. Opiskelijoille oli 

epäselvää, kuinka paljon, ja minkä laatuista tietoa kotoa tulee kouluun. Jennin 

mukaan tieto kodeista oli perhekohtaista. Hanna arvioi tietoa tulevan sitä mukaa 

kun aikaa kuluu. Elsa pohti sitä, tuovatko sateenkaariperheet perhemuotonsa 

esille. 

 

Elsa: “Tuntuu jotenkin et, jos on tollanen sateenkaariperhe, että ne ois tavallaan sinut 

sen asian kanssa. Et miks ne peittelis sitä. Mut toisko ne sit sitä esille niin että me ollaan 

vaikka tämmönen perhe. Mut ehkä se sitten vaan tulee esille että “tässä on niinku 

huoltajat tai vanhemmat.” 

 

Epätietoisuutta oli myös sateenkaariperheiden virallisista huoltajuussuhteista. 

 

Mirka: Onks se silleen, et ei periaatteessa pakko kertoa (tietoa kodista kouluun)? Et sitä 

tietoa tulee, kun tapaa sitä perhettä. Tai ainaki mitä oon opettajien kanssa jutellu, niin on 

tullu, että ei ihan tarkkaan tiedä mutta on epäilly, että kotona on tällainen tilanne. On 

tullu sellanen vaikutelma, että ei oo ehkä saanu kysyä. Tai onks se silleen, että opettaja ei 

saa kysyä sitä asiaa, et jos se tulee sen perheen puolelta selville niin sitten saa tietää? 
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Opiskelijoilla oli joitakin ennakko-oletuksia yhteistyöstä sateenkaariperheiden 

kanssa. Jenni arvioi, että sateenkaariperheen perhemuotoa ei voi salata, mikä 

saattaa johtaa ikäviin asioihin. 

 

Jenni: Varmasti leviää tieto, että jollakin on sateenkaariperheen vanhemmat. Tää 

varmasti leviää luokassa, kylässä, koulussa, kaupungissa. Saattavat kohdata kiusaamista 

tai muita erinäisiä asioita, ikäviä asioita. 

 

6.3.3 Näkemykset opettajien valmiuksista 

Opiskelijat nostivat viisi eri tekijää, joiden he uskoivat vaikuttavan työssä olevien 

opettajien suhtautumiseen yhteistyössä sateenkaariperheiden kanssa. Näitä 

olivat: ikä, uskonto, asuinpaikka, persoona sekä sukupuoli. 4/5 mainitsi iän 

vaikuttavan niin, että korkeampi ikä voi vaikeuttaa opettajan suhtautumista 

sateenkaariperheisiin. Suhtautumisen nähtiin myös olevan henkilökohtaista ja 

omaan arvomaailmaan perustuvaa. Jenni arvioi, että joillain opettajilla voi olla 

tarve vältellä sateenkaariperheitä ja suhtautua, kuin sateenkaariperheen 

perhemuotoa ei olisikaan. Aino uskoi, että vanhemmat opettajat voivat olla 

kauhuissaan. Opiskelijoilla oli kuitenkin toive ja usko opettajien ammatilliseen 

suhtautumiseen. Avoimuus ja suvaitsevaisuus koettiin kasvaviksi. Nuorten 

suhtautumisen helppous nähtiin johtuvaksi sateenkaariperheiden 

normalisoitumisesta (Jenni). 

 

6.3.4 Opiskelijan valmiudet 

Opiskelijat kokivat valmiutensa yhteistyöhön hyviksi ja odottivat kohtaavansa 

kaikenlaisia perheitä. 

 

Jenni: Kaikkeen pitää varautua, tai kun tulee eteen niin pitää perehtyä kiireesti. 
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Heidän puheestaan välittyi varmuus ja ymmärrys siitä, kuinka perheisiin ja 

oppilaisiin tulisi suhtautua. Opiskelijat luottivat omiin vuorovaikutustaitoihinsa 

ja uskoivat ammatilliseen suhtautumiseen. Jenni toi esille opettajan toiminnan 

merkitystä yhteistyön onnistumiseksi. Näitä olivat opettajan lähestymisen 

kynnyksen pitäminen matalana sekä yhteydenpidon säännöllisyys. Sukupuoli ja 

seksuaalisuus nähtiin pääosin toisarvoisena verrattuna vanhempien persoonaan, 

kasvattajuuteen ja yhteistyökykyihin. Opiskelijoiden tavoitteena oli kaikkien 

perhemuotojen kohtaaminen samalla tavalla ja tasa-arvoisesti. 

 

Mirka: En mä aattele silleen kauheen tarkkaan erikseen, että olis tällasia ja tällasia 

perheitä, vaan et kaikki on perheitä, oli siellä millaset vanhemmat tahansa. Tai onks mulla 

silleen väliä, että mikä on vaikka sen isän seksuaalinen suuntautuminen. Kaikki käy. 

 

Hanna: Kuvittelisin että suhtautuisin ihan samalla tavalla, ku mihin tahansa perheeseen, 

et ei mulla ainakaan oo mitään ennakko-oletuksia et apua, miten toi lapsi pärjää, kun sillä 

nyt on kaksi äiti tai kaksi isää, et varmasti erittäin hyvin. Jotenki, ei oo sattunu kohalle 

mut luulen et en mitenkään erityisemmin tai eri tavalla kohtais, ku muitakaan perheitä 

koska kaikkien perheitten vanhemmat on erilaisia ja uusia ihmisiä. Mikä tahansa uus 

ihminen nii sen kanssa lähtee tutustumaan niin siinä on omat juttunsa. Samalla tavalla. 

 

Käytäntöihin liittyviä asioita nousi esille, huolimatta siitä, että opiskelijat osittain 

arvioivat, ettei oppilaan perhemuoto välttämättä lainkaan vaikuttaisi. Toisaalta 

opiskelijat tiesivät kiusaamisen mahdollisuuden ja miettivät sateenkaariperheen 

kiusaamisen ehkäisemistä. 

 

Jenni: En mä sit ainakaan halua, että se erityisesti korostuis, että “nyt kun meillä täällä 

on sateenkaariperheen lapsi”, että se ei sit leimaudu koska vaikka lapsi ei ite hoksais, joku 

toinen lapsi, mut joku perhe voi kokea, että leimataan se yksi sieltä. Se voi jopa laukasta 

sen kiusaamisen pahimmillaan. Samalla lailla, ku muutenki miten tuon erilaisuutta ilmi 

et ei mitenkään sateenkaarisuutta painottaen vaan ihan kaikenlaista erilaisuutta läpi 

käyden ja esitellen et maailmassa on tällaisia eri asioita, joita voi kohdata. 
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Isänpäivä ja äitienpäivä olivat opiskelijoiden mielestä järjestelyjä vaativia 

ajankohtia. Myös oppimateriaalien soveltuvuus, oppilaan yksilöllisten tarpeiden 

huomioiminen sekä erilaisuuden ja ennakkoluulottomuuden opettaminen 

yleisesti nousivat useista vastauksista. Aino piti tärkeänä myös stereotyyppisen 

puheen välttämistä. Varovaisuus ja suvaitseminen välittyivät opiskelijoiden 

vastauksista. Hanna ja Jenni arvioivat sateenkaariperheiden kohtaamisen 

saattavan jännittää. Esimerkiksi transsukupuolisten vanhempien suhteen aidon 

suvaitsevaisuuden ilmaiseminen tuntui aiheuttavan jännitystä. 

 

Hanna: Ja nää on tavallaan semmosia et, ku ei itellä oo kokemuksia nii tottakai se vähä 

jännittää mut enemmän siltä kannalta et, miten ite osaa olla silleen liikaa alleviivaamatta 

tai liian korostetun kohtelias ja “minä olen todella suvaitsevainen” tai miten osais olla 

silleen, ettei ketään loukkaa. Toisaalta ois aika hauska olla tietämättä et sit pystys ainaki 

neutraalisti suhtautumaan kehen ihmiseen tahansa. Ite oletan et kohtelen kaikkia ihmisiä 

samalla tavalla. 

 

Opiskelijoilla oli osittain oman lapsuuden perheen, eli heteroseksuaalin 

ydinperheen näkemys tavallisesta perheestä. Oman tulevaisuuden 

perheihanteena oli myös heteroseksuaali ydinperhe. Jenni pohti 

sateenkaariperheen lapsen elämän voivan olla jossain määrin muita 

perhemuotoja rikkaampaa. Vaikka lähipiirissä suurin osa oli ydinperheitä, 

Hanna esimerkiksi koki, että perheen ihanteellisuus ei määräydy aikuisten 

lukumäärän perusteella, vaan perheen hyvinvoinnilla. 

 

Hanna: Mä ite pidän ihanteellisena perhettä missä on lapsella huolehtivia, täyspäisiä 

rakastavia vanhempia ympärillä, tai aikuisia siis, huoltajia. Se on ihanteellista, että oli 

siellä, kuinka monta aikuista tahansa saman katon alla tai eri katon alla niin ois välit 

kunnossa ja yhtenäinen kasvatusidea 

 

Polyamoriset perheet olivat perhemuodoista opiskelijoille kaikkein vierain. Aino 

mietti, onko polyamorisuus laillista Suomessa. Mirka pohti, kuinka 
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polyamorisen perheen kohtaaminen vaikuttaisi omaan ajatteluun ja 

suhtautumiseen. 

 

Mirka: Se (polyamoriset) on ehkä semmonen, itelle et ei tullu ees mieleen tossa alussa. Se 

on niin erilainen taas, että ei oo mitään kokemusta sellasista. Jotenkin vaikee ajatella. Vois 

olla, että aluks ois vähä hämmentävää, mutta uskon kuitenki et pystysin suhtautuu 

silleen, et pystys normaalisti toimimaan. -- Ehkä itellä aluks ois, että mietityttää se. Ehkä 

vaan miettis, että millasta niillä on elämä. Tai semmosta vähä omaa uteliaisuutta. Mutta 

niinku, en mä tiiä, en kauheesti tuomitse. En koe et oisin silleen, et ”voi ei mikä perhe, ei 

tommosta voi olla” vaan ennemmin silleen et ehkä kiinnostas et ai semmonenkin on 

mahollista ja semmosiakin perheitä on. 

 

Aino polyamorisessa perheessä ei ole keskeistä vanhempien lukumäärä, vaan 

tilanteen tasapaino, rakastavuus ja huolehtiminen. Jenni arvioi, että 

polyamorisesta perhemuodosta lapsi saattaa omaksua huonoja 

parisuhdekäytäntöjä, huomioiden kuitenkin myös samat mahdollisuudet 

toisissakin perhemuodoissa. 

 

Jenni: Jos on poika ja isällä kaks vaimoo nii hänkin saattaa vaikka pyörittää naisia, että ei 

pysty sitoutumaan. Voihan se vaikka sellasen laukasta. Riippuu miten se kiintymys ja 

tämmönen näytetään siinä perheessä, et jos se on tiivis niin sillon se voi olla vaan rikkaus. 

Riippuu, että ihan niinku muissaki perheissä ei se välttämättä sitä kahta vaimoo vaadi, 

että saman voi saada aikaan ihan normaalissa parisuhteessaki. 

 

Hanna kuvaili polyperhettä harvinaiseksi ja normien vastaiseksi, mutta määritti 

perheen merkitystä lapsen hyvinvoinnin näkökulmasta. 

 

Hanna: Se on sen lapsen perhe, jos sillä on kolme vanhempaa, jotka huolehtii siitä lapsesta 

ja sillä on hyvä siellä kotona olla, rajoja ja rakkautta jne. Parempi sellanen onnellinen 

perhe, ku joku ydinperhe, jossa vanhemmat on riidoissa ja on huono olla. 
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Hanna nosti esille nykykeskustelun aiheuttaman tunteen siitä, että sukupuolia 

häivytetään, sekä huolen tasa-arvon toteutumisesta. 

 

Hanna: On tärkeetä et vähemmistöillä on samat oikeudet, huom. SAMAT oikeudet. On 

tosi tärkeetä et enemmistön oikeuksia ei samalla poljeta alas. Tää on tosi vaikee et mikä se 

on se tasapaino mut välillä, tuntuu et nostetaan vähemmistöt silleen jalustalle, et ne ois 

korkeampi arvoisia tässä keskustelussa. 

 

Opiskelijoiden mukaan moninaisia perhemuotoja ja yhteistyötä kodin ja koulun 

välillä tulisi käsitellä opinnoissa. Opiskelijat olivat myös sitä mieltä, että koulussa 

ei tulisi yksiselitteisesti opettaa, että on olemassa vain kaksi sukupuolta. 

Sukupuolen opetuksessa tulisi opettaa, että voi olla mitä vain sukupuolta. Ainon 

mukaan sukupuoleen kasvattamisen sijaan lasten tulisi saada toimia ilman 

sukupuolirooleja, kunhan kasvu, kehitys ja hyvinvointi ovat tuettuina. Mirka 

koki, että sukupuolitietoisuus ja sukupuolisensitiivisyys tuntuivat hankalalta, 

mutta sukupuoltaan etsivän oppilaan kohdalla tämä olisi huomioitava 

käytänteissä. Mirkan käsitysten mukaan nykyisin opetuksessa varotaan 

määrittelemästä oppilaita sukupuolen mukaan. Hannan mielestä sukupuolen 

määrittelyn tulisi toteutua biologian kautta, mutta sukupuolirooleista olisi 

päästävä eroon. Hanna totesi, että biologiseen sukupuoleensa tyytyväiset saavat 

olla mitä ovat, mutta opetuksessa olisi huomioitava myös muunsukupuolisuus. 
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7 POHDINTA 

7.1 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

Tutkimuksen tuloksista ilmeni vastaavuuksia Kirjoniemen ja Kajamiehen (2011) 

tutkimukseen, jossa kahta sateenkaariperheen vanhempaa oli haastateltu 

sateenkaariperheen ja opettajan kohtaamisesta. Tutkimukseen osallistui myös 64 

opettajaopiskelijaa, ja heidän käsityksiään selvitettiin eläytymismenetelmän 

avulla. Sateenkaariperheen vanhemmat olivat nostaneet esille sukupuolittuneita 

merkityksenantoja vanhemmuudesta. He olivat myös korostaneet opettajan 

keskeistä roolia, vanhempien vastuuta sekä kouluyhteisön suvaitsevaisuutta. 

Meidän tutkimuksessamme pelkkä sukupuoli tai homoseksuaalisuus ei 

näyttänyt juuri vaikuttavan kodin ja koulun kohtaamiseen vanhempien tai 

opettajien näkökulmasta. Useamman vanhemman suhde muutti sekä 

vanhemman suhtautumista kouluun että koettuun kohtaamiseen huomattavasti 

haastavammaksi. Opettajat eivät yhtä lukuun ottamatta tuoneet lainkaan ilmi 

polyamorisia suhteita, vaan mielsivät sateenkaariperheisiin vain 

seksuaalivähemmistöt sekä muunsukupuoliset. Tämä oli yllättävä havainto, 

sillä polyamoriaa on käsitelty varsin aktiivisesti valtamedioissa, kuten 

Iltalehdessä (Andersson 2017; Oksanen 2017 & 2018). Tämän lisäksi aiheesta on 

julkaistu myös esimerkiksi Ylen perjantaidokumentti 'Sinua, sinua rakastan'. 

Opiskelijoista yksi mainitsi saaneensa tietoa median kautta, mutta myös 

opiskelijoille polyamorinen perhe oli vieraampi. 

Tutkimuksessamme on havaittavissa, että opettajien asenteet ovat varsin 

myönteisiä ja käytänteet toimivia niin kauan kuin perhe muodostuu yhden tai 

kahden vanhemman ympärille. Morning (2007) kuvaa, että asenteet ja 

lainsäädäntö hyväksyvät parhaiten tilanteen, jossa perhe muistuttaa 

muodoltaan perinteistä kahden vanhemman ydinperhettä. Haastatellut 

opettajat eivät kuitenkaan koe, että heille uudenlainen perhe olisi ongelma 

kodin ja koulun väliselle yhteistyölle. Vanhempien haastatteluissa nousi myös 

useaan otteeseen esille, että samaa sukupuolta olevat parit ovat tällä hetkellä 
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hyvin kohdattuja. Tämä myös tukee Morningin ajatusta, että ydinperhettä 

muistuttavat suhteet ovat yhteiskunnassa helpoimpia hyväksyä. Sen sijaan 

koetut ennakkoasenteet polyperheitä kohtaan nousivat erityisesti vanhempien 

haastatteluissa esille. Aihe on tuttu myös monelle muulle polyperheelle 

Taivalojan (2018) mukaan. Taivalojan tutkimuksessa jokainen tutkittava 

polyperhe oli kokenut ennakkoasenteita jossain yhteiskunnan organisaatiossa ja 

hyvä kohtaaminen tarkoitti käytännössä sitä, että suhdemuotoon reagoitiin 

neutraalisti kauhistelematta. Taivalojan tutkimuksessa polyamoriset henkilöt 

olivat lähtökohtaisesti kohdanneet negatiivisia ennakkoluuloja. Sama ilmiö oli 

näkyvissä myös meidän tutkimuksessamme, sillä ainoa julkisesti polyamorinen 

perhe oli kohdannut rankkoja ennakkoasenteita niin koulun kuin muun 

yhteiskunnankin taholta. 

Laksy (2000) pohtii, että opettajien ja perheiden kohtaaminen on 

sidonnainen perhemallin tuottamaan tunnereaktioon. Esimerkiksi 

yksinhuoltajuuden luoma stigma saattaa vaikuttaa opettajan mielestä niin, että 

lapsen köyhyydestä johtuvat ongelmat leimataan yksinhuoltajuudesta 

johtuviksi. Juuri näin oli käynyt tutkimukseen osallistuneelle polyamoriselle 

perheelle. Sijoituslapsen tunne-elämän ja käytöksen pulmat leimautuivat 

perheen kertoman perusteella polyamoriasta johtuviksi, vaikka lapsi oli elänyt 

suurimman osan lapsuudestaan ydinperheessä ja hänet oli sijoitettu 

polyperheeseen vasta ongelmien ilmetessä. Transsukupuolinen vanhempi nosti 

esille, että hän nimeää tunteensa ‘vähemmistöstressiksi’. Hän kuvasi tunnetta 

sellaiseksi, että on koko ajan puolustusvalmiudessa varautuen pahimpaan. 

Samanlaista varautuvuutta kertoivat kokeneensa muutkin sateenkaariperheen 

vanhemmat. Kyseinen vanhempi ihmetteli, että vaikka vähemmistöstressi on 

yleisesti käytössä oleva termi Väestöliitolla sekä Setalla, ei vähemmistöstressistä 

löydy juurikaan tutkimustietoa. 

Kirjoniemen ja Kajamiehen (2011) tutkimuksessa opettajaopiskelijoiden 

aineistot uusinsivat virallista sukupuolineutraalia kuvaa koulusta, vaikka 

suhtautuminen sateenkaariperheen vanhempiin oli ristiriitaista. Tutkimuksen 

mukaan opettajaopiskelijat pyrkivät erottamaan oman persoonansa ja asenteensa 



 65 
 

käytännön toiminnasta. Kirjoniemi ja Kajamies toteavat, että suvaitsevaisuus 

nähtiin tärkeäksi tavoitteeksi, jotta kodin ja koulun kohtaaminen onnistuisi. 

Nämä tulokset vastasivat tämän tutkimuksen tuloksia. Tutkimuksessamme 

ilmenee, että opiskelijat suhtautuvat sateenkaariperheisiin avoimesti ja 

suvaitsevaisuuteen pyrkien. Suhtautuminen oli myös tämän tutkimuksen 

opiskelijoilla ristiriitaista. Tasa-arvon toteutuminen, polyamoriset perheet ja 

transvanhemmat herättivät opiskelijoissa ristiriitaista suhtautumista 

suvaitsevaisuuden kannalta. 

Opettajaksi opiskelevilla on paljon tietoa sateenkaariperheistä. Vaikka 

aiheita ei ole käsitelty kuin vähän, tai ei ollenkaan opintojen aikana, opiskelijat 

osasivat nimetä monia eri tapoja toimia. Tieto on kuitenkin osittain hajanaista ja 

jäsentymätöntä. Sateenkaariperheen määrittely ja kohtaamisen käytänteet jäivät 

suppeiksi. Haastattelussa ei varsinaisesti pyydetty määrittelemään 

sateenkaariperheen käsitettä, vaan opiskelijat sanoivat sen, mitä heillä tuli 

mieleen sateenkaariperheistä. Tällä voi olla vaikutusta vastausten suppeuteen. 

Opiskelijat, niin kuin opettajatkin nostivat esille sitä, että 

sateenkaariperheet kohdataan samalla tavalla kuin muutkin perheet. 

Opiskelijoiden vastauksissa oli myös asennoitumista, ettei sateenkaariperhettä, 

tai perheen lasta tarvitse ottaa erikseen huomioon. Kun pyritään siihen, että 

kaikki ovat samanarvoisia, vaarana on, että kaikkia myös kohdellaan samalla 

tavalla. Tämän tutkimuksen, kuten myös aiempien tutkimusten (Aarnio ym. 

2017, Aarnio ym. 2018 & Jämsä 2008) mukaan vähemmistöperheet tulisi 

kohdata perheen tarpeiden mukaisesti. Toisaalta, juuri tasa-arvon toteutumisen 

kannalta on hyvä, että haastateltavat pitivät sateenkaariperheitä yhtä lailla 

perheinä, kuin muitakin perhemuotoja. 

Tutkimuksen perusteella etenkin tiedon lisääminen, yhteistyötaitojen 

kehittäminen ja avoimuus tukisivat kodin ja koulun välistä yhteistyötä 

sateenkaariperheiden kanssa. Molemmille osapuolille tulisi mahdollistaa varma 

olo kohtaamiseen. Olisi hyödyllistä, jos opettajien ennakkokäsityksiä 

sateenkaariperheistä tutkittaisiin lisää tulevaisuudessa, ja laadittaisiin 

tarvittavaa täydennyskoulutusta erilaisten perheiden kohtaamiseen. Jo 
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opettajankoulutuksessa tulisi käsitellä enemmän sekä kodin ja koulun välistä 

yhteistyötä, että erilaisia perhemuotoja. 

7.2 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi ja 

jatkotutkimushaasteet 

Tämä tutkimus toteutettiin, jotta saataisiin usean osapuolen tietoa 

sateenkaarikotien ja koulun yhteistyöstä, ja tässä tarkoituksessa onnistuttiin. 

Tutkimuksen kohde ja tarkoitus pysyivät koko tutkimuksen ajan samana, joskin 

tutkimuksen aikana tutkimuskysymys laajentui. 

Laadullisen tutkimuksen arvioiminen tuntui meistä haastavalta. 

Tynjälä (1991, 390) esittelee artikkelissaan Kvalitatiivisten menetelmien 

luotettavuudesta Lincolnin ja Guban (1985) ajatuksen, jonka mukaan 

laadullisen tutkimuksen arvo ei perustu yleistettävään totuuteen tai 

mittaustulosten tarkkuuteen. Tämä ei tarkoita, että laadullinen tutkimus olisi 

vähemmän luotettavaa tutkimusta, vaan luotettavuuden määrittely on erilaista 

kuin kvantitatiivinen, eli määrällinen tutkimus. Lincolnin ja Guban (1985) 

mukaan laadullisessa tutkimuksessa ei etsitä yhtä konkreettista totuutta, vaan 

ajatellaan totuuksia olevan monenlaisia, sillä ne rakentuvat kokemuksen kautta. 

Näin ollen myös laadullisen tutkimuksen arvioinnin menetelmien tulee olla 

erilaisia kuin kvantitatiivisen tutkimuksen tapojen. Tynjälä esittelee (1991) 

laadullisen tutkimuksen arviointiin käytettäviksi keinoiksi siirrettävyyttä, 

tutkimustilanteen arviointia, vahvistettavuutta sekä vastaavuutta. Arvioimme 

tutkimustamme näiden periaatteiden avulla. 

Tutkimuksemme tulokset ovat käytäntöön siirrettäviä, sillä ne 

antavat tietoa yhteistyön molempien osapuolten näkemyksistä ja kokemuksista. 

Tuloksia ei kuitenkaan voi pitää täysin varauksettomasti yleistettävinä, sillä 

tutkimukseen osallistui vain pieni määrä haastateltavia vanhemmista, 

opettajista ja opiskelijoista. Täydellinen yleistettävyys ei ole laadullisessa 

tutkimuksessa tavoitteena. Tulosten pohjalta voi kehittää yhteistyötä ja miettiä 

onnistuneen yhteistyön edellyttäviä tekijöitä pohjautuen osallistujien ajatuksiin. 
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Pidämme tuloksia Lincolnin ja Guban (1985) määritelmän mukaan siirrettävinä 

myös erilaisiin konteksteihin. Analyysi- ja tutkimusmetodimme olivat puhtaasti 

laadullisia ja pyrimme koko tutkimuksen ajan saamaan laadullisen 

tutkimuksen kriteereihin sopivaa tietoa, joka painottuu merkitysten antamiseen 

sekä niiden tulkintaan. 

Tutkimustilannetta arvioidessa on hyvä tiedostaa, että 

haastattelutilanteessa eri henkilöt saattavat vastata tilannesidonnaisesti. 

Esimerkiksi opettajat sekä opettajaksi opiskelevat saattoivat tutkimuksessa 

kokea, että heidän ’kuuluu’ asemansa vuoksi vastata tietyllä tavalla kodin ja 

koulun yhteistyöstä. Tämä loi meille tutkijoina haasteita tulkita vastauksia. 

Tietyt sanavalinnat tai tapa ilmaista jokin asia, nousivat opettajien ja 

opiskelijoiden haastatteluissa vanhempien haastattelujen vastauksia 

suurempaan arvoon. Uskomme kuitenkin suoriutuneemme tästä tehtävästä 

riittävän hyvin. 

Tulosten vahvistettavuus merkitsee tulosten neutraaliuden 

arviointia (Tynjälä 1991, 392). Raportoimme tutkimuksemme jokaisen vaiheen 

tarkasti ja tarkoituksenmukaisesti. Jakamamme vastuualueet olivat molempien 

arvioitavissa ja analysoitavissa, joten tuimme toistemme kirjoittamien 

osuuksien neutraaliutta, julkisuutta ja läpinäkyvyyttä yhteistyömme kautta. 

Tämä lisäsi myös kriittistä arviointia läpi koko työskentelyn sekä sai meidät 

tutkijoina keskustelemaan omista ennakko-oletuksistamme sekä tiedostamaan 

omat olettamuksemme aiheesta. Yhteistyömme avulla pystyimme näkemään 

aiheen aiempaa neutraalimmin tutkijan roolissa. Tämän lisäksi tutkimuksemme 

tarkastaa pro gradu-tutkielman luonteeseen kuuluva ulkopuolinen tarkastaja. 

Meillä ei ollut omaa kokemusta aiheesta, tunnesiteitä tai henkilökohtaisia 

sidoksia aiheeseen. Tämä myös osaltaan helpotti neutraalia tarkastelua. 

Tutkimuksemme raportointi on selkeää ja yksityiskohtaista ja uskomme, että 

lukija pystyy saamaan raportoinnistamme realistisen kuvan tutkimuksemme 

kulusta. 

Triangulaatiota eli eri menetelmien yhdistelyä tutkimuksessamme 

ei juurikaan ole, vaikka se olisi mahdollisesti lisännyt tulosten 
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vahvistettavuutta. Emme yhdistäneet erilaisia metodeja keskenään, vaan 

teimme tutkimuksemme fenomenologis-hermeneuttisella tutkimusotteella ja 

analysoimme aineiston sisällönanalyysiä noudattaen. Aineistoksi olisi kuitenkin 

ollut mahdollista etsiä esimerkiksi internetin keskusteluja tai muita 

tekstilähteitä, jolloin tutkimuksessamme olisi ollut havaittavissa triangulaatiota. 

Pidämme kuitenkin tutkimustamme tällaisenaan riittävänä ja kolmen eri 

ryhmän haastateltavien myötä myös varsin monipuolisena. Itsessään kolme 

tutkimusryhmää muodostavat varsin monipuolisen otannan aiheeseen, ja 

lisämenetelmän valinta olisi voinut tehdä tutkimuksesta sekavan. 

Kenttätyössä onnistuimme takaamaan vahvistettavuuden hyvin, 

lukuun ottamatta haastateltavien odotettua haastavampaa etsintää, ja tätä 

kautta tilanteen pakottamaa, suunniteltua harkinnanvaraisempaa otantaa. 

Tämän ei pitäisi laadullisessa tutkimuksessa olla riittävästi perusteltuna 

vahvistettavuutta heikentävä tekijä. Haastattelutilanteissa meille syntyi 

haastateltaviin riittävän luottamuksellinen, mutta kuitenkin tutkija-tutkittava-

asetelmalle sopiva suhde. Vuorovaikutus haastatteluissa oli luottavaista ja 

keskustelu eteni luontevasti. Olimme myös valmistautuneet haastatteluihin 

hyvin ja tehneet selkeitä ennakkokysymyksiä väärinkäsitysten välttämiseksi ja 

tutkimusaiheessa pysymisen vuoksi. Tutkimustilanteessa pysyimme hyvin 

omassa roolissamme tutkijoina. 

Vastaavuudessa on Tynjälän (1991, 390) mukaan kyse siitä, 

vastaavatko tutkijan konstruktiot tutkittavien todellisuuden alkuperäisiä 

konstruktioita. Vastaavuuteen vaikuttavat tutkimuksessa sovellettavat 

periaatteet ja tekniikat. Tynjälä (1991, 393) esittelee kenttätyön tekniikkoihin ja 

analyysin tekniikkoihin liittyviä huomioita. Kenttätyön tekniikoihin kuuluvat 

tutkijan reflektiivinen ote sekä tutkijan ja tutkittavien välisen 

vuorovaikutussuhteen reflektointi ja yhteisymmärrys. Pidimme avoinna 

mahdollisuuden kirjata omia tunteitamme tai kokemuksiamme haastattelujen 

aikana, mutta emme kokeneet sitä hyödylliseksi. Pystyimme tällä tavoin myös 

havainnoimaan tutkittavia paremmin ja keskittymään heihin. Asennoiduimme 

haastattelutilanteisiin niin, että haastattelimme tutkittavia puolueettomina 



 69 
 

tutkijoina. Tynjälän mukaan yhteisen ymmärryksen suhteen 

haastattelututkimuksessa tutkijan ja haastateltavan tulee ymmärtää 

haastattelun käsitteet samalla tavalla. Ilmoitimme tutkittaville tutkimuksemme 

aiheen etukäteen, mutta emme avanneet käsitteitä. Sateenkaariperheen sekä 

kodin ja koulun välisen yhteistyön käsitteet ilmenivät haastateltavien 

vastauksista erilaisina. Tämä oli kuitenkin tärkeä osa tutkimuksen toteutusta, 

sillä halusimme saada totuudenmukaisen käsityksen siitä, millaiset tietopohjat 

opettajilla ja opiskelijoilla valmiiksi oli.  

Tynjälä (1991, 393) painottaa kenttätyön suhteen sitä, että tutkija 

tarvitsee riittävästi aikaa tutustuessaan tutkimuksen ympäristöön ja 

tutkittaviin. Näin tutkija voi ’päästä sisälle’ tutkimusaineistoonsa. Tämän 

tutkimuksen teko alkoi tiedonhaulla vuoden 2017 loppupuolella. Kaiken 

kaikkiaan prosessi kesti noin kaksi vuotta, joten aiheeseen perehtymiseen on 

ollut paljon aikaa. Haastattelut kerättiin yhden tapaamisen aikana, mikä voi 

vaikuttaa vastaavuuteen. Prosessin pitkittyminen aiheutti myös haasteita 

aiheen ajankohtaisuuden vuoksi. Tässä ajassa sateenkaaririntamalla ehti 

tapahtua monenlaista: äitiyslain muutos toteutui vuoden 2018 huhtikuussa, 

erilaisia tapahtumia järjestettiin (esim. Helsinki Pride-kulkueet) ja tietoa 

julkaistiin monipuolisesti mediassa. Toisaalta oli hyvä, että tietoa kertyi koko 

ajan lisää, sillä sateenkaariperheiden tutkimusta on toteutettu Suomessa melko 

vähän. 

Analyysin tekniikoista Tynjälä (1991, 394) mainitsee 

kvantitatiivisten menetelmien analyysin jäljittelyn, jossa aineisto luokitellaan, 

koodataan ja käsitellään tilastollisilla menetelmillä. Tynjälä toteaa, että 

kvantitatiivisien menetelmien jäljittely ei aina toimi. Tässä tutkimuksessa 

aineisto luokiteltiin, mutta emme käyttäneet kvantitatiivisia menetelmiä. 

Analyysivaiheessa meillä oli selkeä näkemys sisällönanalyysistä menetelmänä 

aiempien opintojemme vuoksi. Sisällönanalyysi oli mielestämme paras 

analyysikeino aineistollemme ja noudatimme sitä johdonmukaisesti. Tynjälän 

(1991, 394) mukaan käsitteet, määritelmät ja analyysiyksiköt tulee identifioida. 

Tähän pyrimme tutkimuksessamme analyysin jokaisessa vaiheessa. Tynjälä tuo 
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esille myös taustaoletusten ja teorioiden ilmaisemisen tärkeyden, mutta 

tutkimukseemme ei kuulunut taustaoletuksia tai valmiita teorioita.  

Raportoimme koko tutkimuksemme tarkasti, jolloin myös lukija voi seurata 

tutkimuksemme etenemistä. Analyysi- ja kenttätyövaiheen tekniikat ja 

toteuttaminen olivat mielestämme tarkoituksenmukaisia ja tukivat tutkittavan 

ilmiömme luonnetta sekä aiempia tutkimuksia aiheesta. Mielestämme 

tutkimuksemme vastaavuus oli hyvä, sillä tutkimme ja analysoimme aiheesta 

juuri sitä, mitä tutkimuskysymyksessämme halusimme. Tutkimuskysymys 

muuttui tutkimuksen edetessä, mutta tämä on sallittua ja tyypillistä 

laadulliselle tutkimukselle. Analyysin eheyden varmistamiseksi Tynjälä (1991, 

394) mainitsee Pattonin (1990) tekniikat. Voitaisiin etsiä kilpailevia selityksiä 

esimerkiksi niin, että erilaiset tavat aineiston organisoinnissa voisivat johtaa 

erilaisiin tuloksiin. Aineistosta voitaisiin myös etsiä negatiivisia, eli poikkeavia 

tapauksia. Näitä emme toteuttaneet, mikä voi vaikuttaa vastaavuuteen. 

Jatkotutkimusten kannalta sateenkaarivanhempien saaminen 

mukaan aiheuttaisi todennäköisesti haasteita. Sateenkaariperheiden 

hyvinvoinnin kannalta olisi oleellista, että tutkimuksia tehtäisiin ja tietoa 

lisättäisiin myös jatkossa. Tätä toivovat myös erilaiset sateenkaariperheiden 

yhdistykset, kuten Seta Ry ja Sateenkaariperheet Ry. Yksi haastatelluista 

vanhemmista pohti jatkotutkimushaasteena vähemmistöstressin vaikutusta 

sateenkaariperheiden hyvinvointiin. Toinen mahdollinen jatkotutkimus voisi 

olla esimerkiksi opettajien tunnereaktiot erilaisten perheiden kohtaamisessa, 

sillä polyperheen esille tuoma ongelmien sysääminen polyamoriasta johtuvaksi 

on erittäin mielenkiintoinen ilmiö. Varsinkin polyamoria tarvitsee lisää 

tutkimusta ja tietämystä. Kokemuksemme mukaan heidät saa osallistumaan 

tutkimukseen, mikäli riittävä anonymiteetti turvataan. Tutkimuksemme 

tulosten perusteella opettajat uskoivat ’jonkun muun opettajakollegan’ 

toimivan epäasiallisesti. Näitä epäasiallisia opettajia itse emme tutkimuksemme 

otannassa havainneet. Olisi mielenkiintoista nähdä tutkimus, jossa nämä eri 

tavalla toimivat opettajat olisivat myös tutkimusaineistossa edustettuina. 
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7.3 Tutkimuksen etiikka 

Tutkimuksen etiikka on arvioitu Kuulan (2011) teoksen periaatteilla. Hyvän 

tieteellisen käytännön periaatteita ovat sitoutuminen tiedeyhteisön 

tunnustamiin toimintatapoihin, kriteerien mukaiset ja eettisesti kestävät 

toimintatavat sekä muiden tutkijoiden töiden ja saavutusten huomioiminen. 

Hyvän tieteellisen käytännön periaatteisiin kuuluvat myös tieteelliselle tiedolle 

annettujen vaatimusten noudattaminen ja yksityiskohtaisuus, keskeisten 

kysymysten kirjaaminen ja määrittely ennen tutkimuksen aloittamista, 

rahoituslähteistä ja sidonnaisuuksista ilmoittaminen sekä hyvä hallintokäytäntö 

ja talous- ja henkilöhallinto. Seuraavassa taulukossa on listattuna hyvän 

tieteellisen käytännön ominaisuudet, joihin tässä tutkimuksessa pyrimme. 

 

TAULUKKO 5: Eettisesti hyvän tutkimuksen edellyttämät tieteelliset käytännöt Kuulan (2006, 34-

35) ohjeiden mukaisesti 

 

 

Tiedeyhteisön tunnustamat toimintatavat, joita noudatimme, merkitsivät 

rehellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimuksen teon kaikissa vaiheissa. 

Kriteerien mukaisia ja eettisesti kestävillä toimintatavoilla tarkoitamme 
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käyttämiämme tiedonhankinnan menetelmiä sekä tutkimus- ja 

arviointimenetelmiä. Toimintatapoihin kuuluu myös avoimuus tulosten 

julkaisussa. Huomioimme muiden tutkijoiden työt ja saavutukset antamalla 

niille arvoa ja tunnustamalla niiden merkityksen tässä tutkimuksessa. (Kuula 

2006, 34-35) Näiden lisäksi Kuula (2011) korostaa aineiston hankinnan 

anonymiteettiä ja vaitiolovelvollisuutta arkaluontoisessa tutkimuksessa, 

aineiston hankinnan juridiikkaa sekä tutkijan riippuvuussuhdetta ja 

tutkittavien motiiveja. 

 Juridisesti tutkimuksemme oli yksinkertainen, sillä 

tutkittavinamme oli aikuisia täysvaltaisia henkilöitä. Tutkimuksessamme 

riittävän juridisen puolen takasivat tutkimusluvat, jotka saimme tutkittavilta. 

Tutkimuksessamme piti noudattaa erityistä huolellisuutta eettisissä 

kysymyksissä, sillä tutkimuksemme sisältää arkaluonteisia tietoja tutkittavista. 

Tutkittavien valinta perustui vapaaehtoisuuteen ja tutkittaville kerrottiin 

tutkimuksen luonteesta sekä toteutuksesta ennen tutkimukseen suostumista. 

Tutkittaville kerrottiin selkeästi tutkimuksen tavoitteet, tutkimusmetodit sekä 

vastaajien anonymiteetti valmiissa tutkimuksessa. Osallistujat saivat myös 

erilliset tietosuojailmoitukset (liite 5). Vastaajilta kerättiin tutkimusluvat 

suostumuslomakkeilla (liite 4) yhteystietoineen sekä allekirjoituksineen. 

Lomakkeita säilytimme tutkimuksen loppuun asti ja hävitimme 

tietosuojasyistä. Myös nauhoitukset sekä näiden varmuuskopiot poistimme 

tutkimuksen valmistuttua. Vain me pääsimme käsiksi tutkimusaineistoihin, 

joten pelkoa tietoturvan rikkomisesta ei ole. Luonnollisesti noudatimme 

vaitiolovelvollisuuttamme, emmekä siirtäneet salassa pidettävää tietoa 

eteenpäin. Tietosuojailmoitukset ja suostumuslomakkeet laadittiin yliopiston 

tekstipohjien pohjalta. Ne jaettiin läsnäoleville tutkimukseen osallistujille 

henkilökohtaisesti, tai vaihtoehtoisesti lähetettiin postitse, ja säilytettiin 

allekirjoitettuina tutkimuksen toteuttajien toimesta. 

 Pyrimme koko tutkimuksen ajan neutraaliuteen sekä 

objektiivisuuteen. Meillä itsellämme ei ollut aiheeseen omakohtaista sidosta tai 

kokemuksia sateenkaariperheydestä tai heidän kanssaan tehtävästä yhteistyöstä, 
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joten pääsimme tutkimaan aihetta varsin ennakkoluulottomasti. Pyrimme 

kertomaan tutkimuksemme seikkaperäisesti dokumentoiden jättämättä mitään 

tietoisesti sanomatta tai pimentoon. Näin loimme lukijalle laadulliselle 

tutkimukselle tärkeän mahdollisuuden seurata tutkimuksen kulkua ja arvioida 

samalla sen etiikkaa ja luotettavuutta (Tynjälä 1991, 390.) 

Pyrimme suojelemaan vastaajien anonymiteettiä arkaluontoisessa 

asiassa, joten emme kertoneet vastaajista mitään tunnistettavia tietoja, kuten 

paikkakuntia. Joitakin epäsuoria tunnisteita, kuten perhemuodot, oli 

tutkimuksen luonteen vuoksi tarpeellista tuoda näkyville. Kaikkien epäsuorien 

tunnistetietojen poistaminen olisi vähentänyt tutkimuksen tutkimusarvoa. 

Tämä oli tuotu tutkittavien tietoon ja kysytty heidän suostumustaan 

tutkimuslupa-lomakkeessa. Tutkittavien motiivina osallistumiseen voi pitää 

heidän henkilökohtaista kiinnostustaan tiedettä kohtaan sekä mahdollista 

toivetta sateenkaariperheiden asioiden esille tuomiseen. Riippuvuussuhteita 

meidän ja tutkittavien välillä ei ollut puoleen tai toiseen. 

Tiedeyhteisön normeja noudatimme myös hyvin. Koko pro gradu-

tutkielma on suunniteltu niin, että sitä arvioidaan ja esitellään koko prosessin 

ajan, joten tiedeyhteisön ja opiskelijakollegoiden arvio ja tuki ovat koko 

prosessin ajan saatavilla. Tutkimuksemme menetelmät olivat kasvatustieteelle 

tyypillisiä. Taloudellisia tai hallinnollisia sidoksia meillä ei ole. Kunnioitimme 

muiden tutkijoiden saavutuksia ilmoittamalla aina lähteen kirjoittajaa 

kunnioittavalla tavalla. 
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LIITTEET 

Liite 1. Haastattelukysymykset opiskelijoille 

Opettajaksi opiskelevien haastattelu: 

 

1) Mitä sinulle tulee mieleen termistä “sateenkaariperheet”? 

2) Minkälaisia perheitä odotat kohtaavasi työelämässä? Osaatko arvioida/ 

onko sinulla käsitystä siitä, kuinka paljon tietoa kodista tulee kouluun? 

3) Kertoisitko, millaisia perheitä pidät ihanneperheinä? Millainen olisi 

ihanteellinen perhe opettajan ja vanhempien yhteistyössä? 

4) Millainen on oma perheesi? 

5) Tuodaanko opettajan opinnoissa esille moninaisia perhemuotoja? 

a. Kyllä: Miten? Millä kursseilla? 

b. Ei: Pitäisikö tuoda? Jos, niin miten? 

6) Onko sinulla jo kokemuksia sateenkaariperheiden kanssa 

työskentelystä? 

 

Kyllä: Kerro vapaasti näistä kokemuksista. Oletko kokenut tässä 

haasteita? Mitä tiedät tästä/ näistä perheistä? Oliko sinulla ennakko-oletuksia 

perheistä? Miten ennakko-oletus toteutui? Miten sateenkaarevuus tuli esille? 

 

Ei: Onko sinulla ennakko-oletuksia sateenkaariperheistä? 

 

7) Kuinka kuvailisit omaa suhtautumistasi sateenkaariperheisiin? 

8) Mitä käsityksiä sinulla on sateenkaariperheen kohtaamisesta? Miten 

uskot sateenkaarevuuden vaikuttavan kodin ja koulun yhteistyöhön? 

Koetko, että sinulla on riittävät valmiudet toimia yhteistyössä 

moninaisten perhemuotojen kanssa? 

9) Kuinka kohtaisit sateenkaariperheestä tulevan lapsen? Mitä ajattelet 

lapsesta, joka tulee perheestä, jossa on esim. kaksi isää/kaksi isää ja yksi 
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äiti/transsukupuolinen vanhempi? Mitä lapsi ajattelee? Kuinka voi? 

Millainen kasvatus hänellä on? Kuinka huomioisit hänen taustansa 

opetuksessa? 

10) Jos näkisit sateenkaariperheen lasta kiusattavan perhemuotonsa vuoksi, 

miten asia tulisi mielestäsi hoitaa? 

11) Mitä luulet työssä olevien opettajien ajattelevan yhteistyöstä 

sateenkaariperheiden kanssa? 

12) Mitä mieltä olet väittämästä, että koulussa lapsille tulisi opettaa, että on 

vain kaksi sukupuolta? 

13) Mitä muuta haluaisit kertoa? 
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Liite 2. Haastattelukysymykset vanhemmille 

Vanhempien haastattelu: 

 

1) Kerro vapaamuotoisesti perheestänne. Keitä perheeseenne kuuluu? 

Millainen perheenne on? 

2) Mitä opettajat tietävät perheestänne? 

3) Onko toinen teistä enemmän yhteistyössä koulun kanssa? 

a. Koetteko olevanne samanarvoisia vanhempina koulun 

näkökulmasta? 

4) Kuinka yhteistyö koulun kanssa toimii? 

5) Koetko, että arvomaailmasi/ ihmiskäsityksesi on yhteneväinen koulun 

näkemysten kanssa? 

6) Onko koulun käytänteissä jotain korjattavaa? 

7) Mitkä asiat ovat olleet vaikeita yhteistyössä koulun kanssa? Mitä 

ongelmia? 

8) Mitkä asiat ovat toimineet hyvin yhteistyössä koulun kanssa? 

9) Puhutaanko lapsenne/lastenne koulussa erilaisista 

perhemuodoista/sateenkaariperheitä? Haluaisitko puhuttavan? 

10) Miten opettajat suhtautuvat lapseenne? 

11) Suhtaudutaanko koulussa perheeseenne eri tavalla kuin muihin 

perhemuotoihin? Jos, niin miten? 

12) Minkälaista suhtautumista perheenne on kohdannut oppilaiden tai 

heidän perheidensä taholta? 

13) Onko lapsenne kokenut/kokeneet ennakkoluuloja tai kiusaamista 

koulussa perhemuotonne vuoksi? Miten asiaan on puututtu? 

14) Mitä muuta haluaisit kertoa? 
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Liite 3. Haastattelukysymykset opettajille 

Opettajien haastattelu: 

 

1) Mitä sinulle tulee mieleen termistä “sateenkaariperheet”? 

2) Minkälaisia perheitä oppilaillasi on? Tiedätkö oppilaidesi perhemuodot? 

Kuinka paljon tietoa kodista tulee kouluun? Kuinka yhteistyö on 

sujunut? 

3) Onko sinulla kokemuksia sateenkaariperheiden kanssa työskentelystä? 

a. Oletko kokenut tässä haasteita? 

b. Mitä tiedät tästä/ näistä perheistä? 

c. Oliko sinulla ennakko-oletuksia perheistä? Miten ennakko-oletus 

toteutui? 

d. Miten sateenkaarevuus tuli esille? 

4) Kuinka kuvailisit omaa suhtautumistasi sateenkaariperheisiin? 

5) Mitä käsityksiä sinulla on sateenkaariperheen kohtaamisesta? Koetko, 

että sinulla on riittävät valmiudet toimia yhteistyössä erilaisten 

perhemuotojen kanssa? 

6) Tuodaanko koulussa esille erilaisia perhemuotoja? Oletko saanut 

esimerkiksi lisäkoulutusta perhemuotojen muuttuessa? Tiedätkö, onko 

eri kouluissa eri toimintamalleja? 

7) Suhtaudutaanko koulussa eri tavalla sateenkaariperheisiin kuin muihin 

perhemuotoihin, esim. ydinperheeseen? Jos, niin miten? 

8) Kuinka kohtaat sateenkaariperheestä tulevan lapsen? Mitä ajattelet 

lapsesta, joka tulee perheestä, jossa on esim. kaksi isää/ kaksi isää ja yksi 

äiti/ äiti ja transsukupuolinen vanhempi? Mitä lapsi ajattelee? Kuinka 

voi? Millainen kasvatus hänellä on? 

9) Oletko nähnyt sateenkaariperheen lasta kiusattavan perhemuotonsa 

vuoksi? Miten asiaan on puututtu? 

10) Jos näkisit niin miten asia tulisi mielestäsi hoitaa? 

11) Mitä muuta haluaisit kertoa? 
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Liite 4. Suostumuslomake 

SUOSTUMUS TIETEELLISEEN TUTKIMUKSEEN  

Minua on pyydetty osallistumaan tutkimukseen Opettajien, opettajaksi opiskelevien 

ja sateenkaariperheen vanhempien näkemyksiä ja kokemuksia kodin ja koulun 

välisestä yhteistyöstä peruskoulussa. 

Olen perehtynyt tutkimusta koskevaan tiedotteeseen ja saanut riittävästi tietoa 

tutkimuksesta ja sen toteuttamisesta. Tutkimuksen sisältö on kerrottu minulle myös 

suullisesti ja olen saanut riittävän vastauksen kaikkiin tutkimusta koskeviin 

kysymyksiini. Selvitykset antoi Sirja Nevalainen/ Miisa Eira. Minulla on ollut 

riittävästi aikaa harkita tutkimukseen osallistumista. 

Ymmärrän, että tähän tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. 

Minulla on oikeus, milloin tahansa tutkimuksen aikana ja syytä ilmoittamatta 

keskeyttää tutkimukseen osallistuminen tai peruuttaa suostumukseni 

tutkimukseen. Tutkimuksen keskeyttämisestä tai suostumuksen 

peruuttamisesta ei aiheudu minulle kielteisiä seuraamuksia. 

En osallistu mittauksiin flunssaisena, kuumeisena, toipilaana tai muuten 

huonovointisena. 

Olen tutustunut tietosuojailmoituksessa kerrottuihin rekisteröidyn 

oikeuksiin ja rajoituksiin. 

Allekirjoittamalla suostumuslomakkeen hyväksyn tietojeni käytön 

tietosuojailmoituksessa kuvattuun tutkimukseen. 

☐ Kyllä 

Suostun siihen, että tutkimuksessa käsitellään erityisiin henkilötietoryhmiin 

kuuluvia tietoja [rotu tai etninen alkuperä, poliittinen mielipide, uskonnollinen 

tai filosofinen vakaumus, ammattiliiton jäsenyys, geneettisten tai biometristen 

tietojen käsittely henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten, terveyttä, 

seksuaalista käyttäytymistä tai suuntautumista koskevat tiedot]. 

☐ Kyllä 
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Allekirjoituksellani vahvistan, että osallistun tutkimukseen ja suostun 

vapaaehtoisesti tutkittavaksi sekä annan luvan edellä kerrottuihin 

asioihin. 

________________________  _________________________ 

Allekirjoitus   Päiväys 

_________________________  _________________________ 

Nimen selvennys   Syntymäaika 

__________________________________________________________ 

Osoite 

Suostumus vastaanotettu 

_________________________  __________________________ 

Suostumuksen vastaanottajan allekirjoitus Päiväys 

_________________________ 

Nimen selvennys 

Alkuperäinen allekirjoitettu asiakirja jää tutkimuksen vastuullisen johtajan arkistoon ja 

kopio annetaan tutkittavalle. Suostumusta säilytetään tietoturvallisesti niin kauan kuin 

aineisto on tunnisteellisessa muodossa. Jos aineisto anonymisoidaan tai hävitetään 

suostumusta ei tarvitse enää säilyttää. 
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Liite 5. Tietosuojailmoitus 
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