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Kysely: Ammattilaiset kaipaisivat lisää tietoa perheiden monimuotoisuudesta 
 

Kaikkien perheiden Suomi- hanke on tehnyt kaksi kyselyä lasten, nuorten ja perheiden 
palveluissa toimiville ammattilaisille ja alaa opiskeleville. Sähköinen kysely lasten, nuorten ja 
perheiden palveluissa toimiville ammattilaisille toteutettiin vuodenvaihteessa 2014 ja 
Diakonia- ja Metropolia AMK:jen sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille toukokuussa 2014. 
Kyselyjen avulla selvitettiin ammattilaisten ja opiskelijoiden kokemuksia monimuotoisten 
perheiden kohtaamisesta sekä ammatillisessa koulutuksessa saatua tietoa monimuotoisten 
perheiden erityispiirteistä. 

 
Kyselyihin vastasi 144 äitiys- ja lastenneuvolan, kouluterveydenhuollon, päivähoidon, 
esiopetuksen ja alakoulun työtekijää sekä 77 sosiaali- ja terveysalan 
ammattikorkeakouluopiskelijaa. Suurimpina vastaajaryhminä olivat päivähoidon työntekijät 
(43 %), koulun (25 %) ja neuvolan työntekijät (22 %) sekä sosionomiopiskelijat (60 %).  

 
Työntekijöille suunnattuun kyselyyn vastanneiden työkokemuksen pituus vaihteli välillä 1 -39 
vuotta, keskimääräinen työssäoloaika oli 16 vuotta. Yli puolet työskenteli keskisuurissa tai 
suurissa kunnissa. Esimiesasemassa heistä oli vajaa kolmannes. Opiskelijoille suunnatussa 
kyselyssä yli puolet (60 %) vastaajista oli nuorisolinjalla opiskelevia DIAK Amk-opiskelijoita.   

 
Kyselyjen mukaan lasten, nuorten ja perheiden palveluissa tavataan erilaisia perheitä 
päivittäin. Tutuimpia perhetyyppejä työntekijöille olivat yhden vanhemman perheet, 
uusperheet sekä monikulttuuriset perheet, joita lähes kaikki vastaajista ilmoittivat 
kohdanneensa työssään.  (Kuvio 1) 
 

 

 
 

Kuvio 1. Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa työskentelevien arvio monimuotoisten perheiden 
kohtaamisesta päivittäisessä työssään. (N= 144) 
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Erilaisten perheiden kohtaaminen työssä koettiin pääsääntöisesti positiiviseksi. Positiivisten 
kohtaamisien taustalla olivat usein perheiden avoimuus omaa tarinaansa kohtaan sekä 
työntekijän avoin, kunnioittava suhde perheeseen. Kohtaamisten koettiin vahvistavan omaa 
ammatillisuutta ja tuovan lisätietoa perheiden vaihtelevista ja haastavistakin 
elämäntilanteista. 

 
 
Ammatillinen osaaminen ja tiedonsaanti 
 

Ammattiin johtavassa koulutuksessaan sekä työntekijät että opiskelijat arvioivat saaneensa 
tietoa erilaisista perheistä kohtalaisesti. Työntekijät olivat saaneet eniten tietoa 
monikulttuurisista perheistä ja vähiten leskiperheistä. (Kuvio 2)  
 
Vuosina 2014 -2016 valmistuvat opiskelijat puolestaan olivat saaneet eniten tietoa 
uusperheistä, yhden vanhemman perheistä ja monikulttuurisista perheistä, vähiten leski- ja 
adoptioperheistä. (Kuvio 3) 
 
Työntekijäaineiston mukaan tietoa oli saatu myös erilaisissa täydennyskoulutuksissa ja 
järjestöjen tuottamissa koulutustilaisuuksissa. Opiskelijoiden osalta lisätieto oli hankittu 
oppilaitoksen vapaaehtoisten opintojen tarjonnasta. Myös oma kiinnostus erilaisia perheitä 
kohtaan oli tarjonnut tietoa ja taitoa kohdata monimuotoisia perheitä. 
 

 
Kuvio 2. Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa toimivien työntekijöiden arvio ammatillisessa 

koulutuksessaan saamasta tiedosta. (N= 144) 
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Kuvio 3. Vuosina 2014- 2016 valmistuvien sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden arvio ammatillisessa 

koulutuksessa saamastaan tiedosta. (N = 77) 
 
 
Tiedontarpeet tulevaisuudessa 

 
Lisätietoon monimuotoisten perheiden erityispiirteistä ja tarpeista suhtauduttiin 
positiivisesti kaikissa lasten, nuorten ja perheiden palveluissa. Työntekijät kaipasivat tietoa 
niistä konkreettisista tavoista, joilla lapsille ja nuorille sekä myös vanhemmille tulee puhua 
erilaisuudesta ja sen suvaitsemisesta. Myös konkreettisia työvälineitä asioiden esiin 
tuomiseen oltiin vailla.  
 
Tietoa kaivattiin vanhemmuuden tukemisesta, uusperheellistymisen vahvistamisesta, 
sateenkaariperheellisyydestä sekä perheenjäsenen kuoleman puheeksi ottamisesta. Myös 
lisätieto perhelainsäädännöstä, huoltajuudesta ja perheille järjestettävästä tukitoiminnasta 
koettiin merkityksellisenä ja tärkeänä. 

 
Opiskelijat arvioivat tarvitsevansa lisätietoa erityisesti leskiperheiden ja adoptioperheiden 
erityispiirteistä. Saamaansa ammatillista koulutusta näiden osalta arvioi riittämättömäksi yli 
puolet kaikista kyselyyn vastanneista opiskelijoista. Myös osaaminen lapsen kuolemaa 
käsittelevissä kysymyksissä sekä sateenkaariperheellisten erityiskysymyksissä koettiin vielä 
riittämättömäksi. (Kuvio 4)  

 



 Raportti  4(4) 
 22.7.2014 

Monimuotoiset perheet 
Kaikkien perheiden Suomi 
Simonkatu 8 A, 3 krs, 00100 Helsinki 
www.monimuotoisetperheet.fi  

 
Kuvio 4. Vuosina 2014 -2016 valmistuvien opiskelijoiden arvio koulutuksessaan saaman tiedon 

riittämättömyydestä (N = 77). 
 
 

 
 
Monimuotoiset perheet -verkosto on kymmenen suomalaisen perhejärjestön yhteistyöverkosto, johon 
kuuluvat Adoptioperheet ry, KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry, Lapsettomien yhdistys Simpukka ry, 
Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry, Perhehoitoliitto ry, Sateenkaariperheet ry, Suomen Monikkoperheet 
ry, Suomen Nuoret Lesket ry, Suomen Uusperheiden Liitto ry ja Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry. 
 
Verkosto koordinoi raha-automaattiyhdistyksen rahoittamaa Kaikkien perheiden Suomi -hanketta, jonka 
tehtävänä on kerätä tietoa monimuotoisten perheiden erityistilanteista ja saattaa tämä tieto lainsäätäjien 
ja palvelujärjestelmän tietoisuuteen. 
 
www.monimuotoisetperheet.fi 
 
 


