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Kasvatustieteiden laitos.  

Tämä laadullinen tutkimus käsittelee sateenkaariperheissä kasvaneiden kertomuksia 

lapsuudestaan. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia kertomuksia 

sateenkaariperheessä kasvamisesta kerrotaan sekä millaisia merkittäviä tunteita ja 

tapahtumia näihin kertomuksiin liitetään. Tutkimus pyrkii tuottamaan tietoa perheiden 

kanssa työskenteleville ammattilaisille sekä tuomaan sateenkaariperheiden lasten 

puheenvuoroja yhteiskunnalliseen keskusteluun. 

Tutkimukseen osallistujat ovat täysi-ikäisiä lapsuudessaan tai nuoruudessaan 

sateenkaariperheessä kasvaneita henkilöitä. Tutkimusaineisto koostuu kahdentoista 

sateenkaariperheessä kasvaneen sähköpostihaastattelusta. Haasteltavien 

haastattelukysymyksiin kirjoittamia vastauksia käsittelen kertomuksina lapsuudesta. 

Tutkimusaineiston analyysissa hyödynnän narratiivista tutkimusotetta. 

Haastateltavien lapsuuskertomuksista oli erotettavissa neljä erilaista kerronnan 

tapaa. Muodostin näitä kerronnantapoja mukaillen neljä tyyppitarinaa, jotka nimesin 

toisenlainen perhe -tarinoiksi, eroperhetarinoiksi, selviytymistarinoiksi ja tavallinen 

perhe -tarinoiksi. Haastateltavien käyttämissä kerronnan tavoissa sekä hyödynnettiin 

että haastettiin dominoivia kulttuurisia tarinoita perheestä. Tyyppitarinoiden 

muodostamisen lisäksi tarkastelen, mitä ja miten haastateltavat kertovat 

heteronormatiivisessa yhteiskunnassa kasvamisesta, sosiaalisen ympäristön 

homofobiasta ja sateenkaariperhetaustan merkityksestä itselle. 

Tuloksista selviää sateenkariperheessä kasvamisella olevan erilainen merkitys eri 

yksilöille. Havaitsin sateenkaariperheissä kasvaneiden olleen tietoisia yhteiskunnan 

heteronormatiivisuudesta ja homofobiasta jo lapsena ollessaan. Tietoisuus näyttäytyy 

sensitiivisyytenä sosiaalisissa kanssakäymisissä. Muodostamani tyyppitarinat ja 

tekemäni teemoittelut kertovat jännitteistä kahden sosiaalisen maailman, perheen 

sisäisen maailman ja perheen ulkopuolisen heteronormatiivisen maailman, välillä.  

Hakusanat: sateenkaariperhe, lapsuus, kertomus, tarina, narratiivinen tutkimus, 

heteronormatiivisuus, homofobia  
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1 JOHDANTO

Tämä laadullinen tutkimus käsittelee sateenkaariperheissä kasvaneiden kertomuksia 

lapsuudestaan. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia kertomuksia 

sateenkaariperheessä kasvamisesta kerrotaan sekä millaisia merkittäviä tunteita ja 

tapahtumia kertomuksiin liitetään. Sateenkaariperheisiin liittyvä kotimainen 

(Kuosmanen 1996, 1997; Kuosmanen & Jämsä 2007) sekä kansainvälinen (Bos, van 

Balen & van den Boom 2003, 2004; Brinamen 2000; Chrisp 2001; Ciano-Boyce & 

Shelley-Sireci 2002) tutkimus on keskittynyt vahvasti sateenkaariperheiden vanhempien 

ja sateenkaariperheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten näkemysten esiin 

tuomiseen. Sen sijaan tietoa on vain vähän sateenkaariperheiden lasten näkökulmasta eli 

siitä, millaista on kasvaa ja elää sateenkaariperheessä (Hosking, Mulholland & Baird 

2015; Kuvalanka, Teper & Morrison 2006; Welsh 2011, 53). Tässä tutkimuksessa pyrin 

sateenkaariperheessä kasvaneiden lapsuuskertomusten kautta hahmottamaan 

sateenkaariperheiden lasten arkea ja sateenkaariperheessä kasvamista. Tuon esiin niitä 

tunteita ja tapahtumia, jotka sateenkaariperheessä kasvaneet ovat itse kokeneet 

merkityksellisiksi omaa lapsuutta muistellessaan. Lisäksi yksilöllisiä kertomuksia 

tulkitsemalla tarkastelen perheeseen liittyviä kulttuurisia merkityksenantoja. 

Sateenkaariperheet ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien oikeudet 

perheeseen ovat puhuttaneet viime vuosina sekä kotimaassamme että kansainvälisesti. 

Huolta on herättänyt muun muassa se, millaisia riskejä sateenkaariperheessä 

kasvamiseen liittyy. (Fairtlough 2008; Hosking ym. 2015; Stacey & Biblarz 2001; 

Wainright & Patterson 2008.) Sekä yhteiskunnallisessa keskustelussa että tutkimuksissa 

on pelätty sateenkaariperheiden lasten kokevan syrjintää tai kiusaamista, mikä 

puolestaan on yhteydessä heidän psyykkisiin ja sosiaalisiin ongelmiin (van Gerlderen, 

Gartrell, Bos, van Rooij & Hermanns 2012, 1000). Kansainväliset tutkimukset ovat 

kuitenkin kerta toisensa jälkeen osoittaneet, ettei vanhempien seksuaalisella 

suuntautumisella tai sukupuolella ole vaikutusta lapsen kehitykseen. Lisäksi 

sateenkaariperheen lapsilla ei ole havaittu olevan sen enempää psykososiaalisia 

vaikeuksia kuin muidenkaan perheiden lapsilla. (Biblarz & Stacey 2010; Tasker 2005.) 

Kansainvälisten tutkimusten pyrkiessä osoittamaan sateenkaariperheiden tavallisuus ja 

normaalius sekä vahvistamaan näiden perheiden asemaa muiden perheiden joukossa, on 

sateenkaariperheelle huomaamatta luotu uudenlaisia normeja. Samalla hiljennetyksi 
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ovat tulleet muunlaiset, tämän tavoitteen kannalta haastavat kertomukset. (Hosking ym. 

2015, 331, 339; Stacey & Biblarz 2001, 160.) Tämän tutkimuksen tavoitteena on kertoa 

sateenkaariperheessä kasvamiseen liittyvien positiivisten tunteiden lisäksi myös 

negatiivisista tunteista. Pyrin kertomaan sekä sateenkaariperheessä kasvamisen 

ongelmista että onnellisuudesta (ks. Moring 2014, 236−237). 

Tutkimuksia liittyen sateenkaariperheissä kasvaneiden kokemuksiin on viime 

vuosina aloitettu tekemään myös Suomessa. Muun muassa Aarnio (2014, 35) on 

puhunut tarpeesta kartoittaa sateenkaariperheessä kasvavien lasten kokemuksia 

laadullisin menetelmin. Meneillään olevassa Sateenkaariperheet ry:n hankkeessa 

Sateenkaariperheiden lasten hyvinvointi (2014−2018) on tutkittu 7−18-vuotiaiden 

sateenkaariperheiden lasten kokemuksia. Sateenkaariperheet ry:n tutkimushanke 

toteutetaan yhteistyössä Väestöliiton kanssa ja sen rahoittaa opetus- ja 

kulttuuriministeriö. 

Tämä tutkimus tuo lisätietoa kyseisen hankkeen kylkeen tutkimalla täysi-ikäisten, 

sateenkaariperheessä lapsuudessaan kasvaneiden, kertomuksia ja muistoja 

lapsuudestaan. Tutkimuksessa hyödynnän narratiivista tutkimusotetta. Narratiivisen 

lähestymistavan on katsottu sopivan erityisen hyvin tutkimuksiin, joissa pyritään 

tuomaan esille vähemmistön ääni eli niiden kertomukset, jotka ovat jääneet suurempien 

kertomusten varjoon (Andrews 2002; Heikkinen 2000, 2002; Tuovinen 2014). Tämä 

tutkimus pyrkii tuottamaan tietoa perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille sekä 

tuomaan sateenkaariperheiden lasten puheenvuoroja enemmän esiin yhteiskunnalliseen 

keskusteluun. 
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2 SATEENKAARIPERHEET JA TUTKIMUKSET 

2.1 Moninaiset sateenkaariperheet 

Sateenkaariperheillä tarkoitetaan tyypillisesti perheitä, joissa ainakin yksi perheen 

vanhemmista kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön (Aarnio 2014, 3). Näin 

ollen sateenkaariperheisiin luetaan kuuluvaksi lesbo-, homo-, bi-, trans- ja quuer-

vanhempien lapsiperheet (Jämsä & Kuosmanen 2007, 13; Jämsä 2008, 26−27). 

Arkikielessä sateenkaariperheistä saatetaan puhua synonyyminä naisparien ja 

miesparien lapsiperheille. Nämä käsitteet kuitenkin Jämsän ja Kuosmasen (2007, 13) 

mukaan korostavat parisuhdetta, eivätkä huomioi muita sateenkaariperheen muotoja, 

kuten apilaperheitä, biseksuaalien perheitä, trans- ja queer-vanhempien perheitä. Jämsä 

(2008, 26−27) samoin huomauttaa, etteivät kaikki sateenkaariperheen määritelmään 

sisältyvät henkilöt välttämättä koe itseään sateenkaariperheeksi tai käytä perheestään 

tätä termiä. Sateenkaariperheen käsite voidaan nähdä vakiintuneen suomen kieleen 

Sateenkaariperheet ry:n perustamisen vuonna 1996 jälkeen (Jämsä 2008, 26−27). 

Sateenkaariperheen käsite oli aluksi tuttu vain yhdistyksen sisällä, mutta sen voidaan 

arvioida jo siirtyneen yleiskieliseksi käsitteeksi (Jämsä 2007, 165). Sateenkaariperheen 

käsitteellä pyritään tuomaan esiin perheiden laaja kirjo ja moninaisuus (Jämsä 2008, 

26−27; Solantaus 2008, 73). 

Sateenkaariperheistä naisparien ja miesparien perheet ovat ydinperheen kaltaisia 

perhemuotoja, jossa perheeseen kuuluvat samaa sukupuolta olevat parisuhteessa elävät 

vanhemmat ja heidän yhteiset lapsensa (Aarnio 2014, 5). Ydinperheen käsite 

yhdistetään tavallisesti heteroseksuaalisuuteen, mutta ydinperheellä voidaan viitata 

myös kahteen keskenään parisuhteessa olevaan vanhempaan, riippumatta vanhempien 

sukupuolesta, ja vanhempien yhteisiin lapsiin (ks. Kuosmanen & Jämsä 2007, 19). 

Suomessa yleisin sateenkaariperheen muoto on naisparin ydinperhe, kun taas 

miesparien ydinperheiden määrä on vähäinen (Kuosmanen 2007, 41). Ydinperheen 

muotoisia perheitä ovat usein lisäksi transvanhempien ja heidän puolisonsa lapsiperheet 

(Jämsä 2008, 37). Transvanhemman perheessä ainakin yksi vanhemmista kuuluu 

sukupuolivähemmistöön (Aarnio 2014, 5). Jämsän (2008, 37) mukaan ydinperheen 

muotoiset sateenkaariperheet tulevat usein paremmin tunnistetuiksi yhteiskuntamme 

palvelujärjestelmässä, sillä muunlaiset sateenkaariperheet rikkovat vanhempien 
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sukupuoleen suuntautuvien odotusten lisäksi muun muassa odotuksia vanhempien 

lukumäärän suhteen. Tällaisia perheitä ovat esimerkiksi suuri osa apilaperheistä. 

Yhä useampi suomalaisista sateenkaariperheistä on kolmi- tai neliapilaperheitä, 

jossa perhettä on suunnitellusti perustamassa kolme tai neljä aikuista (Jämsä 2008, 27, 

40; Kuosmanen 2007, 39). Kolmiapilaperheessä vanhempia on kolme, kun taas 

neliapilaperheessä perheeseen kuuluu neljä vanhempaa. Kolmiapilaperheessä naispari 

saa lapsen yhdessä itsellisen miehen kanssa tai miespari yhdessä itsellisen naisen 

kanssa. Neliapilaperheessä naispari ja miespari yhdessä sitoutuvat lapsen saamiseen ja 

kasvattamiseen. (Aarnio 2014, 5; Jämsä 2008, 40; Kuosmanen 2007, 39.) 

Apilaperheissä voi olla myös kaksi vanhempaa, jolloin puhutaan kaksiapilaperheestä. 

Tällöin vanhemmat jakavat vanhemmuuden alusta alkaen ilman parisuhdetta. (Aarnio 

2014, 5.) 

Osa apilaperheistä perustetaan ystävien kesken, kun taas osa apilavanhemmista on 

tutustunut toisiinsa nimenomaan halusta perustaa perhe (Jämsä 2008, 40). Monelle 

lapsista haaveilevalle homo- ja bi-miehelle apilaperheellisyys on keino tulla 

vanhemmaksi (Selänniemi, Jämsä & Kuosmanen 2007, 22). Moniapilaperhe oli 

suomalaisten sateenkaari-isien yleisin perhemuoto vuoden 2006 Sateenkaariperhe-

kyselyssä (Kuosmanen 2007, 41). Lisäksi monelle naiselle apilaperheellisyys on 

mahdollisuus saada lapsi ja lapselle yksi tai useampi isä ilman, että naisella itsellään on 

parisuhdetta miehen kanssa (Jämsä 2008, 40). Monissa apilaperheissä osa lapsen 

vanhemmista on lapsen syntymästä asti ollut harkitusti etävanhempia. Etenkin homo- ja 

bi-miehet usein toimivat lapsen etävanhempina. (Jämsä 2008, 39.) 

Mies- ja naisparien perheiden, transvanhempien perheiden sekä apilaperheiden 

lisäksi osa sateenkaariperheistä on yhden vanhemman ja lasten muodostamia perheitä. 

Näitä ovat etenkin itsellisten naisten yksin perustamat perheet. (Jämsä 2008, 38.) Yhden 

vanhemman perheen vanhemmasta voidaan käyttää käsitteitä itsellinen vanhempi, 

itsellinen äiti tai itsellinen isä. Osa yhden vanhemman perheistä on voinut syntyä myös 

eron tai puolison kuoleman kautta. Perheissä, joissa vanhempia on vain yksi, ei 

vanhemman seksuaalinen suuntautuminen ole samalla tavalla näkyvä asia kuin nais- ja 

miesparien perheissä. (Jämsä 2008, 38−39.) Jämsä (2008, 39) huomauttaakin, että 

itsellisten äitien ja isien perheet tulevat usein tulkituiksi heteron yksinhuoltajaperheiksi. 

Kansainvälisissä tutkimuksissa sateenkaariperheen käsite ei ole yhtä laaja-

alaisessa käytössä kuin Suomessa (Jämsä 2008, 46). Kansainvälisissä tutkimuksissa 

puhutaankin usein lesboäideistä ja homoisistä (Aarnio 2014, 6). Tytti Solantaus (2008, 
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73) kysyy perustellusti, miksi jollain lapsella on isä ja toisella lapsella on homoisä tai 

puolestaan jollain lapsella äiti ja toisella lesboäiti. Puhumalla lesboäideistä ja homoisistä 

vanhemman seksuaalinen suuntautuminen liitetään tarpeettomasti vanhemmuuteen. 

Saattaa lisäksi olla, etteivät naisparien äidit ja miesparien isät välttämättä identifioidu 

lesboiksi tai homoiksi, vaan esimerkiksi biseksuaaleiksi. (Aarnio 2014, 6.) 

Sateenkaariperheen vanhemmista voidaan käyttää myös käsitteitä HBTQ-mies ja 

LBTQ-nainen tai puolestaan puhua sateenkaarivanhemmasta. Sateenkaari-etuliite näin 

viittaa vanhemman seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuolen moninaisuuteen. 

(Aarnio 2014, 6.) 

2.2 Sateenkaariperheitä onko heitä? 

Seksuaali- ja erityisesti sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ovat pysyneet pitkään 

näkymättömänä osana suomalaisia perheitä − erityisesti homoseksuaalisuuden 

rikollisuuden ja sairausleiman aikaan (Jämsä 2007, 163). Rikosoikeudellisesti 

homoseksuaalisuus oli kokonaan kiellettyä vuoteen 1971 asti, mutta säilyi edelleen 

joltain osin sanktioituna vuoteen 1999 asti (Mustola 2007, 36). Jämsän (2007, 163) 

mukaan lapsen vanhempana toimiminen on tehokkaasti luonut kuvaa vanhemman 

heteroseksuaalisuudesta perheen ulkopuolisille. Perheideaaliin liittyneen vahvan hetero-

oletuksen myötä homoseksuaalisten vanhempien muodostamat lapsiperheet pysyivät 

Suomessa pitkään näkymättöminä (Nikander, Salin & Hakovirta 2016, 516). 

Näkymättömyydestään huolimatta aina on ollut olemassa myös homoseksuaalisesti 

tuntevia vanhempia (Jämsä 2008, 163). 

Homoseksuaalisuuden poistuttua sairausluokituksesta ja homoseksuaalisten 

parisuhteiden tullessa lain mukaan sallituiksi alkoi samalla homoseksuaalisten 

vanhempien näkyvyys hiljalleen kasvaa. Aiemmin näkymättömistä perheistä tuli 

sateenkaariperheitä. (Jämsä 2007, 163.) Suomalaisten suhtautumista mies- ja naisparien 

vanhemmuuteen on tutkittu viimeaikaisissa tutkimuksissa (ks. Nikander ym. 2016). 

Nikanderin, Salinin ja Hakovirran (2016, 520) kyselytutkimuksessa havaittiin, että 

vaikka suomalaisten asenteet samaa sukupuolta olevia pareja kohtaan ovat tulleet 

myönteisemmäksi viime vuosien aikana, samaa sukupuolta olevien parien 

vanhemmuuteen suhtaudutaan edelleen kriittisesti. Kriittiseen suhtautumistavan 

taustalla on ajateltu olevan huoli vanhemman seksuaalisen suuntautumisen 

vaikutuksesta lapsen kehitykseen (ks. Clarke 2001), vaikkakin kansainväliset 
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tutkimukset ovat toistuvasti osoittaneet nämä huolet turhiksi (Biblarz & Stacey 2010; 

Crouch, Waters, McNair, Power & Davis 2014; Goldberg 2007; Patterson 2006; Tasker 

2005; Wainright & Patterson 2008). Kansainvälisiä tutkimuksia vanhemman 

sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen vaikutuksesta lapsen ja nuoren kehitykseen 

tarkastelen tarkemmin luvussa 2.3 Sateenkaariperheet kansainvälisissä tutkimuksissa. 

Suomessa sateenkaariperheistä ei ole tehty juuri lainkaan kattavaa tutkimusta. 

Jussi Nissinen (1999) on haastatellut isinä toimivia homo- ja bi-miehiä, kun taas Paula 

Kuosmanen (2000) on pro gradu-työssään haastatellut äitinä toimivia lesbonaisia. 

Lisäksi Juha Jämsä (2003) käsitteli pro gradu -työssään homomiehen perhettä ja 

vanhemmuutta haastattelemalla homoseksuaalisia isiä. Myöhemmin 2000-luvulla 

Kuosmanen ja Jämsä (2007) kartoittivat sateenkaariperheiden vanhempien näkemyksiä 

määrällisin menetelmin Sateenkaariperhe-kyselyllä. Ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa 

sateenkaariperheistä tehty suomalainen väitöskirja on Anna Moringin Oudot Perheet 

(2013), joka käsittelee sateenkaariperheiden tilannetta suomalaisen lainsäädännön, 

mediassa käytävän keskustelun ja sateenkaariperheille suunnattujen opaskirjojen kautta. 

Sateenkaariperheisiin liittyviä pro gradu -tutkielmia on tehty sateenkaariperheiden 

vanhempien näkökulmien (Jämsä 2003; Kirjoniemi & Kajamies 2011; Kuosmanen 

2000; Suoranta 2004) lisäksi myös perheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten 

(Kirjoniemi & Kajamies 2011) ja sateenkaariperheessä kasvaneiden lasten (Ahola 2000) 

näkökulmasta. Vajavaista tutkimustietoa suomalaisten sateenkaariperheiden lasten 

näkemyksistä ja kokemuksista on lähtenyt viime aikoina paikkaamaan 

Sateenkaariperheet ry:n hanke Sateenkaariperheiden lasten hyvinvointi (2014−2018), 

jossa tutkitaan 7−18-vuotiaiden sateenkaariperheiden lasten kokemuksia. 

Vähäisen tutkimustiedon lisäksi sateenkaariperheiden määrästä Suomessa ei ole 

olemassa tarkkaa tietoa. Sateenkaariperheiden tilastollisen tarkastelun haastavuudesta 

on puhunut muun muassa Aarnio (2014, 4−5) ja Jämsä (2008, 43−45).  Näitä perheitä 

on Suomessa arvioiden mukaan hieman alle prosentti kaikista perheistä (Aarnio 2014, 

32). Sateenkaariperheiden lukumäärää on kuitenkin vaikeaa arvioida, koska 

lapsiperheistä tilastoidaan ainoastaan ydinperheiden muotoiset perheet. Ydinperheen 

muotoisia perheitä sateenkaariperheistä oli vuonna 2006 tehdyn Sateenkaariperhe-

kyselyn (N=178) mukaan kuitenkin vain puolet kaikista perheistä. (Jämsä & 

Kuosmanen 2007, 13; Selänniemi ym. 2007, 22.) Ydinperheenkaltaisen perheen 

muodostaminen rekisteröidyn parisuhteen avulla on tullut mahdolliseksi Suomessa 

vuonna 2002 (Jämsä 2008, 170). 
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Suomalaisissa väestötilastoissa näkyvät siis ainoastaan ne alaikäiset 

sateenkaariperheiden lapset, jotka asuvat samassa taloudessa rekisteröityneiden parien 

kanssa. Tämän luvun ulkopuolelle jäävät itsellisten vanhempien, etävanhempien, 

rekisteröimättömässä parisuhteessa elävien sekä ydinperheen muotoisten trans- ja bi-

vanhempien perheet. (Jämsä 2008, 43−44.) Itselliset äidit ja isät tulevat tilastoiduiksi 

yksinhuoltajien joukkoon, kun taas avoliitossa elävien vanhempien perheitä ja 

moniapilaperheitä ei tilastoida lainkaan (Jämsä & Kuosmanen 2007, 13). Aarnion 

(2014, 4−5) mukaan suomalaisissa tilastoissa jäävät lähes kaikki homo- ja bi-miesten 

vanhemmuudet näkymättä. Sateenkaariperheet ry on arvioinut ainoastaan samaa 

sukupuolta olevien parien perheessä elävän vähintään 2000 lasta ja kaikissa 

sateenkaariperheessä arviolta 10 000 lasta (Aarnio 2014, 4−5). 

2.3 Sateenkaariperheet kansainvälisissä tutkimuksissa 

Akateemisessa maailmassa on viime vuosikymmeninä käyty paljon keskustelua siitä, 

miten vanhemman sukupuoli ja seksuaalinen suuntautuminen vaikuttavat lapsen ja 

nuoren kehitykseen (Biblarz & Stacey 2010; Stacey & Biblarz 2001; Wainright & 

Patterson 2008). Pelot ovat liittyneet esimerkiksi lapsen vääristyneen sukupuoli-

identiteetin ja seksuaalisuuden kehittymiseen, sosiaaliseen eristäytymiseen ja 

psyykkiseen pahoinvointiin (Fairtlough 2008, 522; van Gelderen ym. 2012, 1000). 

Sateenkaariperheisiin liittyvä tutkimus on osaltaan pyrkinyt osoittamaan nämä luulot 

vääriksi (Biblarz & Stacey 2010; Patterson 2006; Tasker 2005; Wainright & Patterson 

2008). Tutkimukset ovat esimerkiksi osoittaneet sateenkaariperheiden lasten 

psykososiaalisen kehityksen olevan suurelta osin samanlaista kuin heteroperheessä 

kasvaneiden lasten (Goldberg 2007, 550; Tasker 2005, 224). 

Lisäksi psykologista hyvinvointia mittaavissa testeissä sateenkaariperheiden 

lasten kasvu ja kehitys ovat näyttäytyneet yhdenmukaisena heteroperheiden lasten 

kasvun ja kehityksen kanssa (Biblarz & Stacey 2010; Patterson 2006, 242−243; Tasker 

2005, 231). Eroja ei ole löydetty älykkyydessä, ongelmakäyttäytymisessä, 

ahdistuneisuudessa tai itsetunnossa (Goldberg 2007, 550; Patterson 2006, 242−243; 

Tasker 2005, 231). Lisäksi vanhemman seksuaalisen suuntautumisen ei ole havaittu 

olevan yhteydessä lapsen seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteetin 

kehittymiseen (Tasker 2005, 233; Gartrell, Bos, Peyser, Deck & Rodas 2012). 

Tutkimuksissa on kiinnitetty huomiota myös sateenkaariperheiden lasten 



13 
 

vertaissuhteisiin, sillä kaverisuhteiden on havaittu olevan merkityksellisiä muun muassa 

akateemisen menestymisen ja psykologisen hyvinvoinnin kannalta. Tutkimuksissa 

kaverisuhteiden laadun ei ole havaittu olevan yhteydessä perhemuotoon. (Wainright & 

Patterson 2008, 117.) Samoin sateenkaariperheiden lasten ei ole havaittu kokevan 

määrällisesti enempää kiusaamista verrattuna muiden perheiden lapsiin (Tasker 2005, 

232). 

Sateenkaariperheisiin liittyvissä kansainvälisissä tutkimuksissa on havaittavissa 

kuitenkin tiettyjä rajoituksia. Esimerkiksi monissa sateenkaariperheisiin liittyvissä 

kansainvälisissä tutkimuksissa sateenkaariperheiden lasten kehitystä on verrattu 

yksihuoltajaäitien ja heteroydinperheiden lasten kehitykseen (Goldberg 2007, 550). 

Näissä tutkimuksissa heterovanhemmuus on nostettu normiksi, jota vasten muita 

vanhemmuuden muotoja on arvioitu ja tutkittu (Fairtlough 2008, 522; Solantaus 2008, 

75; Stacey & Biblarz 2001). Tutkimusasetelmia on kritisoitu siitä, että vertaillessaan 

sateenkaariperheiden lapsia heteroperheiden lapsiin, tutkimukset eivät ole ottaneet 

huomioon vanhempien lukumäärää tai sitä, onko poissaolevan vanhemman sukupuolella 

merkitystä lapsen kehitykselle (Biblarz & Stacey 2010, 5).  

Suuri osa kansainvälisistä tutkimuksista on myös keskittynyt naisparien lapsiin 

(Chrisp 2001; Golombok ym. 2003, McCallum & Golombok 2004, Saffron 1998). 

Miesparien ja itsellisten miesten lapsia on tutkittu paljon vähemmän, apilaperheiden ja 

transvanhemman perheiden lapsia vielä vähemmän (ks. Aarnio 2014, 32; Biblarz & 

Stacey 2010). Lisäksi aiempi tutkimus naisparien perheistä usein on rajautunut naisiin, 

jotka ovat tulleet äideiksi heteroseksuaalisessa parisuhteessa tai avioliitossa, ja lapsen 

isä on asunut lapsen kanssa hänen varhaisvuosinaan (ks. Patterson 2006, 241). Näin 

ollen näissä perheissä on usein koettu avioero. Nykyisin tutkimuksissa kohderyhmänä 

ovat yhä useammin ne naisparien perheet, joissa lapsi on kasvanut alusta asti naisparin 

perheessä (Golombok ym. 2003, 21). Näin on ollut mahdollisuus tutkia niitä naisparien 

perheitä, joissa ei ole avioeron rasitetta (Solantaus 2008, 74). 

Yleinen sateenkaariperheitä koskeviin tutkimuksiin liittyvä rajoitus 2000-luvun 

alkupuolella ja 1900-luvulla on ollut tutkimusten kohdejoukon rajoittuminen 

vapaaehtoisiin. Tämä on saattanut vaikuttaa joihinkin vääristymiin ja saatujen tulosten 

positiiviseen suotavuuteen. (Golombok ym 2003, 21; Saffron 1998, 36−37.) Lisäksi 

aineistojen pienuus on ollut tyypillinen haaste sateenkaariperheisiin liittyvässä 

tutkimuksessa. Tämän voidaan kuitenkin arvioida olevan ymmärrettävää, sillä kyseisiä 

perheitä ja lapsia on ylipäätänsä vähän. (Aarnio 2014, 32; Solantaus 2008, 74.) 
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Sateenkaariperheisiin liittyvien kansainvälisten tutkimusten rajoitteena voidaan pitää 

samoin tutkimusten lähtökohtia, jotka ovat keskittyneet sateenkaariperheessä 

kasvamiseen liittyviin mahdollisiin ongelmiin ja haittapuoliin (Saffron 1998, 35). 

Koska sateenkaariperheisiin liittyvä tutkimus on pyrkinyt osoittamaan monet 

sateenkaariperheessä kasvamiseen kohdistuvat luulot vääriksi, tutkimusperinne on 

keskittynyt tuomaan esiin sateenkaariperheiden tavallisuuden. Tutkimusten kautta on 

haluttu osoittaa, etteivät sateenkaariperheiden lapset ole heikommassa asemassa kuin 

heteroperheiden lapset, vaan kehittyvät samalla tavoin kuin muissakin perheissä (Stacey 

& Biblarz 2001, 179).  Goldbergin (2007, 550) sekä Staceyn ja Biblarzin (2001, 179) 

mukaan mantran toistaminen siitä, ettei sateenkaariperheiden ja heteroperheiden välillä 

ole eroavaisuuksia, on johtanut haluttomuuteen tarkastella sateenkaariperheissä 

kasvamisen erityispiirteitä.  

Tavallisuutta korostavien tutkimusten kautta on luotu niin sanotusti uudenlaisia 

normeja sateenkaariperheille ja häivytetty näihin perheisiin liittyvä monimuotoisuus ja 

vaihtelevuus (Hosking ym. 2015, 327; ks. myös Moring 2013, 241−242). Uudemmat 

tutkimukset tällä alueella ovatkin pyrkineet tuomaan esiin eri ihmisten ääniä ja 

antamaan toimijuutta sekä sateenkaariperheiden vanhemmille että heidän lapsilleen (ks. 

Goldberg 2007; Lubbe 2008; Tasker & Granville 2011; Welsh 2011). Tutkimukset ovat 

alkaneet tarkastella, millaisia heikentäviä tekijöitä näihin perheisiin liittyy (Biblarz & 

Stacey 2010, 17), mutta myös, millaisia vahvuuksia sateenkaariperheissä kasvamiseen 

nähdään kuuluvaksi (Goldberg 2007; Saffron 1998; Tasker 2005; Welsh 2011). 
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3 SATEENKAARIPERHEIDEN LAPSET  

3.1 Perhe lapsen kasvuympäristönä 

Lapsen kasvattaminen ja lapsen normaalin kehityksen tukeminen määrittyi perheen 

keskeiseksi tehtäväksi 1900-luvulta alkaen (Bowlby 1957, 9; Tähtinen 1992, 165−168; 

Yesilova 2009, 49−50). Tutkimuksissa on pohdittu, millainen perheen tulee olla, jotta se 

kykenee onnistuneesti vastaamaan näihin perheelle suunnattuihin tehtäviin. 

Olennaiseksi lapsen kasvun tukemisessa on nähty muun muassa naisen rooli äitinä ja 

miehen isänä. (ks. Bowlby 1957, 79−82; Yesilova 2009, 198.) Syitä lasten ja lapsuuden 

ongelmiin alettiinkin etsiä perheenjäsenten välisistä suhteista ja perheasetelmista 1900-

luvun puolivälissä (Ojakangas 1997, 275−276).  

Yleisesti hyväksytyn ajatuksen mukaan lapsen hyvinvointi ja etu toteutuvat 

parhaiten ehjässä heteroydinperheessä (Nätkin 2003, 17). Nätkin (2003, 17) kuvaa, 

kuinka perhemuotojen moninaistumisen normalisoitumisesta huolimatta edelleen 

kiistellään eri perhemuotojen sopivuudesta lapsen kasvun ja kehityksen tukemiselle. 

Nikanderin ja kollegoiden (2016, 524) tutkimuksessa havaittiin, että 2010-luvun 

Suomessa isän, äidin ja lasten muodostamaa perhemallia pidetään yhä parempana 

vaihtoehtona lapselle kuin kahden samaa sukupuolta olevan vanhemman perhettä 

(Nikander ym. 2016, 524). Perheihanteeseen liittyy siis edelleenkin tiettyjä arvoja ja 

esikuvia (Nätkin 2003, 16−17).  

3.1.1 Perheen määrittelyä 

Mikä on perhe? Ketä kuuluu perheeseesi? Näihin kysymyksiin vastaaminen voi 

osoittautua haasteellisemmaksi kuin ensi näkemältä osaisi odottaa. Perinteisesti 

perheeseen luetaan kuuluvaksi isä, äiti ja heidän lapsensa. Perheen käsite yhdistetään 

siis vahvasti heteroydinperheeseen. Perhettä kuvitellessa hyödynnetäänkin usein 

tiedostamatta myyttejä ja mielikuvia. Monesti jää huomaamatta, että perheeseen liittyvät 

mielikuvamme ovat kaukana omasta todellisuudesta. (Jallinoja, Hurme & Jokinen 2014, 

241.) Mieleen ilmestyvä kuva heteroseksuaaliselle parisuhteelle perustuvasta 
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ydinperheestä osoittautuu liian ahtaaksi kuvaamaan nyky-yhteiskuntaan kuuluvia 

moninaisia perhemuotoja (Bromseth 2013, 48; Morgan 1999, 15; Nätkin 2003, 17; Silva 

& Smart 1999, 4). Kolmen ja neljän vanhemman yhdessä muodostamat perheet, 

uusioperheet, yksinhuoltajaperheet, samaa sukupuolta olevien vanhempien perheet, 

itsellisten vanhempien perheet, suunnitellusti lapsettomat perheet sekä perheet, jotka 

eivät alun alkaenkaan perustu parisuhteelle (ks. Aarnio 2014, 5), ovat osa nykyaikaa – ja 

osaltaan haastavat ydinperheen asemaa perheen määrittelyssä. 

Perheen määrittely on aina sidoksissa sosiokulttuurisiin olosuhteisiin. 

Sosiokulttuuriset olosuhteet sekä tekevät tilaa että rajoittavat perheen määrittelyä. 

(Forsberg 2003, 11; Gubrium & Holstein 1990, 16.) Kielen avulla perhettä voidaan 

käsitteellistää, mutta toisaalta kieli myös rajaa kertomista, sillä perheestä voidaan puhua 

vain olemassa olevin käsittein ja diskurssein (Ahola 2000, 31; Gubrium & Holstein 

1990, 16). Tilastokeskuksen (Suomen virallinen tilasto) määritelmä perheestä heijastaa 

osaltaan kulttuurin hyväksymää tapaa määritellä perhe. Tilastokeskus määrittelee 

perheen muodostuvan yhdessä asuvista avio- tai avoliitossa olevista tai parisuhteensa 

rekisteröityneistä henkilöistä ja heidän lapsistaan. Perhe voi muodostua lisäksi 

jommastakummasta vanhemmasta lapsineen tai avio- ja avopuolisosta ja parisuhteensa 

rekisteröityneistä henkilöistä, joilla ei ole lapsia. Lisäksi perheessä voi olla korkeintaan 

kaksi perättäistä sukupolvea. (Suomen virallinen tilasto.) 

Tilastokeskuksen (Suomen virallinen tilasto) määritelmässä on piirteitä sekä 

perinteisestä perhekäsityksestä että perinteitä rikkovasta perheen määrittelystä. Toisaalta 

perheen muodostavat avio- ja avopuolisot sekä heidän lapsensa, mutta samalla 

huomioidaan, että perhe voi koostua parisuhteensa rekisteröityneistä henkilöistä 

lapsineen tai vain jommastakummasta vanhemmasta lapsineen. Perheeseen eivät aina 

myöskään kuulu lapset. Tilastokeskuksen perheen määritelmän ulkopuolelle rajautuvat 

kuitenkin muun muassa perheet, joissa on enemmän kuin kaksi sukupolvea tai perheet, 

joissa vanhempia on useampia kuin kaksi. (Suomen virallinen tilasto.)  

Perheen määrittely kaikenkattavalla tavalla on osoittautunut haasteelliseksi 

tehtäväksi myös tutkimuksissa (Gubrium & Holstein 1990, 1−9; Jallinoja ym. 2014, 

245; Yesilova 2009, 17−18). Kriittinen perhetutkimus on osaltaan pyrkinyt purkamaan 

ja kyseenalaistamaan stereotyyppistä perheajattelua ja tuomaan esiin moniulotteisempaa 

perheymmärrystä (Forsberg 2003, 7, 10). Tarkastelemalla ristiriitaa perheihanteen ja 

perhetodellisuuksien välillä on pyritty laajentamaan perheen käsitettä (Yesilova 2009, 

17). Toisaalta ydinperheen ideologian on nähty tunkeutuneen myös sellaiseen 
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tutkimukseen, joka suhtautuu siihen kriittisesti ja pyrkii kyseenalaistamaan tätä 

ideologiaa (Smith 1993, 51−52). Osa tutkijoista on Forsbergin (2003, 13) mukaan 

halunnut välttää perheestä puhumista käsitteen epämääräisyyden ja 

arvolatautuneisuuden takia. Perheen käsite on kuitenkin arkisessa elämässämme hyvin 

runsaasti käytössä, minkä myötä sitä on turha yrittää jättää huomiotta myöskään 

tutkimuksissa. LisäksipPerheen määrittelyn haasteellisuus voi olla yksi tärkeimpiä 

perusteluja tutkia perhettä. (Forsberg 2003, 13; Jallinoja ym. 2014, 246.) 

Kriittisessä perhetutkimuksessa ovat viime aikoina nousseet esille perheelle 

annetut yksilölliset merkitykset ja perhe-käsitteen irrottautuminen lähi-ihmissuhteita 

koskevista yksinkertaistavista oletuksista (Forsberg 2003, 10; Jallinoja ym. 2014, 243). 

Perhe ei enää rajoitu vain formaaleihin ja objektiivisiin veri- ja avioliittositeisiin, vaan 

perheen voidaan sanoa merkitsevän nykyään jotain hyvin henkilökohtaista ja 

tarkoittavan eri asioita eri ihmisille (Forsberg 2003, 11; Silva & Smart 1999, 7). Koska 

perhe ei enää rajoitu vain perinteisiin biologisiin perhesiteisiin, perheen tehtävät 

nousevat entistä merkittävämpään asemaan (Silva & Smart 1999, 7).  

Silvan ja Smartin (1999, 7) mukaan uusien perhemuotojen ilmetessä ja perheen 

määritelmän joustaessa olennaiseksi perheen ymmärtämisessä nousevat huolenpidon ja 

velvollisuuden arvot, jotka ovat kaikkien muutosten jälkeen yhä olennainen osa läheisiä 

ihmissuhteita. Perheen tehtävät siis nousevat entistä merkittävämpään asemaan 

suhteessa biologisiin perhesiteisiin (Silva & Smartin 1997, 7). Samoilla linjoilla on 

myös sosiologi David Morgan (1999), joka tarkastelee perhettä perhekäytäntöjen kautta. 

Perhettä voidaan Morganin (1999, 16−17) mukaan tarkastella substantiivin sijaan 

verbinä. Näin huomioidaan, ettei perhe ole stabiili rakenne, vaan keskenään 

vuorovaikutuksessa olevat ihmiset tekevät perhettä aktiivisesti. Perhe näin ollen 

muodostuu kulttuuristen perheen tekemisen tapojen ja arkipäiväisten aktiviteettien 

kautta. (Morgan 1999, 16−17.) Perheeseen kuulumisen voidaan siis käsittää vaativan 

sen jäseniltään pikemminkin tekoja biologisten perhesiteiden sijaan.  Morganin (1999) 

näkökulman voidaan sanoa korvaavan idean perheestä vakiintuneena yksikkönä, minkä 

mukaan perheenjäseniä joko ollaan tai ei olla (Weeks, Heaphy & Donovan 2001, 

37−38). Sateenkaariperheiden näkemyksiä tarkastelevassa tutkimuksessa voidaan 

helposti todentaa Morganin (1999, 18) väite siitä, ettei perheen käsite ole staattinen, 

vaan jatkuvasti altis neuvottelulle ja uudelleen muotoilulle. Sateenkaarivanhempien ja 

heidän lastensa perheelle annettuja merkityksiä kuvaan seuraavassa alaluvussa. 
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3.1.2 Miten perhettä määritellään sateenkaariperheissä? 

Sateenkaariperheitä koskevissa tutkimuksissa sekä sateenkaarivanhempien että heidän 

lasten on havaittu määrittelevän perheen stereotyyppiset rajat ylittävällä tavalla (Perlesz 

ym. 2006, 185−186; Safrron 1998, 43; Tasker & Granville 2011, 182; Welsh 2011; 

Weston 1991). Näille perheillä on Taskerin ja Granvillen (2011, 182) tutkimuksen 

mukaan perheen ydintä laajempi perhekäsitys. Sateenkaariperheissä perheeseen on 

luettu kuuluvaksi paljon erilaisia perhesuhteita sekä aikuisiin että lapsiin, mitkä eivät 

perustu biologiseen sukulaisuuteen (Saffron 1998, 43; Tasker & Granville 2011, 193). 

Omaan perheeseen on sisällytetty esimerkiksi isovanhempia ja läheisiä ystäviä (Welsh 

2011, 56−57). Pääosin samaan perheeseen kuuluvilla lapsilla ja vanhemmilla on ollut 

yhdenmukaiset näkemykset siitä, keitä heidän perheeseensä kuuluu. Toisinaan 

sateenkaarivanhemmat ovat kuitenkin kertoneet perheeseensä kuuluvan kavereita ja 

kumppaneita, joita heidän lapsensa eivät ole sisällyttäneet omaan perheen 

määritelmäänsä. (Tasker & Granville 2011, 194.) 

Sateenkaariperheiden lasten perheen määrittelyissä biologisia perhesuhteita 

merkittävämmäksi on noussut halu kuulua perheeseen (Saffron 1998, 43; Welsh 2011, 

56−57). Saffronin (1998, 43) tutkimuksessa sateenkaariperheessä kasvaneet ovat 

kuvanneet, kuinka perheenjäsenyys tulee ansaita rakastavien suhteiden kautta. Perhe ei 

siis muodostu ainoastaan jakamalla samoja geenejä (Saffron 1998, 43). Lisäksi Welshin 

(2011, 56−57) tutkimuksessa 13−18-vuotiaat sateenkaariperheessä kasvaneet nuoret 

ovat tuoneet esiin näkemyksen, jonka mukaan perhe perustuu rakkaudelle ja omalle 

halukkuudelle kuulua perheeseen. Sateenkaariperheissä kasvaneiden perheen 

määrittelyissä on havaittavissa yhtymäkohtia Westonin 90-luvun alussa tehtyyn 

tutkimukseen seksuaalivähemmistöistä, missä hän nosti esille sateenkaariperheet ”itse 

valittuina perheinä” (”families we choose”). Westonin (1991) mukaan 

sateenkaariperheet ovat rajoiltaan häilyviä ja perheet perustuvat biologisten siteiden 

sijaan yksilöiden vapaaseen valintaan. (Weston 1991, 111−116, 211.) On kuitenkin 

olennaista huomioida Westonin tutkimustulosten aikuiskeskeisyys – lapset eivät voi 

valita perhettään samoin kuin aikuiset. 

3.1.3 Erilaisissa perheissä kasvamisen vahvuudet ja heikkoudet 

Biblarzin ja Staceyn (2010) tekemän 81 tutkimuksen tuloksiin perustuvan katsauksen 

mukaan näyttäisi siltä, että kaikkiin muihin perhemuotoihin verrattuna kahden 
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sitoutuneen vanhemman perheet ovat yleensä lapsille parhaimpia kasvaa ja kehittyä. 

Yhteen vanhempaan verrattuna kaksi vanhempaa tuo perheeseen tyypillisesti enemmän 

materiaalisia ja emotionaalisia resursseja. Sen sijaan kahta useampien vanhempien 

hyötyvaikutuksista ei vielä tiedetä. (Biblarz & Stacey 2010, 5, 17.) Tutkimusnäyttöä ei 

ole saatu siitä, että vanhemman sukupuolella olisi merkitystä kahden vanhemman 

perheissä. Vanhempien sukupuolesta riippumatta kahden vanhemman perheen on 

havaittu olevan yhteydessä lasten parempaan hyvinvointiin verrattuna esimerkiksi 

yksinhuoltajaäitien perheisiin (Golombok ym. 2003, 31). Tarvitseeko lapsi siis paljon 

puhuttua miehen ja naisen mallia vai pikemminkin vain mallia olla ihminen? 

Sateenkaariperheessä kasvaneet lapset ovat kuvanneet yhtenä sateenkaariperheessä 

kasvamisen etuna olevan kuuluminen sateenkaariperheyhteisöön. 

Sateenkaariperheyhteisön kuvattiin tarjoavan monenlaisia malleja siitä, miten olla 

ihminen. (Leddy, Gartrell & Bos 2010, 248−249.) Muita sateenkaariperheessä 

kasvamisen hyviä puolia esittelen myöhemmin luvussa 3.2.3 Avarakatseisuus ja 

erilaisuuden hyväksyminen. 

Kaikilla erilaisilla perhemuodoilla on vahvuuksia ja heikkouksia lapsen kasvun ja 

kehityksen tukemisessa.  Heteroseksuaalisiin parisuhteisiin perustuvien perheiden 

tukena on sosiaalinen legitiimiys, mutta näissä perheissä on havaittu olevan vähemmän 

tasa-arvoista vanhemmuuteen osallistumista. Naisparien perheissä puolestaan 

sosiaalisten äitien on havaittu tuovan perheeseen tupla-annoksen hoivaa ja läheisyyttä, 

mutta vanhempien väliset epäsymmetriset biologiset ja juridiset statukset sekä korkeat 

odotukset tasapuolisuuteen voivat luoda suuremman riskin eroamiselle. (Biblarz & 

Stacey 2010, 17.) Miesparien perheistä ei ole vielä juurikaan tutkimustietoa, mutta 

koska miespareilla ja itsellisillä miehillä perheen perustaminen on ylipäätään hyvin 

haastavaa, näihin perheisiin Biblarzin ja Staceyn (2010, 17) mukaan voisi ajatella 

kuuluvan enemmän vahvuuksia kuin heikkouksia. Eri perhemallien moralisoinnista ja 

oikeutuksesta tulisikin siirtyä tutkimaan jokaiseen perheeseen liittyviä erityispiirteitä, 

vahvuuksia ja haavoittuvaisuuksia (Solantaus 2008, 83). Nämä ovat Solantauksen 

(2008, 83) mukaan niitä asioita, joista olisi tärkeää saada tietoa. Sateenkaariperheessä 

kasvamisen erityispiirteitä sateenkaariperheessä kasvaneiden lasten näkökulmasta 

kerrottuna tarkastelen seuraavassa luvussa. 
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3.2 Sateenkaariperheiden lasten puheenvuoroja 

Sateenkaariperheiden lasten näkökulman näkymättömyys huomattiin tutkimuskentällä 

kymmenisen vuotta sitten (Paechter 2000, 396; Perlesz ym. 2006, Lubbe 2008). Muun 

muassa Welsh (2011, 53) ja van Gelderen kollegoineen (2012, 1003) ovat puhuneet 

tarpeesta kartoittaa sateenkaariperheiden lasten kokemuksia laadullisilla menetelmillä. 

Laadullisten tutkimusten avulla voidaan ymmärtää paremmin myös määrällisesti 

kerättyä aineistoa sateenkaariperheistä. Welshin (2011, 53) mukaan 

sateenkaariperheiden lapsia on tutkittu paljon, mutta heille on harvoin annettu 

mahdollisuutta kuvailla ja muodostaa omaa kertomustaansa. Lasten tuottaman tiedon 

puute havahdutti tutkijat keräämään ja analysoimaan sateenkaariperheiden lasten 

kokemuksia ja näkemyksiä (Hosking ym. 2015; Leddy ym. 2012; Tasker & Granville 

2011; van Gelderen ym. 2012; Welsh 2011). Ensimmäisiä sateenkaariperheessä 

kasvaneiden näkemyksiä esiintuovia tutkimuksia oli kuitenkin jo 90-luvun puolivälissä 

(ks. Saffron 1998). 

Tutkimuksissa lasten kokemukset perhe-elämästä ovat osoittautuneet olevan 

monella tapaa samankaltaisia niin sateenkaariperheessä kuin heterovanhempien 

perheissä.  Sateenkaariperheissä kasvamiseen on kuitenkin nähty liittyvän joitain 

erityispiirteitä, kuten perhemuotojen moninaisuuden sekä lapsen tietoisuuden 

seksuaalivähemmistöistä, heteronormatiivisuudesta ja homofobiasta. (Tasker 2005, 

224−225.) Käsittelen sateenkaariperheessä kasvamiseen liittyviä erityispiirteitä 

sateenkaariperheiden lasten näkökulmasta kerrottuna seuraavissa alaluvuissa. 

3.2.1 Kokemukset sosiaalisen ympäristön homofobiasta 

Homofobian kohtaaminen sosiaalisessa ympäristössä on yksi olennainen 

sateenkaariperheiden lasten lapsuuteen liittyvä erityispiirre. Homofobialla tyypillisesti 

tarkoitetaan yksilön tuntemaa epämukavuutta, vastenmielisyyttä, inhoa tai vihaa 

homoseksuaaleja kohtaan (Kite & Whitley 1996, 337−339). Harvalla homofobian 

voidaan sanoa ilmenevän varsinaisena pelkona, johon psykologian sana fobia viittaa 

(Jämsä 2008, 32). Yleensä unohtuu, ettei seksuaalivähemmistöön kuuluvat ole ainoita, 

jotka kärsivät sosiaalisen ympäristön homofobiasta (Saffron 1998, 38). Lapset ovat 

kertoneet, kuinka usein on vaikeaa päättää, kenelle kertoa perheestään sekä miten ja 

milloin ottaa asian puheeksi (Lubbe 2008, 335). Lapsen elämässä on jatkuvasti läsnä 

mahdollisuus sosiaalisen ympäristön homofobisuuden kohtaamiseen, minkä takia lapsen 
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tulee arjessaan tehdä jatkuvasti päätöksiä, missä tilanteissa ja keiden henkilöiden kanssa 

hänen on turvallista kertoa perheestään. Jatkuvassa pelossa eläminen on jo itsessään 

psyykkisesti kuormittavaa. (Tasker 2005, 237.) Koulukavereille omasta perheestä 

kertomisen on kuvattu olevan erityisen vaikeaa, sillä riskit ovat suuret: Mikäli kaikki ei 

mene hyvin, koulussa on pakko silti käydä (Paechter 2000, 403). 

Sateenkaariperheistä tehdyissä tutkimuksissa tavallisesti noin puolet tutkimukseen 

osallistuneista lapsista ovat kertoneet kokeneensa negatiivisia reaktioita 

perhemuotoonsa liittyen (Fairtlough 2008, 526; Gartrell, Deck, Rodas, Peyser & Banks 

2005, 522; van Gelderen ym. 2012, 1001). Toisaalta osassa tutkimuksista suurin osa 

tutkimukseen osallistuneista on ilmaissut, että he ovat tulleet kiusatuksi vanhemman 

seksuaalisen suuntautumisen takia (ks. Leddy ym. 2012, 251; Lubbe 2008, 347). Van 

Gelderenin ja kollegoiden (2012, 1002−1003) tutkimuksessa sateenkaariperheessä 

kasvaneet tytöt ilmoittavat poikia useammin kokevansa leimautumista (stigmatization) 

ja kertoivat siitä poikia yksityiskohtaisemmin. Lisäksi sateenkaariperheiden nuoret ovat 

tutkimuksissa kuvanneet, kuinka pelko homofobiasta ja oman aseman menettämisestä 

vertaisryhmässä on aiheuttanut syyllisyyden ja häpeän tunteita. Kouluaikojen (middle 

school) on kerrottu olevan vaikeimpia aikoja lapsuudessa sosiaalisen ympäristön 

homofobisuuden osalta. (Welsh 2011, 59−60.) Koulu on usein ollut myös paikka, jossa 

leimautumista tapahtui (van Gelderen ym. 2012, 1004). 

Fairtloughin (2008, 525) tutkimukseen osallistuneet nuoret ja aikuiset ovat 

nähneet sateenkaariperheessä kasvamiseen liittyvien haittojen johtuvan ainoastaan 

muiden ihmisten negatiivisesta suhtautumisesta seksuaalivähemmistöihin. Sekä 

vertaisten että vieraiden ihmisten taholta koettujen ennakkoluulojen lisäksi negatiivista 

asennoitumista omaan perheeseen on koettu myös lasten kanssa työskentelevien 

ammattilaisten osalta (Fairtlough 2008, 525). Esimerkiksi van Gelderenin ja kollegoiden 

(2012, 1002) tutkimuksessa tulee esille, että vaikka suurin osa negatiivisista 

kommenteista koetaan vertaisten osalta, niitä on kohdattu lisäksi aikuisilta, kuten 

opettajilta. Lisäksi monet nuoret ovat tuoneet esiin perheensisäisen homofobisen 

käyttäytymisen esimerkiksi heterovanhemman osalta (Fairtlough 2008, 526; van 

Gelderen ym. 2012, 1002). Perheen sisäistä homofobisuutta näyttää esiintyvän etenkin 

perheissä, joissa lapset ovat syntyneet heteroseksuaalisissa parisuhteissa (Chrisp 2001, 

200; Paechter 2000, 401). Paechter (2000) tuo esiin omaelämänkerrallisessa 

artikkelissaan, miten oman vanhemman puolustaminen muulle perheelle ja sukulaisille 
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vaikuttaa sateenkaariperheen lapsen perhe- ja sukulaissuhteisiin negatiivisesti suhteita 

etäännyttäen. 

3.2.2 Halu puolustaa, suojella ja menestyä 

Lasten ja nuorten halu puolustaa ja suojella vanhempiaan, sekä vertaisten keskuudessa 

että yhteiskunnallisessa keskustelussa, on osoittautunut olevan tärkeä ominaispiirre 

sateenkaariperheiden lasten lapsuudessa (Goldberg 2007, 550, Hosking ym. 2015). 

Nuoret ovat kokeneet olevansa sateenkaariperheiden puolesta taistelijoita. Tähän 

vaativaan tehtävään on suhtauduttu toisaalta intohimoisesti, mutta myös ahdistuen. 

Nuoret kokevat, että heidän tulee aina olla valmiina puolustamaan perheitään. Muille 

ihmisille omasta perhemuodosta selittäminen ja siihen liittyvä kouluttaminen koettiin 

turhauttavaksi. Nuoret ilmaisevat, etteivät aina haluaisi taistella perheensä puolesta. 

(Welsh 2011, 58−60.) Lisäksi lapset ja nuoret ovat kertoneet kokevansa syyllisyyttä 

silloin, kun he piilottelivat perhettään tai kun joku kommentoi ikävästi 

seksuaalivähemmistöjä ja he eivät puuttuneet asiaan (O’Connel 1993, 281; Welsh 2011, 

59, 62). Vanhemmille ei ole myöskään kerrottu kaikista ikävistä kokemuksista, koska 

vanhempien ei haluttu tuntevan itseään huonoiksi vanhemmiksi tai ajattelevan, että lapsi 

häpeää perhettään (Welsh 2011, 61). 

Sateenkaariperheiden lapset ovat tuoneet esiin myös kokevansa painetta onnistua 

ja menestyä sekä näyttää yhteiskunnalle, että sateenkaariperheiden lapset voivat 

kukoistaa (Goldberg 2007, 555−556; Hosking ym. 2015, 339; Kuvalanka ym. 2006). 

Lapset ovat kertoneet olevansa sateenkaariperheiden oikeuksien puolestapuhujia sekä 

esikuvia hyvästä ja onnistuneesta vanhemmuudesta (Hosking ym. 2015, 339). Sen 

lisäksi, että sateenkaariperheiden lapset ovat kokeneet painetta menestyä ja olla 

tarpeeksi hyviä, mukavia ja fiksuja, ovat he kokeneet myös painetta olla normaaleja ja 

heteroseksuaaleja (Goldberg 2007, 555−556; Kuvalanka ym. 2006; Leddy 2010, 251; 

Welsh 2011, 59−60).  

Muun muassa Goldberg (2007, 559) on kuvannut, kuinka sateenkaariperheen 

lapsilla voi olla tietoinen tai tiedostamaton tarve esiintyä menestyvinä, psyykkisesti 

terveinä ja heteroseksuaaleina. Lapset ja nuoret ovat kertoneet vanhemman seksuaalisen 

suuntautumisen vaikuttavan siihen, miten muut ihmiset näkevät heidät (Welsh 2011, 

58). Welshin (2011, 58) tutkimukseen osallistuneet 13−18-vuotiaat 

sateenkaariperheiden lapset tuovat esiin turhautumisensa sen suhteen, että heidät 



23 
 

luokitellaan vanhempiensa takia johonkin luokkaan kuuluvaksi, vaikka he eivät itse koe 

sateenkaariperhetaustaansa olennaiseksi asiaksi identiteetissään. Tästä syystä he 

tuntevat painetta esiintyä stereotypian vastaisesti hyvin pärjäävinä ja vakaina nuorina, 

joilla vain sattuu olevan samaa sukupuolta olevat vanhemmat. Nuoret kokevat 

joutuvansa jatkuvasti tuomaan esiin, että kaikki on täydellisen hyvin, mikä heidän 

mukaansa voi vaikeuttaa oman elämän katsomista totuudellisesti. Lisäksi haastateltavat 

kertovat, ettei heissä saa olla vikoja, sillä viat nähtäisiin automaattisesti johtuviksi 

vanhemmista. (Welsh 2011, 61.) 

3.2.3 Avarakatseisuus ja erilaisuuden hyväksyminen 

Sateenkaariperheiden lapset ovat kuvailleet toisaalta sateenkaariperheessä kasvamisen 

hyviä puolia. Lapset ovat kertoneet, että sateenkaariperheessä kasvaminen on 

laajentanut heidän ymmärrystään muun muassa sukupuolen ja perheen suhteen 

(Goldberg 2007, 559; Saffron 1998, 35−37). Lisäksi perhetaustansa takia he ovat 

tietoisempia syrjinnästä, ymmärtävät erilaisuutta syvällisemmin ja pystyvät osoittamaan 

hyväksyntää erilaisuutta kohtaan (Leddy ym. 2012, 252; Saffron 1998, 35; Tasker 2005, 

234; Welsh 2011, 59). Avarakatseisuus ei rajoitu vain erilaisten perheiden ja 

seksuaalisuuksien hyväksymiseen, vaan sateenkaariperheessä kasvaneet kokevat 

perhetaustansa takia olevan hyväksyvämpiä myös erilaisia kulttuureja, uskontoja, 

poliittisia näkemyksiä ja arvoja kohtaan (Saffron 1998, 45). Lisäksi oman perheen on 

nähty vahvistaneen luonnetta ja itsetuntoa sekä vaikuttaneen oman maailmankuvan 

kehittymiseen (Welsh 2011, 59). Merkityksellisiksi asioiksi kuvataan yhteisöllisyys ja 

suhteet muihin sateenkaariperheessä kasvaneisiin lapsiin, joilla on samanlaisia 

kokemuksia kuin heillä (Fairtlough 2008, 526; Leddy ym. 2012, 248). 

Sateenkaariperheyhteisön kerrotaan lisäksi tarjoavan paljon erilaisia roolimalleja kasvun 

ja kehittymisen tueksi (Leddy ym. 2012, 248). 

Saffronin (1998, 39) tutkimuksessa 19-vuotias naisparin perheessä kasvanut 

Rachel kuvaa, kuinka sateenkaariperheessä kasvaneiden oma avoimuus perheestään voi 

auttaa muita ihmisiä muuttamaan asenteitaan seksuaalivähemmistöistä. Hän kertoo, 

kuinka muut ihmiset katsovat häntä, naisparin lasta, ja ajattelevat, ettei 

sateenkaariperheys olekaan niin outo asia. (Saffron 1998, 39.) Sateenkaariperheessä 

kasvaneiden puheenvuoroista välittyykin, kuinka nämä lapset ovat julkisen katseen 

kohteena. Heitä arvioidaan ja heidän kauttaan tehdään päätelmiä seksuaali- ja 
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sukupuolivähemmistöistä sekä niiden hyvyydestä tai huonoudesta. Tämä on yhteydessä 

sateenkaariperheessä kasvaneiden kokemaan paineeseen onnistua ja menestyä. 

Sateenkaariperheiden vanhemmat eivät siis ainoastaan edusta seksuaalisuuden ja 

sukupuolen moninaisuutta, vaan myös heidän lapsensa, seksuaalisesta 

suuntautumisestaan tai sukupuolen kokemuksestaan huolimatta. 
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4 NARRATIIVINEN LÄHESTYMISTAPA 

4.1 Narratiivisen tutkimuksen lähtökohtia 

Tämä tutkimus on kiinnostunut sateenkaariperheessä kasvaneiden lapsuusmuistoista ja 

lapsuuden aikaisista kokemuksista. Kokemuksia ja muistoja tutkin kertomuksen ja 

tarinan käsitteiden avulla. Kertomusten ja tarinoiden kautta pyrin kuvailemaan 

sateenkaariperheessä kasvamiseen liittyviä näkökulmia ja piirteitä lapsen näkökulmasta 

käsin muisteltuna. Tutkimukseni lähtökohdat ovat narratiivisessa tutkimuksessa. 

Narratiivisuus näkyy tutkimuksessa sekä taustafilosofiassa ja lähestymistavassa että 

tutkimusaineistossa ja aineiston analyysitavassa. Tähän pohjautuen esittelen tässä 

luvussa lyhyesti narratiivisen tutkimuksen lähtökohtia ja tietokäsitystä sekä avaan 

kertomuksen ja tarinan käsitettä narratiivisessa tutkimuksessa.  

Narratiivinen tutkimus ei ole tarkkarajainen teoreettis-metodinen viitekehys tai 

koulukunta, vaan pikemminkin tutkimuksellinen taustafilosofia. Narratiivisella 

tutkimuksella voidaankin viitata kaikkeen sellaiseen tutkimukseen, jossa tarkastellaan 

tarinoita ja kertomuksia. (Heikkinen 2002, 15; 2015, 156; Hänninen 1999, 15−16; 

Savolainen 2015, 63.) Kertomusten ja tarinoiden käsitetään narratiivisessa 

tutkimuksessa sekä välittävän että rakentavan tietoa ja todellisuutta (Fivush 2008, 50; 

Fraser 2004, 196; Heikkinen 2002, 15; 2015, 151; Pietikäinen & Mäntynen 2009, 105). 

Lähestymistavat narratiivisessa tutkimuksessa voivat kuitenkin poiketa toisistaan 

huomattavasti (Syrjälä, Estola, Uitto & Kaunisto 2006, 181). Tutkimuksen teoreettisen 

viitekehyksen tai taustafilosofian lisäksi narratiivisuudella voidaan tutkimuksessa viitata 

myös aineistonkeruuseen, tutkimusmetodiin, tutkimusaineistoon, aineiston 

analyysitapaan tai tapaan, jolla maailmaa ja sen ilmiötä jäsennetään (Casey 1995, 211; 

Erkkilä 2005, 199; Heikkinen 2002, 16, 20−21; 2015, 155; Hänninen 1999, 126; 

Kvernbekk 2003, 268; Polkinghorne 1995, 3, 7; Savolainen 2015, 63).  

Narratiivisessa tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita yksilöllisistä kokemuksista ja 

niille annetuista merkityksistä. Tavoitteena on kuunnella erilaisia kertomuksia, ja tuoda 

näiden kertomusten sisältö tutkimuksen avulla yhteiseksi tiedoksi. (Heikkinen 2002, 

42.) Narratiivisessa tutkimuksessa kertomukset käsitetään ihmiselle luonteenomaiseksi 
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tavaksi hahmottaa todellisuutta, jäsentää merkittäviä tapahtumia sekä muodostaa tietoa 

ympäristöstä ja itsestä (Atkinson 2002, 121−122; Fraser 2004, 180; Heikkinen 2002, 15; 

2015, 156; Hyvärinen & Löyttyniemi 2005, 189; Riessman 2008, 10; Squire 2013, 50). 

Kertomusten ajatellaan kertovan ihmisten elämästä ja auttavan meitä ymmärtämään ja 

selittämään maailmaa sekä ihmisen elämään kuuluvia tärkeitä asioita (Tamboukou, 

Andrews & Squire 2013, 2). Narratiivisessa tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita lisäksi 

siitä, miten yksilöllisissä kertomuksissa näkyvät yhteiskunnallinen aika ja kulttuuri. 

Historiallinen ja sosiaalinen konteksti osaltaan määrittävät, millaisia kertomuksia on 

mahdollista kertoa tänä päivänä ja tässä yhteiskunnallisessa kontekstissa. (Clandinin & 

Rosiek 2007, 42; Elliot 2005, 46; Hänninen 1999, 94; Pietikäinen & Mäntynen 2009, 

107; Squire ym. 2014, 86; Tamboukou 2013, 102.) 

Narratiivinen tutkimus näyttää mahdollistavan yksityiskohtaisia kuvia ja syvää 

ymmärrystä ihmisten elämästä. Narratiivisuus antaa mahdollisuuden havaita elämien ja 

kertomusten kompleksisuus, moninaisuus ja ristiriitaisuus. (Squire ym. 2014, 77.)  

Narratiivinen lähestymistapa eroaa diskursseihin suuntautuvasta lähestymistavasta 

muun muassa siten, että narratiivinen tutkimus painottaa kokemuksellisuutta ja kertojan 

oman äänen esille tuomista (Pietikäinen & Mäntynen 2009, 108). Henkilökohtaisten 

kertomusten ja merkityksenantojen kautta voidaan saada sisäpiirin tietoa niin ikään 

objektiiviselle tutkimuskentälle (Squire ym. 2014, 75). 

4.2 Narratiivinen käänne, sosiaalinen konstruktionismi ja 

postmodernismi 

Viime vuosikymmenien aikana kertomukset ja tarinat ovat yleistyneet 

tutkimusaineistona. Tätä on nimitetty esimerkiksi kielelliseksi (Hänninen 1999, 14), 

kerronnalliseksi (Hyvärinen 2004, 297) tai narratiiviseksi (Clandinin & Rosiek 2007, 

37; Heikkinen 2015, 150; Hyvärinen 2010; Riessman 2002, 696; Tamboukou ym. 2013, 

1) käänteeksi sosiaali- ja kasvatustieteen tutkimuskentällä. Heikkisen (2015, 156) 

mukaan narratiivisuuden esiintulo on yhteydessä tieto- ja tiedekäsityksen muutokseen 

kohti konstruktivismia. Konstruktivistisen tietokäsityksen mukaan tietäminen on 

henkilöstä, ajasta ja paikasta riippuvaa (Heikkinen 2015, 156). Rakennamme aktiivisesti 

mieleemme malleja ymmärtääksemme kokemuksiamme, ja muokkaamme näitä malleja 

uusien kokemuksien myötä (Schwandt 2002, 197). Narratiivinen tutkimus on yhdistetty 
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myös konstruktivistiseen tietokäsitykseen pohjautuvaan sosiaaliseen konstruktionismiin 

(ks. Savolainen 2015, 63).  

Sosiaalisessa konstruktionismissa huomioidaan, että ymmärryksemme ja 

tulkintamme eivät tapahdu tyhjiössä, vaan hyödyntäen kulttuurissa jaettua ymmärrystä, 

käytäntöjä ja kieltä (Schwandt 2002, 197). Sosiaalista konstruktionismia on haastavaa 

määritellä yksiselitteisesti, mutta yhteistä tätä lähestymistapaa hyödyntäville 

tutkimusotteille on sosiaalisen todellisuuden merkitysvälitteisyyden ja dynaamisuuden 

korostaminen (Forsberg 2014, 125). Narratiivisen tutkimuksen yhteys sosiaaliseen 

konstruktionismiin näkyy etenkin siinä, kuinka molemmissa lähestymistavoissa 

tarkastellaan kieltä sosiaalisen todellisuuden tuottajana (Clandinin & Rosiek 2007; 

Hänninen 1999, 14; Kujala 2006, 101−102; Polkinghorne 1995). Narratiivisten 

tutkijoiden välillä on kuitenkin eroja, kuinka vahvasti he sitoutuvat sosiaaliseen 

konstruktionismiin ja sen näkemykseen kielestä kokemuksen määräävänä tekijänä 

(Squire ym. 2014, 81−82). 

Narratiivinen tutkimus on yhdistetty samoin postmodernismiin ja 

poststrukturalismiin. Poststrukturalismi keskittyy tiedon luonteeseen kertomuksena. 

(Clandinin & Rosiek 2007, 37, 51−52; Erkkilä 2005, 199; Heikkinen 2002, 17.) 

Poststrukturalistisessa tarkastelutavassa ei kuitenkaan olla samalla tavalla kiinnostuneita 

yksilöllisistä kokemuksista tiedon ja ymmärryksen lähteinä, vaan tarkastelun kohteena 

on se, miten kulttuuriset diskurssit muotoilevat kertomuksia. Narratiivisessa 

tutkimuksessa puolestaan kulttuuriset tarinat ja ymmärtämisen tavat nähdään olevan 

yksilön resursseja kokemuksiensa tulkitsemisessa (Clandinin & Rosiek 2007, 55−56). 

Postmoderni näkemys on sosiaalisen konstruktionismin mukainen sen suhteen, että 

molemmissa lähestymistavoissa tiedon ajatellaan olevan yhteydessä aikaan, paikkaan ja 

sosiaaliseen kontekstiin (Heikkinen 2002, 18). Heikkisen (2002, 18) mukaan 

postmodernin lähestymistavan myötä narratiivisessa tutkimuksessa ei tavoitella 

objektiivista tai yleistettävää tietoa, vaan pikemminkin paikallista, henkilökohtaista ja 

subjektiivista tietoa. Postmoderni onkin siirtymistä yhtenäistä ja yleispätevää 

maailmankuvaa luovista ”suurista kertomuksista” subjektiivisiin ”pieniin 

kertomuksiin”, jotka voivat olla keskenään ristiriitaisia (Clandinin & Rosiek 2007; 

Heikkinen & Syrjälä 2008, 145; Sandelin 2007, 30). Nykyään tietämystä ovat 

monenlaiset pienet, luonteeltaan paikalliset ja persoonalliset kertomukset (Heikkinen 

2002, 14). 
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Postmoderni lähestymistapa on havaittavissa narratiivisessa tutkimuksessa myös 

suhtautumisessa tutkijaan ja tutkimustietoon. Modernistisessa tieteessä tutkija 

näyttäytyy objektiivisena ja puolueettomana tarkastelijana, kun taas postmodernissa 

tieteessä huomioidaan tutkijan tietämisen sidokset aikaan, paikkaan ja sosiaaliseen 

kenttään (Heikkinen 2015, 158). Postmodernismi korostaakin monien kertomusten ja 

versioiden yhtä aikaista rinnakkaiseloa, jolloin tutkijan kertomus on vain yksi kertomus 

muiden joukossa (Kuronen 2014, 88). Heikkisen (2015, 158) mukaan modernin 

tiedonkäsityksen muuttuminen postmodernimpaan suuntaan on rohkaissut marginaaliin 

syrjäytettyjä ihmisryhmiä luomaan omia kertomuksia ja irrottautumaan dominoivista 

”suurista kertomuksista”. 

4.3 Kertomus ja tarina narratiivisessa tutkimuksessa 

Narratiivisessa viitekehyksessä olennaisia käsitteitä ovat kertomus ja tarina. 

Arkikielessä, ja toisinaan myös tutkimuksissa, kertomuksen ja tarinan käsitettä 

käytetään toistensa synonyymeinä (Heikkinen 2015, 151; Hyvärinen & Löyttyniemi 

2005, 189; Hänninen 1999, 19−20). Narratiivisessa tutkimuksessa kertomuksen ja 

tarinan käsitteet on kuitenkin olennaista erottaa. Yhtenäistä kertomuksen määritelmää ei 

ole narratiivisessa tutkimuksessa saatavilla (ks. Squire, Andrews & Tamboukou 2008, 

1). Kertomuksella voidaan viitata lähes koko elämän kattavaan elämäkertaan, mutta 

myös pieniin tai suuriin kertomuksiin viime aikojen kokemuksista. Kaikki puhe tai 

teksti ole kertomusta, vaan kertomuksiin liittyy olennaisesti kokemuksellisuus ja 

tapahtumien suhteuttaminen toisiinsa. (Hyvärinen & Löyttyniemi 2005, 190−191; 

Riessman 2008, 5; Squire ym. 2014, 6.) Tässä tutkimuksessa kertomus on representaatio 

sateenkaariperheessä kasvamisesta (ks. Tuovinen 2014, 42). Kertomus sisältää 

haastateltavan kerrontaa omista lapsuuden muistoistaan, kokemuksistaan, 

tulkinnoistaan, ajatuksistaan ja mielipiteistään (Mason 2002, 53; Savolainen 2015, 62). 

Yhden haastateltavan vastauksien muodostama kokonaisuus on näin yksi kertomus. 

Yhden haastateltavan kertomus voi sisältää useita tarinoita. 

Tarinan käsite viittaa kertomuksen osaan. Yksi kertomus sisältää tavallisesti useita 

eri tarinoita. (Chase 2005, 652; Hänninen 1999, 19−22.) Tarinat ovat tapahtumien 

kuvauksia, jotka sisältävät alun, keskiosan ja lopun (Elliot 2005 23−24; Heikkinen 

2015, 151; Hyvärinen & Löyttyniemi 2005, 189; Hänninen 1999, 19−20; 2015, 170; 

Kvernbekk 2003, 268−269; Squire ym. 2014, 112; Ukkonen 2006, 192). Tarinan 
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tapahtumia yhdistää tarinan juoni. Juoni liittää peräkkäiset tapahtumat toisiinsa 

muodostaen ymmärrettävän ja johdonmukaisen kokonaisuuden (Elliot 2005 23−24; 

Fraser 2004, 180). Tarinan tapahtumiin liittyy erilaisia tunne- ja arvolatauksia 

(Hänninen 2015, 170; Kvernbekk 2003, 268−269). Etenkin tarinoiden loput ovat 

merkittäviä, sillä ne määräävät tapahtumien merkityksen tarinassa (Elliot 2005, 11). 

Yhtenäisen tarinan muodostamiseksi tarinoihin nostetaan osaksi niitä tapahtumia ja 

episodeja, jotka kyseiseen tarinaan sen hetkisen tilanteen myötä sopivat (Hänninen 

1999, 55, 63). Narratiivisessa tutkimuksessa analysoidaan tyypillisesti kertomusten 

tarinoita. Analyysitavat eroavat toisistaan siten, tarkastelevatko ne tarinoiden 

analyysissa ainoastaan tapahtumia vai myös tapahtumiin liittymätöntä kerrontaa, joka 

on muuten merkittävää (ks. Squire 2013, 37; Tamboukou ym. 2013, 5−6). Tässä 

tutkimuksessa aineiston analyysissa analysoin tapahtumakuvausten lisäksi tapahtumiin 

liittymätöntä, subjektiivisen kertomuksen kannalta merkittäviä kerronnankohtia. 

Narratiivisen aineiston analyysissa tutkitaan myös, millaisia kulttuurisia ja 

yhteisöllisiä tarinoita kertomuksissa hyödynnetään (Fivush 2008, 1; Pietikäinen & 

Mäntynen 2009, 105; Ukkonen 2006, 195). Näin tarinan käsitteellä viitataan niin ikään 

kulttuurisiin tarinoihin. Nämä kulttuuriset tarinat näyttäytyvät erilaisina kerrontatapoina 

oman kertomuksen kertomisessa. Kertomuksen kertomisessa kulttuurisia tarinoita 

yhdistetään omiin kokemuksiin (Elliot 2005, 127; Hänninen 1999, 78−79). Kulttuurin 

tarjoamat tarinat voivat sekä rikastaa että kahlita omien kokemusten ymmärtämistä ja 

tulkintaa (Hänninen 1999, 15, 22, 78−79; Kujala 2006, 105).  

Kulttuuriset tarinat tarjoavat siis neuvoja, miten rakentaa omaa kertomusta. Ne 

eivät kuitenkaan määrää yksilöllisen kertomuksen sisältöjä. (Gubrium & Holstein 1998, 

170.) Henkilö saattaakin hylätä ensimmäisenä tarjoutuvan ”standarditarinan” 

kokemuksensa jäsentämisessä ja etsiä toisenlaisen jäsennyksen, mikä sopii hänen 

tilanteeseensa ja kokemukseensa paremmin (Hänninen 1999, 78−79). Hännisen (1999, 

78−79) mukaan yksilön luovuutta oman kertomuksensa kertomisessa määrittää se, 

kuinka monipuolinen yksilön omaksuma tarinavarasto on sekä, kuinka kaavamaisia 

kulttuurin tarjoamat tarinat ovat. Subjektiiviset kertomukset kertovat siis aina 

kulttuurisista tarinoista (Elliot 2005, 46; Fraser 2004, 180; Hänninen 1999, 94; Phoenix 

2013, 77; Riessman 2002, 697). Tässä tutkimuksessa analysoin jokaisen haastateltavan 

kertomusta etsimällä kerronnasta kulttuurisia tarinoita. Kulttuuriset tarinat esittelen 

tyyppitarinoiden muodossa. Tyyppitarinoita havainnollistan muodostamieni 
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esimerkkitarinoiden kautta. Esimerkkitarinat olen koonnut usean haastateltavan 

kertomusten tarinoista (Hänninen 1999, 34−35). 

Subjektiivista kertomusta analysoidessa on tärkeää huomioida, ettei kertomus 

koetuista tapahtumista kerro suoraan elämästä. Pitkälle muotoiltuun kertomukseen 

verrattuna itse eletty elämä on perin kaoottista. (Squire ym. 2014, 110.) Lisäksi 

kertomus on valintojen summa: jotain kerrotaan ja jotain jätetään kertomatta 

(Pietikäinen & Mäntynen 2009, 107). Kertomus menneisyyden tapahtumista kerrotaan 

nykyisyyteen peilaten ja nykyisyydestä käsin rakentaen. Tämän myötä kertomus on aina 

representaatio kokemuksista, ja kertomus ei ole ikinä sama asia kuin eletty kokemus. 

(Elliot 2005, 126; Riessman 1993, 11; Squire 2013, 50−51.) Kertomusta ei tulisikaan 

katsoa peilinä ulkoiseen todellisuuteen tai täsmällisenä kuvauksena siitä, mitä on 

tapahtunut (Riessman 1993, 5, 64). Kertomus esitetään eri tavoin eri sosiaalisissa 

konteksteissa (Squire 2013, 50−51). 

Kertomuksen kerrontatilanne säätelee osaltaan sitä, mitä on sopivaa kertoa ja mitä 

ei, ja millä tyylillä (Hänninen 1999, 56). Kertomukset ovat siis performatiivisia. 

Kertomus on aina suunnattu jollekin ja niillä on jokin tietty funktio (Pietikäinen & 

Mäntynen 2009, 106; Riessman 2008, 183). Se, miten kertomus ymmärretään, on 

kuulijasta ja kontekstista riippuvaista (Squire ym. 2014, 5−6). Lisäksi kuulija 

tyypillisesti osallistuu kertomuksen tuottamiseen esittämällä kysymyksiä ja tekemällä 

tarkennuksia (Riessman 1993, 10). Henkilön kertoessa kertomustaan hän saa 

mahdollisuuden ottaa etäisyyttä siihen ja muokata sitä yhdessä toisen kanssa. Näin 

sosiaalinen kerrontatilanne vaikuttaa monin tavoin kertomuksen lopulliseen muotoon. 

(Hänninen 1999, 55.) 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

5.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tutkimus on kiinnostunut täysi-ikäisten sateenkaariperheissä kasvaneiden 

lapsuusmuistoista ja lapsuuden aikaisista kokemuksista. Tutkimuksessa lapsuuden 

katson ulottuvaksi 18:sta ikävuoteen. Tutkimuksen kohdejoukoksi olen valinnut täysi-

ikäiset sateenkaariperheessä kasvaneet Sateenkaariperheet ry:n Sateenkaariperheiden 

lasten hyvinvointi -hankkeen (2014−2018) myötä. Kyseinen hanke selvittää 7−18-

vuotiaiden sateenkaariperheiden lasten kokemuksia. Tutkimus pyrkii tuottamaan 

lisätietoa kyseisen hankkeen kylkeen tutkimalla kahdeksantoista ikävuotta täyttäneiden 

ja sitä vanhempien sateenkaariperheessä kasvaneiden kokemuksia ja näkemyksiä. 

Tärkeitä näkökulmia sateenkaariperheiden lasten lapsuuteen voi jäädä huomaamatta, 

mikäli tutkimuksissa keskitytään vain lasten ääniin (ks. Vanderbeck 2010, 45). 

Tarkastelen sateenkaariperheessä kasvaneiden kerrontaa lapsuuden aikaisista 

kokemuksistaan ja lapsuusmuistoistaan narratiivisen tutkimuksen lähtökohtien 

mukaisesti. Tutkimuksen kautta pyrin selvittämään, mitä ja miten sateenkaariperheessä 

kasvamisesta kerrotaan. Tutkimuskysymykset muodostin seuraavanlaisiksi: 

1. Millaisia tarinoita sateenkaariperheessä kasvamisesta kerrotaan? 

2. Miten haastateltavat kuvaavat heteronormatiivisessa yhteiskunnassa kasvamista 

sosiaalisen ympäristönsä homofobiaa ja sateenkaariperhetaustan merkitystä 

heille itselleen? 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen pyrin vastaamaan etsimällä aineistosta erilaisia 

kerronnan tapoja, joiden kautta sateenkaariperheessä kasvaneet tekevät ymmärrettäväksi 

ja merkityksellistävät kokemuksiaan (ks. Lubbe 2008, 32). Kerronnan tapoja etsin 

haastateltavien kertomuksista. Kertomukseen katson kuuluvaksi lapsuusmuistojen ja 

kokemuksien lisäksi myös haastateltavan tulkinnat, ajatukset ja mielipiteet (ks. Mason 

2002, 53; Savolainen 2015, 62). Yksi kertomus sisältää tavallisesti useita eri tarinoita eli 

tapahtumien kuvauksia (Chase 2005, 652; Hänninen 1999, 19−22). Eri haastateltavien 

kertomusten tarinoita yhdistelemällä konstruoin tyyppitarinoita. Tyyppitarinoiden avulla 
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pyrin luomaan kokonaiskuvaa sateenkaariperheessä kasvaneiden erilaisista 

kokemuksista. (Mykkänen 2010, 49.) Muodostamani tyyppitarinat ja näitä 

tyyppitarinoita havainnollistavat esimerkkitarinat esittelen luvussa 6 

Sateenkaariperheessä kasvaneiden tarinoita lapsuudestaan. 

Toiseen tutkimuskysymykseen pyrin vastaamaan etsimällä aineistosta yhteisiä 

teemoja liittyen yhteiskunnan heteronormatiivisuuteen, sateenkaariperheistä 

kertomiseen, sosiaalisen ympäristön homofobiaan ja sateenkaariperhetaustan 

merkitykseen haastateltaville itselleen. Teemat toimivat ikään kuin ikkunoina, joiden 

kautta tarkastella sateenkaariperheiden arkea lapsen näkökulmasta. Luvussa 7 

esittelemäni teemat valaisevat sateenkaariperheessä kasvamisen eri puolia ja 

mahdollistavat sateenkaariperheiden lasten arkeen kurkistamisen. (ks. Tuovinen 2014, 

12, 33.) 

5.2 Tutkimukseen osallistujat ja heidän tavoittamisensa 

Tutkimuksen kohdejoukko koostuu kahdestatoista täysi-ikäisestä sateenkaariperheessä 

ainakin osan lapsuudestaan tai nuoruudestaan kasvaneista henkilöistä. Tutkimukseen 

osallistujien iät vaihtelevat 18 ikävuodesta 30 ikävuoteen. Tutkimukseen osallistujat 

saavutin tiedottamalla tutkimuksesta Sateenkaariperheet ry:n ja Seta ry:n Facebook-

sivujen ja uutiskirjeen kautta. Sateenkaariperheet ry:n ja Seta:n Facebook-sivut ovat 

kaikille Facebookin käyttäjille avoimia sivustoja, joilla jaetaan tietoa ajankohtaisista 

aiheista ja tutkimuksista liittyen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin. Seta:n ja 

Sateenkaariperheet ry:n Facebook-sivujen lisäksi tiedotin tutkimuksesta Sateenkaari-

Suomi-Facebook-ryhmässä, joka on suljettu ryhmä. Tämä tarkoittaa sitä, että ryhmän 

ilmoitukset nähdäkseen Facebook-käyttäjän tulee lähettää ryhmän ylläpidosta 

vastaaville henkilöille liittymispyyntö ryhmään pääsemiseksi. Sateenkaari-Suomi-

ryhmä kuvaa sivuillaan tarkoituksekseen tuoda suomalaiset sateenkaari-ihmiset yhteen 

ja mahdollistaa yhteisen keskustelualustan. Sateenkaari-Suomi-ryhmässä oli 

tutkimuksen tekoaikaan noin 5500 jäsentä.  

Aineistonkeruuajankohta oli joulukuusta 2016 helmikuuhun 2017. Haastateltavien 

tavoittaminen alkoi tiedottamalla tutkimuksesta 12.12.2016 sekä Sateenkaariperheet 

ry:n että Seta:n Facebook-sivuilla. Tällöin tutkimukseen osallistumisen tavoiksi tarjosin 

kasvokkain tapahtuvaa keskustelunomaista haastattelua sekä vapaamuotoisen 

kirjoitelman kirjoittamista. Ilmoituksessa kerroin, että haastatteluja on mahdollista 
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toteuttaa Helsingissä, Hyvinkäällä ja Jyväskylässä. Joulukuun tiedotuksen myötä kaksi 

sateenkaariperheessä kasvanutta otti minuun yhteyttä ja kertoi olevansa kiinnostuneita 

osallistumaan tutkimukseen. Toinen heistä asui aineistonkeruun aikana ulkomailla ja 

toivoi voivansa vastata haastattelukysymyksiin sähköpostitse. Toinen kiinnostuneista 

puolestaan halusi tulla haastateltavaksi Helsinkiin, mutta yhteisen ajan ja 

haastattelupaikan löytäminen osoittautui hankalaksi. Sateenkaariperheet ry:ltä oli 

avuliaasti tarjottu toimistotiloja haastattelujen toteuttamiseen Helsingissä, mutta 

joulupyhien aikaan toimistolla työskentelevät ihmiset olivat pääasiassa joululomilla. 

Lopulta päädyimme myös toisen tutkimuksesta kiinnostuneen kohdalla tekemään 

sähköpostihaastattelun. 

Kuukausi ensimmäisen ilmoituksen laittamisen jälkeen päätin uusia ilmoituksen 

jälleen Sateenkaariperheet ry:n ja Seta:n Facebook-sivuilla. Koska aiempi ilmoitus ei 

ollut saanut aikaan kuin kaksi yhteydenottoa, päätin lisätä Sateenkaariperheet ry:n 

Facebook-sivuilla julkaistavaan ilmoitukseen (16.1.2017) mahdollisuuden osallistua 

tutkimukseen vastaamalla haastattelukysymyksiin sähköpostitse. Tämä ei kuitenkaan 

poikinut seuraavan viikon aikana yhteydenottoja. Siitä johtuen, kun Seta:n Facebook-

sivuilla ilmoitus tutkimuksesta uusittiin 24.1.2017, tutkimukseen osallistumisen tavaksi 

tarjosin ainoastaan haastattelukysymyksiin vastaamisen sähköpostitse. Tähän päädyin 

siksi, että kaikki tutkimuksesta kiinnostuneet olivat osallistuneet tutkimukseen 

vastaamalla haastattelukysymyksiin sähköpostitse. Näin ollen aineistonkeruutavalta 

yhdenmukaiset vastaukset olisivat keskenään muodoltaan samankaltaisia ja näin 

aineiston analyysi mahdollisesti yksinkertaisempaa. Lisäksi tarjoamalla vain yhden 

mahdollisen tavan osallistua tutkimukseen ilmoitusta oli mahdollista selkeyttää ja 

lyhentää huomattavasti, mikä puolestaan voisi olla positiivisesti yhteydessä useampiin 

yhteydenottoihin. Sateenkaari-Suomi-Facebook-ryhmään lisäsin ilmoituksen 

ensimmäistä kertaa 23.1.2017. Samoin tässä ilmoituksessa tarjosin tutkimukseen 

osallistumisen tavaksi ainoastaan mahdollisuuden vastata haastattelukysymyksiin 

sähköpostitse. Näiden ilmoitusten lisäämisen kautta sain seuraavan kuukauden kuluessa 

lopulta vielä kymmenen yhteydenottoa. 

Tutkimukseen osallistujien saaminen osoittautui hankalammaksi kuin etukäteen 

osasin odottaa. Ahkerasta tiedottamisesta ja eri tiedottamisen kanavista huolimatta 

yhteydenottoja tuli harmillisen vähän. Syynä tähän voi olla esimerkiksi vaatimus täysi-

ikäisyyteen ja väärät viestimiskanavat. Monikaan sateenkaariperheessä kasvanut ei 

välttämättä seuraa Seta:n tai Sateenkaariperheet ry:n toimintaa Facebookissa. Samoin 
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Sateenkaari-Suomi-ryhmä on ensisijaisesti suunnattu ”sateenkaari-ihmisille”. 

Tutkimusten mukaan kuitenkin suuri osa sateenkaariperheessä kasvaneista identifioituu 

heteroseksuaaleiksi (Tasker 2005, 233), joten heidän tavoitteleminen sateenkaari-

ihmisille suunnattujen ryhmien kautta voi olla täysin vääränlainen tapa toimia. Sain 

kuitenkin myös tutkijana kokea sateenkaariperheisiin liitettyä yhteisöllisyyden 

kokemusta (Leddy ym. 2012, 252), sillä monet minuun yhteyttä ottaneet ja 

tutkimuksesta kiinnostuneet olivat ensisijaisesti kuulleet tutkimuksesta kavereiltaan, 

tuttaviltaan tai perheenjäseniltään.  

Tutkimukseen osallistumisen vähäisyyden takia kysyin osalta tutkimukseen 

osallistuneilta, voisivatko myös heidän sisaruksensa vastata haastattelukysymyksiin. 

Lisäksi osa tutkimukseen osallistuneista ehdotti tätä itse. Aina sisarukset eivät olleet 

kiinnostuneita osallistumaan tutkimukseen. Yhdestä perheestä kuitenkin kaikki kolme 

sisarusta vastasivat haastattelukysymyksiin, toisesta kaksi sisarusta. Myös 

kansainvälisissä sateenkaariperheisiin liittyvissä tutkimuksissa on hyödynnetty saman 

perheen sisaruksia informantteina, sillä tutkimukseen osallistumisen prosentti on 

tavallisesti alhainen (ks. Lubbe 2008, 328). 

5.3 Aineistonkeruu 

Alkuperäinen tavoite toteuttaa haastattelut kasvokkain kaatui lopulta omaan 

mahdottomuuteensa. Tutkimuksesta kiinnostuneet asuivat eri puolella Suomea tai jopa 

Suomen rajojen ulkopuolella. Lisäksi yhteisten aikojen ja haastattelupaikkojen 

löytäminen oli haastavaa. Suurimpana tutkimuksellisena haasteena oli kuitenkin lopulta 

se, että vain harvat osoittivat olevansa kiinnostuneita osallistumaan tutkimukseen. Ehkä 

kasvokkain tapahtuva haastattelu koettiin liian työlääksi tai intiimiksi ja mahdollisesti 

omalle henkilökohtaiselle alueelle tunkeutuvaksi (ks. Tiittula, Rastas & Ruusuvuori 

2009, 267). Toisena vaihtoehtona tarjosin vapaamuotoisten kirjoitelmien kirjoittamista. 

Se ei kuitenkaan saanut aikaan innostusta tai yhteydenottoja. Lopulta helposti 

lähestyttävä, arkinen ja tietyllä tapaa mutkaton tapa vastata haastattelukysymyksiin 

sähköpostitse valikoitui aineistonkeruumenetelmäksi kaikkien tutkimukseen 

osallistuneiden kohdalla. 
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5.3.1 Sähköpostihaastattelu aineistonkeruumenetelmänä 

Haastattelujen tekeminen sähköpostitse alkoi yleistyä 2000-luvun alkupuolelta lähtien 

(O’Connor, Madge, Shaw & Blamk 2008, 271; Opdennakker 2006). 

Sähköpostihaastattelun etuna perinteiseen kasvokkain tapahtuvaan haastatteluun 

verrattuna voidaan pitää menetelmän edullisuutta ja tietynlaista helppoutta. Aineisto on 

valmiina tekstimuodossa ilman aikaa vievää litterointia (O’Connor ym. 2008, 271; 

Tiittula ym. 2009, 264). Lisäksi sähköpostihaastatteluissa haastateltavia voidaan 

tavoittaa pitkänkin matkan päästä ilman lisäkustannuksia (Tiittula ym. 2009, 266). 

Sähköpostihaastattelun voidaan arvioida sopivan laadulliseen tutkimukseen silloin, kun 

haastatteluaineiston nonverbaalit viestit, äänensävyt ja kerronnanluonne eivät ole 

tutkimuksen kiinnostuksen kohteena. Sähköpostihaastattelu myös vaatii sekä 

haastattelijalta että haastateltavilta mahdollisuuden ja riittävät taidot tietokoneen kautta 

tapahtuvaan sähköiseen viestintään (Opdnakker 2006; Tiittula ym. 2009, 267). 

Sähköpostihaastattelut voidaan toteuttaa samanaikaisesti eli synkronoidusti tai 

eriaikaisesti. Eriaikainen haastattelu on enemmän käytössä sosiaalitieteissä. (O’Connor 

ym. 2008, 271.) Eriaikaisessa haastattelussa haastattelija lähettää tutkimukseen 

osallistumisesta kiinnostuneille sähköpostin, joka sisältää haastattelukysymykset. 

Haastattelukysymykset voidaan kirjoittaa sähköpostin viestikenttään tai lähettää 

erillisessä dokumentissa sähköpostin liitetiedostona. Haastateltavien tehtäväksi jää 

vastata kysymyksiin ja lähettää valmiit vastaukset tutkijalle. (O’Connor ym. 2008, 271.) 

Tässä tutkimuksessa lähetin haastattelukysymykset kaikille tutkimuksesta 

kiinnostuneille alun perin sähköpostin liitetiedostona. Jälkeenpäin kuitenkin sain tietää, 

että monien kohdalla tämä menettely hankaloitti vastaamista puuttuvien tai 

vanhentuneiden tekstienkäsittelyohjelmien vuoksi. Kuultuani ongelmasta lähetin 

kaikille tutkimuksesta kiinnostuneille haastattelukysymykset uudestaan, tällä kertaa 

sähköpostin viestikenttään kirjoitettuna. Monet haastateltavista kokivat tämän 

helpottavan huomattavasti vastaamista. Ainoastaan yksi kahdestatoista haastateltavasta 

vastasi haastattelukysymyksiin lähettämällä minulle erillisen vastaukset sisältävän 

liitetiedoston, muut kirjoittivat vastauksensa suoraan sähköpostin viestikenttään. 

Usein sähköpostitse tehdyissä haastatteluissa haastattelu toteutetaan ajan kuluessa 

niin, että haastattelukysymykset lähetään haastateltaville osissa. Menettelyllä pyritään 

siihen, ettei haastateltavia rasiteta heti prosessin aluksi pitkällä listalla 

haastattelukysymyksiä. (O’Conner ym. 2008, 271; Tiittula ym. 2009, 266.) Tässä 
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tutkimuksessa tällainen vuorovaikutus haastattelijan ja haastateltavan välillä jäi 

kuitenkin puuttumaan aikataulullisista syistä. Lähetin kaikki haastattelukysymykset 

tutkimuksesta kiinnostuneille yhdellä kertaa. Kaikille haastateltaville suunnattuja 

kysymyksiä oli yhteensä kahdeksantoista kappaletta, minkä lisäksi transvanhempien 

lapsille oli suunnattu kolme ylimääräistä kysymystä (ks. liite 1). Kysymysten suuren 

määrän vuoksi ohjeistin haastateltavia valitsemaan listasta ne kysymykset, joihin he itse 

haluavat vastata tai jotka ovat heidän kokemuksiensa kannalta olennaisimpia. Kerroin, 

että tutkimukseen osallistumiseksi riittää, että haastateltava vastaa vain muutamaan 

kysymykseen. Ohjeistuksena lisäksi oli, että haastateltavat saavat päättää, kuinka 

laajasti he kysymyksiin vastaavat. Näin tutkimukseen osallistuminen oli mahdollista 

käytännössä suhteellisen pienellä panostuksella.  

Tekemällä tutkimukseen osallistumisen mahdollisimman vaivattomaksi ja 

nopeaksi pyrin houkuttelemaan sateenkaariperheessä kasvaneita osallistumaan 

tutkimukseen. Vaikka tutkimukseen osallistuminen oli mahdollista vastaamalla vain 

muutamaan kysymykseen, kaikki haastateltavat vastasivat vähintään yhteentoista 

kysymykseen, osa jopa yhdeksääntoista kysymykseen. Vastausten pituudet vaihtelivat 

kuitenkin merkittävästi. Vastausten kokonaispituus vaihteli yhdestä sivusta viiteen 

sivuun rivivälillä 1 (Times New Roman, fonttikoko 12). Tämä kertoo kirjoitusten 

keskinäisestä monimuotoisuudesta (ks. Savolainen 2015, 37). Lisäksi monet 

haastateltavista yhdistelivät muodostamiani haastattelukysymyksiä toisiinsa omaan 

kertomukseensa nojautuen ja siihen suhteuttaen. Yhteensä aineistoa kertyi 37 sivua 

rivivälillä 1 (Times New Roman, fonttikoko 12). 

Eriaikaisen sähköpostihaastattelun yksi merkittävimmistä eduista on se, että 

haastateltavat voivat itse valita heille sopivan ajan ja paikan vastata 

haastattelukysymyksiin (Tiittula ym. 2009, 266). Toisaalta eriaikaisessa haastattelussa 

haastateltavien vastauksia saattaa tutkija joutua odottamaan pitkänkin aikaa 

(Opdenakker 2006). Sähköpostitse lähetettyihin haastattelukysymyksiin on lisäksi 

helppo unohtaa vastata (O’Conner 2008, 273), ja myös tässä tutkimuksessa 

haastateltavien vastausten saaminen vaati yleensä muutaman muistuttelukerran. Yhden 

haastateltavan vastaukset jäivät kokonaan puuttumaan toistuvasta muistuttelusta 

huolimatta.  

Sähköpostihaastatteluissa haastattelijan ja haastateltavan välinen etäisyys on sekä 

menetelmän etu että sen mahdollinen haittapuoli. Sähköpostihaastattelussa 

arkaluontoisten asioiden tai kriittisten mielipiteiden esittäminen voi olla haastateltavalle 
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helpompaa kuin mitä se olisi kasvokkain tapahtuvassa haastattelussa (Kuula 2011, 174; 

Tiittula ym. 2009, 267). Toisaalta luottamuksellisen suhteen luominen haastateltavaan 

voi olla haastattelijalle vaikeampaa etäisyyden päästä. Luottamuksellisuus puolestaan 

on yhteydessä siihen, millaisia asioita haastateltavat ovat valmiita kertomaan elämästään 

ja kokemuksistaan. (O’Connor 2008, 276; Tiittula ym. 2009, 268.) 

Sähköpostitse tapahtuvaan haastatteluun liittyy myös monia muita haasteita. 

Esimerkiksi kirjoitettujen vastausten sävyjen tulkitseminen on vaikeampaa kasvokkain 

tapahtuvaan haastatteluun verrattuna. Isoilla kirjaimilla kirjoittamisen kautta 

haastateltava voi painottaa jonkin asian tärkeyttä (Savolainen 2015, 41), mutta se voi 

olla samoin huolimattomuutta näppäimistön käsittelyn suhteen (Tiittula ym. 2009, 265). 

Lisäksi haastattelijan on sähköpostihaastattelussa erittäin tärkeää kiinnittää huomiota 

käyttämäänsä kieleen ja sanavalintoihin. Sanavalintojen tekemiseen kannattaakin 

käyttää aikaa, sillä sähköpostihaastatteluissa ei ole yhtä vaivatonta, muttei 

mahdotontakaan, pyytää tarkennusta johonkin haastateltavan kertomaan asiaan (Tiittula 

ym. 2009, 266). Lisäksi arkaluontoisista asioista kysyttäessä haastateltava ei pysty 

käyttämään hyväksi haastattelijan äänensävyä tai kasvojen ilmeitä. Tästä syystä 

huolimattomasti muotoillut haastattelukysymykset voivat toisinaan tuntua 

haastateltavista tunkeilevilta tai töykeiltä. (Tiittula ym. 2009, 270.) 

Haastattelukysymykset muodostin aiempien sateenkaariperheiden lasten 

kokemuksia käsittelevien tutkimusten tulosten pohjalta. Pyrin muotoilemaan 

haastattelukysymykset sellaiseksi, että ne houkuttelevat tarinoiden kertomiseen. 

Tarinoita lapsuudesta tavoittelin pyytämällä haastateltavia kertomaan jostain tietystä 

menneisyyden tapahtumasta tai tilanteesta (Chase 2003, 276−281; Eskola & Suoranta 

2014, 23). Pidin haastattelukysymykset kuitenkin arkikielisinä (Chase 2003, 275). 

Jokaiselta haastateltavalta kysyin hänen ikänsä ja sukupuolensa.  

Narratiivisessa haastattelussa huomioidaan, että haastattelija osallistuu 

kertomuksen tuottamiseen tekemällä tarkentavia kysymyksiä ja ohjaamalla haastattelua 

tiettyihin aiheisiin (Fraser 2004, 185). Kasvokkain tapahtuvassa haastattelussa 

haastattelija ja haastateltava voivat reagoida nopeasti toistensa sanomiseen (Opdenakker 

2006; Ruusuvuori & Tiittula 2005, 36), mikä myös ohjaa haastateltavan kertomuksen 

kertomista tiettyyn suuntaan. Tekemässäni sähköpostihaastattelussa tällainen vastausten 

ohjaileminen oli kuitenkin vähäisempää kuin perinteissä kasvokkain tapahtuvassa 

haastattelussa. Huomioin kuitenkin, että muodostamillani haastattelukysymyksillä 

ohjasin haastateltavia tiettyihin aiheisiin ja tietynlaisiin vastauksiin. 
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Sähköpostihaastattelujen huonona puolena on pidetty sitä, että haastateltavien 

vastaukset ovat vähemmän spontaaneja ja enemmän reflektoidumpia kuin kasvokkain 

tapahtuvissa haastatteluissa (Opdenakker 2006). Sähköpostihaastattelut 

mahdollistavatkin haastateltaville usein suhteellisen pitkän ajan vastata ja muokata 

vastauksiaan haastattelukysymyksiin (O’Connor 2008, 273). Narratiivisessa 

tutkimuksessa vastausten pitkälle prosessoitu luonne ja haastateltavan reflektointi ovat 

kuitenkin vähemmän ”haitallisia” kuin esimerkiksi fenomenologisessa tutkimuksessa. 

Fenomenologisen tutkimuksen tarkastellessa kokemuksen olemusta ja ydintä 

narratiivinen tutkimus on kiinnostunut kokemuksen monista eri ulottuvuuksista. 

Fenomenologi siis tavoittelee mahdollisimman reflektoimattomia kokemuksien 

kuvauksia monelta eri ihmiseltä, kun taas narratiivisessa tutkimuksessa kertojan 

reflektio on jopa toivottavaa, ja sen kautta tutkijalle voi riittää vain muutama ihminen 

tutkimuksen informanteiksi. (Erkkilä 2005, 202.) Sähköpostihaastattelut ovat lisäksi 

tutkimusetiikan kannalta suhteellisen selkeitä, sillä haastateltavat voivat itse miettiä ja 

päättää, millaisia asioita ja tietoja he haluavat vastauksissaan tuoda esiin (Kuula 2011, 

177). 

5.3.2 Lapsuusmuistojen tutkiminen muistelukirjoittamisen kautta 

Vaikka tässä tutkimuksessa aineisto kerättiin sähköpostihaastattelua käyttäen, kyseessä 

ei ollut vuorovaikutteinen keskusteleminen, kysyminen ja vastaaminen, vaan 

pikemminkin itsenäinen kirjoitustilanne. Koska tekemäni sähköpostihaastattelut 

vastaavat toteutustavaltaan enemmän muistelukirjoittamista kuin varsinaista 

vuorovaikutteista haastattelutilannetta, käsittelen seuraavaksi muistelukirjoittamisen 

lähtökohtia ja ominaispiirteitä. Ennen muistelukirjoittamisen tarkastelua 

aineistonkeruumenetelmänä, avaan kuitenkin retrospektiiviseen lapsuuden muisteluun 

liittyviä haasteita ja muistitiedon periaatteita. 

Retrospektiiviseen lapsuuden muisteluun liittyy monia tutkimuksellisia haasteita. 

Muistitietotutkimuksessa huomioidaan, että muistaminen on valikoivaa, muokkaavaa ja 

kohdettaan muuntavaa toimintaa (Apo 1995, 183; Huuskonen 2005, 54; Korkiakangas 

1999, 164−170; Savolainen 2015, 11). Muisteluun vaikuttavat koetut 

elämäntapahtumat, muistelun konteksti ja muistelijan omat tarkoitusperät (Fingerroos & 

Haanpää 2006, 34; Korkiakangas 1999, 174). Muistelussa myös hyödynnetään 

kulttuurisesti ja yhteisöllisesti hyväksyttyjä menneisyyden tulkintoja (Huuskonen 2005, 
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54; Korkiakangas 1999, 164−170; Savolainen 2015, 43). Muistellessamme menneitä 

tapahtumia voimme pyrkiä tietoisesti unohtamaan asioita, jotka ovat olleet meille 

epämieluisia (Huuskonen 2005, 55). Näin ollen muistiin perustuvasta aineistoista ei 

voida päätellä, miten asiat olivat tai mitä todella on tapahtunut. Muistelussa 

menneisyyttä ja sen tapahtumia ei toistekaan sellaisenaan, vaan menneitä tapahtumia 

tulkitaan nykyhetken lähtökohdista käsin (Makkonen 2005, 85; Savolainen 2015, 11, 

43). 

Tutkimukseni lähtökohdat ovat tulkinnallisessa ja ymmärtävässä 

muistitietotutkimuksessa. Realistiseen muistitietotutkimukseen vastakkaisena 

lähestymistapana tulkinnallinen muistitietotutkimus ei tavoittele yleispätevää tietoa tai 

totuutta. Tulkinnallisessa muistitietotutkimuksessa muistelu nähdäänkin kerrontana ja 

menneisyyden tulkintana, jolloin olennaista ovat subjektiiviset menneisyydelle annetut 

merkitykset. (Ukkonen 2006, 188.) Samoin ymmärtävässä muistitietotutkimuksessa 

huomioidaan, että saadut tutkimustulokset ovat vahvasti subjektiivisia, 

monimerkityksellisiä ja aina tietynlainen neuvottelun tulos (Fingerroos & Haanpää 

2006, 39). Tulkinnallisessa muistitietotutkimuksessa lähtökohtana on, että muistelussa 

tulevat esiin asiat ja tapahtumat, jotka ovat muistelijoiden itsensä mielestä muistamisen 

ja kertomisen arvoisia. Näin ollen tavoitteena ei ole tavoittaa sitä, ”mitä todella on 

tapahtunut”, vaan muodostaa perusteltu ja uskottava tulkinta ilmiöstä. (Ukkonen 2006, 

188.) 

Koska muisteluaineistot ovat luonteeltaan kertovia, muisteluaineistoa 

hyödyntävän tutkijan on Ukkosen (2006, 189) mielestä luontevaa hyödyntää 

narratiivisen tutkimuksen ja ajattelun näkökulmia. Kuten tulkinnallisessa 

muistitietotutkimuksessa, myös narratiivisessa tutkimuksessa faktojen todentaminen on 

vähemmän tärkeää kuin yksilöiden ja ryhmien merkityksenantojen ymmärtäminen 

(Riessman 2008, 187; Ukkonen 2006, 194). Narratiivinen tutkimus mahdollistaakin 

usein ymmärrystä ihmisistä ja sosiaalisista todellisuuksista tavalla, johon 

objektiivisemmat tutkimusotteet eivät kykene (Freeman 2007, 134).  

Jakaessa muistoja omista menneisyyden tapahtumista niistä tehdään uusia 

tulkintoja ja arviointeja (Fivush 2008, 50). Kertoessaan lapsuudestaan muistelijat 

rakentavat kertomustaan muisteluhetkestä käsin. Makkosen (2005, 85) sanoin ”kertoja 

siis palaa lapsuuden kokemukseen, mutta ei voi enää samaistua lapsen 

kokemusmaailmaan, vaan katsoo, muistelee, tulkitsee ja arvioi sitä aikuisen sekä 

nykyhetken arvojen ja käsitysten näkökulmasta”. Makkonen (2005, 86) kuvaa, kuinka 
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lapsuusmuiston taustalla olevaa todellista tapahtumaa, kokemusta tai tunnetta ei voida 

muisteltaessa tavoittaa alkuperäisessä muodossaan, vaan se aina konstruoidaan 

uudelleen muisteluhetkessä. Lisäksi epämieluisia lapsuuden kokemuksia voidaan yrittää 

rationalisoida ja tehdä ymmärrettäväksi uudelleen aikuisen silmin (Huuskonen 2005, 

55). Muistitieto siis kertoo menneisyyden tapahtumien sijaan enemmän siitä, mikä 

näiden tapahtumien merkitys oli henkilölle menneisyydessään ja mikä merkitys niillä on 

hänelle nyt (Fingerroos & Haanpää 2006, 33; Portelli 2006, 55). Muistitietoon 

perustuva tutkimus pyrkii tuomaan esille muistelijoiden omat näkökulmat ja tulkinnat 

menneistä tapahtumista (Fingerroos & Haanpää 2006, 28) sekä rakentamaan näistä 

yleisempiä ”mentaalisen tason kulttuurisia malleja” (Apo 1995, 183). Näin ollen jo 

valmiiksi tulkitusta aineistosta tutkija etsii merkityksiä ja tekee tulkintoja (Korkiakangas 

1999, 175). Tutkimus perustuu sille, että yksilöllisten kertomusten ja yksittäistapausten 

kuvaamisen kautta on mahdollista saavuttaa ymmärrystä kulttuurisista merkityksistä 

(ks. Ukkonen 2006, 194). Omaelämäkerralliset kertomukset ovat siis tärkeitä 

yksilöllisen tason analyysin lisäksi kulttuurisen tason analyysissa (Fivush 2008, 49). 

Lapsuuteen suuntautuvia muistoja tutkiessa on tärkeää huomioida, että 

lapsuusmuistot muokkaantuvat yksilön elämänkulun aikana. Näin ollen lapsuuden 

jälkeiset tapahtumat sekä kertojan sen hetkinen elämäntilanne vaikuttavat siihen, mitä ja 

miten muistetaan. (Makkonen 2005, 85.) Samoista tapahtumista kerrotaan erilainen 

kertomus eri aikoina ja eri henkilöille (Heikkinen & Syrjälä 2008, 153). 

Muistitietotutkimuksessa on lisäksi hyvä huomioida muistelemisen ajan (kerrontahetki) 

ja muistojen ajan (lapsuus) välinen etäisyys. Tässä tutkimuksessa muistelemisen aika 

sijoittuu kertojilla varhaisaikuisuuteen, 18−30 ikävuoteen, jolloin muistojen aika 

(lapsuus) ei ole äärimmäisen kaukana menneisyydessä (vrt. Makkonen 2005, 86). 

Savolaisen (2015, 40) mukaan ei ole kuitenkaan olennaista, kuinka kaukaiseen 

menneisyyteen käsiteltävät tapahtumat ja aiheet sijoittuvat, sillä ”kerronnan hetki aina 

sävyttää kerrottua ja muisteltua menneisyyttä”. Muistelukerronnassa on aina myös kyse 

valinnoista, sillä kaikkea ei voida kertoa (Savolainen 2015, 37). 

Lapsuusmuistojen kertomiseen liittyy lisäksi tiettyjä erityispiirteitä. Makkonen 

(2005, 86) on huomannut, että lapsuusmuistojen kerronnassa on usein joko kultaistava 

tai kurjistava sävy. Lapsuuden kertomuksella saatetaan hakea ymmärrystä ja 

myötätuntoa sekä rakennetaan omaa identiteettiä (Savolainen 2015, 375). 

Yksilöllisenkin kertomuksen taustalla on kulttuurinen tarinavaranto, joka toimii pohjana 

kertomuksen kertomiselle (Heikkinen & Syrjälä 2008, 150). Näin ollen tavat kertoa oma 
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kertomus ovat yksilöllisiä ja henkilökohtaisia, mutta myös aina kulttuurisia, jaettuja ja 

perinteisiä (Savolainen 2015, 376). Lisäksi kertojilla on kertoessaan omat agendansa. 

Tässä tutkimuksessa näen tutkimukseen osallistujat aktiivisina merkityksen 

muodostajina, jotka kertovat kokemuksistaan omien poliittisten tai henkilökohtaisten 

tarpeidensa ja intentioidensa mukaisesti (ks. Savolainen 2016, 77−78). 

Muistelu- ja teemakirjoittaminen ovat aineistonkeruumenetelmiä, jossa 

tutkimukseen osallistujia pyydetään kirjoittamaan tietystä aiheesta ja omista 

kokemuksistaan aiheeseen liittyen. Teemakirjoittamisessa tutkija esittelee aiheen (tässä 

tutkimuksessa sateenkaariperheessä kasvaminen) ja esittää tämän jälkeen joukon 

kysymyksiä, joihin henkilö kirjoittaa vastauksensa omien kokemuksiensa pohjalta. (Apo 

1995, 173−174; Pöysä 2006, 224.) Muistelukerronta ja muistelukirjoitus metodina 

viittaavat teemakirjoittamista enemmän yksilön omaan henkilökohtaiseen elämään ja 

omaelämäkertatutkimukseen. Muistelukirjoittamisessa on kuitenkin omaelämäkertaa 

kapeampi ajallinen ja temaattinen fokus. (Savolainen 2015, 40.) Omaa elämää 

käsittelevien kirjoitusten vahvuus on se, että niistä välittyy ihmisten oma kokemus 

elämästään ilman haastattelijan vaikututusta kerrontaan. Henkilö saa kertoa niistä 

asioista, jotka hän kokee merkittäviksi ja jättää kertomatta niistä, joita hän ei halua 

muistella. Tutkimukseen osallistuja saa näin vapaammat kädet oman kertomuksen 

muodostamiseen kuin mitä haastattelussa olisi mahdollista. (Eskola & Suoranta 2014, 

123−125.) 

Kirjoittamalla tapahtuva muistelu eroaa haastattelussa tapahtuvasta muistelusta. 

Kirjoittaessaan muistelija saa valita ajankohdan ja paikan muistelulle, jakaa 

kirjoittamistilanteen useiksi kirjoittamiskerroiksi sekä muokata tekstiään niin 

halutessaan. (Pöysä 2006, 228.) Eskolan ja Suorannan (2014, 124) mukaan omista 

elämänkokemuksistaan kirjoittaessaan ihminen on yksin ajatustensa, kokemustensa ja 

motivaationsa kanssa ilman, että vuorovaikutussuhde häiritsee häntä. Samoin Pöysän 

(2006, 229−230) mukaan keskustelupalautteen ja haastattelijan esittämien kysymysten 

puuttuminen todennäköisesti edistää tekstin itseohjautuvuutta. Kirjallisten 

elämäkertojen onkin ajateltu olevan tunnustuksellisempia kuin suullisten elämäkertojen 

(Tuovinen 2014, 36). Haastatteluissa on haastavaa saavuttaa sellaista ilmapiiriä, jossa 

kertoja kertoisi lähes tuntemattomalle haastattelijalle esimerkiksi henkilökohtaisimmista 

lapsuuden muistoista tai traumaattisista kokemuksista (Apo 1995, 176; Makkonen 2005, 

97−98). Kirjoitetuissa elämäkerroissa saatetaan tuoda esiin myös sellaisia asioita, joita 

haastatteluissa ei edes haluaisi puhua (Laitinen 2004, 83). Näin ei tietenkään aina ole, 
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vaan joskus omasta elämästä kertovat kirjoitukset voivat olla äärimmäisen varovaisia 

(Eskola & Suoranta 2014, 124). 

Vaikka teema- ja muistelukirjoittamista luonnehtivat yksityisyys ja tietynlainen 

vapaus, myös kirjoitelmissa tutkija ohjailee kertomuksen syntyä. Savolaisen (2015, 374) 

ja Tuovisen (2014, 37) mukaan se, mitä pyydetään kirjoittamaan, vaikuttaa aina siihen, 

mitä ja miten kirjoitetaan. Tutkimukseen osallistujat kuitenkin vaihtelevat sen suhteen, 

mitkä kysymykset he kokevat keskeiseksi sekä millaisia näkökulmia ja teemoja he 

omissa muistelukirjoituksissaan korostavat (Savolainen 2015, 374). 

Haastattelutilanteeseen verrattuna itsenäisesti kirjoittaessaan tutkimukseen osallistuja 

pystyy vapaammin noudattamaan itse valitsemaansa tulkintalinjaa, sillä haastattelija ei 

ole palauttamassa kirjoitusta takaisia ”asiaan” eli haastattelijan toivomaan 

puheenaiheeseen (Pöysä 2006, 230). Jälkikäteen tarkasteltuna koin tämän 

kirjoittamiseen liittyvän ominaispiirteen erittäin hyödylliseksi. Kertomuksia lukiessani 

huomasin, että olisin todennäköisesti kysynyt niitä kysymyksiä, joihin 

sateenkaariperheissä kasvaneet saavat jatkuvasti vastata kertoessaan ulkopuolisille 

perheistään. Kirjoittaessaan omista kokemuksistaan ja näkemyksistään suhteellisen 

vapaamuotoisesti tutkimukseen osallistujilla oli mahdollisuus painottaa ja kertoa niistä 

asioista, jotka he itse kokivat tärkeiksi, vaikkakin kysymyksenasettelullani ohjasin 

tiettyihin aiheisiin ja tietyntyyppisiin vastauksiin. 

Teema- ja muistelukirjoittamisen etuna on menetelmän halpuus ja aineiston 

esikäsittelyn keveys. Kirjoittamisen avulla on mahdollista saada suuri määrä rikasta 

informaatiota merkittävästi pienemmillä kustannuksilla kuin mitä kuluisi vastaavan 

vastaajajoukon haastattelemiseen. (Apo 1995, 176.) Lisäksi menetelmän kiistattomana 

eettisenä etuna on, että kirjoitukset voivat olla harkitusti intiimejä, kun taas 

haastattelutilanteessa rentoutuessa kertojalla voi tulla tahattomia ja spontaaneja 

lipsahduksia ja tunnustuksia. Koska vastaukset kirjoitettiin tässä tutkimuksessa 

tietokoneella, kirjoitusten muotoileminen oli helppoa ja näin mahdollisti omien 

ajatusten ilmaisemisen tarkemman kontrollin verrattuna haastattelutilanteeseen. (Pöysä 

2006, 230.) Pöysän (2006, 230) mukaan mahdollisuus omien ajatusten lukemiseen 

näytöllä voi kannustaa kertojaa reflektoimaan niitä. Kirjoittaminen voi kuitenkin olla 

pohditun ja moneen kertaan prosessoidun tekstin lisäksi myös spontaania tajunnanvirtaa 

(Pöysä 2006, 228). Kirjoitusmenetelmän vajavuutena ovat nonverbaalisten viestien ja 

niihin liittyvien merkitysten puuttuminen. Laitisen (2004, 82) mukaan haastattelussa 

haasteltavan puheen tauot, huokailut, änkytys tai lauseiden lopettaminen kesken voivat 
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kuvata haastateltavien kokemuksia ja tunteita paljon enemmän kuin sanat. Tästä 

näkökulmasta tarkasteltuna kirjoituksista voi jäädä paljon tärkeää puuttumaan verrattuna 

haastattelupuheeseen (Laitinen 2004, 82). 

5.4 Aineiston analyysi vaiheittain 

Narratiivisen aineiston analyysiin ei ole olemassa yhtä tiettyä tekniikkaa (Elliot 2005, 

37; Squire ym. 2014, 95; Tamboukou ym. 2013, 1). Tutkimuksessa aineiston 

analyysissa hyödynsin soveltuvin osin Fraserin (2004) mallia henkilökohtaisten 

tarinoiden narratiivisesta analyysista. Fraserin (2004) malli jakautuu seitsemään eri 

tasoon alkaen kertomusten kuuntelemisella jatkuen aina akateemisten kertomusten 

tuottamiseen aineistosta. Esittelen tässä luvussa lyhyesti Fraserin (2004) mallin 

painottaen kuvailun niihin tasoihin, joita analyysissa enimmäkseen hyödynsin. Lisäksi 

tuon esiin, millaisiin narratiivisiin periaatteisiin aineiston analyysini pohjautuu ja miten 

teoriasidonnaisuus näkyy aineiston analyysissa. 

Fraserin mallissa ensimmäinen analyysivaihe on kertomusten kuunteleminen ja 

nauhoittaminen haastattelutilanteessa, jolloin olennaista on tehdä muistiinpanoja 

haastateltavan kehonkielestä ja tunneilmaisuista. Näiden muistiinpanojen kerrotaan 

auttavan myöhemmin tehtävässä aineiston analyysissa. (Fraser 2004, 186.) Koska tässä 

tutkimuksessa keräsin aineiston sähköpostihaastattelua apuna käyttäen, aineiston 

analyysissa en voinut hyödyntää haastateltavan nonverbaalisia viestejä. Aineiston 

analyysissa keskityinkin sisällöllisiin kokonaisuuksiin ja siihen, mitä haasteltava itse on 

halunnut kertomuksellaan kertoa, pikemmin kuin siihen, miten kertomus oli kerrottu ja 

millaisia tunteita kertomuksen kertominen oli saanut aikaan kertojassa. Fraserin (2004, 

187−188) mallin toinen vaihe, haastatteluaineiston aikaa vievä litterointi, jäi myös 

väliin tutkimuksessa, sillä aineisto oli valmiiksi kirjoitetussa muodossa.  

Tutustuin kuitenkin jokaisen haastateltavan kertomukseen kirjoittamalla 

kertomuksista tiivistelmät. Tiivistelmien kirjoittamisen myötä pyrin tutustumaan 

aineistoon ja tekemään sitä helpommin hallittavaksi (ks. Mykkänen 2010, 55−56; 

Tuovinen 2014, 47). Otsikoin tiivistelmät niiden ydintunnelman mukaan hyödyntäen 

haastateltavan itsensä käyttämiä sanavalintoja (ks. Mykkänen 2010, 56, 59). 

Tiivistelmien avulla yksilöllisten kertomusten muistaminen helpottui huomattavasti ja 

auttoi myöhemmin muodostaessani tyyppitarinoita. Lopullisessa analyysissa en 
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kuitenkaan hyödyntänyt näitä itse muodostamiani tiivistelmiä, vaan ne toimivat 

pikemminkin apuna hallita aineistoa kokonaisuudessaan. 

Fraserin (2004) mallin kolmas vaihe narratiivisen tutkimuksen analyysissa on 

tarinoiden ja merkityksenantojen muodostaminen kertomuksista. Tässä vaiheessa 

analyysia kiinnitin huomiota siihen, millaisiin teemoihin kertoja palaa vastauksissaan 

sekä mitä hän koettaa kertomuksellaan kertoa tai välittää (Fraser 2005, 189; Rimmon-

Kenan 1991, 72−75; Tuovinen 2014, 48). Esitin aineistolle Fraserin (2004, 190) 

ohjeistamia kysymyksiä, kuten mitkä ovat tämän kertomuksen yleisiä teemoja tai 

pääasioita. Kiinnitin huomiota lisäksi siihen, millaisia sanavalintoja haastateltava käytti 

sekä millaisia tunteita hän vastauksissaan toi esiin. Alustavien teemojen muodostamisen 

jälkeen siirryin tarinoiden etsimiseen haastateltavien vastauksista. Tarinan käsitteellä 

viittaan kertomuksesta poimittuun kokonaisuuteen (ks. Squire 2013, 47; Tamboukou 

ym. 2013, 5−6), joka sisältää tietyn muiston, tapahtuman tai merkityksenannon.  

Fraser (2004, 189) kertoo tarinoiden erottamisen haastatteluaineistoista olevan 

erityisen haasteellista, sillä haastatteluissa kerronta on poukkoilevaa ja 

epäjohdonmukaista. Tarinoiden etsiminen kertomuksesta on haastavaa myös siksi, että 

kertomuksen tarinat usein kietoutuvat toisiinsa. Pyrin etsimään tarinoita kerronnasta 

kiinnittämällä huomiota tarinoiden keskikohtiin. Tarinoiden keskikohdat tunnistaa 

Fraserin (2004, 189) mukaan usein siitä, että ne ovat täynnä yksityiskohtia. 

Tärkeimmistä asioista kerrotaan yksityiskohtaisesti, kun taas kertojalle vähemmän 

tärkeät asiat vain mainitaan. Lisäksi tarinoiden keskikohtiin liittyy usein kertojan omia 

kommentteja tai tapahtumien selityksiä. (Fraser 2004, 189.) Aineistoista löytämäni 

tarinat vaihtelivat pituudeltaan yhdestä lauseesta kuuteentoista lauseeseen. Tarinoiksi 

katsoin kokemuksiin keskittyvän narratiivisen tutkimuksen periaatteiden mukaisesti 

myös ne merkittävät kerronnan kohdat, jotka eivät suoranaisesti liittyneet tiettyyn 

tapahtumaan tai tilanteeseen. 

Narratiivinen tutkimus voidaan jakaa analyysitapojensa suhteen tutkimukseen, 

joka keskittyy tiettyihin menneisyyden tapahtumiin (event-centred) sekä tutkimukseen, 

joka keskittyy kokemuksiin (experience-centred). Keskeinen ero näkemysten välillä on 

se, miten kertomuksen nähdään olevan yhteydessä koettuihin tapahtumiin. Tapahtumiin 

keskittyvään labovianilaiseen narratiiviseen tutkimukseen verrattuna kokemuksiin 

painottuva narratiivinen tutkimus huomioi yksilöllisten tapahtumien representaatioiden 

eli kertomuksen olevan ajasta, paikasta ja kuulijasta riippuvaista. Näin ollen samasta 

tapahtumasta voidaan kertoa hyvin erilainen kertomusta eri aikoina ja eri konteksteissa. 
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(Tamboukou ym. 2013, 5−6.) Tässä tutkimuksessa analyysi on kokemuskeskeistä 

narratiivista analyysia. Tapahtumakeskeiseen narratiiviseen analyysiin verrattuna 

kokemuskeskeisessä narratiivisessa analyysissa huomioidaan myös kerronta, joka ei 

suoranaisesti liity erilaisiin tapahtumiin ja tilanteisiin, mutta on muuten merkittävää 

(Squire 2013, 47). Kokemuksiin painottuvan narratiivisen tutkimuksen on sanottu 

mahdollistavan rikkaamman ja moniulotteisemman henkilökohtaisten kertomusten 

analysoimisen (Elliot 2005, 46; Patterson 2013, 42−43).  

Fraserin (2004) aineistonanalyysimallissa tarinoiden etsimisen jälkeen neljäs 

vaihe on tarkastella, mistä sosiaalisesta ulottuvuudesta tarinat kertovat. Tarinat voivat 

esimerkiksi kertoa henkilön sisäisistä kokemuksista ja ajatuksista, jolloin kyse on 

intrapersonaalisesta tarinan ulottuvuudesta. Lisäksi tarinoissa voi olla interpersonaalisia 

tasoja, jolloin kertoja kertoo ihmisten välisestä toiminnasta, esimerkiksi hänen ja 

vanhempansa välillä käydystä keskustelusta. Tarinat voivat myös kertoa kulttuurisesta 

tasosta, joissa kertoja viittaa esimerkiksi mediankirjoituksiin tai perinnetarinoihin. 

Viimeisen tason muodostavat rakenteelliset tarinat, joissa tehdään päätelmiä 

sosiaalisista systeemeistä liittyen esimerkiksi lakeihin. Viides vaihe Fraserin (2004) 

mallissa on diskurssien etsiminen yksilöllisen kertomuksen tarinoista. Analyysissani 

hyödynsin myös Fraserin mallin neljättä ja viidettä vaihetta, kuitenkin painottaen 

analyysin tutkimuskysymysten kannalta olennaiseen erojen ja samankaltaisuuksien 

etsimiseen kaikkien haastateltavien tarinoista. 

Verratessani haastateltavien kertomusten tarinoita toisiinsa kiinnitin huomiota 

tarinoiden sisältöihin, tyyliin, yleiseen tunnelmaan ja juonen kulkuun. Tarinoita voidaan 

jaotella juonenkulultaan progressiivisiin, regressiivisiin ja stabiileihin tarinoihin 

(Gergen 1999, 70−71). Progressiivinen tarina on juoneltaan nouseva ja päättyy usein 

ongelmien ratkaisemisen kautta onnelliseen loppuun. Regressiivinen tarina on 

puolestaan juonenkulultaan laskeva, ja tarina usein päättyy epäonnistumiseen tai 

menetykseen. Stabiileihin tarinoihin sen sijaan ei liity suuria juonen nousuja tai laskuja. 

(Gergen 1999, 70−71.) Tarinoita ryhmitellessä hyödynsin Tuovisen (2014) 

muodostamia tarinamalleja yksinhuoltajaperheessä kasvaneiden tytärten kertomuksista. 

Tuovinen (2014) jaotteli väitöskirjatutkimuksessaan tytärten kertomukset toisenlainen 

perhe -tarinoihin, selviytymistarinoihin, kilvoittelutarinoihin sekä episodimaisiin 

kertomuksiin. Toisenlainen perhe -tarinoissa yksinhuoltajuutta kuvataan pääosin 

positiivisesti. Selviytymistarinoissa puolestaan painottuvat vaikeat lapsuusolot, mutta 

tarinan lopussa on havaittavissa valoisampi aikuisuus. (Tuovinen 2014, 72−73.)  
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Tässä tutkimuksessa tarinoiden nimeämisessä ja ryhmittelyssä hyödynsin 

Tuovisen (2014) nimeämiä toisenlainen perhe -tarinoita ja selviytymistarinoita. 

Toisenlainen perhe -tarinoihin ryhmittelin tarinat, jotka olivat sävyltään joko neutraaleja 

tai pääosin positiivia. Näissä tarinoissa elämä sateenkaariperheessä nähdään melko 

luonnollisena ja tavallisena. Selviytymistarinoiksi puolestaan ryhmittelin tarinat, joissa 

vanhemman seksuaali- tai sukupuolivähemmistötaustan selviäminen oli jotenkin 

traaginen ja pysäyttävä. Tähän liittyivät suuri elämänmuutos ja monenlaiset tunteet. 

Toisenlainen perhe -tarinoiden ja selviytymistarinoiden lisäksi erotin aineistosta 

eroperhetarinoita ja tavallinen perhe -tarinoita. Eroperhetarinoissa suurin lapsuuden 

elämänmuutos liittyy vanhempien eroon ja sen prosessointiin sekä uusioperheen 

muodostamiseen. Tavallinen perhe -tarinoissa puolestaan haastateltavat korostivat 

sateenkaariperheessä kasvamisen tavallisuutta, normaaliutta, ongelmattomuutta sekä 

perheenjäsenten keskinäistä läheisyyttä. 

Samankaltaisuuksien ja erojen tutkimisen kautta minun oli mahdollista luokitella 

tarinat neljään eri tyyppiin: toisenlainen perhe -tarinoiksi, selviytymistarinoiksi, 

eroperhetarinoiksi ja tavallinen perhe -tarinoiksi. Tuovisen (2014) 

väitöskirjatutkimuksesta poiketen muodostin aineistosta tyyppitarinoita. 

Tyyppitarinoiden esimerkkitarinat kokosin usean haastateltavan samaan tyyppiin 

luokitelluista henkilökohtaisten kertomusten tarinoista (ks. esim. Mykkänen 2010). 

Toinen vaihtoehto olisi ollut esitellä tyyppitarinat niin, että esimerkkitarinana on jonkun 

haastateltavan henkilökohtainen kertomus (ks. Tuovinen 2014). Päädyin kuitenkin 

esimerkkitarinoiden muodostamiseen haastateltavien anonymiteetin suojaamiseksi. 

Lisäksi tyyppitarinoita muodostamalla olen pyrkinyt tuomaan esiin, kuinka kertomusten 

tarinat heijastavat kulttuurisia merkityksenantoja. Tyyppitarinoiden muodostamisen 

väistämättömänä huonona puolena ovat kuitenkin yksilöllisten kertomusten rikkauden 

ja vivahteisuuden katoaminen sekä esimerkkitarinoiden keinotekoisuus. (Hänninen 

1999, 33.) Tyyppitarinoita havainnollistavien esimerkkitarinoiden keinotekoisuutta 

käsittelen tarkemmin seuraavassa luvussa. 

Tyyppitarinoiden muodostamisen lisäksi tarkastelin kertomusten sisältöjä 

teemoittelun kautta. Etsin aineistosta yhteisiä teemoja liittyen yhteiskunnan 

heteronormatiivisuuteen, sateenkaariperheistä kertomiseen, sosiaalisen ympäristön 

homofobiaan ja sateenkaariperhetaustan merkitykseen haastateltavalle itselleen. Teemat 

toimivat tutkimuksessa ikään kuin ikkunoina, joiden kautta tarkastella 

sateenkaariperheiden arkea ja satenkaariperheessä kasvamisen eri puolia lasten 
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näkökulmasta (ks. Tuovinen 2014, 12, 33). Ensimmäiseksi pääteemaksi nimesin 

tietoisuus heteronormatiivisuudesta ja omasta perheestä kertominen. Tämän teeman 

ensimmäinen alateema liittyy pelkoon ja rohkeuteen omasta perheestä kertomiseen. 

Toinen alateema käsittelee sen sijaan sateenkaariperheistä kertomista koulussa. Toiseksi 

pääteemaksi muodostin sosiaalisen ympäristön homofobia haastateltavien kertomana -

teeman. Alateemoina tässä teemassa ovat yleinen ja institutionaalinen homofobia, 

perheen ja suvun sisäinen homofobia sekä vertaisilta, ystäviltä ja muilta vanhemmilta 

koettu homofobia. Kolmanneksi ja viimeiseksi pääteemaksi nimesin 

sateenkaariperhetaustan merkitys itselle. Tämän teeman ensimmäisessä alateemassa 

käsittelen sateenkaariperheessä kasvamiseen liitettyä avarakatseisuutta ja hyväksyntää 

erilaisuutta kohtaan. Toisessa alateemassa tuon esiin haastateltavan omaan 

seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoleen liittyvää pohdintaa. Tutkimuksen teemat 

esittelevä luku sisältää aineistositaatteja haastatteluista. Olen pyrkinyt siihen, että 

aineistositaatit, tulkintani ja aiemmat tutkimukset ovat vuoropuhelussa keskenään. 

Teemat esittelevässä luvussa 7 haastateltavat tulevat näkyviin lukijalle yksilöinä, sillä 

olen numeroinut kunkin haastattelun sattumanvaraisessa järjestyksessä. Haastateltaviin 

näin viittaan numeroilla yhdestä kahteentoista. Luvussa 6 esittelemissäni 

esimerkkitarinoissa haastateltavat yksilöinä ovat sen sijaan näkymättömissä, ja 

muodostamiini esimerkkitarinoihin viittaan pseudonyymeilla. 

 Temaattisia kategorioita muodostin sekä induktiivisesti että deduktiivisesti. 

Induktiivista analyysia kuvaa toistuvien tai toisiaan vastaavien merkitysrakenteiden 

poimiminen teksteistä suhteellisen aineistolähtöisesti. Temaattisessa kategorisoimisessa 

hyödynsin kuitenkin myös deduktiivista päättelyä eli aiempien tutkimusten kautta 

saatua teoreettista tietoa sateenkaariperheiden lasten kokemuksista. (Apo 2001, 28; 

Riesssman 2008, 73; Savolainen 2015, 101.) Analyysiyksikkönä käytin 

ajatuskokonaisuutta, joka toisinaan sisälsi useita lauseita (Kyngäs & Vanhanen 1999, 5). 

Aiempaa tutkimustietoa temaattisessa kategorisoimisessa hyödynsin etenkin 

homofobisuutta sisältävien kuvausten ryhmittelyssä. Pääteeman sosiaalisen ympäristön 

homofobia haastateltavien kertomana alateemat muodostin Fairtloughin (2008) 

tekemän jaottelun mukaisesti yleiseen ja institutionaaliseen homofobisuuteen, perheen 

ja suvun sisäiseen homofobisuuteen sekä ystäviltä, vertaisilta ja muilta vanhemmilta 

koettuun homofobisuuteen.  

Fairtlough (2008) on käyttänyt tätä jaottelua omassa tutkimuksessaan, jossa hän 

tutki sateenkaariperheydelle annettuja merkityksiä sekä kokemuksia 
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sateenkaariperheessä kasvamisesta 67:n sateenkaariperheessä kasvamisesta kertovan 

tarinan kautta. Fairtlough (2008, 525) viittaa yleisellä ja institutionaalisella 

homofobialla nuorten kokemuksiin elämisestä yhteiskunnassa, jossa loukkaavat asenteet 

ja institutionaalinen syrjintä seksuaalivähemmistöjä kohtaan on toistuvaa. Yleisen 

homofobisuuden kategoriaan liitin esimerkiksi haastateltavan 7 merkityksenannon 

liittyen Tahdon 2016 -kampanjaan: ”On ollut harmillista kuulla Tahdon2016 

kampanjan aikaan aloitteen vastustajilta ja muutenkin aiheesta keskusteltaessa, miten 

lapsien ei ole hyvä kasvaa sateenkaariperheessä. Minulla on ainakin ollut ja uskon 

siskojeni kokevan samoin.” Perheen ja suvun sisäisessä homofobiassa negatiivista 

suhtautumista seksuaalivähemmistöön kuuluvaa vanhempaa kohtaan ilmaisee 

perheenjäsen tai sukulainen. Vertaisilta ja ystäviltä koettua homofobisuutta on 

esimerkiksi kiusaaminen, joka liittyy lapsen perheeseen tai vanhempaan.  

5.5 Eettiset ratkaisut

Narratiivisen tutkimuksen on nähty sopivan tuomaan esiin yhteiskunnassa 

marginalisoitujen ryhmien jäsenten näkemyksiä. Toisin sanoen narratiivinen tutkimus 

pyrkii antamaan äänen äänettömille yhteiskunnan sosiaalisille ryhmille. (Hänninen 

1999, 34−35; Squire ym. 2014, 106.) Narratiivista tutkimusta usein perustellaankin sen 

eettisellä laadulla ja tavalla antaa tutkimukseen osallistuneille mahdollisuuden kertoa 

kertomustaansa omalla äänellään (Hänninen 1999, 34−34; 2015, 181). Sen lisäksi, että 

narratiivinen tutkimus sopii marginalisoitujen ryhmien äänen esille nostamiseen, se 

mahdollistaa niiden ilmiöiden tutkimisen, joista on toistaiseksi vain vähän tietoa (Squire 

ym. 2014, 106). 

Josselsonin (2007, 538) mukaan narratiivinen tutkija ikään kuin tunkeutuu 

oikeiden ihmisten elämiin pyytäen heiltä apua yhteisen tiedon tuottamiseen. Tutkija 

kysyy tutkimukseen osallistuneilta jotain, joka on hänelle arvokasta – heidän 

kokemuksiaan (Hydén 2013, 229; Squire ym. 2014, 92). Yleensä tutkijan lisäksi myös 

tutkimukseen osallistujat pitävät aiheen tutkimista tärkeänä, vaikka tutkimuksen 

kiinnostuksen kohteena olisikin yksityiselämän alueelle sijoittuva henkilökohtainen tai 

intiimi asia (Laitinen 2004, 69−71; Squire ym. 2014, 108). Tämän tutkimuksen 

kiinnostuksenkohteena olevaa haastateltavien lapsuusmuistojen tutkimista voidaan pitää 

sensitiivisenä tutkimusaiheena. Hydén (2013, 223−224, 237) kuitenkin huomauttaa, että 

on yksilöllistä, mikä aihe on kullekin herkkä tai sensitiivinen. Osalle tutkimuksen 
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haastateltavista omasta lapsuudestaan ja perheestään kertominen oli selkeästi 

sensitiviinen aihe, osa puolestaan kertoi perheestään ja kokemuksistaan neutraaliin 

sävyyn. Narratiivisen tutkimuksen on sanottu soveltuvan erityisen hyvin sensitiivisten 

aiheiden tutkimiseen, sillä se antaa tutkimukseen osallistuville mahdollisuuden kertoa 

omasta näkökulmastaan ilman keskeytyksiä. Narratiiviset tutkijat usein rohkaisevatkin 

osallistujia kertomaan kertomustaansa omin sanoin, jolloin tutkijan tehtävänä on lähinnä 

kuunnella. (Squire 2013, 19.) 

Tavoitin tutkimuksen haastateltavat tiedottamalla tutkimuksesta Seta:n, 

Sateenkaariperheet ry:n ja Sateenkaari-Suomi-ryhmän Facebook-sivuilla. 

Haastattelukysymykset lähetin vain heille, jotka itse ottivat yhteyttä minuun ja osoittivat 

olevansa kiinnostuneita osallistumaan tutkimukseen (vrt. Kuula 2011, 175). Aikuisina 

ihmisinä haastateltavat ovat voineet päättää tutkimukseen osallistumisestaan sekä siitä, 

millaisia tarinoita itsestään ja lapsuudestaan he ovat valmiita tutkimuskäyttöön 

jakamaan (Kuula 2011, 177; Tuovinen 2014, 51). Sähköpostin välityksellä pyrin 

antamaan haastateltaville riittävän informaation tutkimuksen luonteesta ja tavoitteesta 

(Eskola & Suoranta 2014, 56). Kerroin, miten tulen käyttämään haastateltavien tietoja 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 131). Osa haastateltavista kysyi asiasta myös itse.  

Narratiivisessa haastattelussa haastateltava saattaa kertoa tarinoita elämästään ja 

kokemuksistaan, joita ei ole koskaan aiemmin sanallistanut (Elliot 2005, 136−137). 

Narratiivisessa tutkimuksessa liikutaankin usein toisen ihmisen elämän 

henkilökohtaisten ja arkojen kysymysten alueella (Syrjälä ym. 2006, 183−184), jolloin 

tutkijan on oltava varovainen, ettei ylitä rajoja, joita tutkimukseen osallistuja ei halua 

ylitettävän (Squire ym. 2014, 99−100). Haastattelussa rentoutuessaan voi 

haastateltavalla tulla spontaaneja lipsahduksia ja tunnustuksia (Hänninen 2015, 181; 

Pöysä 2006, 230), joita hän myöhemmin katuu. Tekemissäni sähköpostihaastatteluissa 

ei ollut tätä eettistä ongelmaa, sillä haastattelukysymyksiin vastattiin kirjoittaen yksin ja 

ajan kanssa. Näin haastateltavalla on ollut mahdollisuus lukea ja muotoilla omia 

vastauksiaan sekä miettiä, miten paljon hän lopulta haluaa itsestään ja perheestään 

kertoa. (Hänninen 1999, 33.) Hännisen (1999, 33) mukaan kirjoitusmuotoiset vastaukset 

heijastavatkin nimenomaan reflektoitua omaa kertomusta. Toisinaan haastattelussa 

mieleen palaavat asiat ovat vaikeita ja tuovat esiin ikäviä muistoja (Syrjälä ym. 2006, 

189). Oman kertomuksen kertominen voi kuitenkin olla myös terapeuttinen kokemus ja 

tarjota osallistujalle mahdollisuuden reflektoida kokemuksiaan (Elliot 2005, 136−137). 
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Haastattelun lisäksi tutkimusraportti tai lopullinen tutkielma voi herättää 

tutkimukseen osallistujassa erilaisia tunteita. Muun muassa Josselson (2007) ja Elliot 

(2005) ovat pohtineet, miten henkilökohtaisen kertomuksen uudelleen kirjoittaminen 

tutkimuksessa voi vaikuttaa kertomuksensa jakaneeseen ihmiseen. Tutkijan 

auktoritatiivinen tulkinta yksilöllisestä kertomuksesta asettaa ymmärryksen eletyistä 

kokemuksista neuvottelun alaiseksi (Smythe & Murray 2000, 321). Elliot (2005, 141) 

lisäksi huomauttaa, että mikäli haastateltava on siinä käsityksessä, että tutkija on 

kiinnostunut ”faktoista” ja tutkija analyysissa keskittyykin sisällön sijaan kertomuksen 

kertomisen tapaan, voi haastateltavalle tulla olo harhaanjohtamisesta. Elliot (2005, 141) 

kuitenkin lisää, että toisinaan tarkan tiedon antaminen haasteltaville tutkimuksen 

luonteesta voi olla etukäteen haastavaa, sillä tutkimuskysymykset saattavat tarkentua 

vasta aineiston analyysin aikana. 

On olemassa siis mahdollisuus, ettei tutkimukseen osallistuja välttämättä pidä 

siitä, mitä ja miten hänen kertomuksestaan on kerrottu. Myös se, ettei kaikkia kerrottuja 

asioita näy lopullisessa tutkimuksessa, voi olla haastateltavaa haavoittavaa. (Josselson 

2007, 550−553.) Lisäksi tutkija on saattanut kiinnittää huomiota eri asioihin kuin niihin, 

jotka ovat tärkeitä kertojalle itselleen (Tuovinen 2014, 50). Koska olemme tekemisissä 

todellisten ihmisten aitojen elämien kanssa, emme voi ikinä tietää varmasti, millainen 

vaikutus tutkimuksella ja julkaistulla raportilla on tutkimukseen osallistujiin (Josselson 

2007, 559). Josselson (2007, 55) on todennut, ettei suurin osa ihmisistä ole 

ihmeellisemmin kiinnostunut siitä, mitä heistä on kirjoitettu tai lue akateemisia tekstejä. 

Narratiivisella tutkijalla on kuitenkin aina eettinen vastuu kohdella arvokkaasti heitä, 

joiden elämiä tutkimuksissa tutkitaan (Josselson 2007, 537). 

Narratiivisessa tutkimuksessa tutkijan vaitiolovelvollisuus ja tutkimukseen 

osallistujien anonymiteetin turvaaminen on erityisen tärkeää, sillä narratiivinen tutkimus 

tuottaa usein henkilökohtaista ja yksityiskohtaista tietoa (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 

41). Tutkimuksissa, joissa yksilön kertomus esitetään ja analysoidaan kokonaisuutena, 

anonymiteetin turvaaminen on erityisen haasteellista (Kokkonen 2003, 75). Tässä 

tutkimuksessa haastateltavien anonymiteetin suojaamiseksi olen kirjoittanut 

tutkimusraportin tyyppitarinoiden muotoon ja koonnut tyyppitarinoiden 

esimerkkitarinat usean haastateltavan kertomista tarinoista (Hänninen 1999, 34−35). 

Tyyppitarinoiden muodostamista on myös kritisoitu narratiivisen tutkimuksen kentällä. 

Muun muassa Hänninen (1999, 34−35) on pohtinut, millaista väkivaltaa ihmisten 

kertomuksille tehdään sijoittamalla ne tiettyyn tyyppiin. Hollway ja Jefferson (2000, 97) 



51 
 

ovat lisäksi huomauttaneet, että tyyppitarinoiden muodostaminen voi antaa tutkijalle 

mahdollisuuden huijata (cheat), sillä tutkija voi valita tyyppitarinoihin elementtejä, jotka 

tukevat hänen omaa hypoteesiaan. Olen pyrkinyt huomioimaan nämä näkökulmat 

muodostaessani tyyppitarinoita. 

Tyyppitarinoiden muodostamisen lisäksi olen pyrkinyt suojaamaan haastateltavien 

anonymiteettia muuttamalla kaikkien kertojien nimet ja tunnistettavuuteen liittyvät 

tiedot jo analyysivaiheessa (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 41; Tiittula & Ruusuvuori 

2005, 17; Tuomi & Sarajärvi 2009, 131). Tarvittaessa olen muuttanut vanhempien ja 

sisarusten sukupuolia sekä sisarusten ikiä ja lukumääriä. Näin ollen tyyppitarinoiden 

esimerkkitarinoissa kuvatut kokemukset ovat aitoja, kun taas perhekokoonpanot 

sellaisenaan keinotekoisia. Tällä ratkaisulle pyrin sekä turvaamaan tyyppitarinoiden 

juonen yhtenäisyyden että tekemään haastateltavien henkilöllisyyden paljastumisen 

mahdollisimman vaikeaksi (Eskola & Suoranta 2014, 57). Toisaalta kaikista 

muutoksista huolimatta tyyppitarinoiden henkilöt voivat edelleen olla perheensä ja 

ystäviensä tunnistettavissa (Elliot 2005, 142). Sensitiivisten tarinoiden kertomisessa 

onkin olennaista huomioida, että viedessä tarinoita kuultavaksi laajalle yleisölle, myös 

tutkimukseen osallistuneiden lähipiiri voi lukea esimerkkitarinat, ja sillä voi olla 

sosiaalisia vaikutuksia heidän elämässään (Hydén 2013, 231−232). 

Narratiivisen tutkimuksen aineiston analyysissa korostuu tutkijan kaksoisrooli 

(dual role). Tutkija on vastuussa tutkimukseen osallistuneille siitä, että kohtelee heidän 

avauksiaan arvokkaasti ja yksityisyyttä kunnioittaen. Tämä on osittain konfliktissa 

tutkimukseen liittyvään vaatimukseen tarkkuudesta, autenttisuudesta ja tulkintojen 

tekemisestä. (Josselson 2007, 538−539.)  Tutkimusraporttini sisältää runsaasti 

aineistositaatteja, joissa haastateltavien äänet kuuluvat (Hollway & Jefferson 2000, 36). 

Sitaatit mahdollistavat sen, että lukija voi arvioida tekemiäni tulkintoja (Eskola & 

Suoranta 2014, 181). Haastateltavien näkökulmaa olen pyrkinyt kunnioittamaan 

käyttämällä esimerkkitarinoiden otsikoinnissa haastateltavien itsensä käyttämiä 

sanavalintoja (Mykkänen 2010, 29). Hänninen (1999, 34−35) kuitenkin huomauttaa, 

että ”äänen antaminen” haastateltaville tutkimuksessa on aina suhteellista. Analyysi- ja 

esitystavasta riippumatta tutkija aina valikoi ja pelkistää aineiston rikkautta. Näin ollen 

on tärkeää tunnustaa, että tutkimustulosten esittelyssä on aina viime kädessä esillä 

vahvasti myös tutkijan ääni. (Hänninen 1999, 34−35; Squire ym. 2014, 20−21.) 
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6 SATEENKAARIPERHEESSÄ KASVANEIDEN 

TARINOITA LAPSUUDESTAAN

Hahmoteltuani tarinoiden juonikulkuja, sisällöllisiä teemoja ja tunnelmia haastateltavien 

kertomusten tarinat sateenkaariperheessä kasvamisesta oli mahdollista jaotella neljään 

eri tyyppitarinaan. Olen nimennyt tyyppitarinat toisenlainen perhe -tarinoiksi, 

eroperhetarinoiksi, selviytymistarinoiksi ja tavallinen perhe -tarinoiksi. Toisenlainen 

perhe -tarinoissa sateenkaariperheessä eläminen ja kasvaminen nähdään melko 

luonnollisena asiana. Nämä tarinat ovat luonteeltaan joko neutraaleja tai pääosin 

positiivisia. Niissä juonenkulku on stabiili eli juoni etenee ilman suuria nousuja ja 

laskuja (Gergen 1999, 70−71). Toiseksi tyyppitarinaksi olen nimennyt eroperhetarinat. 

Eroperhetarinoissa merkittävin lapsuuden elämänmuutos liittyy vanhempien eroon ja 

sen prosessointiin sekä uusioperheen muotoutumiseen. Näissä tarinoissa vanhemman 

seksuaali- tai sukupuolivähemmistötausta ei ole niin suuressa merkityksessä kuin 

selviytymistarinoissa. Sen sijaan tarinat kertovat vanhempien riidan keskellä olemisesta, 

vanhempien uusista puolisoista ja kahden kodin välillä asumisesta. Eroperhetarinat ovat 

juonenkulultaan sekä progressiivisia että stabiileja. Progressiivisessa tarinassa juoni on 

nouseva ja tarina päättyy usein onnelliseen loppuun (Gergen 1999, 70−71). 

Selviytymistarinat puolestaan alkavat tragediasta. Selviytymistarinoissa 

vanhemman seksuaali- tai sukupuolivähemmistötaustan selviäminen on jollain tapaa 

traaginen ja pysäyttävä. Sitä seuraa suuret muutokset lapsen elämässä ja monenlaiset 

erilaiset tunteet, kuten häpeä, pelko, viha, helpotus ja lopulta ylpeys. Selviytymistarinat 

ovatkin juonenkulultaan progressiivisia eli nousevia ja päättyvät vaikeuksien kautta 

onnelliseen loppuun (Gergen 1999, 70−71). Tavallinen perhe -tarinat ovat puolestaan 

juonenkulultaan stabiileja. Tavallinen perhe -tyyppitarinaa muodostaessani olen 

kiinnittänyt huomiota siihen, kuinka monet haastateltavista käyttävät arjestaan ja 

perheestään käsitteitä tavallinen, tavanomainen ja normaali. Näissä tarinoissa 

korostetaan sateenkaariperheen ja sateenkaariperheessä kasvamisen tavallisuutta ja 

normaaliutta. Lisäksi tähän tyyppitarinaan olen luokitellut tarinat, joissa alleviivataan 

sateenkaariperheessä kasvamisen ongelmattomuutta ja perheen jäsenten keskinäistä 

läheisyyttä. Tässä luvussa esittelen jokaisen tyyppitarinan yhden tai kahden 

muodostamani esimerkkitarinan avulla. Esimerkkitarinat olen koonnut eri 
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haastateltavien kertomusten tarinoita hyödyntäen. Aineistoista tekstin sekaan poimitut 

sitaatit olen merkannut kursivointia apuna käyttäen. 

6.1 Toisenlainen perhe -tarinat 

Toisenlainen perhe -tyyppitarinoissa sateenkaariperheessä kasvaminen kuvataan pääosin 

positiivisesti ja neutraalisti. Elämä sateenkaariperheessä nähdään melko luonnollisena ja 

tavallisina. Muutokseen heteroydinperheestä tai yksinhuoltajaperheestä 

sateenkaariperheeksi ei kerrota liittyvän suuria tunteita. Tarinoissa sateenkaariperheessä 

kasvaneet tuovat esiin halunsa kertoa omasta perheestään avoimesti. Näissä tarinoissa 

kertojat eivät juuri kuvaa kokeneensa sosiaalisen ympäristön homofobiaa, mutta he 

kuitenkin osoittavat olevansa tietoisia yhteiskunnan heteronormatiivisuudesta. 

Toisenlainen perhe -tarinoissa erilaiset seksuaaliset suuntautumiset ovat monesti tulleet 

tutuksi jo lapsuudessa. Lähipiirin kerrotaan koostuneen erilaisista ihmisistä ja 

monenlaisista perheistä, minkä myötä omaa perhettä ei ole koettu kovinkaan erilaiseksi. 

Toisenlainen perhe -tarinoissa lisäksi kuvataan hyvää ja läheistä suhdetta omiin 

vanhempiin. Esittelen tämän tyyppitarinan Millan ja Maijan esimerkkitarinoiden kautta. 

6.1.1 Millan tarina: ”Sulla on kaksi äitiä” 

Milla (25v) kasvoi isän ja äidin kanssa seitsemänvuotiaaksi saakka. Milla kuvaa, kuinka 

isä ja äiti eivät halailleet tai pusutelleet koskaan, mutta eivät tapelleetkaan. 

Ensimmäisellä luokalla ollessaan Millan vanhemmat erosivat, ja Milla tutustui Saaraan, 

äidin uuteen naisystävään, sekä Saaran poikaan Kalleen. Näin Milla kertoo perheen 

muuttumisesta lapsuudessaan: 

Siitä lähtien perheeseeni on kuulunut äidin lisäksi ”bonusäiti” ja hänen poika: 5 

vuotta minua vanhempi veljeni. Isäni asui siitä lähtien toisella paikkakunnalla, 

mutta olen viettänyt hänen kanssaan usein ja säännöllisesti aikaa. Äitillä ja isällä 

oli eron jälkeen koko lapsuuteni ja nuoruuteni ajan ollut toisiinsa hyvä suhde. Ei 

paljon ylimääräistä yhteyttä, mutta hyvä suhde siinä missä yhteyttä tarvitaan ja 

halutaan. Minä olin itse niin nuori perhetilanteen muuttuessa, joten minulle 

muutos ei ollut kovinkaan vallankumouksellinen. Se vaan... oli. Veljeni tosin oli 

silloin jo 12, joten hänen oli hieman vaikeampi tottua, mutta ei siinäkään kauaa 

mennyt. 

Milla toteaa, ettei muutos äidin ja isän muodostamasta perheestä kahden äidin ja veljen 

muodostamaan perheeseen ollut kovinkaan vallankumouksellinen. Myöhemmin 
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tarinassaan hän kertoo olleensa niin pieni perheen muodostuessa, että koko asia on ollut 

hänelle aina hyvin luonnollinen.  Näissä sitaateissa näkyy selkeästi Millan tarinan 

juonen kulun stabiilius: juoni etenee ilman suuria nousuja tai laskuja eikä vanhempien 

eroon tai äidin uuteen puolisoon kerrota liittyvän suuria tunteita. Lisäksi Milla kuvaa, 

että uusi tilanne ei missään vaiheessa tuntunut ahdistavalta tai vieraalta. Millan 

tuntemuksiin voi olla yhteydessä se, että Millan äidin ystäväpiiriin kuului lapsuudessa 

paljon ”erilaisia” ihmisiä. Milla kertookin, että sukupuolen ja seksuaalisuuden 

monimuotoisuus tuli jo varhaisessa vaiheessa tutuksi ja normaaliksi. Lisäksi Millan eno 

on myös homoseksuaali, minkä takia Milla ei kokenut äidin uutta rakkautta ongelmaksi: 

Minun eno on myös homoseksuaali ja tuli kaapista ulos paljon aikaisemmin kuin 

äitini. Joten se on ollut luonnollista lapsuuteni aikana. Siksi myöskään äidin uusi 

rakkaus ei ollut suuri ongelma. 

Milla kertoo, ettei hänen muistikuviensa mukaan koulussa ikinä puhuttu erilaisista 

perheistä tai sateenkaariperheistä. Hän kuvaa, ettei itse olisi sitä tarvinnutkaan, mutta 

toivoo, että asiasta puhuttaisiin enemmän nykyään: 

Muistaakseni koulussa ei ikinä puhuttu homoseksuaalisuudesta tai 

sateenkaariperheistä. Minä en sitä olisi tarvinnut, mutta nyt toivon, että asiaa 

otettaisiin enemmän esiin, jotta toiset ihmiset ymmärtäisivät paremmin. 

Ehkä Milla ei kaivannut kouluun opetusta koskien sateenkaariperheitä ja erilaisia 

seksuaalisuuksia, sillä hänen lähipiirinsä muodostui jo lapsuudessa ”erilaisista” 

ihmisistä, niin kuin hän itse sitä kuvaa. Lisäksi Milla kertoo heillä kotona olleen aina 

todella rento asenne sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyen. Hän samoin lisää, että 

olen aina pystynyt vakavissakin asioissa kääntymään vanhempieni puoleen, jos jokin 

omaan seksuaalisuuteen tai seksuaaliterveyteen liittyvä asia on ollut mielen päällä.” 

Milla pystyi keskustelemaan vanhempiensa kanssa seksuaalisuuksista ja sukupuolista, 

joten koulussa tapahtuvalla keskustelulla ja opetuksella ei välttämättä olisi ollut Millalle 

niin suuri merkitys kuin jollekin toiselle sateenkaariperheessä kasvavalle. 

Kavereilleen Milla kertoo olleensa aina avoin perheestään. Kavereiden reaktiot 

hänen perhettään kohtaan ovat olleet Millan kertoman mukaan varsin neutraaleja. Hän 

ilmaiseekin, että lapset eivät usein ole ongelma, vaan heidän vanhempansa. Näin Milla 

kuvaa perheestään kertomista kavereilleen: 

Ihan rehellisesti ja suoraan olen aina kertonut (perheestäni), en muista onko 

minua neuvottu siihen. Se on aina vaan jotenkin ollut itsestään selvä asia. 
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Meidän perhe on meidän perhe, ja kerroin aina, että ”hei minulla on kaksi äitiä, 

veli, kaksi kissaa ja koira”. 

Hyvin avoimesti kerroin (perheestäni kavereilleni) ja yhtä avoimesti sain heiltä 

”jaha”-reaktion ja jatkettiin sitten leikkimistä. Tai mitä sitten vähän vanhempana 

puuhattiin. Lapset ovat hyvin harvoin ongelma, ja jos ovat, se ei ole muuta kuin 

heidän vanhempien mielipiteiden takia. 

Sekä Millalle että hänen kavereilleen Millan sateenkaariperhetausta näyttäytyy melko 

yhdentekevänä ja normaalina asiana. Milla ei myöskään juuri kuvaa kokeneensa 

sosiaalisen ympäristön homofobiaa. Hän kertoo kuitenkin yhden episodin ala-

asteajoiltaan: 

Muistan, että joskus ala-asteella luokkatoveri heitti ”piikin”, että ”sulla on kaksi 

äitiä” ja naurahti, johon ystäväni tokaisi ”mitä sitten?”, ja siihen se keskustelu 

loppui. Se ei minua paljon harmittanut. Hänhän vain totesi, että näin on asiat. 

Vaikka Milla ei kerro tämän enempää homofobisuuden kohtaamisesta, hän tuo silti esiin 

olleensa jo lapsena tietoinen yhteiskunnan heteronormatiivisuudesta. Milla toteaa 

tienneensä jo lapsena, että ”normaaleissa” perheissä on isä ja äiti, eikä kaksi äitiä tai 

kaksi isää. Millan äiti oli myös kerran ohjeistanut Millaa, ettei kannata ainakaan 

mainostaa sitä, että äidillä on naisystävä eikä miestä. Milla kuitenkin kuvaa 

halunneensa itse kertoa perheestään avoimesti: 

Äiti sanoi joskus, ettei kannata ainakaan mainostaa sitä, että äidillä on naisystävä 

eikä miestä. Äiti sanoi, etteivät muut ehkä ymmärrä sitä ja että siitä voidaan 

kiusata. Itse halusin puhua perheestä sellaisena kuin se on, koska rakastan 

perhettäni, ja rakastan perhettäni, vaikka joku mua sen takia kiusaisikin.  

Kerroin kaikille asian juuri niin kuin se olikin. En valehdellut tai puhunut 

pelkästään äidistä. Mulla oli sellainen motto, että jos joku ei hyväksyä mua tai 

perhettäni, niin silloin se ei ansaitse olla mun kaveri tai tekemisissä mun kanssa. 

Siksi kerroin uusillekin ihmisille nopeasti, etten vahingossakaan tutustuisi 

homofobiseen ihmiseen, joka jättäisi kaveruuden sikseen, kun saisi myöhemmin 

tietää. 

Milla kertoo äitinsä varoittaneen häntä mahdollisesta kiusaamisesta, mikäli hän kertoo 

perheestään avoimesti. Millalle sen sijaan avoin kertominen omasta perheestä liittyy 

rakkauteen perheettään kohtaan – hän haluaa kertoa perheestään, koska rakastaa 

perhettään. Tulkitsen, että mahdollinen kertomatta jättäminen tai oman perheen 

piilotteleminen näyttäytyy Millalle jollain tapaa rakkaudettomuutena tai jopa häpeänä 

omaa perhettään kohtaan. Lisäksi kertomisen voidaan nähdä olevan suojautumiskeino 

heteronormatiivisessa yhteiskunnassa: Milla haluaa kertoa perheestään nopeasti 
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uusillekin ihmisille, ettei vahingossakaan tutustuisi homofobiseen ihmiseen, joka 

myöhemmin jättäisi kaveruuden sikseen, kun saisi tietää Millan perheestä. Tarinansa 

loppupuolella Milla pohtii perheensä ja lapsuutensa erilaisuutta: 

En koe että lapsuuteni olisi ollut huomattavalla tavalla erilainen kuin monen 

muun suomalaisen lapsen. Vanhemmat eronneet, vanhemmilla uudet kumppanit, 

lapsi käy välillä toisen vanhemman luona, mutta asuu vakituisesti toisen kanssa 

jne. Ajattelin aina mun perheeni olevan mun perhe jonkun toisen perhe on sen 

perhe, en vertaillut perhettäni muihin perheisiin.  

En usko, että nuoruuteni olisi ollut kovinkaan erilainen, vaikka äitipuolen sijaan 

minulla olisikin ollut isäpuoli. Yhtä lailla perhe tuntui ja tuntuu omalta ja 

rakkaalta. 

Koen, ettei asia ole ollut mitenkään määräävä asia perheessäni. Perheeni on 

läheinen ja lämmin, koska on se on läheinen ja lämmin. Sen lisäksi se sattuu 

olemaan sateenkaareva. 

Näissä katkelmissa Milla kertoo, ettei hänen lapsuutensa ja nuoruutensa ole 

huomattavalla tavalla erilainen kuin monen muun suomalaisen lapsen. Hän kertoo, että 

yhtä lailla perhe tuntui omalta ja rakkaalta eikä hän vertaillut perhettään muihin. 

Lisäksi hän kuvaa, ettei vanhemman kuuluminen seksuaalivähemmistöön ollut 

mitenkään määräävä asia hänen perheessään. Näiden sanavalintojen kautta Milla pyrkii 

korostamaan, ettei koe sateenkaariperheyden kuvaavan heidän perhettään olennaisella 

tavalla. Sateenkaarevuutta tärkeämpiä asioita ovat muut perheen piirteet, kuten 

uusioperheen muoto ja perheen jäsenten läheiset ja lämpimät välit. Hän kertookin 

perheensä olevan läheinen ja lämmin, mutta ei liitä siihen suoraan perheen 

sateenkaarevuutta. Milla päättää tarinansa toteamukseen: 

Olen maailmaa syleilevä feministi, mutta en sanoisi, että kyse on siitä, että 

lesbot kasvattivat minut. Vaan siitä, että minut kasvatti kaksi toisiaan rakastavaa 

ihmistä, jotka jakoivat saman arvomaailman. 

Katkelmassa Milla kertoo olevansa maailmaa syleilevä feministi. Hän kuitenkin näkee 

arvojensa kehittymiseen olevan yhteydessä äitiensä keskinäinen hyvä parisuhde ja 

yhteisesti jaettu arvomaailma, pikemminkin kuin heidän seksuaalinen 

suuntautumisensa.  Huomionarvoista on myös, kuinka Millan tarinassa kasvattajiksi 

määrittyvät hänen lähivanhempansa eli hänen äitinsä. Millan isä puolestaan loistaa 

poissaolollaan Millan tarinassa. 

Millan tarina on tarina sateenkaariperheessä kasvamisesta, jossa elämä on sujunut 

suhteellisen mutkattomasti. Millan äitien seksuaalinen suuntautuminen ei ole 
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näyttäytynyt Millalle erikoisena tai vaikeana asiana. Hän on kuitenkin ollut tietoinen 

heteroydinperheiden kuvastavan tyypillisesti ”normaalia” perhettä sekä ollut 

valmistautunut kohtaamaan homofobista asennoitumista häntä ja perhettään kohtaan. 

Sateenkaariperheessä kasvaminen ei ole kuitenkaan näyttäytynyt hänelle erityisen 

haasteellisena, eikä hän koe sen vaikuttaneen hänen lapsuuteensa. 

6.1.2 Maijan tarina: Kolmen lapsen ja kolmen vanhemman perhe 

Maija (21v) kasvoi ensimmäiset elinvuotensa yksinhuoltajaperheessä siskonsa Miran ja 

äitinsä Sinnan kanssa. Äidin parhaan kaverin Pekan aloittaessa seurustelun Mikon 

kanssa, Pekasta ja Mikosta tuli tärkeä osa Maijan perhettä. Pekka ja Mikko 

suunnittelivat lapsen hankintaa, jolloin Maijan äiti Sinna ehdotti, että Sinna, Pekka ja 

Mikko hankkisivat yhdessä lapsen. Maijan ja Miran pikkuveljen Miron syntyessä Miro 

sitoi kaksi perhettä lopullisesti yhteen: 

Minä, siskoni ja äitimme muodostimme perheen ensimmäiset elinvuodet. 

Syntymämme aikoihin yksi äitini parhaista ystävistä aloitti seurustelun, ja 

hänestä ja hänen miesystävästään tuli tärkeä osa arkeamme. Tämä 

ystäväpariskunta suunnitteli lasten hankintaa, ja äitini ehdotti heille, että he 

kolme hankkisivat lapsen yhdessä. Pikkuveljen synnyttyä meistä muodostui 

kolmen lapsen ja kolmen vanhemman perhe. Asuimme siskoni ja äitini kanssa 

eri taloudessa, mutta olimme pikkuveljeni ja isieni kanssa todella paljon. 

Vietimme koko perhe aikaa usein jommassa kummassa kodissa.  

Vaikka isät ja pikkuveli asuivat eri kodissa kuin Maija, Mira ja äiti, perhe vietti paljon 

aikaa yhdessä jommassa kummassa kodissa. Maija kertoo tarinassaan myöhemmin, että 

kaikkien kolmen lapsen kohdalla kasvatusvastuu jaettiin yhteisesti vanhempien kesken. 

Maijalle lapsuudesta mieleen ovat jääneet etenkin koko perheen yhteiset lomamatkat, 

joista Maija nautti kovasti. Ihania olivat ”erikoispäivät” kunkin vanhemman kanssa. 

Näin Maija kuvaa lapsuutensa arkea: 

Lapsuuteni arki oli mukavaa. Erityisen paljon iloa tuotti yhteiset jutut 

vanhempien kanssa. Vietimme välillä “erikoispäiviä”, jolloin jokainen lapsi 

vietti päivän yhden vanhemman kanssa kahdestaan, ja tehtiin jotain erityisen 

hauskaa. Muistan käyneeni “erikoispäivänä” toisen isäni kanssa Tukholmassa ja 

toisen Tallinnassa. Nämä hetket olivat erityisen mukavia, kun vanhempien 

huomiota ei tarvinnut jakaa sisarusten kanssa. Mukavia olivat myös yhteiset 

lomamatkat, joita teimme eri kokoonpanoilla lapsuuteni aikana. Tärkeitä olivat 

myös hetket, jolloin tunsin tulleeni erityisen huomatuksi tai tärkeäksi. 
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Maijan tarinassa tulee hyvin esille tärkeys viettää jokaisen vanhemman kanssa 

kahdenkeskistä aikaa. Jokaisen vanhemman kanssa on omanlainen, erityinen suhde. 

Biologisesta isästään Maija ei tarinassaan juurikaan kerro. Maija tuokin esiin häntä 

turhauttavan kyselyt biologisesta isästään: 

Ikävää on vuosien varrella aina ollut se, kun ihmiset alkavat kysellä liian 

henkilökohtaisia asioita. Esimerkiksi biologisesta isästäni ollaan aina hyvin 

kiinnostuneita, vaikka en ole koskaan tavannutkaan häntä, ja minulla on jo kaksi 

isää. 

Katkelmassa Milla tuo esiin turhautumisensa liittyen uteluihin hänen biologisesta 

isästään. Maija kokee tämän tunkeutuvan hänen henkilökohtaiselle alueelleen, ja on 

lisäksi täysin turhaa – hänellä on jo kaksi isää. Maijan perheeseen on matkan varrella 

kuulunut myös ”puoliäitejä”, äidin kumppaneita. Hän kuitenkin tarkentaa, ettei ole ikinä 

ajattelut äidin kumppaneita niinkään äiteinä hänelle, vaan pikemminkin kämppiksinä: 

Perheeseeni on matkan varrella kuulunut ”puoliäitejä”, äidin kumppaneita. En 

ole ikinä tosin ajatellut äidin seurustelukumppaneita niinkään äiteinä mulle, vaan 

enemmänkin kämppiksinä.  (…) Olen myös melkeimpä aina tullut hyvin 

toimeen äidin kumppaneiden kanssa. Niistä pari, jotka olivat elämässämme 

kauiten, monia vuosia, ovat jääneet parhaiten mieleen. 

Maija ei juuri kuvaa kohdanneensa sosiaalisen ympäristön homofobiaa tai ajatelleen 

perheensä olevan erilainen. Maija kertoo hänen lähipiirinsä koostuneen jo lapsuudessa 

monimuotoisista perheistä, joten hänen mukaansa tuntui ihan luonnolliselta, että oma 

perhe on myös omanlaisensa. Hän kuitenkin kuvaa yhden tilanteen lapsuudesta, jolloin 

hän koki perheensä olevan erilainen kuin muiden:  

Ensimmäinen muistamani tilanne oli tarhassa. Jotkut pojat tarhassa huutelivat 

ohikulkijoille herjauksia, ja muun muassa kutsuivat näitä homoiksi. Menin 

iloisesti kertomaan pojille, että minun isäni ovat homoja, jonka jälkeen he 

alkoivat pilkata minua. Pahoitin mieleni asiasta, enimmäkseen siksi, että pojat 

olivat kiusanneet minua, joten kerroin asiasta äidilleni. Äiti sanoi, etteivät pojat 

luultavasti tienneet, mitä sana tarkoitti, ja selitti minulle, ettei se todellakaan ole 

haukkumasana. Tässä vaiheessa ymmärsin perheeni olevan erilainen kuin 

muiden, sillä minulle oli selvää, mitä homous oli, ja että isäni olivat homoja. 

Enkä ikinä ajatellut homouden olevan mitenkään huvittavaa tai pilkattavaa, 

kuten muut lapset tuntuivat usein ajattelevan.  

Katkelmassa päiväkoti-ikäinen Maija kokee perheensä olevan erilainen kuin muiden. 

Hänen kertoo tarhan pojille isänsä olevan homoja, minkä seurauksena pojat alkavat 

pilkata häntä. Hän pahoittaa mielensä asiasta, mutta äitinsä kanssa keskusteltuaan 

ymmärtää perheensä olevan jollain tapaa erilainen. Päiväkotikokemuksensa lisäksi 
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Maijaa kuvaa myös kouluaikana tapahtuneen episodin isänpäiväkorttien 

askarteluhetkestä: 

Isänpäivänä teimme siskoni kanssa molemmat aina kaksi korttia, ja muistan 

jonkun luokkakaverini ihmetelleen sitä joskus. Luokanopettajamme sanoi vain, 

että meillä on kaksi isää, eikä asiasta keskusteltu enempää. 

Maija kertoo tehneensä siskonsa kanssa aina kaksi korttia isänpäivänä. Luokkakaverin 

ihmetellessä asiaa, opettaja oli todennut Maijalla olevan kaksi isää. Maija kuitenkin tuo 

esiin, ettei aiheesta keskusteltu enempää. Tällaiset tilanteet voisivat olla kuitenkin 

erittäin hedelmällisiä opetuksen paikkoja erilaisista perheistä. Maija kuitenkin toteaa, 

että opettajat suhtautuivat hänen perheeseensä positiivisesti: 

Opettajat tiesivät aina, millainen perheeni on. Positiivisesti he kyllä suhtautuivat 

siihen. Yksikin opettaja halusi kerran tulla kertomaan minulle, kuinka mahtavaa 

hänestä oli, että minulla on kaksi isää. 

Ystävilleen Maija on kertonut perheestään aina suoraan ja avoimesti. Kaverit kävivät 

Maijan kotona hänen kertomansa mukaan tavallisesti, kuten muidenkin kavereiden 

luona. Maija kertoo, että kavereiden mielestä hänen perheensä oli ”siisti”. Hän lisää, että 

”En usko että olisin myöskään ollut kenenkään sellaisen kaveri, joka olisi reagoinut 

negatiivisesti siihen, että olen sateenkaariperheestä.” Maija kuvaa myös olleensa 

lapsuudessaan paljon tekemisissä muiden sateenkaariperheiden lasten kanssa: 

Olin paljonkin lapsuudessani tekemisissä muiden sateenkaariperheiden kanssa. 

Koska en koskaan kokenut sitä, että olin sateenkaariperheessä negatiivisena, ei 

muiden sateenkaariperheiden lasten kanssa oleminen tuntunut mitenkään 

ihmeelliseltä. Oli ihan kiva nähdä monenlaisia perheitä. 

Tässä katkelmassa näkyy hyvin Maijan tarinan juonenkulun stabiilius. Hän kertoo, ettei 

ole koskaan koskenut sateenkaariperheessä kasvamista negatiivisena. Lisäksi muiden 

sateenkaariperheiden lasten kanssa oleminen ei tuntunut Maijasta mitenkään 

ihmeelliseltä. Maija kertoo, että ei ole koskaan joutunut kiusatuksi tai leimatuksi 

perheensä takia. Hän kuitenkin toteaa joutuneensa usein vakuuttelemaan ihmisiä siitä, 

että hänen lapsuutensa arki oli ”normaalia”: 

… olen kyllä usein vakuutellut ihmisiä siitä, että lapsuuteni arki oli ”normaalia” 

ja samanlaista kuin muissakin perheissä. Vaikka kukaan ei ole ikinä sitä minulle 

sanonutkaan, niin tuntuu, että usein ajatellaan, etteivät homot ja lesbot voi 

kasvattaa lapsia kunnolla. Tuntuu, että ihmiset ajattelevat, että homojen ja 

lesbojen vanhemmuudessa on jotain epäilyttävää.  
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Maija päättää tarinansa pohdintaan yhteiskunnan heteronormatiivisuudesta ja julkisessa 

keskustelussa esitettyihin epäilyihin siitä, etteivät homot ja lesbot kykene kasvattamaan 

lapsia kunnolla. Maijan tuntemukset muiden epäilevistä asenteista 

sukupuolivähemmistöjen vanhemmuutta kohtaan on havaittavissa myös suomalaisissa 

sateenkaariperheitä koskevissa tutkimuksissa. Esimerkiksi Nikanderin ja kollegoiden 

(2016, 520) kyselytutkimuksessa havaittiin, että vaikka suomalaisten asenteet samaa 

sukupuolta olevia pareja kohtaan ovat tulleet myönteisimmäksi viime vuosien aikana, 

samaa sukupuolta olevien parien vanhemmuuteen suhtaudutaan edelleen kriittisesti. 

Millan ja Maijan tarinat ovat tyyppitarinaltaan toisenlainen perhe -tarinoita, jotka 

olen muodostanut kuvaamaan sellaista sateenkaariperheessä kasvamisesta kertovaa 

tapaa, jota luonnehtii stabiilius ja neutraalius. Näissä tarinoissa sateenkaariperheessä 

kasvamista kuvataan varsin neutraaliin ja toteavaan sävyyn. Kertojat eivät tuo esiin 

sateenkaariperheiden paremmuutta tai huonoja puolia suhteessa muihin perhemalleihin. 

Sateenkaarevuutta ei nähdä olennaiseksi asiaksi heidän perheensä määrittelyssä eikä 

vanhempien sateenkaarevuuteen kohdistu suuria tunteita. Lisäksi muutokseen 

yksinhuoltaja- tai heteroydinperheestä sateenkaariperheeksi ei kerrota liittyvän erityisiä 

haasteita tai vaikeuksia. Toisenlainen perhe -tarinoissa kyseenalaistetaan monia 

kulttuurisia tarinoita. Millan tarina esimerkiksi haastaa tarinaa siitä, kuinka isän ja äidin 

muodostama avioliitto on paras kasvuympäristö lapselle. Lisäksi se haastaa uskomusta 

siitä, että vanhempien ero tai vanhemman seksuaalivähemmistöön kuuluminen altistaisi 

lapsen erilaisille haittavaikutuksille. Millan tarinassa vanhempien sukupuolella tai 

seksuaalisella suuntautumisella ei nähdä olevan merkitystä. Merkittävämpää ovat äitien 

keskinäinen hyvä parisuhde ja perheenjäsenten läheiset välit. 

Maijan tarina puolestaan haastaa kulttuurisia tarinoita kahdesta vanhemmasta ja 

biologisten perhesuhteiden merkityksestä. Maijalla ja hänen sisaruksillaan on kaikilla 

vanhempia kolme ja kasvatusvastuu on jaettu yhteisesti vanhempien kesken. Jokaisella 

vanhemmalla ja lapsella on välillään ainutlaatuinen ja henkilökohtainen suhde. Maijalle 

biologisia perhesuhteita merkittävämmäksi nousevat perheteot (ks. Silva & Smart 1999, 

7). Biologiset suhteet vanhempiin ovat näin toissijaisia: perhe perustuu halulle kuulua 

perheeseen. Maija ei teekään eroa biologisen äitinsä ja sosiaalisten isiensä välille, vaan 

kaikki ovat hänen tosiasiallisia vanhempiaan. Maijan tarinassa perhe rakentuu myös 

kotien rajojen ulkopuolelle.  Maija osoittaa tarinallaan, kuinka yksi perhe voi asua 

kahdessa eri talossa. 
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6.2 Eroperhetarinat 

Eroperhe -tyyppitarinoissa vanhemman seksuaali- tai sukupuolivähemmistötaustan 

selviäminen saa aikaan vanhempien eroamisen. Näissä tarinoissa kertojan merkittävin 

lapsuuden elämänmuutos liittyy vanhempien eroon ja sen prosessointiin sekä 

uusioperheen muotoutumiseen. Vanhempien eroamista kuvataan myös kaikissa 

muissakin tyyppitarinoissa. Toisenlainen perhe -tarinoissa vanhempien ero kuvataan 

neutraalisti, tavallinen perhe -tarinoissa jopa positiivisesti. Selviytymistarinoissa 

puolestaan eron lisäksi vanhemman seksuaali- tai sukupuolivähemmistötausta on 

merkittävämmässä roolissa kuin eroperhetarinoissa. Eroperhetarinat sen sijaan kertovat 

selviytymistarinoita tarkemmin vanhempien riidan keskellä olemisesta, vanhempien 

uusista puolisoista ja kahden kodin välillä asumisesta. Eroperhetarinoissa tulevat 

näkyviksi kahden kodin erilaiset säännöt ja toimintatavat sekä vaikeus toivottaa 

tervetulleeksi uusia perheenjäseniä. Näissä tarinoissa näkyy lisäksi perheensisäistä 

homofobiaa. Esittelen eroperhe -tyyppitarinan Sarin ja Saanan esimerkkitarinoiden 

avulla. 

6.2.1 Sarin tarina: Lauri ei hyväksy homoja eikä lesboja 

Sarin (26v) lapsuuden perheeseen kuului äiti, isä, isosisko ja pikkuveli. Sari aloittaa 

tarinansa kertomalla lapsuudestaan seuraavalla tavalla: 

Perheeni oli erittäin huonoissa väleissä aina, tappelimme jatkuvasti. Pienenä 

tärkeimmät asiat oli, kun kaikki oli kotona. Isä ja äiti teki aamusta iltaan töitä, 

siskoni asui jo muualla ja veljelläni oli aina kavereita enkä silloin saanut olla 

heidän kanssaan (..) Kun olin 8−9-vuotias koulukiusaamisen kautta, vanhempani 

tappelivat vähemmän ja keskittyivät siihen, että kiusaaminen loppuisi. Eron 

aikana kaikki taas palasi ”ennalleen” eli pelkkää huutoa ja tappelua. 

Sarin tarina alkaa kuvauksella vaikeista lapsuuden ajoista. Hän kertoo perheenjäsenten 

välien olleen erittäin huonot ja vanhempien tehneen paljon töitä. Tarinan alkua 

luonnehtivat Sarin yksinäisyys sekä vanhempien ja sisarusten poissaolo. Lapsuuden olot 

helpottuivat hieman Sarin vanhempien erotessa Sarin ollessa 11-vuotias. Sari kuvaa 

vanhempiensa eroa ja äidin uuden puolison tuloa hänen elämäänsä seuraavanlaisesti: 

Äitini ja isäni Lauri erosivat, kun olin 11-vuotias, joten eroperheelle tyypillisesti 

minä ja pikkuveljeni reissasimme kahden kodin välillä. Äitini löysi puolisonsa jo 

ennen kuin virallinen ero tuli voimaan, joten äidin puoliso Minna on ollut 

elämässäni 14−15 vuotta. Aluksi asuimme Laurin luona, koska hän ei hyväksy 
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homoja eikä lesboja. Jossakin kohtaa hän kuitenkin huomasi, että äidilläni ja 

Minnalla oli paljon tasaisempi arki ja muutimme heidän luokseen pysyvästi. 

Sari kertoo äidin löytäneen uuden puolisonsa jo vanhempien eron aikana. Eron jälkeen 

hän kuvaa muuttaneensa isän luo, sillä hänen isän Lauri ei hyväksy homoja eikä lesboja. 

Sari kertoo isän kuitenkin huomanneen arjen olevan tasaisempaa Sarin äidin ja Minnan 

luona, jolloin Sari veljensä kanssa muutti takaisin äitinsä luo. Äidin ja Laurin eron 

aikana Sari kuvaa kokeneensa ensimmäisen kerran perheensä olevan erilainen kuin 

muiden: 

Kyllä siinä äidin ja Laurin eron aikana tuli olo, ettei kaikki ole niin kuin muilla. 

Lauri haukku todella paljon äitiä ja Minnaa meille (lapsille), ja totta kai se jättää 

jälkensä pieneen lapseen. Päiväkirjamerkinnöistä huomaan kuitenkin, että aika 

nopeasti olen löytänyt oman ääneni enkä ole kuunnellut Lauria. Päiväkirjoista 

näkyy hämmentynyt lapsi, joka katuu, että on koskaan pahaa sanonut äidistä ja 

tämän puolisosta, mutta en voi sanoa, että muistaisin tarkalleen, miltä silloin 

tuntui. 

Sarin tarina havainnollistaa osuvasti sitä, millaista on olla lapsi, kun vanhemmat ovat 

eron jälkeen huonoissa väleissä keskenään. Sarin tarina on kokonaisuudessaan 

juonenkulultaan melko stabiili eli juoni etenee ilman suuria nousuja tai laskuja. Tässä 

kohtaa on kuitenkin havaittavissa hienoista progressiivisuutta ja juonenkulun nousua, 

kun Sari kertoo löytäneen oman äänensä Laurin äidin haukkumisesta huolimatta. Sari 

kuitenkin kuvaa, että tuntui vaikealta olla aikuisten riidan keskellä. Hän myös koki, että 

erotilanteessa Lauri käännytti meitä lapsia äitiä vastaan. Lisäksi toimintatavat olivat 

erilaisia eri kodeissa: 

Meillä oli äidin luona avoin ja keskusteleva ilmapiiri. Meillä korostettiin aina 

sitä, että oli asia mikä vain, niistä puhutaan ja vihaisina ei mennä nukkumaan, 

anteeksi pyydetään jne. Tämä oli aivan vastakkainen tapa toimia kuin oli Laurin 

luona. 

Katkelmassa Sari kuvaa äidin luona ja Laurin luona olevaa erilaista ilmapiiriä ja 

käytäntöä. Äidin luona oli tapana keskustella ja puhua asioista, kun taas Laurin luona 

toimittiin Sarin mukaan täysin vastakkaisesti. Sari ei tarinassaan kuvaa, millainen suhde 

hänellä on isäänsä tällä hetkellä. Sarin tarina on tarina sateenkaariperheessä 

kasvamisesta, missä vanhempien seksuaalista suuntautumista merkittävämpi asia on 

vanhempien ero ja sen vaikutukset lapsen elämään. Sari ei tarinassaan kuvaakaan sitä, 

miltä äidin seksuaalivähemmistötausta hänestä tuntui ja tuntuu tai miten hän suhtautui 
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äidin uuteen puolisoon Minnaan. Sen sijaan tarina keskittyy perheen sisäiseen 

homofobisuuteen ja kahden kodin välillä asumiseen.  

6.2.2 Saanan tarina: Eron myötä oikea ja turvallinen perhe 

Lapsuudessaan Saanan (30v) perheeseen kuuluivat isä ja äiti. Isä oli kuitenkin työnsä 

puolesta paljon poissa, minkä takia Saana kertoo kasvaneensa pääasiassa äitinsä kanssa. 

Saana kuvaa suhdettaan äitiinsä hyväksi, mutta suhde isään oli isän pitkien 

poissaolojensa takia etäinen. Saana kuvaakin äitiään yksinhuoltajana: 

(Perheemme) selvä heikkous oli ainakin se, että äiti oli yksinhuoltaja ja hänellä 

oli paljon stressiä ja rahahuolia, joista hän tietenkään meille lapsille pystynyt 

puhumaan, vaan piti selvitä itse.  

Katkelmassa Saana kuvaa yhden vanhemman perheeseen tavallisesti yhdistettyjä 

haasteita: stressi ja rahahuolet (ks. Biblarz & Stacey 2010, 5). Saana kertoo, ettei äiti 

kuitenkaan kertonut huolistaan lapsilleen. Saanan elämä alkoi muuttua Saanan äidin ja 

isän erotessa Saanan ollessa ala-asteella. Eron jälkeen Saanan äiti aloitti suhteen toisen 

naisen kanssa:  

Eron jälkeen äiti aloitti suhteellisesti nopeasti suhteen toisen naisen, Tiinan, 

kanssa, josta tuli myöhemmin minun äitipuoleni. Minä, äiti, Tiina ja hänen 

tyttärensä Maisa muutimme yhteen muutama vuosi sen jälkeen. (..) Minun oli 

aluksi vaikeaa toivottaa tervetulleeksi uudet perheenjäseneni. Vaikeaa ei ollut se, 

että äitini oli lesbo, vaan se, ettei enää ollut vain minä ja hän. Myöhemmin 

kuitenkin totuimme toisiimme ja välillemme muodostui harvinaisen 

perhesuhteet. 

Saana kertoo muutoksen hänen ja äidin kaksin muodostamasta perheestä neljän ihmisen 

muodostamaksi perheeksi olleen osittain haasteellinen. Hän kertoo, että hänelle oli 

aluksi vaikeaa toivottaa tervetulleeksi hänen uudet perheenjäsenensä. Saana selittää 

vaikeutta sillä, ettei enää ollut kyse vain hänestä ja äidistä, niin kuin oli ollut aiempina 

vuosina. Saana kertoo kuitenkin myöhemmin tottuneensa uuteen perheeseensä ja heidän 

välilleen muodostuneen harvinaisen hyvät perhesuhteet. 

Saanan äidin ja Tiinan mentäessä kihloihin Saana, äiti, Tiina ja Maisa muuttivat 

maalle. Saana kertoo olleen innoissaan uusista kavereistaan ja uudesta koulusta: 

Olin innoissani uusista kavereistani, uudesta koulusta, ja rakastin koulunkäyntiä 

ja opiskelua. Hankimme kaksi kissaa, joita rakastin myös. Muutimme vielä 

uudelleen isompaan omakotitaloon ja sain gerbiileitä, joiden kanssa 

touhuaminen oli lempipuuhaani. Naapurissa asui myös luokkakaverini ja 
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silloinen ”ihastus”, jonka kanssa vietimme siskoni kanssa ja tämän kaverini 

pikkusiskon kanssa aikaa ja leikimme. Rakastin silloin asua maalla, peltojen 

keskellä, jossa oli ulkosauna. Muistan, kun serkkuni olivat kylässä ja kävimme 

alasti hyppelemässä pelloilla saunan jälkeen ja sitten nukuimme teltassa. 

Katkelmassa Saana kuvaa rakastaneensa maalla asumista. Myöhemmin hän kuitenkin 

kertoo maalla asumiseen liittyneen myös oman perheen erilaisuuden kokemusta: 

Koska kasvoin äitini ja isäni kanssa, niin oli tietysti muutos, kun olikin äiti, äiti 

ja kaksi tytärtä. Me asuimme myös maalla, jossa se oli hyvin erilaista. 

Saanan kertoo tarinassaan isästään suhteellisen niukasti. Hän kuitenkin mainitsee isän 

asuneen maalle muuton jälkeen muutaman tunnin junamatkan päässä ja kertoo 

nähneensä isäänsä noin kerran kuukaudessa. Suhde isään oli kuitenkin ollut etäinen jo 

ennen vanhempien eroa. Myöhemmin teini-iässä Saanan ja isän välit huonontuivat ja 

nykyään hän ei ole enää isänsä kanssa tekemisissä: 

Isä asui neljän tunnin junamatkan päässä, joten menin sinne aina pidennetyksi 

viikonlopuksi. Se oli lapsuudessa mulle myös hyvin tärkeää, mutta isällä oli 

kumppaneita, joista en pitänyt. Lopulta isälle menosta tuli ns. pakollista, ”kai se 

nyt on pakko käydä sielläkin” ja kun muutimme kaupunkiin ja minä aloitin 

opiskelut, välit isäni kanssa huonontuivat. En jaksanut, enkä halunnut enää 

käydä isä luona. Nykyään emme ole enää väleissä ollenkaan, vaikka 

lapsuudessani isä oli kuitenkin melko tärkeässä roolissa minullekin. 

Katkelmassa Saana kuvailee isälle matkustamisen muuttumista tärkeästä pakolliseksi. 

Lisäksi isällä oli kumppaneita, joista Saana ei pitänyt. Lopulta välit isään katkesivat 

kokonaan. Tarinan lopussa Saana kuvaileekin äidin, Tiinan ja Maisan kanssa 

muodostamaansa perhettä hänen oikeaksi perheekseen.  Saana päättää tarinansa 

kuvaukseen siitä, millainen muutos äidin ja lapsen perheestä kahden äidin ja kahden 

lapsen perheeksi oli: 

Aiemmin elin lähes yksin äitini kanssa ja nykyään minulla on taas kaksi 

vanhempaa ja lisäksi sisko. Sain todella turvallisen perheen. (..) Sain parhaan 

mahdollisen perheen, mitä ihminen voi saada, kaksi äitiä ja ihanan siskon. En 

määrittele meitä erilaiseksi perheeksi, vaan onnelliseksi perheeksi. Sen jälkeen, 

kun meistä tuli perhe, olen saanut kasvaa turvallisessa ilmapiirissä ja olen saanut 

paljon enemmän rakkautta verrattuna aikaisempaan, jolloin minulla oli vain 

äitini. 

Saana kertoo tarinansa lopuksi saaneensa äidin uuden parisuhteen myötä taas kaksi 

vanhempaa ja tällä kertaa myös siskon. Hän kertoo, että uuden perheen saamisen 

jälkeen hän on saanut paljon enemmän rakkautta osakseen – ennen hänellä oli vain 



65 
 

hänen äitinsä. Lisäksi hän kuvaa, että uusien perheenjäsenien saaminen on tuonut hänen 

elämäänsä turvallisuutta. Saanan tarina on juonenkulultaan selkeästi progressiivinen eli 

nouseva. Tarinaa luonnehtivat vaikeuksien kautta voittoon -mentaliteetti ja tarinan 

onnellinen loppu.  

Sarin ja Saanan eroperhetarinat ovat keskenään hyvin erilaisia. Sarin tapauksessa 

vanhempien eron jälkeenkin riidat vanhempien välillä jatkuvat ja lapset kärsivät 

vanhempien keskinäisistä huonoista väleistä. Mikä erottaa Sarin eroperhetarinan 

standardista eroperhetarinasta, on ainoastaan vanhempien riitojen keskittyminen Sarin 

äidin seksuaaliseen suuntautumiseen. Sarin isän oli vaikea hyväksyä Sarin äidin uutta 

puolisoa. Sari puolestaan ei kuvaa, millaisia tunteita äidin uusi parisuhde herätti 

hänessä.   

Saanan tarina hyödyntää sekä kulttuurisia mallitarinoita vanhempien erosta että 

haastaa ja rikkoo niitä. Saanan tarinassa vanhempien ero näyttäytyy lapsen kannalta 

loppujen lopuksi positiivisessa valossa. Vanhempien ero ei altista Saanaa erityisille 

haittavaikutuksille, vaan eron kautta aukenee mahdollisuus uuteen eheään 

ydinperheeseen. Toisen vanhemman saamisen kerrotaan tuoneen lapsuuden elämään 

enemmän turvallisuutta ja rakkautta.  Saanan tarina kuitenkin rikkoo kulttuurisia 

tarinoita isän ja äidin tärkeydestä lapsen kasvulle ja kehitykselle (ks. Yesilova 2009, 

49−50, 57, 184, 198). Lisäksi Saanan tarina haastaa biologisten perhesuhteiden 

merkitystä, kun hän kuvaa uusioperheen hänen oikeaksi perheekseen. Saanan 

eroperhetarina on juonenkulultaan samanlainen kuin selviytymistarinat, jotka alkavat 

tragediasta ja päättyvät onnelliseen loppuun. 

6.3 Selviytymistarinat 

Selviytymistarinoiksi olen nimennyt tarinat, jotka alkavat vanhemman seksuaali- tai 

sukupuolivähemmistötaustan selviämiseen liittyvällä tragedialla. Näissä tarinoissa 

vanhemman seksuaali- tai sukupuolivähemmistötausta herättää lapsessa erilaisia 

tunteita, kuten häpeää, pelkoa, vihaa sekä lopulta helpotusta ja ylpeyttä. Nämä tarinat 

ovat juonen kulultaan progressiivisia eli nousevia ja päättyvät jonkinlaiseen onnelliseen 

loppuun (Gergen 1999, 70−71). Selviytymistarinoissa muita tyyppitarinoita selvemmin 

näkyy pelko ennakkoluuloista ja sosiaalisen ympäristön homofobiasta. Kertojat 

kuvaavat pelkäävänsä negatiivisia reaktioita muilta ihmisiltä, minkä takia he 

valehtelivat ja piilottelivat perhettään lapsuudessaan. Näissä tarinoissa on myös viitteitä 
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sellaiseen yleiseen ja institutionaaliseen homofobisuuteen, jota ei voida paikantaa 

tiettyihin henkilöihin. Esittelen tämän tyyppitarinan Siljan ja Jaakon 

esimerkkitarinoiden kautta. 

6.3.1 Siljan tarina: Eniten huoletti juuri muiden silmissä oudolta näyttäminen 

Siljan (19v) perheeseen kuuluu äiti, isä ja sisko. Silja kuvaa, ettei hänen äitinsä ollut 

lainkaan naisellinen, muttei hän ajatellut asiaa sen enempää lapsuudessaan. Eräänä 

päivänä Siljan ollessa ala-asteella, Siljan äiti kertoi Siljalle olevansa transmies: 

Kun olin ala-asteikäinen, niin äiti istui viereeni ja avasi keskustelun ”Muistatko, 

kun kysyit, miksi en meikkaa?”. En tiennyt transsukupuolisuudesta mitään 

ennen sitä. Tiesin vain mikä oli transvestiitti, mutta transsukupuolinen oli uusi 

termi. Minua pelotti, että minua kiusattaisiin ja että vanhemmat eroaisivat. 

Muistan itkeneeni. 

Se oli aluksi shokki, siinä iässä toivoisi, että kaikki olisi normaalia ja että 

vanhemmat eivät eroaisi. Eniten huoletti juuri muiden silmissä oudolta 

näyttäminen. Sulatin asian silti todella nopeasti ja ensijärkytyksen jälkeen olen 

ollut vain ylpeä hänestä. 

Silja kertoo äidin transsukupuolisuudesta kuulemisen olleen aluksi shokki. Hän pelkäsi, 

että hänen vanhempansa eroaisivat ja että hän näyttäisi oudolta muiden silmissä. Hän 

kuitenkin kertoo sulattaneen asian ensijärkytyksen jälkeen todella nopeasti ja olleen sen 

jälkeen vain ylpeä äidistään.  Äidin sukupuolenkorjausleikkaus vaikutti Siljan elämään 

arkisella tasolla. Siljaa muun muassa harmitti, että hänen ja äidin yhteiset uintireissut 

jäisivät leikkauksen jälkeen väliin: 

Kävin pienenä joka viikko uimassa äidin kanssa. Minua harmitti, kun äiti kertoi, 

ettei hän voi enää (sukupuolenkorjaus)leikkauksen jälkeen tulla hetkeen 

kanssani uimaan, koska hän ei voinut mennä miesten eikä naisten 

pukuhuoneeseen. 

Siljan äiti kertoi Siljalle, ettei hän voi enää sukupuolenkorjausleikkauksen jälkeen käydä 

Siljan kanssa uimassa, sillä hän ei voi mennä miesten eikä naisten pukuhuoneeseen. 

Tämän kaltaiset kerrotut kuvaukset olen myöhemmin esiteltävässä temaattisessa 

kategorioinnissa sijoittanut yleisen ja institutionaalisen homofobisuuden kategoriaan, 

jossa homofobista asennoitumista sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä kohtaan 

heijastavat ympäröivä yhteiskunta ja yhteisöt, joissa haastateltavat elävät. 

Yleisen ja institutionaalisen homofobisuuden lisäksi Siljan tarinassa on kuvauksia 

suvun sisäisestä homofobiasta. Äidin sukupuolenkorjausleikkauksen kerrotaan saaneen 
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aikaan negatiivisia reaktioita Siljan sukulaisissa. Siljan isän vanhemmat eivät 

hyväksyneet Siljan äidin sukupuolenkorjausleikkausta. Tämä aiheutti erilaisia 

järjestelyjä esimerkiksi perhejuhlissa. Siljan isosisko muun muassa järjesti kahdet 

ylioppilasjuhlat niin, että vanhanaikaiset isovanhemmat, kuten Silja heitä kuvaa, 

juhlivat eri aikaan muiden kanssa. Siljan isä ehdotti samaa ratkaisua Siljan rippijuhlien 

kohdalla. Silja ei kuitenkaan itse suostunut tähän: 

 Isän vanhemmat eivät kuitenkaan hyväksyneet äitini 

sukupuolenkorjausprosessia, jonka takia äiti ei saanut tulla esim. jouluna isän 

vanhempien luo. Se harmitti. Kun minulla oli rippijuhlat, isä sanoi, että minun 

pitää pitää kahdet juhlat, koska isän vanhemmat eivät halua tulla samoihin 

juhliin äitini kanssa. En suostunut siihen, vaan sanoin ”jos mummu ja tuffa ei 

suostu tulemaan mun rippijuhliin mun äidin takia, niin olkoon tulematta”. 

Tulivat paikalle, eikä ollut mitään ongelmia. 

Silja kertoo pitäneen päänsä järjestää vain yhdet rippijuhlat, joihin hänen koko 

perheensä ja suku mahtuisi. Hän kertoo, että isovanhemmat tulivat paikalle, eikä ollut 

mitään ongelmia. Siljan kertoma kuvaus kuvaa Sarin tarinan (ks. luku 6.2.1) tavoin 

perheen ja suvun sisäisestä homofobisuutta. Sarin tarinassa homofobista suhtautumista 

osoitti heterovanhempi, Siljan tarinassa puolestaan isovanhemmat. Siljan tarinassa 

kuitenkin näkyy, että hän oli rohkea puolustamaan perhettään homofobista 

suhtautumista osoittaville isovanhemmilleen. Sen sijaan kavereilleen Silja ei uskaltanut 

kertoa perheestään. Silja kertoo esimerkiksi kokemuksestaan rippikoulussa, jossa hän 

kielsi vanhempiaan tulemasta vierailupäivänä: 

Kun olin rippikoulussa ja oli päivä, jolloin muiden vanhemmat tulivat käymään 

leirillä. En halunnut muiden ihmettelevän, että miksi minua tulee katsomaan 

kaksi miestä ja pyysin vanhemmiltani, etteivät tulisi. Pelkäsin, että minua 

kiusattaisiin, koska perheeni on erilainen. Nykyään tuntuu pahalta, että kielsin 

heitä tulemasta. 

Katkelmassa Silja kertoo kieltäneensä vanhempiaan tulemaan käymään 

rippukoululeirillä. Hän kuvaa, ettei halunnut muiden ihmettelevän, miksi häntä tulee 

katsomaan kaksi miestä. Hän lisäksi kertoo, että pelkäsi tulevansa kiusatuksi perheensä 

erilaisuuden takia. Pelko kiusaamisesta tulee esille myös myöhemmin Siljan tarinassa: 

En joutunut kiusatuksi, koska en kertonut siitä muille. Pelkäsin tulevani 

kiusatuksi. Asuin niin pienessä paikassa, että useat tiesi siitä kyllä, mutta ei 

puhunut minulle siitä. 
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Tarinassaan Silja kuvaa, kuinka ei tullut kiusatuksi, koska hän ei kertonut perheestään 

muille. Kertomatta jättäminen oli siis tietynlainen keino suojautua homofobialta. Hän 

kuitenkin kertoo, että useat tiesivät siitä huolimatta, mutteivät puhuneet hänelle siitä. 

Uusille ystäville Silja valehteli äitinsä olevan hänen isäpuolensa ja äidin olevan usein 

työmatkalla: 

Toin kavereita kotiin ja yläasteen aikana uusille kavereille sanoin, että äiti on 

isäpuoleni ja äiti usein työmatkalla. Valehtelu ja salailu olivat vaikeinta. 

Jälkeenpäin mietin, miksen vain kertonut suoraan, mutta en halunnut tulla 

kiusatuksi. 16-vuotiaana kerroin ensimmäistä kertaa hyvälle ystävälleni siitä ja 

hän kertoi, että tiesi koko ajan, mutta odotti, että otan itse asian puheeksi. Sen 

jälkeen kertominen helpottui ja tällä hetkellä jokainen läheisen ystäväni tietää. 

Silja kertoo peitelleensä ja salailleensa kavereiltaan, kuka hänen äitinsä ja millainen 

hänen perheensä oli. Hän kuitenkin kuvaa episodin, jossa hän 16-vuotiaana kertoo 

asiasta ensimmäistä kertaa hyvälle ystävälleen. Sen jälkeen kertominen on Siljan 

mukana helpottunut. Siskonsa kanssa hän on keskustellut lisäksi siitä, miten kertoa 

asiasta poikaystävälle: 

Isosiskon kanssa olemme vähän jutelleet asiasta esim. miten kertoa 

poikaystävälle asiasta ja sen on myös auttanut. (..) Kerroin aluksi parille 

kaverille ja sen jälkeen en ole monelle kertonut, kun kaverit on usein kertonut 

toisilleen, niin ei ole tarvinnut selittää. Poikaystäville on ollut aluksi vaikea 

kertoa, mutta muuttunut helpommaksi. 

Siljan tarinassa tulee esille sateenkaariperheessä kasvaneiden tarve selittää perheestään 

muille. Siljakin tarinassaan toteaa, että hän kertoi perheestään aluksi parille kaverilleen, 

minkä jälkeen kaverit ovat kertoneet asiasta toisilleen niin, että Siljan ei ole itse 

tarvinnut selittää. Sen lisäksi, että Siljaa pelotti, miten häneen suhtaudutaan, hän tuo 

tarinassaan esiin myös huolen äidistään: 

Olin todella helpottunut, että K:n työpaikalla miesvaltaisella alalla asiaan 

suhtauduttiin niin hyvin. Olin K:sta huolissani ja kyselin asiaa häneltä, ja hän 

kertoi, että työkaverit kommentoivat pukuhuoneen vaihdosta niin, etteivät K:ta 

nais-naisena oikein olleetkaan pitänyt ja tuntui luontevalta, että hän siirtyi 

miesten pukuhuoneeseen. 

Katkelmassa Silja viittaa äitiinsä käyttämällä hänen nimensä etukirjantainta K. 

Myöhemmin Silja kertoo, miten haastavaa on löytää hyvää nimeä, jolla kutsua äitiään: 

Typerän pitkään sanoin K:ta äidikseni, ennen kuin lopulta jotkut kaverit 

kysyivät, että puhunko nyt tuosta parakkaasta miehestä tuolla... heh!  
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Harmittaa, kun ei ole hyvää nimeä, millä kutsua tätä vanhempaa. Yleensä käytän 

etunimeä, mutta se tuntuu etäiseltä. Äitiä käytin kauan, mutta eihän niin voi 

sanoa miehestä. Isä taas on biologinen isäni, vaikka muut saattavat viitata 

sukupuolensa korjanneeseen vanhempaan isänä. Se tuntuu aina oudolta. 

Mielummin sitten vaikka ”ukko” tai ”toinen vanhempi”. 

Silja kuvaa äiti-käsitteen käytön haastavuutta puhuessaan sukupuolensa korjanneesta 

vanhemmastaan. Äiti-nimike ei tunnu luontevalta, sillä eihän niin voi sanoa miehestä. 

Isä-käsitteen hän puolestaan yhdistää biologiseen isäänsä. Tämä onkin ainut asia, josta 

Silja toivoo, että hänellä olisi ollut mahdollisuus puhua muiden sateenkaariperheessä 

kasvaneiden kanssa: 

En ollut (tekemisissä muiden sateenkaariperheiden lasten kanssa), mutta olisi se 

voinut olla kiva vaikka kerran ollut jutella sellaisten toisten nuorten kanssa, 

jotka painivat esimerkiksi näiden isä/äiti/vanhempi nimitysten kanssa. 

Nimiasiaa Silja on miettinyt myös muille ihmisille kertomisen kannalta. Hän kertoo, 

että ”Hankalaa on ainoastaan uusien tuttavuuksien ja sellaisten ihmisten kanssa, kenet 

tiedän ahdasmieliseksi, kun en tiedä, millä sanalla K:hon viittaisin.” Silja kuvaa: 

Uusioperheitä on niin monenlaisia, että pelkän etunimen käyttäminen 

vanhemmasta ei herää ihmetyksiä, mutta välillä tykkään sanoa ”Kai, mun toinen 

isä” tehdäkseni asiasta keskustelu kerrallaan vähän arkipäiväisemmän muillekin. 

Silja tuo esiin halunsa tehdä asiaa arkipäiväisemmäksi ja kertoo viittaavansa K:hon 

hänen toisena isänään. Tämä on yllättävää suhteutettuna Siljan aiemmin kertomaan, 

jossa hän tuo esiin, kuinka hänestä tuntuu oudolta, kun muut ihmiset viittaavat hänen 

sukupuolensa korjanneeseen vanhempaan isänä. Ehkä seksuaalivähemmistöt ovat 

Suomessa vähemmän tabu kuin sukupuolivähemmistöt, jolloin kertominen kahdesta 

isästä on Siljalle yksinkertaisempaa ja nopeampaa kuin kertominen äitinsä 

transsukupuolisuudesta. Nimiasian lisäksi käytännönhaasteita ovat Siljan mukaan 

tuottaneet äitienpäivän ja isänpäivän vietto: 

Toinen asia, mikä on tuonut käytännön haasteita, on äitien- ja isänpäivän vietto. 

Äitienpäivä on niin ruusunpunainen ja feminiini, että oli harmi, ettei siskon 

kanssa tajuttu aikaisemmin, ettei transmies sellaista halua viettää. Nykyään 

juhlimme isäinpäivänä (biologista) isää ja toisen vanhemman kanssa ”päivää, 

jona juhlitaan miespuoleisia vanhempia”. 

Tässä katkelmassa Silja kuvaa haasteelliseksi äitienpäivän vieton hänen äitinsä ollessa 

transmies. Hän tuo esiin, että on harmi, ettei hän siskonsa tajunnut aikaisemmin, ettei 

transmies halua viettää äitienpäivää. Tarinasta ei käy ilmi, onko Silja siskonsa kanssa 
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keskustellut asiasta äitinsä kanssa vai onko päätelmä Siljan ja hänen siskonsa. Silja 

kuitenkin kertoo juhlivansa äitienpäivän sijaan toisen vanhemman kanssa päivää, jona 

juhlitaan miespuoleisia vanhempia. 

Tarinansa loppupuolella Silja kuvailee, miten äidin transsukupuolisuus on 

vaikuttanut heidän väliseen suhteeseen ja häneen ihmisenä. Silja toteaa, että ehkä äidin 

transsukupuolisuus jollain tavalla lähensi meitä. Silja lisäksi kertoo hänen äitinsä 

näyttäneen hyvää esimerkkiä siitä, miten tärkeää on hyväksyä ja olla oma itsensä. Silja 

myös toteaa, että uskoo sateenkaariperhetaustastaan olevan enemmän hyötyä kuin 

haittaa: 

Uskon, että siitä (vanhemman sukupuolivähemmistötaustasta) oli enemmän 

hyötyä kun haittaa. Äiti opetti minut ja siskoni tasa-arvoisiksi, emmekä ole 

koskaan kiusannut muita erilaisuuden takia. 

Silja päättää tarinansa lausahdukseen ”Jos ihmiset tietäisivät enemmän asiasta ja 

opettaisivat lapsensa olemaan kiusamaatta erilaisia ihmisiä, äidin 

sukupuolenkorjauksesta ei olisi ollut minulle mitään haittaa.” Vaikkei Silja tarinassaan 

kerrokaan kokeneensa homofobisuutta vertaisten tai kavereidensa osalta, pelko 

mahdollisesta kiusaamisesta on vaivannut Siljaa hänen lapsuuden ja nuoruuden ajan. 

Myös aiemmissa kansainvälisissä sateenkaariperheitä koskevissa tutkimuksissa on 

huomioitu jatkuvassa homofobisuuden pelossa elämisen olevan itsessään lasta 

psyykkisesti kuormittavaa, vaikkei lapsi kokisikaan suoranaisesti sosiaalisen ympäristön 

homofobiaa (Tasker 2005, 237). 

6.3.2 Jaakon tarina: Osa ei vissiin kestänyt, että homolla on translapsi 

Jaakon (18v) perheeseen kuuluu isä, äiti ja pikkuveli. Jaakon ollessa kymmenenvuotias 

hänen vanhempansa erosivat. Jaakko ja hänen veljensä jäivät asumaan äidilleen, mutta 

Jaakon isä asui lähellä ja he tapasivat aina kun isillä oli vapaata. Eron jälkeen isä on 

seurustellut vain miehien kanssa. Jaakon isän ja äidin suhteen loppu oli riitaisa, ja sen 

seurauksena Jaakon äiti alkoi käyttää alkoholia enemmän kuin aiemmin: 

Äiti sairastui alkoholismiin, kun oli ala-yläasteella, ja silloin perheemme välit 

olivat myös melko huonot. En luottanut äitiin ollenkaan. Onneksi tilanne on 

nykyään toinen. 



71 
 

Jaakko kertoo kokeneensa vaikeaksi luottaa äitiinsä vanhempiensa eron jälkeen äidin 

alkoholiongelman takia. Vaikeaa oli lisäksi se, että Jaakon ympärillä ihmiset puhuivat 

Jaakon isästä loukkaavaan sävyyn. Näin Jaakko kertoo lapsuuden muistoistaan: 

Joskus oli vaikea myös ymmärtää, mitä ihmiset tarkoittivat kaapista tulemisella 

tai sillä, että siellä olisi hyvä olla ja pysyä ja edes perheen tähden. Muistan 

keskusteluja, joita käytiin ns. aikuisten kesken, mutta jotka kuulin. (..) Muistan, 

kun yksikin nainen sanoi, että kyllä äitin pitäisi olla vihainen isille siitä, että isi 

oli ”huijannut” äidin naimisiin, tehneet kaksi lasta ja sitten vain muka yhtäkkiä 

tulleen kapista ulos. Ja jättäneen äidin kahden lapsen kanssa jatkamaan elämää, 

kun itse jatkoi sitä kaapista ulos tulleena homona. 

Katkelmassa Jaakko kuvaa muiden ihmisten syyttäneen Jaakon isää vanhempien erosta. 

Isän esimerkiksi sanottiin huijanneen Jaakon äidin naimisin ja perustamaan perheen, 

mutta tulleen sen jälkeen yhtäkkiä kaapista ulos ja jättäneen Jaakon äidin jatkamaan 

elämään kahden lapsen kanssa. Jaakon kuulema lausahdus ”kaapissa olisi hyvä pysyä 

edes perheen tähden” on mielenkiintoinen. Koska Jaakko ei tarkemmin kuvaa 

tapahtunutta, ei pysty päättelemään, onko kyseisellä lausahduksella viitattu siihen, että 

Jaakon isän homoseksuaalisuus on itsessään jotenkin haitallista vai pikemminkin siihen, 

että isän homoseksuaalisuuden myötä Jaakon vanhemmat erosivat ja Jaakon äidistä tuli 

yksinhuoltaja. Lähipiirin lisäksi Jaakon isän vanhempien, Jaakon isovanhempien, oli 

vaikeaa hyväksyä poikansa homoseksuaalisuutta. Jaakko kertoo, ettei ole tavannut 

isänsä vanhempia melkein kymmeneen vuoteen. 

Jaakko kuvaa tarinassaan, ettei kertonut isänsä homoudesta perheen 

ulkopuolisille, mutta toteaa asian olleen koko ajan kaikkien tiedossa. Jaakko kertoo isän 

homouden olleen hänen veljelleen pahempi paikka kuin hänelle, ja hän kuulikin usein 

veljen puhuvan isästä ja hänen puolisoistaan kuin he olisivat kämppiksiä, ei pariskunta. 

Jaakon kaverit puolestaan tiesivät asian oikean laidan: 

Osa ei uskonut, että isäni on homo, kun sillä on kaksi lasta. Olin silloin 10-

vuotias. Se tuntui typerältä ja todella ahistavalta. Välillä sitä joskus jopa mietin, 

että olenko isäni lapsi, kun osa kavereista sanoi, ettei homot voi saada lapsia. 

Pelkäsin, että minun perheestä puhuttais koulussa ihan kuin jostakin sirkuksen 

friikki-showsta. 

Jaakko kuvaa, kuinka hänen kaverinsa eivät uskoneet hänen isänsä olevan homo, sillä 

hänellä on kaksi lasta. Jaakko myöntää jopa itse ajautuneen pohtimaan asiaa, sillä osa 

kavereista sanoi, ettei homot voi saada lapsia. Lisäksi Jaakko tuo esiin pelkonsa siitä, 

että hänen perheestään puhuttaisiin koulussa kuin sirkuksen friikki-showsta. 
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Sateenkaarevuuteen onkin liitetty tietynlainen outous ja kummallisuus, queerius 

kansainvälisesti ilmaistuna. Jaakon tarinakatkelmassa sateenkaariperhe yhdistyy 

outouden lisäksi esilläoloon ja ”yleisön” viihdyttämiseen. Jaakko pelkää, että hänen 

perheestään puhuttaisiin kuin showsta, esityksestä, jota mahdollisesti ovat tulleet 

katsomaan ja arvioimaan Jaakon koulukaverit. Jaakko viittaa katkelmassaan myös 

sirkukseen, joten tällä esityksellä voisi olla jokin viihdearvo. Sirkuksessa, muiden 

esiintyjien rinnalla, kaikkien katseiden kohteena on Jaakon sateenkaareva perhe. 

Ala-asteella Jaakko ei kokenut kiusaamista perheestään. Hän kuitenkin kuvaa, että 

välillä oli vaikeaa, kun muut nakkeli sanoilla jotain. Jaakko esimerkiksi kertoo, että 

homo-sanaa käytettiin paljon haukkumasanana: 

Kyllä teini-iässä se oli välillä vaikeaa, kun muut nakkeli sanoilla jotain. Tai kun 

huomasin, että olin hirveän yleistä, että sanaa homo nuoriso käytti haukkumana 

sanana. Välillä tuntui, että ne olisi haukkuneet mun isää. 

Kahdeksannella luokalla Jaakko ymmärsi itse olevansa transnuori. Se nosti esiin monia 

erilaisia tunteita, joita Jaakko kuvaa seuraavalla tavalla: 

Kun yläasteella itse havahduin ajatukseen, että olen transnuori, niin silloin osa 

kavereista katosi. Osa vissiin ei vaan kestänyt asiaa, että homolla on translapsi. 

Osa kiusasikin minua kovasti asiasta. Kahdeksasluokka oli todellista helvettiä. 

Olin alakuloinen, vihainen - ehkä vihainen isälle, että hänen vuokseen minusta 

on tullut transnuori ja, että elämäni olisi ollut helpompaa, kun hän ei olisi ollut 

homo ja olisin ollut tavallinen nuori tyttö. 

Jaakko kertoo osan kavereistaan kadonneen Jaakon ymmärtäessä olevan transnuori. Hän 

kuvaa, kuinka asiasta kiusattiin häntä kovasti ja kahdeksasluokka oli todellista helvettiä. 

Jaakko kuvaa olleensa alakuloinen, vihainen ja syyttäneen isäänsä 

transukupuolisuudestaan. Jaakko toteaa, etteivät ihmiset ole ymmärtäneet isän homoutta 

ja hänen transsukupuolisuuttaan, Hän kertoo tämän näkyneen juoruiluna ja syrjintänä 

häntä ja hänen perhettään kohtaan. Jaakko muutti pois toiselle paikkakunnalle ollessaan 

17-vuotias. Hän kuvaa, että kiusaaminen keskeytyi silloin eikä jatkunut enää uudessa 

koulussa. Jaakko toteaa, kuinka hänelle olisi ollut tärkeää tuntea lapsuudessaan muita 

sateenkaariperheessä kasvaneita: 

Ei täällä Lapissa mitään sateenkaariperheitä ainakaan silloin ollut, kun olin 

pieni. Olisi ollut hiivatin tärkiää, että niitä olisi ollut. Olisi voinut jakaa mietteitä 

jonku kanssa. Jonkun samanikäisen. Nyt sitä mahdollisuutta ei ollut. 
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Jaakko päättää tarinansa kuvailemalla tuntemuksistaan transsukupuolisuutensa suhteen. 

Hän kertoo hyväksyneensä itsensä sellaisena kuin on ja saaneensa vanhemmiltaan 

paljon tukea asian käsittelyssä: 

Myöhemmin kyllä olen ymmärtänyt, että transsukupuolisuuteni voi osaksi 

johtua, että suvussa isäni puolelta on muitakin erilaisia sukupuolisuuntautumisia 

kuin homous ja asia voi olla osittain perinnöllinen. Mutta pääasia on, että itse 

hyväksyn itseni sellaisena kuin olen syntynyt ja, että muut tekevät samoin. Olen 

saanut älyttömän paljon tukea vanhemmiltani. Ja olen ylpeästi oma itseni. 

 Jaakon tarinassa on paljon erilaisia selviytymiskuvauksia: äidin alkoholiongelmat, 

vieraiden ihmisten suhtautuminen Jaakon isään vihamielisesti, oman 

transsukupuolisuuden ymmärtäminen, koulukiusaaminen ja lopulta asuinpaikkakunnan 

vaihtaminen. Jaakko ei tarinansa loppupuolella enää kuvaa suhdettaan isään tai äitiinsä, 

vaan tarina loppuu oman transsukupuolisuuden hyväksymiseen ja ylpeyteen olla oma 

itsensä. Jaakon tarina on klassinen, juonenkulultaan progressiivinen, selviytymistarina, 

jossa kuvataan elämän vaikeita vaiheita ja selviytymistä vaikeuksien kautta voittoon ja 

onnelliseen loppuun (ks. Kortteinen 1992, 33). 

Siljan ja Jaakon selviytymistarinat alkavat regressiivisesti, mutta kääntyvät lopulta 

progressiivisiksi onnelliseen loppuun päättyviksi tarinoiksi. Molemmissa 

esimerkkitarinoissa kerronta muuttuu hiljattain nousujohteiseksi alun haasteista ja 

vaikeuksista huolimatta. Siljan ja Jaakon selviytymistarinat osaltaan kuvaavat 

sateenkaariperheiden lapsiin tavallisesti liitettyä keskustelua siitä, miten vanhemman 

seksuaali- tai sukupuolivähemmistötausta aiheuttaa harmia ja huolia lapsen elämään. 

Tästä näkökulmasta tarkasteltuna ”kaapissa olisi hyvä pysyä edes perheen tähden” -

ilmaisut tulevat ymmärrettävämmäksi. Silja ja Jaakko tuovat tarinoissaan kuitenkin 

esiin, ettei vanhemman seksuaali- tai sukupuolivähemmistötausta itsessään olen 

niinkään lasta haavoittavaa, vaan muiden ihmisten homo- ja transfobiset asenteet. Niin 

kuin Silja tarinassaan toteaa: ”Jos ihmiset tietäisivät enemmän asiasta ja opettaisivat 

lapsensa olemaan kiusamaatta erilaisia ihmisiä, äidin sukupuolenkorjauksesta ei olisi 

ollut minulle mitään haittaa.” Vaikka Siljan ja Jaakon tarinoissa on paljon pelkoa ja 

huolta, on niissä nähtävissä myös toivoa ja lohtua. Siljaa kokee, että 

sateenkaariperhetaustastaan on ollut hänelle enemmän hyötyä kuin haittaa ja Jaakko 

kertoo olevansa nykyään ylpeästi oma itsensä. 
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6.4 Tavallinen perhe -tarinat 

Tavallinen perhe -tyyppitarinaa muodostaessani olen kiinnittänyt huomiota siihen, 

kuinka monet haastateltavista käyttävät arjestaan ja perheestään käsitteitä tavallinen, 

tavanomainen ja normaali. Omasta lapsuudesta ja arjesta kerrotaan kuin olettaen lukijan 

ajattelevan sateenkaariperheessä kasvamisen olevan erilaista ja ”normaalista” 

poikkeavaa. Muihin tyyppitarinoihin verrattuna tavallinen perhe -tarinoita esiintyy 

kaikkien kahdentoista haastateltavan vastauksissa. Normaaliuden ja tavallisuuden 

lisäksi näissä tarinoissa korostetaan sateenkaariperheessä kasvamisen ongelmattomuutta 

ja perheen jäsenten keskinäistä läheisyyttä. Vanhempien mahdollisesta erosta kerrotaan 

aiempiin tyyppitarinoihin verrattuna huomattavasti myönteisemmin. 

Tavallinen perhe -tarinoissa tulee esille hyvin lapsuusmuistojen kultaistava luonne 

(ks. Makkonen 2005, 86). Juonen kulultaan tavallinen perhe -tarinat ovat stabiileja eli 

juoni etenee ilman sen suuria nousuja tai etenkään laskuja (Gergen 1999, 70−71). 

Esittelen tavallinen perhe -tyyppitarinan Helin esimerkkitarinan kautta. Helin tarina on 

koottu kaikkien haastateltavien kertomia tarinoita hyödyntäen. Huomionarvoista on, että 

eri haastateltavat ovat yksilöllisessä kertomuksessaan antaneet tavallisuudelle erilaisen 

merkityksen ja painoarvon. Näin ollen Helin tarina on kärjistetty esimerkkitarina eikä 

sellaisenaan kykene kuvaamaan yhdenkään haasteltavan kertomusta omasta 

perheestään. Helin tarinalla sen sijaan pyrin tuomaan esiin sateenkaariperheessä 

kasvamisesta kertovaa tapaa, joka korostaa sateenkaariperheiden tavallisuutta. 

6.4.1 Helin tarina: Ihan tavallinen perhe tavallisine arjen touhuineen 

Helin (30v) vanhemmat erosivat Helin ollessa 5-vuotias. Hänen isänsä kihlautui eron 

jälkeen toisen miehen kanssa. Heli asui vuorotellen sekä isänsä että äitinsä luona. Heli 

kuvaa vanhempiensa eroa seuraavalla tavalla: 

Ennen eroa vanhemmat riitelivät jonkun verran, joten en osannut ajatella eroa 

liian negatiivisesti. Olin iloinen, että oli kaksi taloa, missä viettää aikaa. Sanoisin 

perheemme olevan todella läheinen vanhempien erosta huolimatta. Meillä 

kaikilla on aina ollut hyvät suhteet toisiimme. Mielestäni lapsuuteni oli hyvin 

tavallinen ja onnellinen. 

Yllä olevassa katkelmassa Heli kuvaa tuntemuksistaan vanhempien eron suhteen. Heli 

kertoo, että vanhemmat riitelivät jonkun verran ennen eroa, joten hän ei osannut ajatella 

eroa liian negatiivisesti. Lisäksi hän kertoo olleensa iloinen siitä, että hänellä oli kaksi 
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taloa, missä viettää aikaa. Erosta huolimatta Heli kertoo perheenjäsenillä olevansa hyvät 

suhteet toisiinsa ja vahvistaa tätä mainintaa kertomalla oman näkemyksensä lapsuutensa 

tavallisuudesta ja onnellisuudesta. Myöhemmin tarinassaan Heli kuvaa episodin, jossa 

hän kysyi äidiltään vanhempiensa erosta: 

Se oli joskus ala-asteella, oisko ollut kolmannella/neljänellä luokalla. Silloin 

meillä oli koulussa joku perheeseen liittyvä kotitehtävä, jossa piti täyttää kohtia. 

Kysyin erosta, ja äiti kertoi minulle, miksi ero oli heidät erottanut ja, ettei äiti ole 

isille vihainen. Vaan päinvastoin onnellinen, että hän sai olla, ja olikin, niin 

luotettava ja turvallinen, että isi sai kerrottua asiasta äidille. Se oli joku arjen ilta, 

kun teimme läksyjä. 

Kuvaamassaan episodissa Heli kysyy äidiltään vanhempiensa erosta koulutehtävän 

myötä. Katkelmassa Helin äiti kertoi Helille, ettei ole vihainen Helin isälle erosta tai 

tämän homoseksuaalisuudesta. Äiti oli päinvastoin onnellinen, että sai olla niin 

luotettava ja turvallinen, että Helin isä sai kerrottua asiasta äidille. Helin kuvauksissa 

vanhempiensa erosta näkyy hyvin Helin tarinan juonen kulun stabiilius. Vanhempien 

ero ei vaikuta juonen kulkuun laskevasti eikä nousevasti.  

Tarinassaan Heli tuo esiin hänelle tärkeitä asioita lapsuudessaan. Näitä olivat 

esimerkiksi perheen kanssa aikaa viettäminen, ystävät, koulu ja muut nuorelle 

tavanomaiset asiat, kuten Heli asiaa kuvaa: 

Lapsuuteni arki ei paljon muiden arjesta varmaan eroa. Tärkeää oli perheen 

kanssa aikaa viettäminen, minulle myös oma aika ja leikkiminen, ystävät, koulu 

ja muut lapselle ja nuorelle tavanomaiset asiat.  

Meillä tehtiin ihan tavallisia asioita ja yhdessä syötiin. Iloa tuotti perhe itsessään 

ja meidän vahva side. Mielestäni elin ihan normaalin lapsuuden. Tottakai teini-

ikään ja aikuistumiseen liittyi paljon ristiriitoja ja erimielisyyksiä, olin teini-

ikäisenä aika räiskyvä. 

Yllä olevissa katkelmissa Heli kuvaa tarinaansa kuin olettaen lukijan odottavan 

sateenkaariperheessä kasvamiseen liittyvän erilaisuutta ja epätavallisuutta. Useassa 

kohtaa Heli korostaa lapsuuden arjen olevan samanlaista kuin muilla ja kertoo kotona 

tehtävän ihan tavallisia asioita. Iloa kerrottiin tuottaneen perhe itsessään ja perheen 

jäsenten keskinäinen vahva side. Perheestään Heli kertoo olleensa aina avoin, mutta 

lisää kuitenkin, ettei se ole asia, jota hän ensimmäisenä tuo esiin: 

Olen ollut kavereille avoin, jos ovat kysyneet, mutta en miä missään ole ollut 

ekana, että hei mun nimi on Heli ja mun vanhemmat on homoja. Toin kavereita 

kotiin ja kaverit viihtyivät kyllä meillä. En ole kokenut perhettäni ikinä 

sellaiseksi, etten kehtaisi kotiin viedä ystäviä. Ehkä tähän vaikuttaa se, että isä ja 
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Sami olivat itse niin luontevia ja sinut itsensä kanssa, että tämä on meidän perhe 

ja meidän normaali arki. 

Heli kuvaa, ettei hänen perheensä yksityiskohtainen kuvaaminen ole ensimmäinen asia, 

jota hän tuo esiin kertoessaan itsestään. Näin hän osoittaa olevansa tietoinen 

yhteiskunnan heteronormatiivisuudesta. Heli kuitenkin toteaa kavereiden viihtyneen 

hyvin heidän luonaan ja ettei hän ole ikinä kokenut perhettään sellaiseksi, ettei hän 

kehtaisi viedä ystäviään kotiinsa. Tarinassaan Heli ei myöskään kuvaa juuri kokeneensa 

sosiaalisen ympäristön homofobiaa: 

Oikeastaan ystävät ja suku ovat aina kohdelleet meitä hyvin. Mutta muutama 

sukulainen oli lähellä lopettaa yhteydenpidon kokonaan uskonnon jne. 

perusteella, mutta nyt olemme kaikki hyvissä väleissä. En paljon yhtään ikäviä 

reaktioita ole itse saanut. Puolitutut ovat yläasteella huudelleet ilkeitä, mutta ei 

minua siitä ole erityisen paljoa kiusattu. 

Aika vähän on mitään ikävää tullut kohdattua. Jotain puoleksi vitsillä heitettyä 

lesbonimittelyä joskus, mutta ei sen pahempaa. En tiedä, mitä selkäni takana 

puhuttiin, mutta ei se minua haittaa. 

Yllä olevissa katkelmissa Heli kertoo sosiaalisen ympäristönsä homofobisuudesta 

erilaisia vähätteleviä sanavalintoja käyttäen. Heli kuvaa, ettei ole paljon yhtään ikäviä 

reaktioita kohdannut ja aika vähän on mitään ikävää tullut kohdattua. Lisäksi Heli 

kertoo, että puolitutut ovat huudelleet ilkeitä, mutta vie tältä lauseelta painoarvoa 

kertomalla, ettei häntä ole siitä erityisen paljoa kiusattu. Vitsejä on heitetty, mutta ei 

sen pahempaa. Tarinansa loppupuolella Heli kertoo perheestään ja perheensä 

vahvuuksistaan: 

Perheeni oli ja on todella lämmin ja läheinen. Perheemme vahvuuksia on juuri 

se, että olemme niin läheisiä. Äiti ja minä voimme kertoa toisillemme kaiken, 

mikä ahdistaa ja puhummekin paljon. Olemme aina pystyneet juttelemaan 

seksuaalisuudesta ja kaikesta siihen liittyvästä todella avoimesti. Vahvuuksia on 

ehdottomasti ennakkoluulottomuus, avoimuus ja se, että olemme ME – ihan 

tavallinen perhe tavallisine arjen touhuineen. Kotona oli turvallista olla juuri 

sellainen kuin on. Minunkin on ehkä helpompi kuulua vähemmistöön, koska isä 

on näyttänyt niin hyvää esimerkkiä lapsuudestani lähtien, miten tärkeää on olla 

oma itsensä ympäristön antamista lokeroista huolimatta. Aina on ollut tunne, 

että saa olla mitä haluaa ja saa tukea sille, mitä pohtii ja ajattelee. Monia asia 

käsiteltiin myös huumorin kautta. Meille on aina sanottu, että jokainen ihminen 

on erilainen ja jokaisella on oikeus olla sellainen kuin haluaa olla, kunhan ei tee 

muille pahaa. Olen kiitollinen siitä, että olen saanut tällaisen kasvatuksen ja 

hyväksyvän perheen. 
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Katkelmissa Heli kertoo perheensä vahvuuksia olevan perheenjäsenten keskinäinen 

läheisyys, ennakkoluulottomuus ja avoimuus. Lisäksi hän tuo esiin tarinassaan 

toistamiseen heidän perheensä olevan ihan tavallinen perhe tavallisine arjen 

touhuineen. Heli kertoo, että kotona oli turvallista olla juuri sellainen kuin on, minkä 

vuoksi hänenkin oli mahdollisesti helpompi kuulua vähemmistöön ja olla oma itsensä 

ympäristön antamista lokeroista huolimatta. Lisäksi Heli kuvaa olevansa kiitollinen 

saamastaan kasvatuksesta. Hän kertoo, että heille on aina sanottu jokaisen ihmisen 

olevan erilainen ja jokaisella olevan oikeus olla juuri sellainen kuin haluaa. 

Heli päättää tarinan toteamukseen: ”Meidän perhe ei ole kaatunut siihen, että 

isäni on homo”. Hän kertoo, kuinka he perheenä ovat oppineet paljon toisiltaan ja 

kasvaneet yhdessä: 

Nyt taakse katsoen totean, ja olen itse asiassa aina todennut, että meidän 

perheessä olemme aivan uskomattoman läheisiä, olemme käyneet läpi paljon 

yhdessä, kasvaneet yhdessä, opittu toisiltamme todella paljon. Rakkautta ei voi 

millään konsteilla mitata. Jos erilaista ollenkaan on ollut (viettää lapsuutensa 

perheessä, jossa vanhempi kuuluu seksuaalivähemmistöön), on pelkästään ollut 

kyse siitä, että olen vahvistunut ihmisenä. Me olemme yksinkertaisesti erittäin 

onnellinen ja hieno perhe. 

Helin tarina on kärjistetty esimerkkitarina, jolla olen pyrkinyt havainnollistamaan 

sateenkaariperheessä kasvaneiden tarvetta tuoda esiin perheensä tavallisuutta ja 

normaaliutta. Nämä tavallinen perhe -tarinat ovat kerrottu peilaten yhteiskunnassamme 

vallitsevaan kulttuuriseen tarinaan sateenkaariperheiden epätavallisuudesta ja 

epänormaaliudesta. Tavallinen perhe -tarinat ovat kerrottu ikään kuin olettaen lukijan 

pitävän sateenkaariperheitä ja sateenkaariperheessä kasvamista erilaisena tai jotenkin 

outona. Tavallinen perhe -tyyppitarinassa tulee osuvasti esiin se, kuinka vastatarinatkin 

kertovat aina dominoivista tarinoista (ks. Squire ym. 2014, 33). Oman tarinan 

kertominen on aina kytköksissä hallitseviin kulttuurisiin tarinoihin ja niiden 

vastatarinoihin. Näin kerronta pyrkii aina suhteutumaan kulttuurissa jaettuihin 

käsityksiin, uskomuksiin ja ideologioihin. (Savolainen 2015, 96.) 
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7 HETERONORMATIIVISESSA YHTEISKUNNASSA 

KASVAMINEN, SOSIAALISEN YMPÄRISTÖN 

HOMOFOBIA JA 

SATEENKAARIPERHETAUSTAN MERKITYS 

ITSELLE

Luvussa 6 olen kuvaillut, miten eri tavoin sateenkaariperheessä kasvamisesta voidaan 

kertoa. Tyyppitarinoiden esimerkkitarinoissa tuli esiin jo teemoja, joita tässä luvussa 

tarkastelen lähemmin. Luvun tavoitteena on muodostaa kuvaa sateenkaariperheessä 

kasvamisesta lasten näkökulmasta muisteltuna ja kerrottuna. Luvun teemat toimivat 

ikkunoina, joiden kautta tarkastella sateenkaariperheiden arkea ja sateenkaariperheessä 

kasvamisen eri puolia (ks. Tuovinen 2014, 12, 33). Aloitan sateenkaariperheessä 

kasvaneiden lapsuuden kuvauksien tarkastelun tietoisuus heteronormatiivisuudesta ja 

sateenkaariperheestä kertominen -pääteeman kautta. Tämän pääteeman ensimmäisessä 

alateemassa pureudun omasta perheestä kertomiseen liittyvään pelkoon, mutta myös 

rohkeuteen ja avoimuuteen. Lisäksi pyrin tuomaan esiin, ettei lapsi voi aina päättää, 

kertooko hän perheestään ulkopuolisille. Toisessa alateemassa puolestaan käsittelen 

sateenkaariperheistä kertomista koulussa. Tämän jälkeen siirryn tarkastelemaan 

sateenkaariperheessä kasvaneiden kuvauksia sosiaalisen ympäristön homofobiasta. Olen 

jaotellut haastateltavien kuvaukset homofobiasta yleisen ja institutionaalisen 

homofobian, perheen ja suvun sisäisen homofobian sekä vertaisilta, ystäviltä ja muilta 

vanhemmilta koetun homofobian alateemoihin. Lisäksi tarkastelen, miten haastateltavat 

kertovat selvinneensä sosiaalisen ympäristön homofobiasta sekä millainen merkitys 

suhteilla muiden sateenkaariperheessä kasvaneiden kanssa kuvataan olevan. Viimeisenä 

pääteemana tarkastelen, mitä ja miten haastateltavat kertovat sateenkaariperhetaustansa 

merkityksestä heille itselleen. 
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7.1 Tietoisuus heteronormatiivisuudesta ja sateenkaariperheestä 

kertominen 

Sateenkaariperheessä kasvaneet tuovat vastauksissaan esiin tietoisuutensa 

heteronormatiivisuudesta jo lapsina ollessaan. Heteronormatiivisuudella tarkoitetaan 

yhteiskunnassamme vallitsevaa oletusta kahdesta toisilleen luonnollisesti vastakkaisesta 

sukupuolesta sekä heteroseksuaalisen suuntautumisen normista (Lehtonen 2003a, 13; 

Richardson 1996, 2–9; Rossi 2003, 120). Maailmaa tarkastellaan usein 

heteronormatiivisen ”linssin” läpi: perheiden ajatellaan muodostuvan isästä, äidistä ja 

lapsista. Mies- ja naispareja erehdytään luulemaan kavereiksi tai toistensa sukulaisiksi 

(ks. Fox 2007, 279). Lubben (2008, 328) mukaan yhteiskunta tuottaa 

heteronormatiivista kuvaa perheestä jatkuvasti.  Heteronormatiivisuuden on kerrottu 

tulevan näkyväksi sateenkaariperheessä kasvaville muun muassa vertaisten, ystävien, 

vanhempien, opettajien ja median kautta (Lubbe 2008, 334). Tässä tutkimuksessa 

sateenkaariperheiden lasten tietoisuus heteronormatiivisuudesta on nähtävissä muun 

muassa Millan tarinassa (ks. luku. 6.1.1). Milla kertoo tienneensä jo lapsena, että 

”normaaleissa” perheissä on isä ja äiti, eikä kaksi äitiä tai kaksi isää. Myös muissa 

kertomuksissa kerrotaan heteronormatiivisista yhteiskunnan asenteista: 

Tiesin jo lapsena, vaikkei siitä silloin paljon ystävien kanssa puhuttu, että jotkut 

ihmiset eivät hyväksy meitä, ja ettei minun vanhemmillani ole samat oikeudet 

kuin ystävieni vanhemmilla. (Haastateltava 4) 

Yllä oleva katkelma kuvaa sateenkaariperheiden lasten tietoisuutta oman perheen 

eriarvoisuudesta ja perheeseen kohdistuvasta paheksunnasta. Lubbe (2008, 334) 

kuvaakin sateenkaariperheiden lasten olevan tietoisia siitä, että ihmisillä on erilaisia 

näkemyksiä liittyen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin. Katkelmassa on lisäksi 

havaittavissa haastateltavan tietynlainen herkkyys aistia muiden tuntemuksia seksuaali- 

ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan.  

Olen jaotellut tietoisuus heteronormatiivisuudesta ja sateenkaariperheestä 

kertominen -pääteeman alateemat liittyen omasta perheestä kertomiseen 

heteronormatiivisessa yhteiskunnassa sekä sateenkaariperheistä kertomiseen koulussa. 

Aloitan kuvaamalla omasta perheestä kertomiseen liittyvää pelkoa, johon toisinaan on 

liittynyt yksityiskohtien vääristelyä ja oman perheen piilottelua. Tämän jälkeen tuon 

esiin kerronnankohtia, joissa sateenkaariperheessä kasvaneet kuvaavat omaa haluaan ja 

päätöstään olla rohkeasti avoimia perheestään. Lisäksi tuon esiin kuvauksia, joissa lapsi 
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ei ole itse voinut päättää omasta perheestään kertomisesta. Toisessa alateemassa 

tarkastelen haastateltavien esiin nostamaa tarvetta kertoa sateenkaariperheistä koulussa. 

7.1.1 Pelko ja rohkeus omasta perheestä kertomisessa 

Noin puolet haastateltavista kuvaa kertomuksessaan omasta perheestä kertomiseen 

liittyvää pelontuntemusta. Yllättäen pelon tunteminen harvoin kuvattiin olevan 

yhteydessä kokemuksiin sosiaalisen ympäristön homofobiasta. Haastateltavat kertovat 

pelkäävänsä negatiivisia reaktioita, vaikka eivät niitä olleet koskaan saaneetkaan. He 

kuitenkin osottavat olevan tietoisia kuulijan mahdollisista homofobisista asenteista: 

Kerron yleensä perheestäni varovasti siksi, että pelkään juurikin ikäviä 

reaktioita, vaikka en ole niitä koskaan saanutkaan. Pelkäsin ja pelkään, että 

kerron joskus perheestäni vahingossa jollekin, joka on homofobinen. Pelkään, 

että saan kuulla, kuinka isäni ovat sairaita ja joutuvat helvettiin. (Haastateltava 

2) 

Haastateltava 2 pelkää kertovansa perheestään vahingossa jollekin, joka on 

homofobinen. Katkelmasta huomaa, ettei kertoja voi koskaan olla täysin varma siitä, 

miten kuulija tulee suhtautumaan saadessaan tietää kertojan sateenkaariperhetaustasta. 

Jopa hyville ystäville kertominen on koettu toisinaan vaikeaksi. Kertomatta jättäminen 

on ollut kahdelle haastateltavalle keino suojautua kiusaamiselta.  

Haasteltavat kertovat pelkäävänsä tai jännittävänsä ihmisten reaktioita. Yksi 

haastateltavista kertoo, ettei jaksa mainita perheestään niille, joiden kanssa ei tule 

olemaan paljon tekemisissä tai jotka tietää ahdasmielisiksi (Haastateltava 7). Viisi 

haastateltavaa kertoo joko itse piilotelleensa perhettään muun muassa yksityiskohtia 

vääristelemällä tai jonkun muun tehneen samankaltaisessa tilanteessa niin: 

Täällä pohjoisessa ei juurikaan ole sateenkaariperheitä tai nuoria… tai on 

varmasti, mutta kaikki ei ole niin reippaita, että näissä pienissä yhteisöissä 

uskaltaisivat olla oma itsensä. Homoparit lapsineen kertovat lähipiirille, että ovat 

vain kämppiksiä jne. (Haastateltava 11) 

Haastateltava 11 kuvaa, kuinka seksuaalivähemmistöön kuuluvat eivät uskalla olla omia 

itseään pienissä yhteisöissä. Myös haastateltava 8 tuo esiin samanlaista pohdintaa: 

Mulla itse asiassa oli yläasteella homoseksuaali kuviksenopettaja, mutta se 

puhui miehestään aina vain kaverina, en tiiä pelkäsikö hän oppilaiden reaktioita, 

vaikka kyllähän me kaikki tiedettiin heidän olevan ja asuvan yhdessä. 

(Haastateltava 8) 
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Kansainvälisissä tutkimuksissa omaan perheeseen liittyvien merkittävien 

yksityiskohtien vääristeleminen ja oman perheen piilotteleminen on havaittu olevan 

suhteellisen yleinen keino suojautua sosiaalisen ympäristön homofobialta (van Gelderen 

ym. 2012, 1003; Leddy ym. 2012, 252; Lubbe 2008, 334; Perlesz 2006, 189−190; 

Welsh 2011, 62). Sateenkaariperheessä kasvaneet ovat kuitenkin tuoneet esiin, että 

myöhemmin asiaa miettiessään, he ovat katuneet toimintaansa. Etenkin 

varhaisnuoruuden aikaan, jolloin nuori pyrkii ymmärtämään omaa sukupuoltaan ja 

seksuaalisuuttaan, halu näyttäytyä mahdollisimman normaalina voi johtaa oman 

perheen piilotteluun (Perlesz 2006, 188). Aiemmissa tutkimuksissa 

sateenkaariperheiden lapset ovat ilmaisseet, kuinka usein on hankalaa päättää, kenelle, 

milloin ja miten kertoa omasta perheestä (Lubbe 2008, 335). 

Perheen piilottelun lisäksi omasta perheestä avoimesti kertominen voi olla tapa 

suojautua sosiaalisen ympäristön homofobialta (van Gelderen ym. 2012, 1003). Yksi 

haastateltava kuvaa haluaan kertoa perheestään nopeasti uusillekin tuttavuuksille, ettei 

vahingossakaan tutustuisi kehenkään homofobiseen ihmiseen. Yhteensä viisi 

haastateltavaa kuvaa omasta perheestä kertomiseen liittyvää rohkeutta ja avoimuutta. 

Nämä haastateltavat kertovat halustaan kertoa perheestään kaikille juuri niin kuin se 

olikin. Eräs haastateltava kuvaa perheestään avoimesti kertomista taisteluna yläasteen 

käytävillä kuiskailua vastaan.  Yhdellä haastateltavista halu kertoa omasta perheestään 

avoimesti liittyy rakkauteen omaa perhettään kohtaan. Muutama haastateltava toteaa, 

ettei nähnyt tarpeelliseksi peitellä asiaa. Monet haastateltavat kertovat vanhempien 

varoittaneen heitä avoimeen kertomiseen liittyvistä ikävistä puolista: 

Sain itse valita kelle halusin kertoa ja kelle jättää kertomatta. Minulle sanottiin, 

että kannattaa puhua asiasta harkiten ja varautua siihen, että negatiivista 

kommenttia varmasti tulee. Ikinä en kuitenkaan ole asiaa peitellyt enkä pelännyt 

ihmisten reaktioita. Ystävilleni olen aina kertonut asiasta suoraan ja suurin osa 

heistä on suhtautunut asiaan hienosti. (Haastateltava 9) 

Yllä olevassa katkelmassa haastateltava kuvaa sekä vapauttaan että valintaansa 

avoimuuteen omasta perheestään kertomisen suhteen, samalla kuitenkin tiedostaen 

muiden mahdolliset negatiiviset reaktiot.  Katkelmassa tulee hyvin esille sekä 

sateenkaarivanhempien että sateenkaariperheiden lasten tietoisuus yhteiskunnan 

heteronormatiivisuudesta ja yhteiskunnassa vallitsevista negatiivisista asenteista 

seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan. Lisäksi omasta perheestä kertomista 

siivittää vastuun kantaminen kertomisesta. Sateenkaariperheeseen kuuluvan vastuulla 



82 
 

on ikään kuin tunnustella ja aistia keskustelukumppanin asennoitumista seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöjä kohtaan, samalla varautuen kuulemaan mahdollisia negatiivisia 

kommentteja. Aiemmissa kansainvälisissä tutkimuksissa Lubbe (2008) on kiinnittänyt 

huomioita sateenkaariperheiden lasten sensitiivisyyteen sosiaalisen ympäristön 

homofobiaa ja heteronormatiivisuutta kohtaan. Lubbe (2008, 344−345) kuvaa, kuinka 

sateenkaariperheiden lapset ovat jo nuoresta pitäen tietoisia ihmisten erilaisista 

asenteista liittyen sateenkaariperheisiin. Epätavallisen sensitiivisyyden (unusual 

sensitivity) käsitteellä Lubbe (2008, 355) viittaa sateenkaariperheiden lasten 

herkkyyteen aistia muiden asenteita seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan. 

Tässä tutkimuksessa haastateltavat sensitiivisyydestään huolimatta antavat muiden 

negatiivisille kommenteille erilaisen arvon: 

Kuulin, että ihmiset voivat suhtautua huonosti, mutta se ei meidän välistä 

rakkautta mihinkään muuta. (Haastateltava 4) 

Haastateltava 4 kuvaa haastateltavan 9 lailla kuulleensa varoituksia siitä, että muut 

ihmiset saattavat suhtautua kuulemaansa negatiivisesti. Ulkopuolisten negatiivinen 

suhtautuminen vanhemman seksuaali- tai sukupuolivähemmistötaustaan on loukkaavaa 

paitsi vanhempaa myös lasta kohtaan. Haastateltava 4 puhuukin meistä ja meidän 

välisestä rakkaudesta. Me-henkisyys, jossa minä ja perhe ovat yhtä, näkyy muissakin 

kohtaa hänen kertomustaan. Hän esimerkiksi kertoo, kuinka he ovat kaikki yhdessä 

kokeneet syrjintää.  

Kolme haastateltavaa tuo esiin asuinpaikan merkityksen omasta perheestä 

kertomiseen liittyen. Haastateltava 10 päätyi olemaan kertomatta perheestään 

kavereilleen juurikin pienen paikkakunnan takia: ”täällä kaikki tietää kaiken heti”. 

Vanhemman parisuhteesta samaa sukupuolta olevaan uuteen kumppaniin voi tulla iso 

uutinen omalla paikkakunnalla, kuten haastateltava 3 kuvaa: 

Olen aina ollut avoin perheestäni ja koska asuimme maalla, siitä tuli iso uutinen, 

joten kaikki ovat aina tienneet. Siitä olisi voinut kuulla koulussa tai tuttavilta 

jollain tavalla. Mutta en ikinä kokenut kiusaamista tai kuullut ikäviä asioita 

suoraan. (Haastateltava 3) 

Haastateltava 3 kertoo, kuinka maalla asuessaan hänen äitinsä uudesta parisuhteessa 

toisen naisen kanssa tuli paikkakunnalla iso uutinen, minkä myötä kaikki ovat aina 

tienneet asiasta. Hän toteaa, että asiasta olisi voinut kuulla tutuilta, mutta hän ei ikinä 

kokenut kiusaamista tai kuullut ikäviä asioita suoraan. Lisäksi haastateltava 5 kuvaa, 
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että ”Asuin niin pienessä paikassa, että useat tiesi siitä kyllä, mutta ei puhunut minulle 

siitä. En tiedä mitä selkäni takana puhuttiin, mutta ei se minua haittaa.” Toisinaan 

haastateltavat mainitsevat myös positiivisia merkityksiä liittyen siihen, ettei asiasta 

tarvinnut kertoa itse: 

Ne ystävät, jotka olivat ollut kavereitani ihan pienestä asti, olivat nähneet 

äitini muutokset. Heille tarvinnut oikeastaan edes kertoa, he tiesivät. 

(Haastateltava 5) 

Tässä katkelmassa kertoja toteaa, ettei hänen ole tarvinnut kertoa asiasta, koska ystävät 

jo tiesivät. Aiemmissa tutkimuksissa onkin tullut esille, etteivät nuoret jaksaisi olla aina 

selittämässä ja kouluttamassa muita heidän perhemuotoonsa liittyen (Welsh 2011, 

58−60). Osassa kertomuksia kerrotaan myös vanhempien hoitaneen perheestä 

kertomisen lapsen puolesta: 

Vanhempani eivät ikinä neuvoneet minulle mitä kertoa, sanoivat vaan, että voin 

kertoa, mitä haluan, ja ettei mitään ole pakko selittää kenellekään. Kuitenkin 

suurimman osan lapsuuttani he hoitivat kertomisen puolestani. Ymmärtääkseni 

ainakin opettajillemme ja tarhatädeille selitettiin aina millainen perheemme oli. 

(Haastateltava 2) 

Kaiken kaikkiaan omasta perheestä kerrottiin lapsuudessa joko sosiaalisen ympäristön 

homofobiaa peläten ja sen takia kertomista lykäten tai merkittäviä yksityiskohtia 

muuttaen tai puolestaan rohkeasti ja avoimesti. Molemmissa kerrontatavoissa osoitetaan 

tietoisuutta yhteiskunnan heteronormatiivisuudesta. Toisinaan muut ihmiset hoitivat 

kertomisen lapsen puolesta, tai asuinpaikkakunnan pienen koon vuoksi ihmiset tiesivät 

lapsen perheen kokoonpanosta kertomattakin. 

7.1.2 Sateenkaariperheistä kertominen koulussa 

Haastateltavien kertomuksissa ilmenee vahvasti, ettei sateenkaariperheistä kerrota joko 

ollenkaan tai tarpeeksi suomalaisissa kouluissa. Kahdestatoista haastateltavasta 

yksitoista kertoo, että haluaisi koulussa kerrottavan sateenkaariperheistä. Kolme 

haastateltavaa perustelee kertomista tietoisuuden lisäämisen kautta: 

Ei kyllä puhuttu (koulussa sateenkaariperheistä), vaikka homoista ja lesboista 

puhuttiin kyllä seksuaalivalistuksen yhteydessä. Olisin halunnut, että puhutaan. 

Kovin moni lapsi ei varmaan edes tiedä, että sateenkaariperheitä on olemassa. 

Tämä voisi korjata tilanteen. (Haastateltava 2) 

Ei puhuttu (koulussa sateenkaariperheistä). Olisin halunnut puhuttavan, jotta 

ihmiset tietäisivät siitä enemmän. (Haastateltava 5) 
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No ala-asteella ei puhuttu. Yläasteella puhuttiin mutta ihan vähän. Ehkä 10min. 

Olisivat saaneet puhua ainakin 2h, jotta tietoisuus myös 1999 sukupolvella olisi 

ollut tulevaisuuden varalle parempi. (Haastateltava 11) 

Sateenkaariperheessä kasvaneet tuovat esiin riittävän tiedon merkityksen ymmärryksen 

lisäämisessä. Lisäksi haastateltava 1 ilmaisee, että tuntuu todella takapajuiselta, että 

pääasialliset opetettavat perhemuodot ovat heteroparin muodostamat ydinperheet, 

eroperheet tai leskiperheet. Sateenkaariperheistä opettaminen ydinperheiden, 

eroperheiden, leskiperheiden ja uusioperheiden rinnalla saattaisi tehdä 

sateenkaarevuutta tavallisemmaksi ja arkisemmaksi asiaksi. Tällöin sateenkaariperheet 

esiteltäisiin perheenä muiden perhemuotojen joukossa. Yksi haastateltavista mainitsee, 

kuinka sateenkaariperheitä voitaisiin tehdä arkisemmaksi myös äidinkielen tai 

englanninkielen tunnilla: 

Ei juurikaan (puhuttu sateenkaariperheistä koulussa), en ainakaan muista, että 

olisi. Olisi ollut kivempi kuulla ehkä enemmän ja niin, että asia olisi tehty 

arkiseksi esimerkiksi äidinkielin tai englanninkielen tunneilla. (Haastateltava 7) 

Oppikirjoihin ja opiskeltaviin aiheisiin voisi sisällyttää tarinoita ihmisistä, jotka itse tai 

heidän vanhempansa vain sattuvat olevan sateenkaarevia. Olennaista on, että perheiden, 

sukupuolen ja seksuaalisuuksien monimuotoisuudesta puhutaan koulussa riippumatta 

siitä, onko koulussa sateenkaariperheiden lapsia. Opettajat eivät välttämättä ole edes 

tietoisia oppilaiden perhetaustoista. Lisäksi erilaisuudesta ja moninaisuudesta 

puhuminen auttaa hyväksyvän ilmapiirin luomisessa kouluympäristöön. Oikeiden 

sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvien käsitteiden ymmärtämisen myötä 

erilaisuudesta kiusaaminen voi vähentyä. 

7.2 Sosiaalisen ympäristön homofobia haastateltavien kertomana 

Homofobian kohtaaminen sosiaalisessa ympäristössä on tutkimuksen yksi iso teema, 

joka esiintyy kaikkien haastateltavien kertomuksissa. Homofobia tarkoittaa vihaa, inhoa 

tai vastenmielisyyttä seksuaalivähemmistöön kuuluvia kohtaan (Kite & Whitley 1996, 

337−339). Tässä tutkimuksessa homofobian käsitteellä viitataan myös vähemmän 

tunnettuun käsitteeseen transfobiaan, joka tarkoittaa negatiivisia asenteita tai tunteita 

transukupuolisuutta ja transukupuolisia henkilöitä kohtaan (Hill & Willoughby 2005, 

533). Yleensä unohtuu, etteivät seksuaalivähemmistöön kuuluvat ole ainoita, jotka 

kärsivät sosiaalisen ympäristön homofobisuudesta (Saffron 1998, 38). Kansainvälisissä 
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sateenkaariperheistä tehdyissä tutkimuksissa noin puolet sateenkaariperheiden lapsista 

ovat kertoneet kokeneensa negatiivisia reaktioita perhemuotoonsa liittyen (Fairtlough 

2008, 526; Gartrell ym. 2005, 522; van Gelderen ym. 2012, 1001). Tässä tutkimuksessa 

kahdeksan haastateltavaa kahdestatoista kertoo kohdanneensa homofobiaa tai 

negatiivista suhtautumista vanhempiensa seksuaali- tai sukupuolivähemmistötaustan 

takia. 

Olen jaotellut sateenkaariperheessä kasvaneiden kuvauksia sosiaalisen ympäristön 

homofobiasta kolmeen alateemaan Fairtloughin (2008) tekemän jaottelun mukaisesti. 

Fairtlough (2008) jakoi homofobisuuden kokemukset yleiseen ja institutionaaliseen 

homofobisuuteen, perheen ja suvun sisäiseen homofobisuuteen sekä vertaisilta, ystäviltä 

ja muilta vanhemmilta koettuun homofobisuuteen. Yleisellä ja institutionaalisella 

homofobialla Fairtlough (2008, 525) viittaa nuorten kokemuksiin elämisestä 

yhteiskunnassa, jossa loukkaavat asenteet ja institutionaalinen syrjintä 

seksuaalivähemmistöjä kohtaan on toistuvaa ja tavanomaista. Perheen ja suvun 

sisäisessä homofobiassa negatiivista suhtautumista seksuaalivähemmistöön kuuluvia 

kohtaan ilmaisee perheen jäsen, kuten esimerkiksi perheen heterovanhempi tai 

lähisukulainen, kuten isovanhempi. Vertaisilta ja ystäviltä koettuun homofobisuuteen 

sijoittuvat muun muassa kiusaamiskokemukset, jotka liittyvät perheeseen tai 

vanhempaan. (Fairtlough 2008, 526.) 

7.2.1 Yleinen ja institutionaalinen homofobisuus 

Yleiseen ja institutionaaliseen homofobisuuteen olen Fairtloughin (2008) tekemän 

jaottelun mukaisesti luokittelut ne kerronnankohdat sosiaalisen ympäristön 

homofobisuudesta, joissa viitataan yleiseen homofobiseen asenteeseen yhteiskunnassa 

tai yhteisöissä, jossa kertojat elävät. Lisäksi tähän kategoriaan olen sisällyttänyt 

kuvaukset, joissa kerrotaan ammattihenkilöiden taholta koetusta homofobiasta. Yleisen 

homofobian kategoriaan sisältyviä kokemuksia kuvaa seitsemän haastateltavaa. He 

kertovat yhteiskunnassa vallitsevan negatiivista suhtautumista ja asenteita 

sateenkaariperheitä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan: 

Syrjintää olemme kaikki kokeneet yhdessä enimmäkseen politiikan taholta, ja 

ihmisiltä mediassa, jotka eivät meitä edes ole tavanneet. (Haastateltava 4) 

On ollut harmillista kuulla Tahdon2016 kampanjan aikaan aloitteen vastustajilta 

ja muutenkin aiheesta keskusteltaessa, miten lapsien ei ole hyvä kasvaa 
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sateenkaariperheessä. Minulla on ainakin ollut ja uskon siskojeni kokevan 

samoin. (Haastateltava 7). 

Näissä katkelmissa haastateltavat kuvaavat omia kokemuksiaan elämisestä 

yhteiskunnassa, jossa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin suhtaudutaan 

negatiivisesti. Kokemukset ovat hyvin samankaltaisia Welshin (2011, 60) tutkimuksessa 

saatujen tulosten kanssa, jossa sateenkaariperheiden nuoret kertovat mediassa näkyvien 

seksuaalivähemmistöjä syrjivien poliittisten mainosten loukkaavan heitä.  Näiden 

kuvauksien lisäksi myös muut haastateltavat kertovat muiden olevan epäileviä homojen 

ja lesbojen vanhemmuutta kohtaan: 

Lapsena ja nuorempana oli myös vaikeaa ymmärtää, miksi isän homoutta 

pidettiin kykenemättömyytenä vanhemmuuteen. Äiti on saanut monet vuodet 

perustella ja ehkä jopa puolustaa isää sen suhteen, että hän on hyvä isä eikä sillä 

isyydellä tai vanhemmuudella ole mitään tekemistä sen kanssa, että isä on homo. 

Tämä on kyllä asia, joka minuakin on kyllä välillä julkisessakin keskustelussa 

ärsyttänyt. Miksi sateenkaariperheiden vanhempia pidetään ns. huonoina 

vanhempia tai vanhempina, jotka eivät sovellu vanhemmiksi sukupuolisen 

suuntautumisensa vuoksi? Minua niin ärsyttää ja pistää vihaksi koko ajatus. Mitä 

tekemistä niillä asioilla (sukupuolinen suuntautuminen ja vanhemmuus) on 

tekemistä keskenään. (Haastateltava 11) 

Haastateltava 11 kuvaa, kuinka kokee muiden ihmisen ajattelevan 

seksuaalivähemmistöjen vanhemmuuden olevan jollain tapaa vaillinaisempaa kuin 

heterovanhemman vanhemmuus. Tämä ärsyttää ja turhauttaa haastateltavaa, sillä hän ei 

ymmärrä, mitä tekemistä vanhemman seksuaalisessa suuntautumisella ja kyvyllä 

vanhemmuuteen on keskenään. Lisäksi haastateltava tuo esiin, millaisia paineita 

epäilevä asenne homojen ja lesbojen vanhemmuutta kohtaan merkitsee hänen 

tulevaisuutensa kannalta: 

Itsellänikin on tunne, että kun minusta tulee vanhempi, joudun todistelemaan 

muille, että hoidan homman ns. paremmin kuin heterot. Tuo aikamoisia paineita 

vanhemmuuteen kun pitää pyrkiä olemaan täydellinen... ei naurata. 

(Haastateltava 11) 

Yhteiskunnan homofobisuuden lisäksi kaksi haastateltavaa kertoo ammattihenkilöiden 

taholta koetusta homofobiasta.  Haastateltava 5 kuvaa, kuinka psykiatrit olivat aina sitä 

mieltä, että hänen ongelmansa johtuvat hänen äidistään: 

Minulle on sattunut kaikenlaista elämäni aikana, josta on aiheutunut masennus. 

Äidin sukupuolenkorjausleikkauksella ei ollut vaikutusta asiaan. Psykiatrit eivät 

kuitenkaan sitä uskoneet, vaan olivat aina sitä mieltä, että kaikki ongelmani 

johtuvat äidistä. Se minua ärsytti, koska en ole koskaan kokenut ongelmia äidin 
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sukupuolenkorjauksesta, paitsi sen, että ”jouduin” salailemaan sitä. 

(Haastateltava 5) 

Psykiatrien lisäksi esiin nostetaan myös muutama muu ammattiryhmä. Yksi näistä on 

lastenvalvoja. Haastateltava 11 kertoo äidin kohtaamista lastenvalvojan kanssa: 

Mielestäni ikävin oli lastenvalvojan kommentti äidilleni, ettei hän antaisi meidän 

tavata isää, kun hän on homo. Äitini oli silloinkin asiasta niin eri mieltä tämä 

lastenvalvojan kanssa kuin erimieltä olla voi! Hän ei suostunut kuuntelemaan 

lainkaan lastenvalvojan sanoja, kun oli kuulemma niin verenpaine noussut! 

(Haastateltava 11) 

Haastateltava 11 kuvaa, kuinka lastenvalvoja oli kommentoinut kertojan äidille, ettei 

hän antaisi kertojan ja hänen sisarustensa tavata isäänsä siitä syystä, että hänen isänsä 

kuuluu seksuaalivähemmistöön. Haastateltavalla11 on huonoja kokemuksia myös 

opettajista ja päiväkodin henkilökunnasta: 

Opettajat tiesi ja tarhan henkilökunta tiesi (perheestämme). Kyllä minun on 

valitettavasti sanottava, että isääni pidettiin ehdottomasti huonompana ja 

kyvyttömämpänä vanhemmuuteen vain ja ainoastaan sen takia, että hän on 

homo. Hän on aina ollut töissä käyvä, ahkera perheen isä. Kunnollinen, eri 

rikoksia tms. Tupakkaa polttaa ja juo hyvin maltillisesti ja harvoin. Minä olen 

miettinyt joskus, että miks ihmiset ajattelee, että jos olet sateenkaari-ihminen 

niin aivanko se automaattisesti tarkottaisi, että vanhemmuus ei ole sinulle 

tarkoitettu juttu, koska olet siinä niin paska ja ainoa syy on sateenkaarius. Tämä 

kyllä ärsyttää minua suunnattomasti. (Haastateltava 11) 

Tässä katkelmassa haastateltava 11 osoittaa turhautuneisuuttaan lasten kanssa 

työskentelevien ammattilaisten epäluuloisuutta kertojan isän vanhemmuutta kohtaan. 

Haastateltava ei kuitenkaan tarkemmin kuvaa, miten opettajat ja tarhan henkilökunta 

toivat esiin epäilynsä kertojan isän kyvykkyydestä vanhemmuuteen. Haastateltavan 11 

lisäksi haastateltava 5 kertoja kertoo, että ”Opettajat tiesivät (perheestämme), jotkut 

suhtautuivat hyvin ja jotkut ei.” Hänkään ei kuitenkaan kerro tarkemmin, miten 

opettajien huono suhtautuminen näkyi ja välittyi haastateltavalle. Kaksi haastateltavaa 

tuo esiin, että opettajat eivät varmaan tienneet heidän perheestään. Yhdellä 

haastateltavista on lisäksi erittäin positiivisia kokemuksia opettajien suhtautumisesta 

heidän perheeseensä. Opettaja on kertonut haastateltavalle, kuinka hänestä on 

mahtavaa, että haastateltavalla on kaksi isää. 
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7.2.2 Perheen ja suvun sisäinen homofobisuus 

Kahdestatoista haastateltavasta kuusi kertoo kuvauksia perheen tai suvun sisäisestä 

homofobiasta. Näissä perheissä lapset ovat syntyneet heteroseksuaalisessa 

parisuhteessa. Homofobista asennoitumista seksuaalivähemmistöön kuuluvaa 

vanhempaa kohtaa on osoittanut muun muassa haastateltavan oma isä ja isovanhemmat. 

Isovanhempien negatiivisesta suhtautumisesta seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön 

kuuluvaan vanhempaan kertoo neljä haastateltavaa: 

Biologisen äitini vanhemmat eivät hyväksyneet tilannetta. En ole heitä melkein 

20 vuoteen tavannut. (Haastateltava 4)  

Haastateltavan 4 välit isovanhempiin katkesivat kokonaan isovanhempien homofobisen 

asennoitumisen takia.  Paechter (2000, 401) tuo esiin omaelämänkerrallisessa 

artikkelissaan, kuinka oman vanhemman puolustaminen sukulaisille johtaa lopulta 

sukulaissuhteiden etääntymiseen. Kaksi haastateltavista ei ole enää missään tekemisissä 

isovanhempiensa kanssa heidän homofobisen asennoitumisen takia 

seksuaalivähemmistöön kuuluvaa vanhempaa kohtaan. Tulokset ovat samansuuntaisia 

aiempien kansainvälisten tutkimusten kanssa. Perheen sisäistä homofobisuutta on 

havaittu esiintyvän etenkin perheissä, joissa lapset ovat syntyneet heteroseksuaalisessa 

parisuhteessa (Chrisp 2001, 200; Fairtlough 2008, 526; van Gelderen ym. 2012, 1002; 

Paechter 2000, 401). Tutkimuksessa kahdella haastateltavista on puolestaan todella 

läheiset suhteet isovanhempiinsa ja toinen heistä jopa nimesi isovanhemmat 

perheenjäsenikseen. Puolet haastateltavista eivät kerro suhteestaan isovanhempiin. 

Isovanhemman lisäksi homofobisuutta on kohdattu myös muilta sukulaisilta, kuten 

isoveljen äidiltä. Haastateltava 1 kertoo, että isoveljen äiti oli kännissä soitellut äidille ja 

haukkunut hänet ja hänen naisystävänsä. 

7.2.3 Vertaisilta, ystäviltä ja muiden vanhemmilta koettu homofobisuus 

Kahdeksan haastateltavaa kuvaa ystävien tai vertaisten taholta tulevaa homofobisuutta. 

Monet kuitenkin tuovat esiin, ettei heitä ole varsinaisesti kiusattu vanhempiensa takia. 

Ainoastaan kaksi haastateltavaa kertoo tulleensa kiusatuksi vanhemman 

seksuaalivähemmistötaustan takia: 

Mua kiusattiin yläasteella eli kun olin 13–14-vuotias. Entinen kaverini käänsi 

selän mulle ja sitten oli ylempiluokkalaisia ja lukiolaisia mukana siinä. Kerroin 

äidille, kun repustani varastettiin vihko, joka pari päivää myöhemmin 
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palautettiin mulle heittämälle se mua päin, ja vihko oli piirretty täyteen tikku-

ukkoja, solvauksia ja yhdellä sivulla luki ”rakastan lesbo äitiäni”. Puhuin asiasta 

myös koulun rehtorille, mutta asiaan ei puututtu sen enempää. (Haastateltava 8) 

Toinen muisto on kuudennelta luokalta. Joku anonyymityyppi tuli 

Messengerissä haukkumaan minua ja perhettäni. Lähinnä hän yritti ärsyttää 

minua haukkumalla äidin lesboutta. Tämä anonyymi tai feikkinimellä esiintynyt 

tyyppi lisäsi monia silloisia kavereitani ja kertoili valheilta heillekkin. Koulussa 

sitten kuulin tästä, ja juttelimme kavereideni kanssa asiasta. En muista, että 

kukaan olisi mitenkään pahalla ajatellut, lähinnä ihmettelivät, kukahan 

nimimerkin takana on. Mietin kuitenkin, että joutuukohan heterovanhempien 

lapset kuuntelemaan haukkumista sekä valheita vanhemmistaan sekä näiden 

seksielämästä tai kuuntelemaan vihjauksia insestistä (nimimerkki kyseli, olenko 

äitini kanssa lesbo)? (Haastateltava 1) 

Näissä katkelmissa haastateltavat kertovat, kuinka heitä on kiusattu vanhempiensa 

seksuaalisen suuntautumisen takia. Molemmat kuvatut tapaukset sijoittuvat varhaisteini-

ikään, 12−14 ikävuoteen. Kansainvälisissä tutkimuksissa sateenkaariperheiden lapset 

ovat kertoneet kouluaikojen (middle school) olevan vaikeimpia aikoja lapsuudessa ja 

nuoruudessa homofobisuuden osalta (Welsh 2011, 59−60). Lisäksi koulun on havaittu 

olevan paikka, missä sateenkaariperheiden lasten leimautumista tapahtuu (van Gelderen 

ym. 2012, 1004). Yllä olevassa katkelmassa haastateltava 8 kuvaa häneltä varastettuun 

vihkoonsa muiden kirjoittaneen ”rakastan lesbo äitiäni”. Samantyyppisen kuvauksen 

kertoo haastateltava 1, kun hän kuvaa anonyymin nimimerkin kysyneen häneltä, onko 

hän äitinsä kanssa lesbo.  Heidän lisäksi haastateltava 9 kuvaa samankaltaista äitinsä ja 

hänen väliseen suhteeseen viittaavaa epäilyä: 

Pahimmat loukkaukset olen kuullut silloiselta ystävältäni sekä hänen äidiltään. 

Ystäväni ihmetteli, miten voi sanoa äitini kanssa, vaikka hän on lesbo. Enkö 

pelkää, että hän ”katsoo” minua. Ja lisäksi hänen äitinsä kielsi ystävääni 

käymästä meillä kylässä tämän asian takia. (Haastateltava 9) 

Kaikissa näissä haastattelukatkelmissa seksuaalivähemmistöön kuuluvan vanhemman 

seksuaalisuus on korostunutta. Homouden seksualisoitunut luonne on selitettävissä 

yhteiskunnan heteronormatiivisuudella. Heteronormatiivisuus käsite kuvaa, kuinka 

heteroseksuaalisuutta institutionalisoidaan ja tehdään normiksi, niin että se alkaa näyttää 

ei-seksuaalisuudelta (Vänskä 2012, 166). Heteroseksuaalisuus yhdistyykin 

luonnollisuuteen ja viattomuuteen, kun taas homoseksuaalisuus vahvasti seksiin ja 

seksuaaliseen kanssakäymiseen. Esimerkiksi mainoskuvat tytöstä ja pojasta 

suutelemassa eivät herätä samanlaisia vastareaktioita kuin mainoskuvat kahdesta pojasta 

suutelemassa. (Vänskä 2012, 171.) Tämä osaltaan kertoo heteroseksuaalisuuden ei-
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seksuaalisuudesta ja luonnollisesta viattomuudesta. Haastattelukatkelmissa näkyy myös, 

kuinka aikoinaan homoseksuaalisuus yhdistettiin pedofiliaan (ks. Jenny, Roesler & 

Poyer 1994, 41−44). Haastateltavat kertovat joutuneensa kuulemaan vihjauksia 

vanhemman ja lapsen välisen suhteen epäsopivuudesta. Kiusaamiskokemusten lisäksi 

kuvataan toisenlaisia vertaisten parissa koettuja tilanteita: 

Yläasteella ehkä sain silloin tällöin tuntea, että joku kuiskaili asiasta, mutta se ei 

minua haitannut pätkääkään, se ei ollut minun ongelma. ”Taistelin” sitä vastaan 

puhumalla asiasta täysin luonnollisella tavalla. Kaikki läheiset ystävät ovat aina 

tukeneet minua. (Haastateltavaa 4) 

Tässä katkelmassa haastateltava 4 kuvaa, kuinka muiden kuiskailu hänen perheestään ei 

haitannut häntä pätkääkään, se ei ollut hänen ongelmansa. Hän kuitenkin kuvaa 

”taistelleensa” tällaista negatiivista suhtautumista vastaan puhumalla itse asiasta täysin 

luonnollisesti. Taistelu-termiä ovat sateenkaariperheiden lapset käyttäneet myös 

kansainvälisissä tutkimuksissa kertoessaan oman perheen puolustamisessa (Welsh 2011, 

58−60). Haastateltavan 4 kuvauksessa on kuitenkin havaittavassa tietynlainen 

vähättelevä suhtautuminen muiden kuiskailuun. Samanlaista sosiaalisen ympäristön 

homofobisuuden vähättelyä on nähtävissä myös muiden haastateltavien kertomuksissa. 

Esimerkiksi haastateltava 9 kuvaa, ettei ole joutunut kiusatuksi, mutta kertoo kuitenkin 

nimittelystä: 

En ole joutunut (kiusatuksi) enkä oikeastaan sitä pelännytkään. Jotain puoliksi 

vitsillä heitettyä lesbo-nimittelyä joskus, mutta ei sen pahempaa. (Haastateltava 

9) 

Haastateltavan 9 vähättelevä suhtautuminen sosiaalisen ympäristön homofobisuuteen 

saattaa liittyä kansainvälisissä tutkimuksissa havaittuun huomioon siitä, ettei 

sateenkaariperheiden lapsilla saisi olla ongelmia. Sateenkaariperheessä kasvaneet ovat 

esimerkiksi kuvanneet, ettei heissä saa olla vikoja eikä heidän elämässään ongelmia, 

sillä ne katsottaisiin automaattisesti johtuviksi vanhemmista (Hosking ym. 2015, 339; 

Welsh 2011, 61). Lisäksi sateenkaariperheisiin liittyvissä tutkimuksissa on haluttu 

osoittaa, etteivät sateenkaariperheiden lapset ole heikommassa asemassa kuin 

heteroperheiden lapset ja ovat näin keskittyneet sateenkaariperheiden ja 

sateenkaariperheissä kasvamisen ongelmattomuuteen (Golberg 2007, 550; Hosking ym. 

2015, 327; Moring 2013, 241−242; Stacey & Biblarz 2001). Kahdelle haastateltavista 

oman henkilökohtaisen elämän ongelmien erottaminen sateenkaariperhetaustastaan on 

erityisen tärkeää: 
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Ei, minua ei ikinä kiusattu vanhempieni takia. Minua kyllä kiusattiin mutta eri 

asioista ja pitkään ennen uutta perhettäni. (Haastateltava 3) 

Olen ollut kiusattu koulussa, varsinkin ala-asteella, mutta en IKINÄ perheeni 

takia. Tuo ansaitsee isot kirjaimet, monet ihmiset vain olettavat, että tämän 

kaltainen perhetilanne johtaa kiusaamiseen, mutta ei johtanut. Lapsilta tai 

nuorilta en ole montaa sanaa kuullut perheestäni. (Haastateltava 4) 

Näissä katkelmissa kertojat ovat kokeneet kiusaamista, mutta tuovat selkeästi esiin, ettei 

kiusaaminen liittynyt heidän perheeseensä. Kumpikaan heistä ei kuitenkaan tarkemmin 

kerro, mistä asioista heitä on kiusattu. Sateenkaariperheiden lasten 

kiusaamiskokemuksia käsittelevissä kansainvälisissä tutkimuksissa on havaittu, etteivät 

sateenkaariperheiden lapset koe määrällisesti enemmän kiusaamista kuin muutakaan 

lapset (Tasker 2005, 232). Tutkimuksissa tavallisesti noin puolet sateenkaariperheiden 

lapsista ovat kertoneet kokeneensa negatiivista asennoitumista heidän vanhempansa 

seksuaalisen suuntautumisen takia (Fairtlough 2008, 526; Gartrell ym. 2005, 522; van 

Gelderen ym. 2012, 1001). Jatkotutkimuksissa olisi kuitenkin hyvä kiinnittää huomiota 

siihen, missä määrin koettu kiusaaminen liittyy itse sateenkaariperheyteen ja 

vanhemman seksuaali- tai sukupuolivähemmistötaustaan. Kiusaamiskokemusten lisäksi 

haastateltavat kertovat myös vertaisten taholta koetuista hyvin positiivista reaktioista 

liittyen heidän perheeseensä. Esimerkiksi haastateltava 4 kertoo, että ”Vanhemman 

sisareni ystävät olivat enemmän sitä mieltä, että perheeme oli ’cool’”. Samoin 

kansainvälisissä tutkimuksissa sateenkaariperheiden lapset ovat kertoneet kavereidensa 

nimittäneen perhettään ”cooliksi” (Leddy ym. 2012, 250; Lubbe 2008, 351). 

Sosiaalisen ympäristön homofobisuutta käsittelevien kerronnankohtien luokittelun 

lisäksi olen tarkastellut, millä keinoin haastateltavat kuvaavat selviytyneensä 

homofobian kohtaamisesta ympäristössään. Moni toteaa kertoneensa sosiaalisen 

ympäristön homofobisuuteen liittyvistä kokemuksista omille vanhemmilleen: 

Kerroin noista asioista kyllä vanhemmilleni. Selviydyin tilanteista juuri sillä, 

että puhuin asioista enkä jäänyt yksin murehtimaan ja märehtimään. Kun 

esimerkiksi tämän anonyymin mesettäjän viestit ärsyttivät, vastailin hänelle, että 

hän voi painua typerine valheineen muualle. Vanhemmat olivat sitä mieltä, että 

jättäisi omaan arvoonsa tommoiset. (Haastateltava 1) 

Kerroin äidille, kun repustani varastettiin vihko, joka pari päivää myöhemmin 

palautettiin mulle heittämälle se mua päin, ja vihko oli piirretty täyteen tikku-

ukkoja, solvauksia ja yhdellä sivulla luki ”rakastan lesbo äitiäni”. Puhuin asiasta 

myös koulun rehtorille, mutta asiaan ei puututtu sen enempää. Muutin pois 

tuosta koulusta kokonaan uudelle paikkakunnalle, kun olin 15 vuotias, joten 
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kiusaaminen keskeytyi silloin eikä jatkunut enää uudessa koulussa. 

(Haastateltava 8) 

Omille vanhemmille ja opettajille kertomisen on havaittu olevan aiemmissa 

tutkimuksissa yleinen keino sosiaalisen ympäristön homofobian käsittelyyn (van 

Gelderen ym. 2012, 1003). Kolmasosa haastateltavista tuo esiin läheisten ystävien ja 

sisarusten tuen ympäristön homofobisuuden kokemuksista selviytymisessä. Esimerkiksi 

haastateltava 2 kuvaa saaneensa vertaistukea veljiltään:” Heidän kanssaan 

keskustelimme ja keskustelemme siitä, jos joku on vaikka heittänyt homoläppää jonkun 

meistä kuullen, ja miten olemme reagoineet siihen.” Muutama haastateltavista tuo 

kertomuksessaan esiin, kuinka olisi ollut mukavaa päästä keskustelemaan omista 

kokemuksista ja tuntemuksista muiden sateenkaariperheessä kasvaneiden kanssa. 

Omalla asuinpaikkakunnalla siihen ei syystä tai toisesta ole ollut mahdollisuuksia:  

En ollut (tekemisissä muiden sateenkaariperheiden lasten kanssa), olisin kyllä 

halunnut. Täällä päin ei vaan oikein järjestetä mitään. (Haastateltava 5) 

Asuttiin niin pienellä paikkakunnalla, ettei siellä ollut muita sateenkaariperheitä. 

(Haastateltava 8) 

Muutamat haastateltavat kertovat, ettei heidän paikkakunnallaan ole muita 

sateenkaariperheitä tai puolestaan järjestetä sateenkaariperheitä yhdistävää toimintaa. 

Tästä syystä esimerkiksi Pohjois-Suomessa mahdollisuudet vertaistuelle muiden 

sateenkaariperheiden lasten kanssa voi olla rajalliset. Suhteet muihin 

sateenkaariperheessä kasvaneisiin on havaittu olevan sateenkaariperheiden lasten 

hyvinvointia merkittävästi tukevia (Fairtlough 2008, 256; Leddy ym. 2012, 248). 

7.3 Sateenkaariperhetaustan merkitys itselle 

Kansainvälisissä sateenkaariperheessä kasvaneita koskevissa tutkimuksissa on selvitetty 

vanhemman seksuaali- tai sukupuolivähemmistötaustan vaikutusta nuoren sukupuoli-

identiteettiin, seksuaaliseen suuntautumiseen, psykologiseen hyvinvointiin, 

älykkyyteen, ongelmakäyttäytymiseen, ahdistuneisuuteen ja itsetuntoon (ks. Biblarz & 

Stacey 2010; Gartrell ym. 2012; Goldberg 2007; Patterson 2006; Stacey & Biblarz 

2001; Tasker 2005; Wainright & Patterson 2008). Ongelmalähtöisen näkökulman 

lisäksi on kysytty sateenkaariperheessä kasvaneilta, millaisia positiivisia piirteitä he 

liittävät sateenkaariperheessä kasvamiseen (ks. Goldberg 2007, Leddy ym. 2012, 
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Saffron 1998; Welsh 2011). Sateenkaariperheessä kasvaneet ovat muun muassa 

kertoneet perhetaustansa myötä olevan avarakatseisia erilaisuutta ja erilaisia ihmisiä 

kohtaan (Goldberg 2007, 555; Leddy ym. 2012, 252; Saffron 1998, 35, 45; Tasker 2005, 

234; Welsh 2011, 59). Lisäksi oman perheen nähtiin vahvistaneen heidän luonnettaan ja 

vaikuttaneen heidän maailmankuvansa kehittymiseen (Welsh 2011, 59). Samankaltaisia 

tuloksia olen saanut myös tässä tutkimuksessa, vaikka haastattelukysymyksissä (ks. liite 

1) ei suoranaisesti ohjattu kertomaan sateenkaariperheessä kasvamisen positiivisista 

piirteistä. 

7.3.1 Avarakatseisuus, erilaisuuden hyväksyminen ja omat arvot 

Neljä haastateltavaa kertoo sateenkaariperheessä kasvamisen vaikuttaneen heihin 

positiivisella tavalla. He kertovat perhetaustansa takia olevan muun muassa 

ymmärtäväisiä ja empaattisia sekä suvaitsevaisia erilaisia ihmisiä kohtaan: 

(Perhetaustani takia) olen ymmärtäväinen ja empaattinen ja hyväksyn kaikki 

ihmiset niin kuin he ovat. (Haastateltava 4) 

Koen, että siitä (lapsuuden viettämisestä perheessä, jossa vanhempi kuuluu 

sukupuolivähemmistöön) oli enemmän hyötyä kuin haittaa. Äiti opetti minut ja 

siskoni tasa-arvoisiksi, emmekä koskaan kiusanneet muita erilaisuuden takia. 

(Haastateltava 5) 

Äiti opetti meidät avoimiksi ja suvaitsevaisiksi erilaisia ihmisiä kohtaan. 

(Haastateltava 6) 

Meille on aina sanottu, että jokainen ihminen on erilainen ja jokaisella on oikeus 

olla sellainen kuin haluaa olla, kunhan ei tee muille pahaa. Olen kiitollinen siitä, 

että olen saanut tällaisen kasvatuksen ja hyväksyvän perheen. (Haastateltava 8). 

Näissä katkelmissa neljä haastateltavaa kuvaa, kuinka perheensä myötä he ovat 

kasvaneet ymmärtäväisiksi, empaattisiksi, avoimiksi ja suvaitsevaisiksi ihmisiksi.  

Vanhempien kerrotaan opettaneen heitä avoimuuteen ja tasa-arvoisuuteen, minkä 

seurauksena he eivät itse kiusanneet koskaan muita erilaisuuden takia. 

Ymmärtäväisyyden, suvaitsevuuden ja avoimuuden opettamisen lisäksi haastateltavat 

kertovat oman perheen vahvistaneen heidän luonnettaan, oikeudentajuaan ja 

vaikuttaneen heidän arvoihinsa. Esimerkiksi haastateltava 3 toteaa vahvistuneensa 

ihmisenä perheensä myötä. 
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7.3.2 Oman seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen pohtiminen 

Kaksi haastateltavista tuo esiin pohtineensa seksuaalisen suuntautumisensa tai 

transsukupuolisuutensa yhteyttä sateenkaariperhetaustaansa. Vaikka kyseisestä teemasta 

kertoi vain kaksi haastateltavaa, olen päättänyt nostaa sen omaksi alateemakseen. 

Haastateltava 11 kertoo pohtineensa transsukupuolisuuttaa ja syyttäneen siitä isäänsä: 

Kun yläasteella havahduin ajatukseen, että olen transnuori, niin silloin osa 

kavereista katosi. Osa vissiin ei kestänyt asiaa, että homolla on translapsi, osa 

kiusasikin minua kovasti asiasta. Kahdeksasluokka oli todellista helvettiä. Olin 

alakuloinen, vihainen, ehkä vihainen isälle, että hänen vuokseen minusta on 

tullut transnuori ja että elämäni olisi ollut helpompaa, kun hän ei olisi ollut 

homo ja olisin ollut tavallinen nuori tyttö. Myöhemmin kyllä olen ymmärtänyt, 

että transukupuolisuuteni voi osaksi johtua, että suvussa isän puolelta on 

muitakin erilaisia sukupuolisuuntautumisia kuin homous ja asia voi olla osittain 

perinnöllinen. Mutta pääasia on, että itse hyväksyn itseni sellaisena kuin olen 

syntynyt ja että muut tekevät samoin. Olen saanut älyttömän paljon tukea 

vanhemmilta. Ja olen ylpeästi oma itseni. (Haastateltava 11) 

Haastateltava 11 pohtii transukupuolisuutensa yhteyttä isänsä homoseksuaalisuuteen. 

Hän kertoo olleensa vihainen isälle ja syyttäneen isäänsä transukupuolisuudestaan. 

Elämä olisi ollut helpompaa haastateltavan mukaan, jos hänen isä ei olisi ollut homo ja 

hän itse olisi ollut tavallinen nuori tyttö. Haastateltava kuitenkin kertoo nykyään 

hyväksyvänsä itsensä sellaisena kuin on ja toivoo muidenkin tekevän samoin. 

Haastateltavan 11 lisäksi haastateltava 8 on pohtinut seksuaalisen suuntautumisensa 

yhteyttä äitinsä seksuaalivähemmistötaustaan: 

En kokenut leimatuksi tulemista muilta ihmisiltä, mutta itseltäni ehkä hieman. 

Kun tajusin olevani biseksuaali, mietin pitkään, että voinko mä olla bi, kun äitini 

on lesbo. Tai entä jos en tykkääkkään naisista, vaan luulen tykkääväni, vaan 

koska sen on mulle normaalia? Sitä on vähän vaikeaa selittää, mutta monesti 

jouduin sanomaan itelleni, että tämä mun biseksuaalisuus ei millään tavalla liity 

äidin seksuaalisuuteen, mä oon kokonaan eri ihminen kuin äiti ja teen omat 

valintani. Monesti myös mietin, että leimataanko mut niin, että koska ”äitisi on 

lesbo, niin tottakai se on kasvannut lesbotyttärenkin”. Nykyään oon täysin sujut 

itseni ja tämän asian kanssa ja vähän jopa huvittavaa, että olen joskus ajattelut 

noin. (Haastateltava 8) 

Haastateltava 8 kuvaa, ettei hän tullut vanhempiensa vähemmistötaustan takia 

leimatuksi muilta ihmisiltä, mutta itseltään ehkä hieman. Hän kertoo, että 

ymmärtäessään olevan biseksuaali hän kyseenalaisti suuntautumistaan ja ajatteli, että 

hän tuntee kyseisellä tavalla vain siksi, että hänen äitinsä kuuluu 

seksuaalivähemmistöön, ja näin ollen suhteet samaa sukupuolta olevien kanssa ovat 
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hänelle normaaleja. Hän kertoo, että hän joutui usein sanomaan itselleen, ettei hänen 

biseksuaalisuutensa millään tavalla liity hänen äitinsä homoseksuaalisuuteen. Hän 

kuitenkin kertoo nykyään olevan täysin sujut asian kanssa.  

Päätökseni nostaa esiin nämä kaksi kuvausta oman alateeman kautta selittyy 

aiempien tutkimuksen puutteilla. Kansainvälisissä tutkimuksissa ei ole juurikaan tuotu 

esiin sateenkaariperheiden lasten omaan sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen 

liittyvää kyseenalaistamista ja pohtimista. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu 

sateenkaariperheessä kasvaneiden olevan avoimempia seurusteluun samaa sukupuolta 

olevien kanssa sekä suhtautuvan sukupuoleen ja seksuaalisuuteen kahtiajaon sijaan 

jatkumona (ks. esim. Goldberg 2007, 557). Omaan seksuaaliseen suuntautumiseen tai 

sukupuoleen liittyvää kyseenalaistamista ei ole kuitenkaan tutkimuksissa tuotu esiin. 

Tämä teeman esille nostaminen toimii näin ollen uutena keskustelunavauksena 

sateenkaariperheiden lapsiin liittyvässä tutkimuksessa sekä teemana, johon kiinnittää 

huomiota jatkotutkimuksissa. 
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8 POHDINTA

8.1 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

Olen tässä tutkimuksessa pyrkinyt selvittämään, miten sateenkaariperheessä kasvaneet 

kuvaavat lapsuuttaan, perhettään ja sateenkaariperheessä kasvamista. Narratiivista 

tutkimusmenetelmää hyödyntäen olen tarkastellut kahdentoista sateenkaariperheessä 

kasvaneen kertomusta lapsuudestaan. Olen analysoinut sekä kertomusten yhteisiä 

piirteitä että sitä, miten kertomukset ja kerronnan tavat eroavat toisistaan. Jokaisen 

haastateltavan kertomus on yksilöllinen ja omanlaisensa kokonaisuus. Muodostamalla 

henkilökohtaisten kertomusten tarinoista tyyppitarinoita olen pyrkinyt osoittamaan 

haastateltavien kerrontatapojen yhteyttä kulttuuriin ja yhteiskunnalliseen aikaan sekä 

tiivistämään aineistoa ja saamaan sitä hallittavaan muotoon. Tyyppitarinat ja niitä 

havainnollistavat esimerkkitarinat kertovat erilaisista perheistä ja näiden perheiden 

arjesta. Olen nimennyt tyyppitarinat toisenlainen perhe -tarinoiksi, eroperhetarinoiksi, 

selviytymistarinoiksi ja tavallinen perhe -tarinoiksi. Näiden tarinoiden kautta olen 

pyrkinyt osoittamaan, miten eri tavoin sateenkaariperheessä kasvamisesta voidaan 

kertoa. 

Toisenlainen perhe -tyyppitarinan olen esitellyt Millan ja Maijan 

esimerkkitarinoiden kautta. Millan ja Maijan tarinat ovat muodostamiani 

esimerkkitarinoita niiden haastateltavien vastauksista, jotka toivat omassa 

henkilökohtaisessa kertomuksessaan esiin sateenkaariperheessä kasvamisen 

luonnollisuutta ja mutkattomuutta. Tähän tyyppitarinaan olen luokitellut ne tarinat 

henkilökohtaisista kertomuksista, joissa haastateltava kuvaa sateenkaariperheessä 

kasvamista neutraaliin ja toteavaan sävyyn. Esimerkiksi muutokseen 

heteroydinperheestä tai yksinhuoltajaperheestä sateenkaariperheeksi ei kerrota liittyneen 

suuria tunteita. Näissä tarinoissa haastateltavat eivät tuo esiin sateenkaariperheessä 

kasvamisen paremmuutta tai huonoja puolia suhteessa muihin perhemalleihin. Nämä 

tarinat kuitenkin haastavat hallitsevia kulttuurisia tarinoita kyseenalaistaessaan 

heteroydinperheen paremmuutta suhteessa muihin perhemalleihin (ks. Heikkinen 2015, 

158).  Lisäksi nämä tarinat haastavat biologisten perhesuhteiden asemaa perheen 

määrittelyssä. Esimerkiksi Maijan esimerkkitarinassa tulee hyvin esiin, kuinka 
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biologisia suhteita merkittävämmäksi oman perheen määrittelyssä nousevat perheteot 

(ks. Silva & Smart 1999, 7).  Maija ei tee eroa biologisen äitinsä ja sosiaalisten isiensä 

välille, vaan kaikki ovat hänen tosiasiallisia vanhempiaan. Maijan tarinassa perhe 

rakentuu myös kotien rajojen ulkopuolelle. 

Toisenlainen perhe -tyyppitarinan mukaisia sateenkaariperheiden lasten 

kokemuksien kuvauksien on havaittu aiemmissa tutkimuksissa. Lubbe (2008) havaitsi 

haastatellessaan eteläafrikkalaisia 9−19-vuotiaita naisparien lapsia, että lapset eroavat 

merkittävästi sen suhteen, kuinka avoimesti he kertovat perheestään perheen 

ulkopuolisille, esimerkiksi koulukavereilleen. Osa Lubben (2008, 348−349) 

haastateltavista lapsista piti perhettään salassa vertaisiltaan ja kertoi pelkäävänsä, että 

muut saavat tietää heidän perheestään. Osa taas ei kokenut lainkaan ahdistusta tai 

pelkoa tähän liittyen. Heille heidän perheeseensä olivat tavallisia. He eivät pelänneet 

julkista mielipidettä ja harvoin edes ajattelivat perheensä olevan jollain tapaa erilainen 

kuin muiden. (Lubbe 2008, 345−346.)  Tällaiset sateenkaariperheiden lasten kerrontavat 

sateenkaariperheessä kasvamisesta haastavat dominoivia tarinoita sateenkaariperheiden 

lapsista. Julkisessa keskustelussa sateenkaariperheessä kasvamisen kerrotaan usein 

vaikuttavan sateenkaariperheiden lasten elämään negatiivisesti. Esimerkiksi vertaisten 

kiusaamisen lapsen vanhempiin liittyen ja yhteiskunnan heteronormatiivisuuden on 

ajateltu vaikuttavan sateenkaariperheiden lasten hyvinvointiin sitä heikentävästi. 

Toisenlainen perhe -tarinat osoittavatkin, kuinka sateenkaariperheiden lapset luovat 

omia kerronnan tapoja, jotka haastavat dominoivia kulttuurisia tarinoita. Tähän voidaan 

katsoa liittyvän niin perhemuotojen moninaistumisen normalisoitumisen kuin 

tietokäsityksen muuttumisen postmodernimpaan suuntaan. (Heikkinen 2015, 18; Nätkin 

2004, 17.) 

Toiseksi tyyppitarinaksi olen nimennyt eroperhetarinat. Eroperhetarinoissa 

merkittävin lapsuuden elämänmuutos liittyy vanhempien eroon ja sen prosessointiin 

sekä uusioperheen muotoutumiseen. Nämä tarinat kertovat vanhempien riidan keskellä 

olemisesta, vanhempien uusista puolisoista ja kahden kodin välillä asumisesta. Sen 

sijaan vanhemman seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluminen ei nouse näissä 

tarinoissa yhtä merkittävästi esiin kuin esimerkiksi selviytymistarinoissa.  Eroperhe -

tyyppitarinan mukaisia sateenkaariperheessä kasvaneiden kuvauksia on havaittavissa 

myös Goldbergin (2007, 559) tutkimuksessa, jossa haastateltavat kertovat, ettei 

vanhemman seksuaalivähemmistötaustan selviäminen ollut heidän lapsuuteensa suurin 
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muutos, vaan sitä merkittävämpää oli vanhempien ero. Eroperhe -tyyppitarinan olen 

esitellyt Sarin ja Saanan esimerkkitarinoiden kautta.  

Eroperhetarinoissa sekä hyödynnettiin että haastettiin kulttuurisia tarinoita. 

Esimerkiksi Sarin tarinassa kerrottiin kahden kodin välillä asumisesta ja vanhempien 

keskinäisistä riidoista, joiden keskellä lapsi yrittää olla puolueeton. Mikä erottaa Sarin 

eroperhetarinan standardista eroperhetarinasta, on ainoastaan vanhempien riitojen 

keskittyminen Sarin äidin seksuaaliseen suuntautumiseen. Sari sen sijaan ei kuvaa, 

millaisia tunteita äidin uusi parisuhde herätti hänessä. Saanan eroperhetarina Sarin 

tarinaa selkeämmin kulttuuristen mallitarinoiden hyödyntämisen lisäksi haastaa 

perinteisiä tarinoita vanhempien erosta. Dominoivan kulttuurisen tarinan mukaisesti 

vanhempien eron kautta Saanalle avautuu mahdollisuus ehjään ydinperheeseen. 

Toisaalta tämä perhe, jota Saana kutsuu oikeaksi perheekseen, koostuu kahdesta äidistä. 

Näin Saanan tarina rikkoo kulttuurisia tarinoita isän ja äidin tärkeydestä (ks. Bowlby 

1957, 79−82; Yesilova 2009, 198), mutta samalla kuitenkin vahvistaa 

ydinperheideologiaa kahden vanhemman merkityksestä lapsen kasvun tukemisessa. 

Lisäksi Saanan tarina haastaa biologisten perhesiteiden merkitystä perheen 

määritellyssä, sillä hän kuvaa vanhempiensa eron myötä syntyneen uusioperheen hänen 

oikeaksi perheekseen.  

Myös aiemmissa kansainvälisissä tutkimuksissa on havaittu sateenkaariperheiden 

lasten määrittelevän perheen stereotyyppiset rajat ylittävällä tavalla (Perlesz, ym. 2006, 

185−186; Safrron 1998, 43; Tasker & Granville 2011, 182; Welsh 2011). 

Sateenkaariperheissä perheeseen on luettu kuuluvaksi paljon erilaisia perhesuhteita sekä 

aikuisiin että lapsiin, mitkä eivät perustu biologiseen perhesiteisiin (Saffron 1998, 43; 

Tasker & Granville 2011, 193). Lisäksi perhemääritelmän ulkopuolelle on jätetty 

henkilöitä, joihin lapsella on biologinen perheside (Saffron 1998, 43). Myöskään tässä 

tutkimuksessa Saana ei sisällytä oman perheen määritelmäänsä isäänsä, vaan puhuu 

kahden äidin ja sisaruksen muodostamasta perheestä hänen oikeana perheenään. 

Sateenkaariperheiden lasten perheen määrittelyissä biologisia perhesuhteita 

merkittävämmäksi onkin noussut halu kuulua perheeseen (Saffron 1998, 43; Welsh 

2011, 56−57).  

Selviytymistarinat ovat kolmas nimeämäni tyyppitarina. Selviytymistarinat ovat 

tulkintojeni mukaan eräänlainen dominoiva kulttuurinen tarina sateenkaariperheessä 

kasvamisesta, mitä esiintyy etenkin julkisessa keskustelussa puhuttaessa 

sateenkaariperheiden lasten hyvinvoinnista (ks. esim. Aarnio 2014, 11). Näissä 
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tarinoissa haastateltavat kuvaavat yhteiskunnan heteronormatiivisuutta ja ahdistusta 

oman perheen paljastumisesta muille. Lisäksi tarinoissa vanhemman seksuaali- tai 

sukupuolivähemmistötaustan selviäminen on jollain tapaa traaginen ja pysäyttävä. Sitä 

seuraa suuret muutokset lapsen elämässä sekä monenlaiset erilaiset tunteet, kuten häpeä, 

pelko, viha, helpotus ja lopulta ylpeys. Selviytymistarinat päättyvät vaikeuksien kautta 

voittoon ja onnelliseen loppuun. Olen esitellyt selviytymistyyppitarinan Siljan ja Jaakon 

esimerkkitarinoiden kautta. Siljan tarinassa Siljan ollessa ala-asteella Siljan äiti kertoo 

Siljalle olevansa transmies. Siljan kertoo tarinassa niin yleisestä ja institutionaalisesta 

homofobisuudesta kuin suvun sisäisestä homofobisuudesta. Lisäksi Silja pelkää 

vertaisten ja kavereiden suhtautuvan häneen ja hänen perheeseensä homofobisesti, 

minkä vuoksi hän päätyy salailemaan perhettään ja valehtelemaan äitinsä olevan hänen 

isäpuolensa.  

Silja puhuu tarinassaan myös vaikeudesta löytää hyvää nimeä, jolla kutsua 

sukupuolen korjannutta vanhempaansa. Hän kertoo, että äiti-nimen käyttäminen ei 

tunnu luontevalta, sillä eihän niin voi sanoa miehestä. Isä-käsitteen hän puolestaan 

yhdistää biologiseen isäänsä. Vaikeus löytää käsitteitä, joilla kutsua transvanhempaa on 

tullut esiin myös aiemmissa sateenkaariperheitä koskevissa tutkimuksissa. Veldorale-

Griffin (2014, 483, 488) haastatteli tutkimuksessaan yhdeksää transvanhemman 

perheessä kasvanutta, joista 22 % kertoi vaikeudestaan sopivien käsitteiden 

löytämiseen, millä kutsua vanhempaansa. Tämän kerrottiin olevan vaikeaa etenkin 

keskustellessa perheestä perheen ulkopuolisten kanssa. Aiempaa tutkimustietoa 

transvanhempien lasten kokemuksista on Veldorale-Griffin (2014, 476−491) mukaan 

saatavilla hyvin vähän, mutta omiin tutkimuksiinsa pohjautuen hän nostaa esiin 

vertaistuen suuren merkityksen transvanhempien lasten hyvinvoinnin tukemisessa. 

Samoin Silja tarinassaan kuvaa, kuinka olisi halunnut jutella muiden nuorten kanssa, 

jotka painivat näiden isä/äiti/vanhempi nimitysten kanssa.  

Tämän tutkimuksen tulokset ovat yhdenmukaisia myös muiden Veldorale-Griffin 

tutkimuksessa saatujen tuloksien kanssa. Esimerkiksi Veldorale-Griffin (2014, 

492−493) haastateltavien mukaisesti Silja tarinassaan kuvaa äidin transukupuolisuuden 

lähentäneen heitä. Lisäksi Veldorale-Griffin tutkimuksessa (2014, 491) 

transvanhempien aikuiset lapset toivat esiin, kuinka hyväksyvämpi ja liberaalimpi 

elinympäristö lapsuudessa olisi auttanut sopeutumaan vanhemman 

transsukupuolisuuteen ja sukupuolen korjaamiseen. Samoin Silja tarinassaan kuvaa, 

kuinka äidin sukupuolenkorjauksesta ei olisi ollut hänelle mitään haittaa, jos ihmiset 
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tietäisivät enemmän asiasta ja opettaisivat lapsensa olemaan kiusaamatta erilaisia 

ihmisiä. 

Jaakko selviytymistarinassaan kertoo vanhempiensa erosta, äidin 

alkoholiongelmasta, isän homoseksuaalisuudesta ja omasta transsukupuolisuudestaan. 

Kaikki nämä tekijät johtavat Jaakon julkisen katseen kohteena olemiseen. Jaakko kertoo 

pelkäävänsä, että hänen perheestään puhuttaisiin kouluissa kuin sirkuksen friikki-

showsta. Sateenkaariperheiden lasten katseenkohteena oleminen on tullut esiin myös 

aiemmissa sateenkaariperheiden lasten kokemuksia käsittelevissä tutkimuksissa. 

Saffronin (1998, 39) tutkimuksessa 19-vuotias Rachel kuvaa, kuinka muut katsovat 

häntä, naisparin lasta, ja ajattelevat, ettei sateenkaariperheys olekaan niin outo asia. 

Jaakko kertoo katseen kohteena olemisesta eri tavalla. Hän pelkää, että muut 

nimenomaan näkevät Jaakon perheen outona ja kummallisena. Jaakon tarinassa 

sateenkaariperhe yhdistyy outouden lisäksi esilläoloon ja ”yleisön” viihdyttämiseen. 

Jaakko pelkää, että hänen perheestään puhuttaisiin kuin showsta, esityksestä, jota 

mahdollisesti ovat tulleet katsomaan ja arvioimaan Jaakon koulukaverit. Jaakko viittaa 

katkelmassaan myös sirkukseen, joten tällä esityksellä voisi olla viihdearvo. 

Viimeinen muodostamani tyyppitarina on nimeltään tavallinen perhe -tarinat. 

Tavallinen perhe -tyyppitarinaa muodostaessani olen kiinnittänyt huomiota, miten 

monet haastateltavista käyttävät arjestaan ja perheestään käsitteitä tavallinen, 

tavanomainen ja normaali. Tämä tarinan kerrontatapa on erittäin mielenkiintoisesti 

yhteydessä dominoivaan kulttuuriseen tarinaan sateenkaariperheiden epätavallisuudesta 

tai outoudesta. Narratiivisessa tutkimuksessa ollaankin kiinnostuneita siitä, miksi tarina 

on kerrottu tietyllä tavalla, sillä tarina perustuu aina tiettyihin kulttuurisiin resursseihin 

ja ottaa aina jotain itsestäänselvyytenä (ks. Riessman 2008, 11). Kaikkien kahdentoista 

haastateltavan henkilökohtaisista tarinoista muodostamani Helin esimerkkitarinan 

kautta olen pyrkinyt tuomaan esiin sateenkaariperheessä kasvamisesta kertovaa tapaa, 

joka korostaa sateenkaariperheen tavallisuutta ja normaaliutta. Helin esimerkkitarinan 

tarinat on kerrottu ikään kuin odottaen lukijan pitävän sateenkaariperheitä outoina ja 

erilaisina. 

Tavallinen perhe -kerrontatavan voidaan katsoa liittyvän sateenkaariperheistä 

tehtyihin kansainvälisiin tutkimuksiin, jotka ovat pyrkineet osoittamaan 

sateenkaariperheiden tavallisuuden ja eroamattomuuden suhteessa heteroydinperheisiin 

ja yksinhuoltajaäitien perheisiin (ks. Goldberg 2007, 550; Stacey & Biblarz 2001). 

Tavallisuutta korostavien tutkimusten kautta on luotu niin sanotusti uudenlaisia normeja 
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sateenkaariperheille ja häivytetty näihin perheisiin liittyvä monimuotoisuus ja 

vaihtelevuus (Hosking ym. 2015, 327; ks. myös Moring 2013, 241−242). Tämä 

tutkimusperinne näkyy sateenkaariperheissä kasvaneiden puheissa omasta perheestä ja 

lapsuudesta kertoessa niin sanottuina tavallinen perhe -tarinoina. Tavallinen perhe -

tyyppitarina osoittaa, kuinka vastatarinatkin kertovat aina dominoivista kulttuurisista 

tarinoista. Näin omaa kertomusta kerrotaan aina suhteessa kulttuurissa hallitseviin 

tarinoihin ja niiden vastatarinoihin (Hänninen 1999, 94; Elliot 2005, 46; Fivush 2008, 

50; Kujala 2006, 105; Phoenix 2013, 77; Squire ym. 2014, 33; Savolainen 2014, 96.) 

Tyyppitarinoiden muodostamisen lisäksi olen tarkastellut haastateltavien 

kertomusta lapsuudestaan teemoittelun kautta. Teemojen muodostaminen aineistoista on 

mahdollistanut sateenkaariperheiden lasten arjen tarkastelun eri näkökulmista (ks. 

Tuovinen 2014, 149). Olen nostanut esiin haastateltavien kertomuksissa toistuvia 

teemoja liittyen yhteiskunnan heteronormatiivisuuteen, omasta perheestä kertomiseen 

liittyvään pelkoon ja rohkeuteen, kouluissa sateenkaariperheestä puhumiseen, 

sosiaalisen ympäristön homofobisuuden kuvauksiin sekä sateenkaariperhetaustan 

merkityksestä haastateltaville itselleen. Olen havainnut sateenkaariperheiden lasten 

olkeen tietoisia yhteiskunnan heteronormatiivisuudesta jo lapsena ollessaan. Lehtonen 

(2003b, 75) kuvaakin heteronormatiivisen ajattelun olevan suomalaisen kulttuurin 

keskeisiä elementtejä.  

Tutkimuksessa suurin osa haastateltavista kertoo kertomuksessaan yhteiskunnan 

heteronormatiivisuudesta. Noin puolet haastateltavista kuvaa omasta perheestä 

kertomiseen liittyvää pelontuntemusta. Viisi haastateltavaa kertoo joko itse piilotelleen 

perhettään tai esimerkiksi sisaruksensa tehneen niin. Oman perheen piilottaminen 

muilta kerrotaan olevan keino suojautua homofobialta. Toisaalta yhden haastateltavan 

kohdalla avoin kertominen omasta perheestä on keino pitää homofobiset ihmiset 

tuttavapiirinsä ulkopuolella.  Tutkimuksen tulokset ovat yhdenmukaisia kansainvälisissä 

tutkimuksissa saatujen tulosten kanssa. Esimerkiksi oman perheen piilottaminen ja 

perheeseen liittyvien merkittävien yksityiskohtien muuttaminen on havaittu olevan 

varsin yleinen keino suojautua homofobialta (van Gelderen ym. 2012, 1003; Leddy ym. 

2012, 252; Lubbe 2008, 334; Perlesz 2006, 189−190; Welsh 2011, 62). Toisaalta 

yhdenmukaisesti tämän tutkimuksen tulosten kanssa van Gelderenin ja kollegoiden 

(2012, 1003) tutkimuksessa tuli esille, kuinka omasta perheestä avoin kertominen voi 

olla myös keino suojautua homofobialta. 
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Sateenkaariperheiden lasten tietoisuus yhteiskunnan heteronormatiivisuudesta ja 

homofobiasta näyttäytyy sensitiivisyytenä sosiaalisissa kanssakäymisissä. Esimerkiksi 

Lubbe (2008, 344−345) on kuvannut, kuinka sateenkaariperheiden lapset ovat tietoisia 

siitä, etteivät kaikki ihmiset ole ymmärtäväisiä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä 

kohtaan. Näin ollen sosiaalisissa suhteissaan sateenkaariperheiden lapset ikään kuin 

pyrkivät tunnustelemaan ja aistimaan keskustelukumppanin asennoitumista seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöjä kohtaan. Samalla sateenkaariperheen lapsi kuitenkin varautuu 

kuulemaan homofobisia kommentteja. Lubbe (2008, 355) viittaa tähän 

sateenkaariperheiden lasten erityistaitoon epätavallisena sensitiivisyytenä (unusual 

sensitivity). Haastateltavat sekä tässä tutkimuksessa että Lubben (2008) tutkimuksessa 

ovat tuoneet esiin halunsa olla ”mainostamatta” perhettään. Tämä käytännössä tarkoittaa 

oman perheen osittaista piilottamista muun muassa käyttämällä sukupuolineutraaleja 

termejä viitatessa omiin perheenjäseniin. 

Haastateltavien kertomuksissa on havaittavissa yleistä ja institutionaalista 

homofobiaa, perheen ja suvun sisäistä homofobiaa sekä vertaisilta, ystäviltä ja muiden 

vanhempien taholta koettua homofobiaa. Vertaisten taholta koetun homofobian osalta 

vaikeimmiksi lapsuuden ajoiksi lapsuudessaan kuvataan yläaste. Samoin 

kansainvälisissä tutkimuksissa sateenkaariperheiden lapset ovat kertoneet kouluaikojen 

(middle school) olevan vaikeimpia aikoja lapsuudessa homofobisuuden osalta (Welsh 

2011, 59−60). Lisäksi koulun on havaittu olevan paikka, jossa sateenkaariperheiden 

lasten leimautumista tapahtuu (van Gelderen 2012, 1004). Toisinaan haastateltavat 

vähättelevät sosiaalisen ympäristön homofobiaa kertomalla, ettei esimerkiksi koulun 

käytävillä kuiskailu haitannut heitä pätkääkään. Tähän kerrontapaan voi liittyä vaatimus 

sateenkaariperheiden ja heidän lasten elämän ongelmattomuuteen. Kansainvälisissä 

tutkimuksissa sateenkaariperheiden lapset ovat kuvanneet, kuinka heissä ei saa olla 

vikoja eikä heidän elämässään ongelmia, sillä ne katsottaisiin automaattisesti johtuviksi 

heidän vanhemmistaan (Hosking ym. 2015, 339; Welsh 2011, 61). Welshin (2011, 61) 

tutkimuksen nuoret lisäksi ovat ilmaisseet vaikeutta löytää ihminen, jolle puhua omista 

haasteista ja vaikeuksista. Nuoret kertovat, etteivät halua haukkua vanhempiaan tai 

kuulijan käsittävän nuoren kertomaa väärin ja näin tuomitsevan sateenkaariperheet ja 

sateenkaarivanhemmat. Myös tässä tutkimuksessa yksi haastateltavista kertoo, kuinka 

psykiatrit olivat aina sitä mieltä, että hänen ongelmansa johtuvat hänen äidistään. 

Tämä tutkimus vahvistaa aiempia tutkimustuloksia (ks. esim. Fairtlough 2008), 

joiden mukaan heteronormatiivisessa ja homofobisessa yhteiskunnassa kasvaminen on 
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sateenkaariperheiden lasten hyvinvointia haavoittavaa. Fairtlough (2008, 526) 

huomauttaakin, ettei homofobiaa tulisi tarkastella tutkimuksissa vain vertaisryhmien 

tasolla tapahtuvana toimintana. Mikäli homofobiaa tarkastellaan vain kiusaamisteeman 

kautta, huomaamatta jäävät yleinen ja institutionaalinen homofobisuus sekä suvun ja 

perheen sisäinen homofobisuus. Lisäksi puhumalla homofobiasta kiusaamisena 

paikallistetaan homofobia tapahtuvaksi yksilöllisellä tasolla ja unohdetaan 

yhteiskunnallinen, kulttuurillinen ja institutionaalinen homofobisuus. (Fairtlough 2008, 

526.) 

Yhteiskunnan heteronormatiivisuuteen ja homofobisuuteen liittyvien kuvauksien 

lisäksi temaattisessa analyysissa olen tarkastellut, mitä haastateltavat kertovat 

sateenkaariperhetaustan merkitsevän heille itselleen. Haastateltavat muun muassa 

kertovat sateenkaariperheessä kasvamisen tehneen heistä ymmärtäväisiä, empaattisia ja 

suvaitsevia erilaisia ihmisiä kohtaan. Samankaltaisia tuloksia on saatu aiemmissa 

sateenkaariperheiden lasten näkemyksiä käsittelevissä tutkimuksissa (Goldberg 2007, 

555; Leddy ym. 2012, 252; Saffron 1998, 35, 45; Tasker 2005, 234; Welsh 2011, 59). 

Aiempia kansainvälisiä tutkimustuloksia mukaillen (Welsh 2011, 59) myös tässä 

tutkimuksessa yksi haastateltavista kertoo sateenkaariperheessä kasvamisen ansiosta 

vahvistuneen ihmisenä. 

Temaattista analyysia tehdessäni olen havainnut kahden haastateltavista pohtineen 

seksuaalisen suuntautumisensa tai transsukupuolisuutensa yhteyttä 

sateenkaariperhetaustaansa. Kansainvälisissä tutkimuksissa sateenkaariperheessä 

kasvaneet ovat tuoneet esiin joustavuutensa sukupuolen ja perheen määrittelyn suhteen. 

Lisäksi on havaittu, että sateenkaariperheessä kasvaneet ovat keskivertoa 

myönteisempiä parisuhteeseen samaa sukupuolta olevien kanssa. Myös 

heteroseksuaaleiksi identifioituvat sateenkaariperheiden lapset ovat pohtineen 

seksuaalisuuttaan ja sen dynaamisuutta elämän aikana. (Goldberg 2007, 557.) 

Aiemmissa tutkimuksissa ei ole kuitenkaan tuotu esiin sateenkaariperheiden lasten 

kyseenalaistaneen seksuaalista suuntautumistaan. Tässä tutkimuksessa kaksi 

haastateltavaa on pohtinut omaan sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen 

liittyvää tuntemusta ja kokenut tuntemuksiensa johtuvan ainoastaan siitä, että he ovat 

lapsuudessaan kasvaneet sateenkaariperheessä. Tämän teeman olen nostanut esiin 

uutena näkökulmana, johon kiinnittää huomiota sateenkaariperheiden lasten 

kokemuksia ja näkemyksiä tutkivissa jatkotutkimuksissa. Muita mahdollisia 
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jatkotutkimusaiheita käsittelen myöhemmin luvussa 8.3 Tutkimuksen merkitys ja 

jatkotutkimusaiheet.  

Temaattisen analyysin avulla olen havainnut, kuinka sensitiivisyys 

heteronormatiivisuudelle ja homofobialla kietoutuvat oman perheen piilottamiseen ja 

salailuun perheen ulkopuolisilta sekä siitä koettuun häpeään ja katumukseen. Toisaalta 

sateenkaariperheessä kasvaneet kuvaavat perheen sisäistä läheisyyttä ja rakkautta sekä 

halua puolustaa perhettään ja omia vanhempiaan niin yhteiskunnallisessa keskustelussa 

kuin arjen sosiaalisissa kanssakäymisissä. Viiden haastateltavan kokema tarve oman 

perheen piilottamiseen on ristiriidassa lapsen kokemaan suureen rakkauteen omaa 

perhettään kohtaan. Avoimen kertomisen ja perheen puolustamisen yhdistyminen 

rakkauteen omaa perhettä kohtaan aiheutti perhettä piilotteleville häpeää ja 

voimattomuuden tunnetta.  

Muodostamani tyyppitarinat ja tekemäni teemoittelut kertovat jännitteestä kahden 

sosiaalisen maailman, perheen sisäisen maailman ja perheen ulkopuolisen 

heteronormatiivisen maailman välillä. Huomionarvoista kuitenkin on, että haastateltavat 

kertovat myös kavereiden ja opettajien tuesta sekä myönteisestä suhtautumisesta heihin 

ja heidän perheeseensä. Yksi iso askel heteronormatiivisuudesta kohti tasa-arvoisempaa 

ja erilaisuutta hyväksyvämpää Suomea otettiin tämän tutkimuksen tekoaikaan 1.3.2017, 

jolloin voimaan astui sukupuolineutraali avioliittolaki. Sukupuolineutraali avioliittolaki 

tuo sateenkaariperheiden kohdalla uudenlaisten oikeuksien lisäksi legitiimiyttä muiden 

perhemuotojen joukossa. Legitiimiyttä voidaan saavuttaa myös kertomalla kertomuksia 

ja tarinoita sateenkaariperheistä. Kertomusten ja tarinoiden kertomisen sekä näiden 

aikaansaaman kollektiivisen toiminnan kautta sateenkaariperheet ja 

sateenkaariperheiden lapset siirtyvät hienoisin askelin marginaalista kohti keskiötä 

(Squire ym. 2014, 76). 

8.2 Tutkimuksen luotettavuus 

Määrällisessä tutkimuksessa paljon käytössä olevat validiteetin ja reliabiliteetin käsitteet 

soveltuvat huonosti tarkastelemaan laadullisen tutkimuksen luotettavuutta (Heikkinen & 

Syrjälä 2008, 148). Koska laadullinen tutkimus, ja etenkin narratiivinen tutkimus, 

perustuu realistisen paradigman sijaan konstruktivistiseen lähestymistapaan, ovat 

realistisen paradigman tieto- ja todellisuuskäsitykseen perustuvat luotettavuuskäsitteet 

varsin ongelmallisia laadullisen tutkimuksen arvioinnissa (Heikkinen 2015, 163−165). 
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Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden tarkasteluun onkin luotu erilaisia välineitä. 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida esimerkiksi tutkimuksen 

uskottavuuden, varmuuden, vahvistettavuuden ja tulosten siirrettävyyden kautta (Eskola 

& Suoranta 2014, 212−213). Toisaalta narratiivisen tutkimuksen luotettavuuden 

arvioinnille on esitetty myös aivan omia malleja.  

Yksi näistä malleista on Heikkisen ja kollegoiden esittelemä malli viidestä 

validointiperiaatteesta. Kyseinen malli perustuu tulkinnalliseen ja konstruktivistiseen 

lähestymistapaan. (Heikkinen 2015, 163−165.) Mallissa on esitelty viisi seuraavanlaista 

periaatetta, joilla narratiivisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida: 

historiallisen jatkuvuuden periaate, refleksiivisyyden periaate, dialektisuuden periaate, 

toimivuuden periaate ja havahduttavuuden periaate. Esittelen tässä luvussa nämä viisi 

periaatetta ja niiden näkymisen tässä tutkimuksessa aloittaen historiallisen jatkuvuuden 

ja dialektisuuden periaatteesta edeten refleksiivisyyden periaatteeseen ja 

havahduttavuuden periaatteeseen, lopulta päättäen luvun toimivuuden periaatteeseen. 

Samalla tuon esiin myös muiden merkittävien narratiivisten tutkijoiden ajatuksia 

tutkimuksen luotettavuuteen liittyen. 

Heikkinen kollegoineen (Heikkinen 2015, 164−165; Heikkinen, Huttunen, Syrjälä 

& Pesonen 2012, 8) viittaa historiallisen jatkuvuuden periaatteella siihen, kuinka 

tutkijan tulee pyrkiä tuomaan lukijalle tiedettäväksi kertomusten ajalliset ja paikalliset 

yhteydet. Tämä tutkimus alkaakin sateenkaariperheiden historiallisen taustan esiin 

tuomisella ja pohdinnalla sateenkaariperheiden asemasta nykyään. Ilman tietoa 

kertomusten ajallisesta ja paikallisesta kontekstista on niitä mahdotonta ymmärtää. 

Kertomuksen kertomiseen vaikuttavat aina yksilön kulttuuristaan omaksumat tarinat 

(Elliot 2005, 127). Baddleyn ja Singerin (2007, 183) mukaan kulttuuriset tarinat ovat 

yhteydessä siihen, miten muistamme menneisyyden tapahtumia ja millaisia tunteita 

muistoihin kohdistuu. Tärkeää onkin muistaa, ettei kerrottu kertomus ole läpinäkyvä 

ikkuna haastateltavan elämään ja kokemuksiin, vaan kertomus kerrotaan ja uudelleen 

rakennetaan nykyisyydestä käsin (Elliot 2005, 124, 145). Näin ollen kertomus 

lapsuudesta on representaatioita muistetuista tapahtumista (Savolainen 2015, 52) ja 

representaatio ei ole ikinä täysin sama kuin koettu tapahtuma tai tunne. Elämä ja 

kertomus pysyvät toisistaan irrallaan (Hyvärinen 2004, 298). 

Kulttuuristen tarinoiden lisäksi kerronnan luonteeseen vaikuttavat myös kuulija tai 

yleisö, jolle kertomus on osoitettu. Esimerkiksi tutkimushaastatteluissa haastateltavat 

tekevät odotuksia sekä haastattelijasta itsestään että haastattelijan odotuksista ja 
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toivomuksista, mikä puolestaan voi vaikuttaa siihen, millaisen kertomuksen he 

elämästään kertovat (Phoenix 2013, 79−82). Haastateltavat saattavat haluta auttaa 

tutkijaa pyrkimällä antamaan mahdollisimman hyviä ja tutkijan olettamuksia vastaavia 

vastauksia (Heikkilä & Mäkelä 2002, 49). Tässä tutkimuksessa haastatteluvastauksiin 

on vastattu kirjoittaen yksin ja ajan kanssa itse valitsemassa paikassa. En ole tavannut 

yhtäkään haastateltavistani kasvokkain, vaan kaikki viestintä on tapahtunut sähköisesti.  

Sähköisestä, ja tällä tapaa kasvottomasta, vuorovaikutuksesta huolimatta, 

haastateltavien tavoittamiskanavana toimivat kuitenkin Facebook-sivuston erilaiset 

ryhmät, joissa olen esiintynyt omalla profiilillani. Profiilistani on löydettävissä 

valokuvia minusta, ikäni, parisuhdestatukseni, asuinpaikkani ja muita tietoja. Missä 

määrin haastateltavat ovat tutustuneet minuun tutkijana ja haastattelijana Facebook-

profiilini kautta, ei ole tiedettävissäni. Onko heille ollut merkityksellistä nähdä, kenelle 

he lapsuuden kertomustaan kertovat? Onko esimerkiksi ikäni, sukupuoleni tai 

parisuhdestatukseni vaikuttaneet minulle kerrottujen kertomusten luonteeseen ja 

sisältöön? Osalle varmasti se, kuka olen henkilönä, ei ole ollut merkittävää tai edes 

kiinnostavaa. Monet haastateltavista kertoivat kuulleensa tutkimuksesta kavereiltaan, 

tuttaviltaan tai perheenjäseniltään, mikä puolestaan viittaa siihen, etteivät he olleet itse 

edes nähneet Facebookin ilmoitusta tutkimuksesta. Osalle profiilini löytyminen 

Facebookista on saattanut olla merkityksellinen ja joko lisätä luottamuksellisuutta oman 

kertomuksen kertomisen suhteen tai puolestaan asettaa joitain rajoituksia kertomiselle. 

Koska tässä tutkimuksessa haastatteluvastaukset kirjoitettiin yksin ja ajan kanssa, 

niitä on ollut mahdollista muokata ja hioa. Näin ne kuvastavatkin nimenomaan 

reflektoitua omaa kertomusta (Hänninen 1999, 33).  Narratiivisessa tutkimuksessa 

huomioidaan, että kertomusten kertojilla on omat agendansa. Kerronta ei ole passiivista 

maailman ja oman kokemuksien kuvaamista, vaan myös aktiivista, intentionaalista ja 

strategista toimintaa (Hänninen 1999, 56−57). Tässä tutkimuksessa haastateltavat 

nähdäänkin aktiivisina merkityksen muodostajina, jotka kertovat kertomustaansa 

nojautuen omiin poliittisiin tai henkilökohtaisiin tarpeisiin ja intentioihin (ks. 

Savolainen 2016, 77−78). Tästäkin huolimatta haastateltavien kertomuksissa oli 

havaittavissa muistelukirjoittamiseen tyypillisesti kuuluvaa retrospektiivistä 

itsereflektiota, jossa haastateltavat pohtivat ja kyseenalaistavat omaa toimintaansa 

jälkikäteen. Tällöin reflektio selittyy halulla kertoa omasta menneisyydestä 

totuudellisesti. (Savolainen 2015, 159.) 
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Heikkisen ja kollegoiden (2012, 9) mallin toinen validointiperiaate on 

dialektisuuden periaate. Dialektisuudella viitataan totuuden ja sosiaalisen todellisuuden 

rakentumiseen dialektisessa, vuorovaikutteisessa prosessissa. Dialektisuuden 

periaatteeseen kuuluu niin yksilöllisen kertomuksen tarinoiden ymmärtäminen suhteessa 

kulttuurisiin tarinoihin kuin erilaisten näkökulmien esille tuominen ja kunnioittaminen 

tutkimusraportissa. Dialektisuuden periaatteen mukaisesti erilaiset näkökulmat ja 

moniäänisyys tulisi tuoda esiin raportissa mahdollisimman autenttisesti. (Heikkinen 

2015, 164−165; Heikkinen ym. 2012, 9.)  

Narratiivisessa tutkimuksessa tutkimusraportin kirjoittaminen on äärimmäisen 

haastavaa, sillä haastateltavien kertomukset ovat kiehtovia, kompleksisia ja laajoja, ja 

ne toisinaan esiteltäessä saattavat viedä tilaa tutkijan tulkinnoilta. Mikäli haastateltavien 

kertomuksia supistetaan jättäen tilaa tutkijan tekemälle tulkinnalle, saattaa 

tutkimusraportti tulla tutkijan diskurssin valtaamaksi, mikä puolestaan vähentää 

tutkimuksen luotettavuutta. (Squire ym. 2014, 102.) Olen pyrkinyt kunnioittamaan 

haastateltavien kertomuksia ja tukemaan tutkimuksen luotettavuutta antamalla 

tutkimuksestani tilaa haastateltavien omalle äänelle runsaiden aineisto-otteiden kautta. 

Tiedostan kuitenkin, että tutkimus on tekemäni konstruktio ja vain yksi kertomus 

muiden joukossa (Josselson 2007, 551). Lisäksi yksi haastateltavista vastasi suomeksi 

lähettämiini haastattelukysymyksiin ruotsin kielellä, koska koki pystyvänsä 

ilmaisemaan kokemuksiaan nykyisellä äidinkielellään suomen kieltä paremmin. Näin 

ollen kyseisen haastateltavan merkityksenantojen kääntäminen suomen kielelle 

kertomuksen autenttisuutta kunnioittaen on ollut haastava tehtävä, mutta jossa koen 

onnistuneeni kaikesta huolimatta hyvin. 

Omien taitojen reflektoimisen lisäksi tutkijan on tärkeää olla refleksiivinen omien 

kokemuksien, motiivien ja tutkimuksen teoreettisten lähtökohtien vaikutuksesta 

aineiston tulkintaan (Elliot 2005, 155; (Heikkilä & Mäkelä 2002, 48, 53; Heikkinen 

2015, 164−165). Refleksiivisyys on kolmas validiointiperiaate Heikkisen ja kollegoiden 

(2012, 8−9) muodostamassa mallissa. Refleksiivisyys tarkoittaa omista 

ennakkotiedoista ja kokemuksista tietoiseksi tulemista. Esimerkiksi muodostamiini 

haastattelukysymyksiin on merkittävistä vaikuttanut aiempien tutkimusten kautta saatu 

tieto sateenkaariperheiden lasten kokemuksista. Näin ollen haastateltavien kertoessa 

kertomustaan haastattelukysymyksiini pohjautuen on haastateltavien kertomuksessa 

aina mukana sellaista, minkä olen tiennyt etukäteen (Erkkilä 2005, 205−206). 

Muodostamani kysymykset ovat ohjanneet tietynlaiseen kerrontaan ja tiettyihin 
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teemoihin, mutta kysymysten vapaavalintaisuus ja avoin muoto ovat jättäneet tilaa myös 

uudenlaiselle tiedolle ja kerronnalle. Squire kollegoineen (2014, 114) huomauttaakin, 

että mikäli tutkija tietää etukäteen, millaisia tarinoita tutkimus tulee sisältämään, hän 

tulee saamaan vain mitä odottaa, ei enempää. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna oma 

tietämättömyyteni ja tutkimuksen kohderyhmän etäisyys mahdollistivat aineiston 

tarkastelun avoimin mielin.  

Aineiston analyysin luotettavuuden kannalta on olennaista, että tutkija kuvaa 

tarkasti aineiston analyysissaan käyttämiään menetelmiä sekä tutkimuksen etenemistä 

(Heikkinen & Syrjälä 2008, 154). Narratiivisessa analyysissa suunnitelmallisuuden ja 

systemaattisuuden on sanottu olevan reitti syvälliseen analyysiin (Squire ym. 2014, 98). 

Laadullisen aineiston analyysitavat eivät ole kuitenkaan vain toimenpiteitä, joita 

jokainen tutkija voi suorittaa samalla tavalla. Tutkijan omista kokemuksista, 

lähtökohdista ja sensitiivisyydestä riippuu, millaisia tulkintoja hän aineistostaan tekee 

(Moilanen 2002, 92). Tutkijan onkin tärkeää olla refleksiivinen sen suhteen, miten 

hänen oma elämänkokemuksensa vaikuttaa aineiston tulkintaan (Elliot 2005, 155; 

Heikkinen 2015, 164−165; Heikkinen & Syrjälä 2008, 153; Heikkinen ym. 2012, 8−9). 

Miten heteroseksuaalisessa ydinperheessä kasvaneena, ilman minkäänlaisia 

henkilökohtaisia kontakteja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin, voin tulkita niiden 

ihmisten kertomuksia, jotka ovat kasvaneet lapsuudessaan sateenkaariperheissä, monet 

kokeneet vanhempiensa eron ja osa myös vanhempansa sukupuolenkorjausprosessin?  

Savolaisen (2015, 49) mukaan tutkijan on tärkeää kriittisesti arvioida, mihin oman 

ymmärrys tutkittavasta yhteisöstä ja kulttuurista kulloinkin riittää. Vaarana ovat 

virheelliset tulkinnat ja tarpeeton eksotisointi (Savolainen 2015, 49). Käyttämieni 

runsaiden aineistositaattien kautta lukija voi arvioida tekemiäni tulkintoja (Eskola & 

Suoranta 2014, 181) ja muodostaa vastaavasti omia tulkintoja. Heikkisen ja Syrjälän 

(2008, 152) mukaan laadullinen tutkimus perustuu tutkijan vähittäin kehittyvään 

ymmärrykseen ja tulkintaan, jolloin tärkeää on tiedostaa oman tietämisen 

mahdollisuudet ja rajat. Tutkimusraportti onkin tutkijan kertomus, ei todellisuuden 

jäänne (Heikkinen & Syrjälä 153). 

Narratiivisessa tutkimuksessa ollaan harvoin kiinnostuneita kertomusten 

totuudesta tai totuuksista (Squire ym. 2014). Etenkin kokemuksia painottavassa 

narratiivisessa tutkimuksessa huomioidaan, että kertomuksen kertomiseen liittyy 

yksilöllistä luovuutta ja kertomuksen kokemukset ovat luonteeltaan rekonstruoituja. 

Näin menneisyyden tapahtumat rakennetaan sopiviksi nykyisyyden kerrontatilanteen 
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kanssa. (Patterson 2013, 36.)  Riessman (2002, 705) onkin tuonut esiin, että on 

epäolennaista, tapahtuivatko kertomuksessa kuvatut asiat oikeasti, sillä narratiivisessa 

tutkimuksessa ei tutkita objektia totuutta, vaan pikemmin henkilökohtaista kertomusta 

ja kertojien identiteettiä. Näin ollen yksilön ainutlaatuisen näkökulman ymmärtäminen 

on tavoiteltavampaa kuin kertomuksen tapahtumien paikkansapitävyys (Erkkilä 2005, 

198). Narratiivisen tutkimuksen tavoitteena ei ole dokumentoida objektiivista totuutta, 

vaan tarjota rikasta tietoa subjektiivisista totuuksista (Squire ym. 2014, 110). Heikkinen 

(2002, 25) kiteyttää, ettei kertomuksen todellisuus ole olennaista, vaan samaistuvuuden 

kautta avautuva mahdollisuus siitä, että kertomus on uskottava ja todennäköinen. 

Hänninen (1999, 25) kuitenkin huomauttaa, että vaikka kertomusten ajatellaan olevan 

muunneltavissa olevia todellisuuden tulkintoja, ei niiden kuitenkaan ajatella olevan 

mielivaltaisia.  

Tämän tutkimuksen aineisto perustuu kahdentoista haastateltavan kertomukseen 

lapsuudestaan. Tyypillisesti laadullisessa tutkimuksessa keskitytään pieneen määrään 

tapauksia pyrkien analysoimaan niitä mahdollisimman syvällisesti ja perusteellisesti 

(Eskola & Suoranta 2014, 18). Elliot (2005, 28) on tuonut esiin, että mikäli kertomukset 

ovat tutkimuksen kiinnostuksen kohteena siksi, että ne kertovat meille kulttuurisista 

tavoista merkityksellistää omaa henkilökohtaista elämää, suhteellisen pieni joukko 

osallistujia saattaa riittää tuottamaan tietoa tavoista, joita koko yhteisö jakaa. Lisäksi 

Eskola ja Suoranta (2014, 61−68) ovat tuoneet esiin, ettei aineiston koolla laadullisessa 

tutkimuksessa ole välitöntä vaikutusta tutkimuksen onnistumiseen. Määrää tärkeämpi 

aineiston tieteellisyyden kriteeri on käsitteellistämisen kattavuus ja teoreettisesti 

kestävien näkökulmien muodostaminen (Eskola & Suoranta 2014, 62, 67−68). 

Heikkisen ja kollegoiden (2012, 9) mallin neljäs validiointiperiaate on 

havahduttavuuden periaate. Havahduttavuuden periaatteen olen pyrkinyt saavuttamaan 

esimerkkitarinoiden konstruoimisen kautta. Havahduttavuudella tarkoitetaan sitä, että 

hyvä tutkimus ja tutkimusraportti saavat aikaa uudenlaista ajattelua ja asioiden 

tarkastelutapaa. Havahduttavuuteen liittyy, että tutkimus koskettaa lukijaa 

kognitiivisrationaalisen ajattelun lisäksi myös tunnetasolla. (Heikkinen 2002, 23−25; 

2015, 164−165; Heikkinen ym. 2012,10.) Tutkimusraportti pyrkii herättämään lukijassa 

samanlaisia tunteita kuin hyvä romaani, elokuva tai näytelmä (Heikkinen & Syrjälä 

2008, 159). Olennaista on, että kerrotut esimerkkitarinat ovat uskottavia ja että lukija 

pystyy samaistumaan tarinan päähenkilöön ja ymmärtämään olosuhteita, joissa hän elää 

(Heikkinen 2002 23−25). Narratiivisessa tutkimuksessa käytetään todentunnun 
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(verisimilitude) käsitettä kuvamaan sitä, kuinka kerrottu esimerkkitarina tuo lukijan 

mieleen jotain hänen itse kokemaansa. Tarinan maailman ollessa lukijalle uskottava, 

hän kykenee eläytymään tarinan kertojan asemaan ja ymmärtämään heidän 

näkökulmaansa. (Heikkinen & Syrjälä 2008, 160.) Havahduttavuuden periaatteen 

voidaan sanoa eroavan tyypillisesti tieteen ihanteesta tutkijan ja tutkimuksen 

neutraaliuteen (Heikkinen 2002, 23−25; Heikkinen 2015, 64−165; Heikkinen ym. 2012, 

10). Havahduttavuuden periaatteen saavuttamiseksi tutkijalta vaaditaankin enemmän 

kaunokirjallisia taitoja kuin mihin tutkimuksissa on tyypillisesti totuttu (Heikkinen & 

Syrjälä 2008, 160). 

Viimeiseksi validiointiperiaatteeksi Heikkisen ja kollegoiden (2012) mallissa olen 

jättänyt toimivuuden periaatteen. Näkemykseni mukaan tutkimusraportin 

havahduttavuuden kautta narratiivinen tutkimus voi saavuttaa toimivuuden periaatteen 

ja näin saada aikaan jonkinlaista muutosta yhteiskunnassa. Toimivuuden periaatteella 

Heikkinen kollegoineen (2012, 9−10) viittaa siihen, millaista yhteiskunnallista 

keskustelua tutkimus saa aikaan tai miten se onnistuu luomaan uusia toimivia 

käytäntöjä. Heikkisen (2015, 164−165) mukaan hyvä tutkimus tuottaa aina jotain 

hyödyllistä ja käyttökelpoista. Toimivuuden periaatteeseen kuuluvat lisäksi tutkimuksen 

eettisten ongelmien huomioiminen ja tutkimuksen kiinnostuksen kohteena olevan 

sosiaalisen ryhmän voimaannuttaminen (Heikkinen ym. 2012, 9−10). Tutkimuksen 

eettiset ratkaisut olen kuvannut aiemmin luvussa 5.5 Eettiset ratkaisut. 

Sateenkaariperheiden voimaannuttamista tarkastelen sen sijaan seuraavassa alaluvussa, 

kun tuon esiin tutkimuksen merkitystä yksityiskohtaisemmin. 

8.3 Tutkimuksen merkitys ja jatkotutkimusmahdollisuudet 

Olen tässä tutkimuksessa pyrkinyt luomaan kuvaa sateenkaariperheessä kasvamisesta 

sateenkaariperheessä kasvaneiden kertomusten kautta. Tarkoituksenani on ollut saada 

paljon kaivattua tietoa sateenkaariperheiden lasten näkemyksistä ja kokemuksista, jotka 

ovat jääneet monissa sateenkaariperheitä koskevissa tutkimuksissa ja yhteiskunnallisissa 

keskusteluissa puuttumaan (ks. Salow 2017). Olen osoittanut sateenkaariperheessä 

kasvamiseen liittyvän monenlaisia positiivisia ja negatiivisia tunteita. Olen kertonut 

sekä sateenkaariperheessä kasvamisen ongelmista että onnellisuudesta. (ks. Moring 

2014, 236−237.) Narratiivinen tutkimusote on mahdollistanut tiedon tuottamisen vähän 

tiedetyistä suomalaisten sateenkaariperheiden lasten elämistä (ks.  Squire ym. 2014, 73). 
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Tutkimuksessa sateenkaariperheessä kasvaneiden kertomuksia lapsuudestaan olen 

analysoinut tyyppitarinoiden ja esimerkkitarinoiden sekä teemojen muodostamisen 

kautta. Millan, Maijan, Sarin, Saanan, Siljan, Jaakon ja Helin esimerkkitarinat 

mahdollistavat suomalaisessa yhteiskunnassa kasvamisen ja elämisen tarkastelun 

sateenkaariperheiden lasten näkökulmasta. Tyyppitarinat olen muodostanut 

haastateltavien henkilökohtaisten kertomusten tarinoista. Nämä kertomukset, 

pienimuotoiset elämäkerrat, käsittelevät yksilöllisiä kokemuksia, mutta niissä on 

nähtävissä myös sidoksia kulttuuriin ja elämäämme yhteiskunnalliseen aikaan. 

Kertomukset kertovat yhteiskunnan heteronormatiivisuuden ja homofobian lisäksi 

muutoksesta erilaisuutta ja erilaisia ihmisiä ja perheitä hyväksyvämpään suuntaan. 

Tutkimuksessa saatuja tuloksia voivat hyödyntää kaikki perheiden ja lasten kanssa 

työskentelevät ammattilaiset. Erittäin tärkeää tulosten hyödyntäminen olisi kasvatus- ja 

opetustyössä. Sen lisäksi, että tulokset kertovat näiden lasten erityistarpeista, jotka 

liittyvät sateenkaariperheessä kasvamiseen, ne kertovat myös tarpeesta tuoda 

sateenkaariperheet puheeseen ja opetukseen jo peruskoulussa. Tutkimuksessa 

haastateltavat kertovat tärkeydestä kertoa sateenkaariperheistä peruskoulun opetuksessa. 

Haastateltavat kuvaavat, kuinka opetuksen kautta voitaisiin lisätä tietoa 

sateenkaariperheistä, erilaisista seksuaalisuuksista ja sukupuolista sekä tehdä 

erilaisuutta arkisemmaksi asiaksi. Vaikka tässä tutkimuksessa huomio on kiinnittynyt 

erilaisista perheistä puhumiseen koulukontekstissa, yhtä lailla moninaiset perhemuodot 

tulisi tehdä tutuksi lapsille jo varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksessa kerrotut sadut 

ja luetut tarinat tulisi koostua myös muunlaisista perheistä kuin isän ja äidin 

muodostamista perheistä. Värityskuvissa olisi hyvä olla esillä monenlaisia perheitä ja 

arkisissa keskusteluissa voisi puhua iseistä ja äideistä monikkomuotoisena. Kasvattajat 

voisivat tuoda varhaiskasvatukseen tietoa siitä, kuinka jokainen perhe on omanlaisensa 

ja tietyllä tapaa erilainen tai erikoinen. Kaikki perhemuodot ovat kuitenkin 

samanarvoisia. 

Kasvatustyön ja perheiden kanssa tehtävän työn lisäksi tällä tutkimuksella on 

merkitystä sateenkaariperheiden lapsille ja vanhemmille. Tutkimuksen tyyppi- ja 

esimerkkitarinat voivat auttaa tuntemaan yhteenkuuluvuutta ja luoda tuntemusta 

yhteisöllisyydestä (Atkinson 2002, 122). Kertomusten ja tarinoiden on sanottu tuovan 

ihmisiä yhteen, rikastavan ymmärrystämme ja auttavan meitä näkemään laajemmalle 

(Plummer 1995, 171−174). Kertomusten ja tarinoiden kuuleminen voi lisäksi rohkaista 

kuulijoita toimimaan ja näin saada aikaa sosiaalisia muutoksia (Riessman 2008, 8−9). 
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Sosiaaliset muutokset toisinaan vaativatkin henkilökohtaisten kertomusten kertomista ja 

näiden kertomusten kuulemista. Kertomukset ja tarinat eivät kuitenkaan saa aikaan 

sosiaalista muutosta yksinään, vaan muutos vaatii kuulijoilta toimia. (Squire ym. 2014, 

85, 110.) Muodostamiini tyyppi- ja esimerkkitarinoihin voivat sateenkaariperheessä 

kasvaneet samaistua ja hyödyntää niitä omien kokemuksien ja tunteiden 

merkityksellistämisessä (ks. Hänninen 1999, 22). Näihin tarinoihin voi kuitenkin myös 

valtaväestö samaistua ja eläytyen tarkastella suomalaisessa yhteiskunnassa kasvamista 

sateenkaariperheiden lasten näkökulmasta. 

Sateenkaariperheistä ja sateenkaariperheiden lasten kokemuksista kaivataan 

edelleen lisää tietoa. Jatkotutkimuksissa tulisi kiinnittää huomiota esimerkiksi ammatti-

ihmisten taholta koettuihin homofobisuuden kokemuksiin. Olisi tärkeää saada tietoa, 

miten kasvattajat ja muut ammattilaiset viestittävät sateenkaariperheiden lapsille 

hyväksyntää tai toisaalta hyväksynnän puutetta heitä ja heidän perhettään kohtaan. 

Tämä tutkimus painottui sateenkaariperheessä kasvaneiden naisten näkemyksiin, minkä 

vuoksi jatkotutkimuksissa olisi hyvä tarkastella tulosten paikkaansa pitävyyttä 

sateenkaariperheessä kasvaneiden miesten kohdalla. Lisäksi tärkeää olisi tavoittaa niitä 

sateenkaariperheitä ja sateenkaariperheiden lapsia, joilla on arjessaan haasteita.  

Tässä tutkimuksessa kaikkien haastateltavien henkilökohtaiset kertomukset ovat 

juonenkulultaan joko progressiivisia eli nousevia ja onnelliseen loppuun päättyviä tai 

stabiileja eli juoni eteni ilman suuria nousuja tai laskuja. Puuttumaan ovat jääneet 

puhtaasti regressiiviset kertomukset, jotka päättyvät epäonnistumiseen tai menetykseen. 

(ks. Gergen 1999, 70−71.) Regressiivisten kertomusten puuttuminen aineistoista voi 

liittyä siihen, että haastateltavat ovat täysi-ikäisyyden saavuttaneita. Näin ollen 

lapsuuden ja nuoruuden kokemuksia on ollut mahdollista pohtia aikuisuudesta käsin ja 

ottaa niihin etäisyyttä. Tämä on saattanut näyttäytyä kertomuksissa neutraaliutena ja 

positiivisuutena sateenkaariperheessä kasvamista kohtaan. Tutkimuksen rajautuminen 

vapaaehtoisiin voi olla myös yhteydessä kertomusten positiiviseen suotavuuteen. 

Aineiston pieni koko tutkimuksessa mahdollisti henkilökohtaisten kertomusten 

yksityiskohtaisen tarkastelun. Jatkotutkimuksissa olisi kuitenkin hyvä tarkastella 

saatujen tulosten pitävyyttä isommissa otannoissa. 
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LIITTEET 

Liite 1. Haastattelukysymykset 

Taustatiedot 

Ikä: 

Sukupuoli: 

 

Haastattelukysymyksiä 

1. Kerro vapaamuotoisesti lapsuutesi perheestä. Ketä perheeseesi kuului? 

Millainen perheesi oli? Millaiset suhteet perheenjäsenillä oli toisiinsa? 

2. Kuvaile lapsuutesi arkea. Mitkä olivat tärkeitä asioita? Mitkä asiat tuottivat iloa? 

Mitkä asiat olivat vaikeita? 

3. Miten perhesuhteet muuttuivat lapsuutesi ja nuoruutesi aikana? 

4. Mitkä olivat perheenne vahvuuksia ja toisaalta heikkouksia? 

5. Miten sukupuolesta ja seksuaalisuudesta puhuttiin perheessänne? 

6. Milloin koit (jos olet kokenut) ensimmäisen kerran, että perheesi on erilainen 

kuin muiden? Millainen tilanne oli? Mitä ajatuksia ja tunteita se herätti? 

7. Miten vanhempasi neuvoivat kertomaan perheestänne ulkopuolisille? 

Varoittivatko syrjinnästä? Miten neuvoivat, että siihen tulisi suhtautua? Olitko 

heidän kanssaan samaa mieltä? 

8. Mikä on ollut ikävin reaktio vanhempiasi kohtaan? 

9. Kuinka avoimesti kerroit kavereillesi perheestäsi? Toitko kavereita kotiinne? 

Miltä se tuntui? Mitä silloin ajattelit? 

10. Jouduitko leimatuksi tai kiusatuksi vanhempiesi takia? Jos jouduit, niin minkä 

ikäisenä ja kenen osalta? Mitä tuntemuksia ja ajatuksia se herätti? Kerroitko 

vanhemmillesi? Miten pyrit selviytymään näistä tilanteista? Jos et joutunut 

kiusatuksi tai leimatuksi, pelkäsitkö joutuvan? 

11. Jos koit jonkinlaista leimatuksi tulemisen tunnetta, millaisia ennakkoluuloja 

sinuun kohdistettiin vanhempiesi/perheesi takia? Millaisia ajatuksia ja tunteita 

ennakkoluulot herättivät sinussa? 

12. Mikä on ollut ikävin reaktio sinua kohtaan perhetaustastasi johtuen? 

13. Olitko tekemisissä muiden sateenkaariperheiden lasten kanssa? Millainen 

merkitys suhteilla muiden sateenkaariperheessä kasvaneisiin oli sinulle? 

14. Kuinka hyvin opettajat tiesivät perheestänne? Miten he suhtautuivat sinuun ja 

perheeseesi? 

15. Puhuttiinko koulussasi erilaisista perheistä/sateenkaariperheistä? Olisitko 

halunnut puhuttavan? 

16. Millaista oli viettää lapsuutensa perheessä, jossa vanhempi kuuluu sukupuoli- tai 

seksuaalivähemmistöön? Miten sitä voisi kuvailla? Koitko, että perhemuotosi 

erilaisuus oli olennainen osa lapsuuttasi ja nuoruuttasi? 

17. Kansainvälisissä sateenkaariperheitä koskevissa tutkimuksissa 

sateenkaariperheessä kasvaneet ovat tuoneet esiin kokeneensa painetta onnistua 

ja menestyä, olla tarpeeksi mukavia, fiksuja ja normaaleja, ja näin ollen esikuvia 

hyvästä ja onnistuneesta vanhemmuudesta. Oletko sinä kokenut tällaisia 

tuntemuksia? 

18. Mitä muuta haluaisit kertoa, jota en osannut kysyä? 
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Jos vanhempasi on korjannut sukupuolensa, toivoisin vastausta myös näihin 

kysymyksiin:  

1. Kuinka vanhempasi kertoi sinulle tuntemuksistaan sukupuolensa suhteen ja 

aikeistaan sukupuolenkorjausleikkaukseen? Tuliko se sinulle yllätyksenä? 

Millaisia ajatuksia ja tunteita se herätti sinussa? Miten reagoit kuullessasi 

asiasta? 

2. Miten vanhempasi sukupuolenkorjausleikkaus vaikutti sinun ja vanhempasi 

väliseen suhteeseen? Miten se vaikutti laajemmin teidän perheeseen? Miten se 

vaikutti suhteisiin sukulaisten kanssa? 

3. Mikä vanhemman sukupuolenkorjausleikkauksessa oli sinulle haasteellisinta? 

Mikä auttoi ja tuki asian käsittelyssä? Mikä olisi auttanut/tukenut? 

 

 


