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Maakunta- ja soteuudistuksen lähestyessä valmistelun tahti kiristyy. Terveyden ja  
hyvinvoinnin laitoksessa keskitytään perhehoidon valtakunnallisen toimintaohjeen ja 

sijaishuollon laatusuositusten tekemiseen. keski-suomessa luodaan perhehoidon  
järjestämisen tueksi maakunnallista mallia.

Olohuoneen lattialla on poni poikineen, televi-
siossa pyörii lastenohjelma ja 4,5-vuotias Lil-
ja tanssahtelee iloisesti olohuoneen ja ruokai-
luhuoneen väliä. Perheen kissat tulevat ute-

liaina tervehtimään. Vanhassa talossa eletään tavallista 
lapsiperheen elämää.

Vaikka oikeastaan ollaan aika kaukana ihan tavallisesta 
elämästä. Petri Segerholmille ja hänen puolisolleen Jani 
Vilolalle perheellistyminen ei ollut mikään läpihuutojuttu.

– Mietimme kyllä kaikki mahdolliset vaihtoehdot läpi 
aina sijaissynnytystä Yhdysvalloissa myöten. Meille oli 
tärkeää, että saisimme olla täysipäiväisesti vanhempia. 
Aluksi sijaisvanhemmuus ei tullut edes mieleen, mutta 
perhehoitajana toiminut opiskelukaverini kertoi, mistä 
toiminnassa on kyse. Vähitellen lämpenimme ajatuksel-
le, pariskunta muistelee.

Segerholm ja Vilola osallistuivat PRIDE-valmennuk-
seen Helsingissä. Valmennuksen aikana he muuttivat Vi-
lolan mummolaan Kotkassa. 

– Monille muille valmennukseen osallistuneille oli jo 
sijoitettu lapsi, mutta meillä oli hiljaisempaa. Emme eh-
kä olleet ihan se ykkösvaihtoehto. Mutta lopulta kaupunki 
ehdotti, josko ryhtyisimme 12-vuotiaan Samun sijaisvan-
hemmiksi. Alkuun ajattelimme, että lapsi voisi olla nuo-
rempi. Silti päätimme tarttua tilaisuuteen.

Koska miehillä ei ollut kokemusta lapsiperheen arjes-
ta, oli elämänmuutos suuri.

– Siihen ei mikään valmennus voi valmistaa. Lähtöti-
lanne oli sikälikin vaikea, että Samu tuli meille toisesta si-
jaisperheestä. Olen ajatellut, että sijaisvanhemmuus ei ole 
mitään aaltoliikettä hyvien hetkien ja haastavien tilantei-
den välillä. Ennemminkin se on kehä, jossa yhdestä asiasta 
selvittyäsi tulee vastaan uusi, pohtii Segerholm.

Omaa tilaa tarvitaan
Muutaman vuoden jälkeen Segerholm ja Vilola tuumivat, 
että arki Samun kanssa alkaa olla jo aika tasapainoista ja 
että perheeseen voitaisiin sijoittaa toinenkin lapsi. Niin-
pä vuosi sitten heille tuli Lilja.

– Nyt elämässämme on jo aika monta liikkuvaa osaa ja 
saman katon alla on sekä uhmaikäinen että murrosikäi-

nen. Joskus tuntuu siltä, että meillä pitäisi olla joku koor-
dinaattori pitämässä kaikkia lankoja käsissään. Haastetta 
lisää se, että kun lapsilla on eri sijoittajakunta, niin monet 
asiat hoidetaan kahdella tavalla ja verkostot kasvavat tosi 
laajoiksi. Onkin pitänyt opetella rajaamaan jotain asioita 
ihan meidän perheen omiksi jutuiksi.

Lapset tulevat hyvin toimeen keskenään.
– Toki etenkin Samu joutuu välillä hakemaan omaa ti-

laa, kun Lilja haluaa tehdä tuttavuutta. Toisaalta Liljan 
tulo on tehnyt Samulle hyvää, kun kaikki huomiomme ei 
kohdistukaan enää häneen. Sisaruus on molemmille iso 
juttu. Lilja nimittää Samua veljekseen. Tämän suhteen he-
delmiä päästään poimimaan ehkä myöhemmin. Nyt raken-
netaan sille pohjaa, kuvailee Segerholm.

Letitystä ja prinsessaleikkejä
Miesten lähipiiri otti vastaan uutisen sijaisvanhemmaksi 
ryhtymisestä suorastaan järkyttyneinä.

– Vanhemmat ihmiset ehkä olettivat, että pysymme 
lapsettomina. Miehiä ei niin nähdä hoivaajina, ja jotkut 
vähän kyseenalaistivat päätöstämme. Ikätoveriemme suh-
tautuminen taas riippui paljon siitä, mitä he tiesivät sijais-
vanhemmuudesta. Etenkin homomiehet olivat yllättynei-
tä. Useinkin ajatukset siitä, mitä homomiehet ovat ja mi-
tä he tekevät ovat aika stereotyyppisiä. Mutta emme me 
kaikki ole jotain TV-ohjelman stylistejä.

Perhehoidon työntekijöiden asenne taas vaikutti sii-
hen, millaisina sijaisvanhempina pariskunta nähtiin.

– Meidän piti vain luottaa siihen, että olemme tasa-
vertaisessa asemassa muiden sijaisvanhempien kanssa. 
Tärkeintähän sijoitusprosessissa on kuitenkin lapsen etu. 
Joskus vähän jopa kyselimme, että mitä sosiaalityönteki-
jät meistä kertovat lapsen vanhemmille ja muulle verkos-
tolle. Kyllähän todellisuus valitettavasti on se, että em-
me me ihan tasavertaisessa asemassa ole, miettivät Seger-
holm ja Vilola.

Yhteistyössä lasten vanhempien kanssa on tarvittu 
joustavuutta ja vastaantuloa.

– Olemme tuoneet paljon esiin sitä, miten tavallisia me 
ja elämämme onkaan. Emme kuitenkaan ole kokeneet sitä, 
että olemme miespari, mitenkään ylittämättömäksi haas-

ToiselTa sijalTa 
yKKösvaihtoehdoKsi

väriä perhehoitoon -hanke tekee sijaisvanhemmuutta tunnetuksi  
sateenkaariperheille. Petri segerholm ja jani vilola ovat tasoittaneet tietä 

jo muutaman vuoden ajan.
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Fakta
sateenkaariperhe

Sateenkaariperheet ovat 

lapsiperheitä, joissa yksi tai 

useampi vanhemmista kuu-

luu seksuaali- tai sukupuo-

livähemmistöön. Erilaisten 

sateenkaariperheiden kirjo 

on laaja ja perheet ovat kes-

kenään hyvinkin erilaisia.

hlBti 

homot, lesbot, bi-seksuaa-

lit, trans-ihmiset ja intersu-

kupuoliset henkilöt

teeksi. Lisäksi lapsille on tärkeää, että he näkevät meidät 
molemmat vanhemmat yhdessä. Se lisää heidän turvalli-
suudentunnettaan.

Muiden yhteistyökumppaneiden kanssa miespari on 
otettu vaihtelevasti vastaan.

– Kun esittelemme itsemme, menevät monella konsep-
tit uusiksi eikä byrokratia tahdo aina joustaa. Lomakkeis-
sa kysellään isää ja äitiä ja ihmetellään, sujuuko meiltä le-
titys ja prinsessaleikit. Toki osalle yhteistyö sateenkaari-
perheiden kanssa on jo tuttua.

Aika on kypsä sateenkaariperheille
Segerholm ja Vilola kannustavat sateenkaariperheitä poh-
timaan ja kyselemään sijaisvanhemmuudesta.

– On tärkeää, että jokainen pari ja perhe saa mahdol-
lisuuden hakeutua PRIDE-valmennukseen ja kokee ole-
vansa tervetullut hakijana. Ei kannata jäädä miettimään, 
että onko meistä vanhemmiksi ja mitä kaikkea sijaisvan-
hemmuus tuo tullessaan - valmennuksessa se selviää. Pi-
tää olla rohkea ja itsetunnon pitää olla vahva. Myös sie-
tokykyä tarvitaan. Toivottavasti me olemme osaltamme 
avanneet latua. Ainakin olemme saaneet palautetta, että 
yhteistyökumppanit ovat huomanneet, miten vanhanai-
kaisia toimintamalleja heillä on.

Miehet iloitsevat Sateenkaariperheet ry:n uudesta Vä-
riä perhehoitoon -hankkeesta. Segerholm on ollut järjes-
tön hallituksessa mukana tekemässä hankehakemusta.

– Saimme hankeidean läpi kolmannella kerralla. Suo-
messa hanke on ainutlaatuinen. Mielestäni aika on nyt 
kypsä. Avioliittolaki ja äitiyslaki on uudistettu ja perhei-
den monimuotoisuudesta puhutaan paljon. Toivottavas-
ti saamme hankkeen avulla avattua ihmisten ajattelua sa-
teenkaariperheiden sijaisvanhemmuudesta ja kulttuuris-
samme tapahtuu muutoksia. 

Sergerholm ja Vilola uskovat, että sateenkaariperheillä on 
voimavaroja, jotka tukevat heidän sijaisvanhemmuuttaan.

– Toiseuden tunne on meille tuttua ja sillä voi olla iso 
merkitys. Samoin maailman moninaistuminen ja oma ko-
kemus siitä auttavat vanhempia herkistymään myös sijoi-
tetun lapsen tunteille ja ajatuksille. Koska sateenkaari-
perheet ovat miettineet perheellistymisen mahdollisuuk-
sia paljon, he voivat olla valmiimpia toteuttamaan jaettua 
vanhemmuutta. Meillä HLBTI-ihmisillä on kokemuksia, 
jotka ovat monasti jättänet jälkensä meihin ja identiteet-
tiimme. Niitä asioita on tärkeä käydä läpi, sillä tulevina si-
jaisisinä tai -äiteinä emme pääse asiaa pakoon. Parhaim-
millaan kokemukset voidaan kuitenkin valjastaa voima-
varaksi, joka palvelee lapsenkin etua. 

Sateenkaariperheiden moninaisuus esiin
Sateenkaariperheet ry:n Väriä perhehoitoon -hanke on 
saanut alkunsa siitä tosiasiasta, että sijaisperheenä toi-
mivia sateenkaariperheitä ei Suomessa ole kovin paljon. 
Samaan aikaan sijaisperheitä tarvittaisiin lisää ja toisaal-
ta sateenkaariperheet joutuvat paljon pohtimaan perheel-
listymisen mahdollisuuksiaan.

– Suomessa sijaisperheeksi ryhtymistä ei ole pidet-
ty ratkaisuna perheellistymiseen, vaikka maailmalla on 
paljon sijaisperheenä toimivia sateenkaariperheitä, huo-
mauttaa hankkeen projektipäällikkö Heidi Puustinen.

Hankkeen tavoite onkin lisätä sateenkaariperheiden 
tietoisuutta perhehoidosta ja sijaisvanhemmuudesta. Sa-
malla halutaan lisätä perhehoidon ammattilaisten tietoa 
sateenkaariperheistä.

– Samoin jo toimivista sateenkaari-sijaisperheistä koo-
taan ryhmä, joiden kokemuksista aiomme ottaa oppia – 
niin haasteista kuin onnistumisistakin. Myös sateenkaa-
riperheiden vertaistoimintaa ja sijoituksen aikaisia tuki-
toimia kehitetään hankkeessa.

Hanke järjesti kesällä Helsingin PRIDE-viikolla ensim-
mäisen infotilaisuuden sateenkaariperheille. Tilaisuuteen 
osallistui 16 sijaisvanhemmuudesta kiinnostunutta.

– Heitä mietityttivät etenkin ammattilaisten ja lasten 
biologisten vanhempien suhtautuminen sateenkaariper-
heisiin. Tilaisuuteen osallistuneet sateenkaari-sijaisvan-
hemmat kuitenkin muistuttivat, että syntymävanhemmat 
ja myös sijoitetut lapset tarvitsevat ennen kaikkea tietoa 
sijoitukseen liittyvistä asioista ja sateenkaariperheistä se-
kä mahdollisuuden kysyä niistä asioista, mitkä heitä mie-
tityttävät, Puustinen sanoo.

Puustinen oli erityisen iloinen siitä, että sekä infotilai-
suudessa että lisätietoja kyselleissä näkyi sateenkaariper-
heiden moninaisuus.

– Naisparien lisäksi sijaisvanhemmuus kiinnostaa 
myös miespareja, yksin asuvia sekä transihmisiä puoli-
soineen.

Ennakkovalmennus loppuvuodesta
Hanke on mukana 1.9. käynnistyvässä Ajoissa kotiin -kam-
panjassa. Jyväskylässä järjestetään infotilaisuus maanan-
taina 3.9.

– Kyselyjä on tullut tasaisesti. Pyrimme käynnistämään 
marraskuussa sateenkaariväelle suunnatun PRIDE-en-

nakkovalmennusryhmän yhteistyössä Pelastakaa Lapset 
ry:n kanssa. Valmennus toimii siinä mielessä kertaluon-
teisena pilottina, että peilaamme valmennusmateriaale-
ja ja valmennuksen sisältöjä perheiden moninaisuuteen 
ja tarvittaessa päivitämme materiaaleja yhdessä Pesäpuu 
ry:n kanssa, Puustinen kertoo.

Ensi vuonna tiedotuksen painopiste siirtyy sateenkaa-
riperheistä ammattilaisiin.

– Jo tänä syksynä olemme mukana sekä lastensuojelu-
päivillä että perhehoidon päivillä. Tervetuloa kysymään 
lisää!

Hanke jatkuu vuoden 2020 loppuun. Hankkeen yhteis-
työkumppaneita ovat Perhehoitoliiton lisäksi Helsingin 
kaupungin lastensuojelu, Lastensuojelun Keskusliitto, Pe-
lastakaa lapset ry, Perhehoitokumppanit Suomessa Oy, Pe-
säpuu ry sekä CoramBAAF – Adoption and Fostering Aca-
demy. Hanke toteutetaan Veikkauksen tuella. 

Lisätietoja  www.sateenkaariperheet.fi > tieto ja koulu-
tus > väriä perhehoitoon

kumppanuushankkeemme Väriä 

perhehoitoon järjesti kesäkuussa 

perhehoidon ammattilaisille koulu-

tuksen sateenkaariperheiden toi-

mimisesta sijais- ja adoptioperheinä 

Iso-Britanniassa. 

Kouluttajana toimi Chris atkins 

Iso-Britannian adoptio- ja perhehoi-

tojärjestö CoramBAAFista. Atkins 

kertoi, että toisin kuin Suomessa, 

sateenkaariperheiden toimiminen 

sijaisperheinä on heillä tavanomaista. 

Hän korosti, että perhemuotoa tär-

keämpää on aina lapsen etu, ja per-

heitä valmennettaessa keskitytään 

perheen valmiuksiin toimia sijaisvan-

hempana. Lapselle etsitään paras 

mahdollinen sijaisperhe. Iso-Britan-

niassa perheiden monimuotoisuus 

nähdään siis mahdollisuutena vastata 

paremmin sijoitettavien lasten erilai-

siin tarpeisiin. 

Atkins kannusti ammattilaisia tut-

kimaan ensin omia asenteitaan ja nii-

den vaikutusta sateenkaariperheiden 

kanssa työskentelyyn. Samoin hän 

kannusti rohkeaan, avoimeen keskus-

teluun sateenperheiden kanssa. Per-

he on oman elämänsä asiantuntija, ja 

sijaisvanhemmaksi hakeutuessaan 

perheet valmistautuvat keskustele-

maan tehtävään liittyvistä asioista. 

Tarvitaan vain mahdollisimman en-

nakkoluuloton ammattilainen, joka 

osaa ja uskaltaa kysyä. Keskustelujen 

kautta ammattilaisten on mahdollista 

tunnistaa myös sateenkaariperhei-

den erityisyys sekä vahvuutena että 

erityisen tuen tarpeina sijaisvanhem-

pana toimiessa. 

Iso-Britannian CoramBAAF on 

niiden organisaatioiden ja ihmisten 

yhteisö, jotka toimivat muualla kuin 

omien vanhempiensa kanssa asuvien 

lasten ja nuorten hyväksi. 

mitä Iso-Britannia edellä…
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