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Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, millaisia sosiaalityöntekijöiden affekteja ei-heteroseksuaa-

listen palvelunkäyttäjien ja sosiaalityöntekijöiden välisissä vuorovaikutustilanteissa on tulkittavissa. Li-

säksi tarkoituksena on selvittää, millaisiin palvelunkäyttäjien kokemuksiin sosiaalityöntekijöiden affektit 

ovat johtaneet. Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä on queer-teoria. Keskeisiä käsitteitä ovat ei-he-

teroseksuaalinen suuntautuminen ja heteronormatiivisuus. Tutkielman analyysimenetelmänä on käytetty 

teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Tutkielman aineiston muodostaa ei-heteroseksuaalisesti suuntautunei-

den sosiaalityön palvelunkäyttäjien kirjoitukset, joissa kuvailtiin vuorovaikutustilanteita sosiaalityönte-

kijöiden kanssa. Tutkielman tulokset osoittavat, että useimmissa ei-heteroseksuaalisten palvelunkäyttä-

jien ja sosiaalityöntekijöiden välisissä vuorovaikutustilanteissa on ollut läsnä sosiaalityöntekijöiden he-

teronormatiivisista affekteista seuranneet asenteet ja ennakkoluulot, jotka ovat johtaneet ei-heteroseksu-

aalisten palvelunkäyttäjien kokemuksiin seksuaali-identiteettien kiistämisestä, todellisten ongelmien si-

vuuttamisesta ja mitätöinnistä. Tulosten perusteella pieni osa palvelunkäyttäjien kokemuksista on ollut 

positiivisella tavalla neutraaleja. Tutkielman tuloksista on pääteltävissä, etteivät sosiaalityöntekijät ole 

pääosin työskennelleet ei-heteroseksuaalisesti suuntautuneita palvelunkäyttäjiä kunnioittaen, yhdenver-

taisuuslakia ja sosiaalityön eettisiä periaatteita noudattaen.  

Avainsanat: affektit, ei-heteroseksuaalisuus, queer-teoria, heteronormatiivisuus, kokemukset, sosiaali-

työ, vuorovaikutus 
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1. JOHDANTO 

 

Harvassa ovat Suomessa sellaiset ihmisryhmät, joilla ominaisuuksiensa takia on muihin ihmi-

siin verrattuna yhteiskunnan ja lainsäädännön näkökulmasta epätasa-arvoiset oikeudet kansalai-

sina. Seksuaalinen suuntautuminen on kuitenkin vielä viime vuosina ollut ominaisuus, joka on 

määrittänyt ihmisten oikeuksia suomalaisessa yhteiskunnassa. Yhteiskunnallisesti seksuaali-

seen suuntautumiseen perustuvaa epätasa-arvoa on ylläpitänyt muun muassa lainsäädäntö, joka 

on vuoteen 2017 saakka estänyt juridisesti samaa sukupuolta olevien ihmisten mahdollisuuden 

solmia avioliitto keskenään. Uuden avioliittolain myötä otettiin yhteiskunnassamme askel kohti 

yhdenvertaisuutta, mutta julkinen keskustelu seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden – tai 

moninaisuuden kiistämisen – ympärillä on jatkunut. 

 

Siinä missä monet ihmiset kokevat, ettei toisten ihmisten seksuaalinen suuntautuminen kosketa 

heitä, ovat jotkut ottaneet sydämenasiakseen vastustaa yhdenvertaisuuden toteutumista muiden 

kuin heteroseksuaalisesti suuntautuneiden ihmisten osalta. Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa eh-

dokkaiden ja äänestäjien arvojen yhteneväisyyksiä mitattiin edelleen esimerkiksi Helsingin Sa-

nomien vaalikoneessa (HS, 2019) väittämällä ”Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avio-

liitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla”. Lainsäädännöllisesti edellinen asia on jo käsi-

telty, mutta yhdenvertaisten oikeuksien katsotaan edelleen olevan jotain sellaista, joiden kan-

nattamisen tai kiistämisen perusteella ihmisten arvomaailmaa mitataan. Eduskuntavaaliehdok-

kaat edustavat yhteiskuntamme jäsenten kirjoa ja niin edustavat myös mainittuun väittämään 

annetut vastausten perustelut, joista seuraavana kaksi esimerkkiä: 

 

”Yhteiskunta, joka kohtelee kansalaisiaan lain edessä eri tavoin riippuen heidän 

seksuaalisesta suuntautumisestaan, ei ole kehittynyt yhteiskunta. Erityisesti lainsää-

täjille ihmisten juridisen tasa-arvon on oltava itsestäänselvyys."  

Jaana Pelkonen, kokoomus 

 

"Kirkon tulee päättää itse, keitä se vihkii. Lapsen paras paikka on isän ja äidin 

muodostamassa perheessä. Kuka haluaisi lapsensa adoptoitavaksi homoparille, jos 

vaihtoehtona lapsella on kasvaa jatkossakin isän ja äidin muodostamassa per-

heessä? Adoptoitava lapsi ei saa olla aikuista varten vaan aikuisien on aina oltava 
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lasta varten. Heteroperhe ei ole seksuaalivähemmistöjä vastaan, vaan tervettä jär-

jen käyttöä lapsen etu huomioiden." 

Mika Niikko, perussuomalaiset 

 

Edellisessä kappaleessa tulevat esiin yhteiskunnan jäsenten moninaisuus niin seksuaalisen suun-

tautumisen moninaisuuden kuin yhdenvertaisuuteen liittyvien näkemysten kannalta. Erityisesti 

ei-heteroseksuaalinen suuntautuminen on esillä niin yhteiskunnallisissa keskusteluissa kuin ar-

kipäiväisissä hetkissä, usein myös negatiivisessa valossa. Ilman ei-heteroseksuaalisuuteen liit-

tyviä negatiivisia asenteita asiasta ei olisi edes tarpeen keskustella, eihän heteroseksuaalinen 

suuntautuminenkaan ei aiheuta tavanomaisesti erityisiä jännitteitä ihmisten välisiin kohtaami-

siin. Elämme kuitenkin heteronormatiivisessa yhteiskunnassa, jossa oletus on, että sen jäsenet 

ovat seksuaaliselta suuntautumiseltaan heteroseksuaalisia, minkä johdosta normista poikkeami-

nen herättää tunteita. Lähtökohtaisesti on jotain vähemmän olla nainen kuin mies, tummaihoi-

nen kuin valkoihoinen ja homoseksuaali kuin hetero. Miksi ihmisen seksuaalinen suuntautumi-

nen sitten on merkittävää tilanteissa, joissa seksuaalisella suuntautumisella ei ole tosiasiallisesti 

väliä? Vastaus löytynee siitä, että seksuaalisuusuutta ja seksuaalista suuntautuneisuutta määri-

tellään muun muassa uskonnon, kulttuurin ilmentämisen ja sosiaalisen arvostuksen kautta, jol-

loin seksuaalisuuteen liittyvät ulottuvuudet kietoutuvat yhteen monenlaisten yhteiskunnallisten 

asioiden kanssa. (Hall 2003, 3, 13.)  

 

Yksi näistä yhteiskunnallisista asioista on sosiaalityö, jolla on merkittävä asema yhteiskunnan 

jäsenten yhdenvertaisuuden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Sosiaalityön palvelunkäyttäjillä on 

elämässään tavanomaisesti jonkinasteisia vaikeuksia, joihin nämä tarvitsevat apua. Huolimatta 

tai riippumatta palvelunkäyttäjän ominaisuuksista, on yksi sosiaalityön perusajatukisista, että 

sosiaalityössä huomioidaan jokaisen oikeus tulla kohdatuksi ja kohdelluksi yhdenvertaisena. 

Vaikka sosiaalityöntekijät ovat yleensä tottuneita työskentelemään erilaisten ihmisten ja ihmis-

ryhmien parissa, ovat sosiaalityöntekijätkin vain ihmisiä, joilla on asioista erilaisia näkemyksiä 

ja kokemuksia, kuten muillakin yhteiskunnan jäsenillä.  

 

Sosiaalityöntekijöitä velvoittavat kuitenkin sosiaalityön lähtökohdat ja eettiset periaatteet. So-

siaalityön tärkeimmäksi lähtökohdaksi on nimetty ”Erilaisten arvojen ja normien tiedostaminen, 
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tietoisuus omista arvoista sekä eettinen vastuunotto”. Sosiaalityöntekijöiden kansallisten järjes-

töjen muodostama kansainvälinen liitto on nimennyt sosiaalityön eettisiksi periaatteiksi muun 

muassa syrjinnän vastustamisen, sekä ihmisarvon ja oikeudenmukaisuuden edistämisen. (Ros-

tila 2001, 23.) Edellisten lähtökohtien ja eettisten periaatteiden tulisi olla läsnä kaikkien sosiaa-

lityöntekijöiden kaikissa työhön liittyvissä vuorovaikutustilanteissa.  

 

Sosiaalityössä vuorovaikutustilanteissa ovat läsnä sekä sosiaalityöntekijöiden että niissä koh-

dattavien palvelunkäyttäjien asenteet ja aiemmat kokemukset. Koska sosiaalityön palvelun-

käyttäjät ovat tyypillisesti haavoittuvassa asemassa, on erityisen tärkeää, että sosiaalityönteki-

jät osaavat reflektoida omaa suhdettaan normatiivisiin käytäntöihin, eivätkä omalla toiminnal-

laan ylläpidä näitä käytäntöjä. Sosiaalityö on olemukseltaan emansipatorinen professio, ja so-

siaalityön tehtävänä onkin vahvistaa palvelunkäyttäjiä ja auttaa näitä yli kohtaamiensa estei-

den ja näihin kohdistuvien negatiivisten asenteiden. (Thompson 2010, 76-77.) Tämä vahvista-

minen tarkoittaa myös yhteiskunnallisten valtarakenteiden tunnistamista ja niiden purkamista. 

Sosiaalityöntekijän tulee siis olla palvelunkäyttäjän kanssa ns. samalla puolella, eikä asettua 

tätä vastaan. 

 

Olen itse kiinnostunut yhdenvertaisuudesta, seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta, 

vuorovaikutustilanteista ja kokemuksista. Pohdin, miten voisin kiinnostuksenkohteeni tässä tut-

kielmassa yhdistää ja päädyin tarkastelemaan ei-heteroseksuaalisten sosiaalityön palvelunkäyt-

täjien kokemuksia vuorovaikutustilanteista sosiaalityöntekijöiden kanssa. Uuden ulottuvuuden  

puhtaalle kokemuksentutkimukselle tuo sosiaalityöntekijöiden tulkitut affektit, joiden avulla  

palvelunkäyttäjien kokemukset tavoitetaan. Minulla on hieman aiempaa kokemusta tätä aihetta 

sivuavasta tutkimuksesta, sillä olen laatinut kandidaatintutkielmani (Jansson 2016) seksuaali-

suudeltaan ja/tai sukupuoleltaan moninaisten asiakkaiden kokemuksista kohtaamisista sosiaali-

työntekijöiden kanssa. Kandidaatintutkielmassani viitekehyksenä oli antiopressiivisuus, joka on 

yksi yhdenvertaisuutta edistävien kriittisen sosiaalityön muodoista (Dominelli 2010, 163).  

Kriittistä otetta kaipasin myös tähän tutkielmaan, jonka teoreettiseksi viitekehykseksi valikoitui 

queer-teoria, jota esittelen edempänä tässä johdannossa. 
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On tyypillistä, että seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus asetetaan tutkimuk-

sissa niin sanotusti saman sateenvarjon alle. Näkemykseni mukaan seksuaalinen suuntautumi-

nen ja sukupuoli ovat kaksi eri asiaa; seksuaalinen suuntautuminen kertoo siitä, kenen tai keiden 

kanssa yksilö haluaa olla, sukupuolenkokemus tai -kokemattomuus kertoo sen, mitä yksilö on.  

 

Nimenomaan ei-heteroseksuaalisesti suuntautuneiden sosiaalityön palvelunkäyttäjien koke-

muksia vuorovaikutustilanteista sosiaalityöntekijöiden kanssa ei ole aiemmin juuri tutkittu, jo-

ten tämä tutkielma on merkittävä jo sen kohteena olevan ryhmän ainutlaatuisuuden ansiosta. Ei-

heteroseksuaalisesti suuntautuneisiin ihmisiin viitataan usein termillä seksuaalivähemmistöt. 

Tässä tutkielmassa olen tietoisesti välttänyt vähemmistö-sanan käyttöä, sillä näkemykseni mu-

kaan sana korostaa tarpeettoman paljon kahtiajakoa vähemmistön ja enemmistön välillä. Tässä 

tutkielmassa käytettävä termi on siis ei-heteroseksuaalisesti suuntautunut. 

 

Tämän tutkielman yhteiskunnallinen merkitys tulee esiin ei-heteroseksuaalisesti suuntautunei-

den palvelunkäyttäjien arvokkaan kokemusperäisen tiedon kautta. Sosiaalityöntekijöiden vuo-

rovaikutustilanteisiin tuomien affektien kautta tulkituista kokemuksista voidaan tunnistaa ei-

heteroseksuaalisten palvelunkäyttäjien ja sosiaalityöntekijöiden vuorovaikutustilanteista ruo-

honjuuritason lisäksi ne yhteiskunnalliset rakenteet, jotka vaikuttavat palvelunkäyttäjien koke-

muksiin. Sosiaalityön näkökulmasta tämä tutkielma antaa osviittaa siitä, miten sosiaalityön eet-

tiset perusteet ovat läsnä vuorovaikutustilanteissa, joissa palvelunkäyttäjä on jotain muuta kuin 

heteroseksuaalisesti suuntautunut. Saatava tieto on erittäin tärkeää myös siksi, että sosiaalityön-

tekijöille voidaan osoittaa sosiaalityöntekijän omien arvojen ja asenteiden merkitys vuorovai-

kutustilanteissa ja palvelunkäyttäjäkokemusten synnyssä. Itse sosiaalityöntekijänä ajattelen, että 

yhteistyön onnistumisen kannalta on tärkeää, että palvelunkäyttäjä kokee tulevansa arvokkaasti 

kohdatuksi omana itsenään ominaisuuksistaan riippumatta. Onnistunut kohtaamiskokemus vaa-

tii sosiaalityöntekijältä vahvaa ammatillisuutta, mikä yleensä saadaan koulutuksen ja työkoke-

muksen kautta. Tämän tutkielman tulokset osoittavat myös niitä vuorovaikutustilanteissa huo-

mioon otettavia asioita, joihin sosiaalityöntekijät ehkä tarvitsevat lisäkoulutusta.  
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Aiemman tutkimuksen perusteella sosiaalityöntekijöiden lisäkoulutus ei-heteroseksuaalisten 

palvelunkäyttäjien kohtaamisesta olisi tarpeen. Aiempien tutkimustulosten perusteella ei-hete-

roseksuaalisten palvelunkäyttäjien kokemukset kohtaamisista sosiaalityöntekijöiden kanssa   

ovat olleet pääosin negatiivisia. Aiemmassa tutkimuksessa toistuivat palvelunkäyttäjien koke-

mukset muun muassa epätasa-arvoisuudesta ja sosiaalityöntekijöiden ennakkoluuloista, mutta 

myös yhdenvertaisuudesta ja rohkaisemisesta on mainintoja. Tarkemmat tulokset aiemmasta  

tutkimuksesta ovat luettavissa tämän tutkielman luvusta “Aiempi tutkimus ei-heteroseksuaalis- 

ten palvelunkäyttäjien kokemuksista”. Aiempaa tutkimusta koskevassa luvussa käytän ei-

heteroseksuaalisiin palvelunkäyttäjiin viitatessani niitä termejä, joita aiemmassa tutkimuksessa 

on käytetty. Aiemmassa tutkimuksessa palvelunkäyttäjien ei-heteroseksuaalisesta suuntautumi- 

sesta käytetään eri variaatioita kirjaimista lhbq, joilla viitataan lesboihin, homoihin, bisek-

suaaleihin, sekä queereihin. Aiemmassa tutkimuksessa poikkeuksen tämän tutkielman ter-

minologiaan tekee myös palvelunkäyttäjä -termin sijaan käyttämäni sana “asiakas”, joka on  

suora käännös aiemmassa tutkimuksessa käytetystä englanninkielisestä sanasta client. 

 

Teoreettisena viitekehyksenä tässä tutkielmassa on queer-teoria, joka erityisen sopiva teoria yh-

denvertaisuuden, eriarvoisuuden ja seksuaalisuuden moninaisuuden tutkimukseen. Kriittinen 

queer-teoria on saanut alkunsa arkipäiväisten asioiden kyseenalaistamisella, josta se on kehitty-

nyt yhteiskunnallisten järjestysten tarkasteluvälineeksi, sopien siksikin erinomaisesti tätä tut-

kielmaa ohjaavaksi teoriaksi (Berg & Wickman 2010, 12). Queer-teoriaa tarkastellaan perus-

teellisemmin Tutkielman teoreettiset ja käsitteelliset paikannukset -pääluvun alaluvussa. Edellä 

mainitun pääluvun alla esitellään myös tutkielman keskeiset käsitteet. Toinen keskeisistä käsit-

teistä on ei-heteroseksuaalisuus, josta tuodaan esiin erityisesti sen historiaa ja nykyistä asemaa 

suomalaisessa yhteiskunnassa. Tuntemalla hieman ei-heteroseksuaalisuuden historiaa ja yhteis-

kunnallista asemaa, voidaan ymmärtää, miksi ei-heteroseksuaalista suuntautumista ja sen yh-

teiskunnallista paikkaa tarvitsee tutkia. Tutkielman toinen keskeinen käsite ”Heteronormatiivi-

suus” on yksi myös queer-teorian keskeisistä käsitteistä. Seksuaalisen suuntautumisen näkökul-

masta heteronormatiivisuudella tarkoitetaan sitä, että ihmisten oletetaan lähtökohtaisesti olevan 

seksuaaliselta suuntautumiseltaan heteroita. Heteronormatiivisuus on yhteiskunnassamme läsnä 

niin kahden henkilön välisissä vuorovaikutustilanteissa kuin institutionaalisissa kohtaamisissa, 

joita tässä tutkielmassakin tarkastellaan.   
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Keskeisessä asemassa tämän tutkielman aineiston tarkistelussa ovat sosiaalityöntekijöiden vuo-

rovaikutustilanteisiin tuomat, palvelunkäyttäjien kirjoituksista tulkitut affektit, jotka tässä tut-

kielmassa ovat sekä tutkimuskohteita että apuvälineitä kokemusten tulkinnassa. Yhteiskuntatie-

teissä affekteilla tarkoitetaan ihmisten kokemusten, kulttuurin ja sosiaalisten ulottuvuuksien 

muodostamia tuntemuksen kaltaisia tiloja, joita ei välttämättä voida suoraan nimetä (Jokinen, 

Venäläinen & Vähämäki 2015, 7). Yksinkertaistettuna affektien voidaan ajatella olevan osallis-

tujien vuorovaikutustilanteeseen tuoma vire, joka vaikuttaa affektin kokijan lisäksi myös mui-

den osallistujien kokemukseen vuorovaikutustilanteesta. Tämän tutkielman tulkituissa af-

fekteissa olennaista on, että ne ovat olleet yhteydessä palvelunkäyttäjien ei-heteroseksuaaliseen 

suuntautumiseen, joka on tullut ilmi vuorovaikutustilanteessa tai on jo aiemmin ollut sosiaali-

työntekijän tiedossa. Kerron affekteista lisää Tutkimuksen metodologiset ja metodiset valinnat 

-pääluvun alaluvussa ”Affektit vuorovaikutustilanteiden tarkastelussa”. Samassa pääluvussa 

tarkastelen myös kokemuksia tutkimuskohteena. Kokemukset ja affektit liittyvät läheisesti fe-

nomenologiseen tutkimusotteeseen, joka kulkee löyhällä otteella tämän tutkielman mukana.   

 

Tutkielman analysoitava aineisto koostuu ei-heteroseksuaalisten sosiaalityön palvelunkäyttäjien 

kirjoituksista, jotka on kerätty tätä tutkielmaa varten. Kirjoituksissa palvelunkäyttäjät kuvailevat 

kokemiaan vuorovaikutustilanteita sosiaalityöntekijöiden kanssa. Kirjoitukset perustuvat yksit-

täisten ihmisten omiin näkökulmiin ja kokemuksiin, jotka affektien lisäksi ovat tämän tutkiel-

man keskiössä. Aineiston keruuprosessin ja aineiston esittelen yksityiskohtaisemmin luvussa 

”Tutkielman toteutus”, jota seuraa Aineiston analyysi -luku. Aineiston analyysimenetelmänä on 

teoriaohjaavaa sisällönanalyysi, jota kutsutaan myös abduktiiviseksi päättelyksi. Abduktiivisen 

päättelyn avulla tunnistan tutkimusaineistosta sosiaalityöntekijöiden vuorovaikutustilanteisiin 

tuomia affekteja, joiden perusteella päättelen, millaisiin palvelunkäyttäjien kokemuksiin affektit 

ovat johtaneet. Tutkielman lopussa paljastuvat tutkimustulokset, jotka tulkitsen queer-teoreetti-

sen viitekehyksen avulla tutkielman yhteenvedossa ja johtopäätöksissä. Tutkielman lopuksi 

pohdin tutkielman tekoprosessia ja sen herättämiä ajatuksia.  
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2. TUTKIMUKSEN TAUSTAA  

 

Seuraavaksi johdattelen siihen, miten päädyin valitsemaan tutkimuskohteeksi ei-heteroseksuaa-

listen palvelunkäyttäjien ja sosiaalityöntekijöiden väliset vuorovaikutustilanteet. Kerron myös, 

mitä näissä vuorovaikutustilanteissa tulen tutkimaan. Tutkimusaiheen valinnan kuvailun jälkeen 

esittelen aiempia tutkimustuloksia ei-heteroseksuaalisten palvelunkäyttäjien kokemuksia koh-

taamisista sosiaalityöntekijöiden kanssa. Luvun lopuksi kerron tarkat tutkimuskysymykset.  

 

2.1 Tutkimusaiheen valinta 
 

Olen kiinnostunut yhdenvertaisuudesta, seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden merkityk-

sistä, vuorovaikutustilanteista ja ihmisten kokemuksista. Koska tämä on sosiaalityön pro gradu 

-tutkielma, katsoin olennaiseksi, että myös sosiaalityö on läsnä tutkimusaiheessa. Mietin, miten 

voisin nämä mielenkiinnonkohteeni yhdistää luontevasti ja päädyin valitsemaan tutkimuksen 

aiheeksi ei-heteroseksuaalisten sosiaalipalveluiden käyttäjien kokemukset vuorovaikutustilan-

teista sosiaalityöntekijöiden kanssa. Kaipasin tutkielman tekemiseen haastetta, joten päädyin 

tarkastelemaan palvelunkäyttäjien kokemuksia suoran kokemuksentutkimuksen sijaan mutkan 

kautta. Tulkitsen sosiaalityöntekijöiden vuorovaikutustilanteisiin tuomia affekteja, joista päät-

telen, millaisiin palvelunkäyttäjien kokemuksiin ne johtavat. 

 

Yhteiskunnallisesti aihe on sikäli relevantti, että yhteiskunnassamme on vallalla heteronorma-

tiivinen ajattelutapa, joka olettaa, että ihmiset ovat lähtökohtaisesti heteroseksuaalisia. Seksu-

aalinen suuntautuminen ja muiden kuin heteroseksuaalisten ihmisten elämä ja oikeudet ovatkin 

viime vuosina olleet läsnä esimerkiksi tasa-arvoiseen avioliittolakiin liittyvässä yhteiskunnalli-

sessa keskustelussa. Tasa-arvoinen avioliittolaki hyväksyttiin eduskunnassa vuonna 2014 ja se 

astui voimaan vuonna 2017. Vaikka lainsäädännöllisesti seksuaaliseen suuntautumiseen perus-

tuva tasa-arvotilanne on suhteellisen yhdenvertainen, on keskuudessamme ihmisiä, joiden nä-

kemyksen mukaan ei-heteroseksuaalisilla ihmisillä ei tulisi olla oikeutta yhdenvertaiseen yh-

teiskunnan jäsenyyteen. Kiinnostukseni lisäksi edellä mainitun kaltaiset asenteet haastoivat mi-

nua tutkimaan juuri ei-heteroseksuaalisia ihmisiä, jotka yhteiskunnassamme ovat heteronorma-
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tiivisesta näkökulmasta katsottuna toissijaisessa asemassa heteroseksuaalisiin nähden. Jotta täl-

laisia normatiivisia epäkohtia ja näkemyksiä voidaan korjata, tulee yhdenvertaisuuden edistä-

miseksi työskennellä aktiivisesti. Tämä onnistuu purkamalla ihmisten seksuaaliseen suuntautu-

miseen kohdistuvia olettamuksia ja normeja. Mikäli ei-heteroseksuaalisten ihmisten kokemuk-

sista vaietaan, ei myöskään voida odottaa, että kapea käsitys normaalista muuttuisi itsestään.   

 

Sosiaalityön ja ylipäätään eri palveluiden näkökulmasta ajattelen palvelunkäyttäjien näkemys-

ten ja kokemusten tutkimuksen olevan tärkeää. Asianmukaisesti toteutettu palvelunkäyttäjien 

kokemuksiin kohdistettu tutkimus tarjoaa mahdollisuuden saada kokemusperäistä tietoa, jonka 

perusteella palveluita voidaan kehittää ja muokata mahdollisimman palvelunkäyttäjäystävälli-

siksi. Vaikkei kehittämis- tai muokkaustarpeita olisikaan, on palvelunkäyttäjien kokemuksiin 

perustuva tieto tärkeää, jotta hyväksi todettuja käytänteitä voidaan ylläpitää. Se, että tämän tut-

kielman myötä esiin tulevat kokemukset voivat vaikuttaa myös sosiaalityön käytänteisiin, ohjasi 

osaltaan tutkimusaiheen valintaa. 

 

Aiemmasta tätä tutkielmaa sivuavasta tutkimuksesta saadut tulokset ovat olleet varsin synkkiä 

ei-heteroseksuaalisten palvelunkäyttäjien näkökulmasta. Tutkimustulokset osoittavat joitain po-

sitiivisia poikkeuksia lukuun ottamatta palvelunkäyttäjien kokemukset pääasiassa negatiivisiksi. 

Aiemmat tutkimukset ovat kuitenkin toteutettu ulkomailla, eikä juuri ei-heteroseksuaalisesti 

suuntautuneiden palvelunkäyttäjien kokemuksiin kohdistuvaa tutkimusta ole juuri saatavilla. 

Toiveenani onkin, että tämä tutkielma ilmentäisi suomalaisen sosiaalityön ei-heteroseksuaali-

sesti suuntautuneiden palvelunkäyttäjien kokemuksia; Onko niin, että ei-heteroseksuaalisuus 

olisi ottanut sosiaalityön näkökulmasta oman paikkaansa heteronormin rinnalla vai osoittavatko 

tulokset aiemmassa tutkimuksessa aktiivisesti esillä olleen heteronormatiivisuuden vallitsevan 

meillä Suomessakin?  

 

2.2 Aiempi tutkimus lhbq-asiakkaiden kokemuksista sosiaalityöntekijöiden 

kohtaamisista 
 

Aloittaessani tämän tutkielman kirjoitusprosessia pyrin löytämään aiempia tutkimuksia, jotka 

käsittelevät ei-heteroseksuaalien sosiaalipalveluiden käyttäjien kokemuksia vuorovaikutustilan- 
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teista sosiaalityöntekijöiden kanssa. Yleinen suhtautuminen seksuaalisuuden moninaisuutta 

kohtaan on muuttunut aiempaa hyväksyvämmäksi 2000-luvulla (esim. Kontula 2013, 4), minkä  

johdosta aikaisempaa tutkimusta hakiessani huomioin vain ne tutkimukset, jotka on julkaistu 

vuoden 2005 jälkeen. Ei-heteroseksuaalisesti suuntautuneiden ihmisten ja sosiaalityön yhdistä-

vää tieteellistä tutkimusta sinänsä on saatavilla kattavasti (esim. Schaub, Willis & West 2017; 

Gato & Fontaine 2017). Tutkimuksissa pääosassa ovat kuitenkin sosiaalityöntekijöiden ja 

-opiskelijoiden asenteet ei-heteroseksuaalisia palvelunkäyttäjiä kohtaan, eikä palvelun-käyttä-

jien ääni ei ole tullut kuuluviin. Ei-heteroseksuaalisten palvelunkäyttäjien sosiaalityöhön liitty-

vien kokemusten tutkimuksen onkin todettu olevan vähäistä (esim. Scarpella 2010, 17). Ne har-

vat tutkimukset, joita ei-heteroseksuaalien sosiaalipalveluiden käyttäjien kokemuksista on tehty, 

käsittelevät myös sukupuoleltaan moninaisten vastaajien kokemuksia, eivätkä siis keskity pel-

kästään seksuaalisen suuntautumisen merkitykseen kokemuksissa. Aikaisempia tutkimuksia oli 

saatavilla niukasti ja päädyin mukailemaan narratiivisena kirjallisuuskatsauksena laatimani kan-

didaatintutkielmassani ”Lhbtiq-asiakkaiden kohtaaminen sosiaalityössä – Asiakkaiden 

kokemuksia kohtaamisista” (Jansson, 2016)  saamiani tuloksia. 

 

Vuosina 2005 – 2019 on julkaistu yhteensä neljä ei-heteroseksuaalisesti suuntautuneiden palve-

lunkäyttäjien kokemuksia kohtaamisisista sosiaalityöntekijöiden kanssa käsittelevää tutkimusta. 

Kaikissa näissä tutkimuksista kohtaamisympäristönä ovat olleet adoptiopalvelut. Tutkimuksista 

kolme on toteutettu Yhdysvalloissa ja yksi Kanadassa. Tutkimuksissa on tarkasteltu ei-hetero-

seksuaalisesti suuntautuneiden palvelunkäyttäjien kokemusten lisäksi sellaisten palvelunkäyttä-

jien kokemuksia, jotka kokevat sijoittuvansa sukupuoleltaan nainen-mies -jaottelun ulkopuo-

lelle. Tutkimustuloksista on kuitenkin pääteltävissä, mitkä tulokset perustuvat seksuaalisuudel-

taan ja mitkä sukupuoleltaan moninaisten palvelunkäyttäjien kokemuksiin, joista tähän lukuun 

poimittiin ei-heteroseksuaalisesti suuntautuneiden palvelunkäyttäjien ja sosiaalityöntekijöiden 

kohtaamisisista kertovat tulokset.  

 

2.2.1 Tutkimuksia epätasa-arvoisista ja ennakkoluuloista kohtaamisista 
 

Niin Goldbergin, Jordanin, Downingin ja Sauckin (2007) ja Brownin, Smallingin, Grozan ja  

Ryanin (2009) kuin Mellishin, Jenningsin, Taskerin, Lambin & Golombokin (2013) aiemman 
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tutkimuksen perusteella lhbq-asiakkaiden kokemukset sosiaalityöntekijöiden kohtaamisista 

ovat olleet pääosin negatiivisia. Tutkimustulokset osoittavat asiakkaiden kokeneen sosiaalityön-

tekijöiden asiakkaisiin kohdistamaa seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvia ennakkoluuloja 

ja epäoikeudenmukaisuutta.  

 

Brownin ym. (2009, 237) mukaan erityisesti miespareilla on ollut vaikeuksia adoptioon liitty-

vissä kohtaamisissa sosiaalityöntekijöiden kanssa. Adoptiopalveluiden sosiaalityöntekijät ovat 

ääneen ihmetelleet, miksi kaksi miestä haluaisivat adoptoida lapsen, eikä parien adoptioon liit-

tyviä toiveita ole otettu vakavasti. Goldbergin ym. (2007, 53) tutkimuksen perusteella myös 

naisparit ovat kokeneet hämmennystä adoptiopalveluiden sosiaalityöntekijöiden esittäessä ky-

symyksiä perheiden nukkumisjärjestelyistä ja motiiveista lapsen toivotun sukupuolen suhteen. 

Kysymykset ovat olleet epärelevantteja adoption kannalta, eikä vastaavia kysymyksiä ole esi-

tetty adoptiota hakeville heteropareille.  

 

Homo- ja lesboseksuaalisten asiakkaiden lisäksi sosiaalityöntekijöiden ennakkoluuloja ovat 

kohdanneet myös adoptiolasta toivoneet biseksuaalit. Rossin, Epsteinin, Andersonin ja Eadyn 

(2009, 288) tutkimukseen vastanneet biseksuaalit asiakkaat ovat kertoneet kokemuksistaan kiu-

sallisista kohtaamisista sosiaalityöntekijöiden kanssa. Sosiaalityöntekijät ovat asiakkaiden ko-

kemusten mukaan olettaneet biseksuaalisten henkilöiden olevan seksuaalisesti holtittomia, 

minkä sosiaalityöntekijät ovat katsoneet vaikuttavan negatiivisesti näiden adoptiovalmiuksiin. 

Ennakkoluuloja ilmentää tilanne, jossa sosiaalityöntekijä on olettanut yksin adoptiota hakevan, 

aiemmasta naissuhteestaan maininneen, naisen olevan lesbo. Myöhemmin on käynyt ilmi, että 

nainen on biseksuaali, minkä jälkeen nainen on kokenut sosiaalityöntekijän suhtautumisen 

muuttuneen negatiivisemmaksi. Asiakkaan tulkinnan mukaan olisi ollut hyväksyttävää olla 

lesbo, mutta biseksuaalisuus oli sosiaalityöntekijälle liikaa. 

 

Ennakkoluuloista kertovat myös Mellishin ym. (2013, 38) adoptiopalvelukokemuksia koske-

vaan tutkimuksen tulokset. Lhb-parien kuvailevat kohdanneensa samaa sukupuolta oleviin pa-

reihin kohdistuneita ennakkoluuloja, joita ovat sosiaalityöntekijöiden suhtautumisesta tunnista-
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neet. Ennakkoluuloisuus ja asiakkaiden tulkinnan mukaan siitä seurannut epäammatillinen käy-

tös ovat aiheuttaneet asiakkaille epävarmuutta ja ahdistusta uudessa jännittävässä asiointitilan-

teessa.  

 

Adoptiolasta hakeneiden samaa sukupuolta olevien vanhempien on annettu ymmärtää, että 

näille voidaan antaa adoptoitavaksi korkeintaan sellaisia lapsia, joilla on erityistarpeita. Eräät 

miesparit kuvaavat saaneensa sairaimmat ja vaikeimmin vammaiset lapset, jotka eivät olleet 

heterosuhteissa eläville pareille kelvanneet. (Goldberg ym. 2007; Mallon 2007, 3-4; Brown ym. 

2009, 239.) Myös adoptiolasten odotusajat ovat asettaneet lhb-asiakkaita eriarvoiseen asemaan 

heterosuhteissa oleviin asiakkaisiin nähden. Lhb-asiakkaat ovat joutuneet odottamaan adop-

tiolasta merkittävästi heterosuhteissa eläviä pareja pidempään, minkä lhb-asiakkaat ovat koke-

neet epäoikeudenmukaisena toimintatapana. (Goldberg ym. 2007, 47; Ross ym. 2009, 288.) 

 

2.2.2 Tutkimuksia hetero-olettamuksiin ja homofobiaan liittyvistä kohtaa-

misista 

 

Mellishin ym.  (2013, 34) tutkimuksen mukaan adoptiopalveluihin muuten tyytyväiset lhb-asi-

akkaat ovat kokeneet, etteivät sosiaalityöntekijät ole ymmärtäneet, miten samaa sukupuolta ole-

via pariskuntia tulisi puhutella. Mellishin ym. tutkimuksen perusteella sosiaalityöntekijät ovat 

olleet lhb-asiakkaita kohdatessaan hermostuneita ja tehneet oletuksia ei-heterosuhteissa elävien 

adoptiovanhempien suhteiden laadusta ja sukupuolirooleista. Sosiaalityöntekijät ovat toteutta-

neet samaa sukupuolta olevien parien kanssa työskennellessään heteronormatiivista työsken-

tely- ja puhetapaa ja jättäneet asiakkaiden moninaisuuden ja yksilöllisyyden huomioimatta.  

 

Myös Rossin ym. (2009, 286-287) mukaan sosiaalityöntekijät ovat puhuneet lhbq-asiakkaille 

heteronormatiiviseen sävyyn, eikä sosiaalityöntekijöillä ollut taitoja käyttää tilanteeseen sopi-

vaa kieltä asiakkaita kohdatessaan. Heteronormatiivisuus korostuu Mellishin ym. (2013, 38) 

adoptiopalvelukokemuksia koskevaan tutkimukseen osallistuneiden lhb-parien kertomuksissa, 

joissa nämä ovat kertoneet havainneensa sosiaalityöntekijöiden käytöksestä samaa sukupuolta 
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oleviin pareihin kohdistuvan ennakkoluuloja. Ennakkoluuloisuus ja asiakkaiden tulkinnan mu-

kaan siitä seurannut epäammatillinen käytös ovat aiheuttaneet asiakkaille epävarmuutta ja ah-

distusta uudessa jännittävässä asiointitilanteessa.  

 

Rossin ym. (2009, 282) tutkimuksessa mainitaan asiakkaan kokema sosiaalityöntekijän ho-

mofobisuus. Adoptiota hakenut biseksuaali pariskunta, jonka osapuolet ovat vastakkaista suku-

puolta, oli saanut kuulla sosiaalityöntekijän homofobisia negatiivisia kommentteja koskien sa-

maa sukupuolta olevien avioliitto- ja adoptio-oikeutta. Sosiaalityöntekijä ei tässä vaiheessa tien-

nyt asioivansa biseksuaalien kanssa, vaan oletti pariskunnan olevan seksuaaliselta suuntautumi-

seltaan heteroita. Kommenteillaan sosiaalityöntekijä on osoittanut harkitsemattomuutta ja lou-

kannut tietämättään asiakkaita henkilökohtaisesti. Homofobiaan viittaavat myös ne tutkimukset 

(Goldberg ym. 2007, 52; Brown ym. 2009, 237; Mellish ym. 2013, 33), joissa puhelimitse adop-

tioon liittyvistä asioista tiedustelleille soittajille on lyöty luuri korvaan, kun sosiaalityöntekijälle 

on selvinnyt adoptiosta kiinnostuneiden olevan keskenään samaa sukupuolta.  

 

Ross ym. (2009, 283) ovat saaneet adoptiopalveluita käyttäneiden lhb-asiakkaiden kokemuksia 

tutkiessaan tuloksia, joiden perusteella sosiaalityöntekijät ovat suoraan ilmoittaneet, etteivät aio 

puoltaa parien adoptiota, nämä eivät hyväksy samaa sukupuolta olevien parien adoptio-oikeutta. 

Edellä mainitut tulokset on saatu Kanadan Ontariosta, jossa samaa sukupuolta olevilla pareilla 

on laillinen oikeus adoptioon. Edes yhteiskunnan tuki ja sallivuus eivät siis välttämättä auta, 

mikäli asiakasta on vastassa homofobinen sosiaalityöntekijä. 

 

2.2.3 Tutkimuksia yhdenvertaisuudesta ja rohkaisemisesta kohtaamisissa 
 

Adoptiopalveluissa asioineet lhb-parit ovat kokeneet adoptioneuvonnan sosiaalityöntekijöiden 

kohtaamiset ja suhtautumisen samaa sukupuolta olevia pariskuntia kohtaan miellyttäväksi. Mel-

lishin ym. (2013, 33) tutkimuksen mukaan samaa sukupuolta olevat parit ovat kokeneet tul-

leensa kohdatuksi samalla tavalla kuin muutkin pariskunnat, jotka haluavat adoptoida lapsen. 

Tutkimuksen mukaan parien seksuaalista suuntautumista ei ole otettu esiin silloin, kun se ei ole 

ollut tarpeen. Myös Goldbergin ym. (2007, 55) ja Rossin ym. (2009, 281) tutkimuksissa näyt-

täytyy, että lhb-parit ovat kokeneet olevansa tasavertaisia muiden parien kanssa ja tunteneet 
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olleensa sekä hyväksyttyjä että tervetulleita adoptiopalveluihin. Rossin ym. Tutkimuksessa asi-

akkaat ovat kokeneet, että sosiaalityöntekijät ovat osanneet käyttää lhb-asiakkaiden kanssa työs-

kennellessään sellaista kieltä ja sanavalintoja, jotka eivät perustu heteronormiin, mutta eivät 

myöskään ole alleviivanneet aiheettomasti asiakkaiden seksuaalista suuntautumista.  

 

Sekä Rossin ym. (2009, 281) että Goldbergin ym. (2007, 56) tutkimuksessa kuvaillaan lhbq-

asiakkaiden kokemuksia rohkaisusta ja jopa erityiskohtelusta, jota asiakkaat ovat kohtaamiltaan 

sosiaalityöntekijöiltä saaneet. Adoptiota hakeneet naisparit ovat kertoneet saaneensa tarkemmin 

määrittelemätöntä erityiskohtelua sosiaalityöntekijöiltä, joiden parit ovat kokeneet olevan hei-

dän puolellaan. Goldbergin ym. (2007, 56) Yhdysvaltalaistutkimukseen vastannut naisparin 

osapuoli on kertonut adoptiopalveluiden sosiaalityöntekijän todenneen puoltavansa pariskunnan 

adoptiota, vaikka osavaltion säädökset samaa sukupuolta olevien adoptiota sallikaan. Sosiaali-

työntekijä on kertonut parille toivovansa, että nämä eivät luopuisi adoptioaikeistaan. Sosiaali-

työntekijä on näin rohkaisevaan sävyyn ilmaissut pitävänsä pariskunnan puolia ja haluavansa 

kohdella näitä perheenä, johon on tulossa lapsi.  

 

Myös Rossin ym. (2009, 281) tutkimuksessa sosiaalityöntekijät ovat rohkaisseet samaa suku-

puolta olevia pareja kohti vanhemmuutta painottaen, ettei asiakkaiden seksuaalinen suuntautu-

minen ole kynnyskysymys adoptiolapsen saamiselle. Sosiaalityöntekijät ovat tunnistaneet adop-

tiolasta toivovien lh-parien moninaisuuden vahvuudeksi adoptiolapsen näkökulmasta. Sosiaali-

työntekijät ovat oivaltaneet lh-ihmisten mahdollisesti kohdanneen elämänsä aikana syrjintää ja 

toisarvoisuutta, jota adoptoidut lapsetkin saattavat etnisen taustansa tai juurettomuutensa joh-

dosta kohdata. Sosiaalityöntekijät ovat tällöin katsoneet lh-vanhempien voivan ymmärtää lapsen 

tarpeita omakohtaisten kokemustensa ansiosta tavanomaista paremmin.  Rossin ym. (2009, 280) 

käy ilmi myös se, että kun sosiaalityöntekijän ei-heteroseksuaalinen suuntautuminen on ollut 

asiakkaiden tiedossa, ovat asiakkaiden kokemukset vuorovaikutustilanteista olleet positiivisia. 

Asiakkaiden kokemuksen perusteella seksuaaliselta lesbo- ja homoyhteisöihin kuuluvat sosiaa-

lityöntekijät ovat osanneet ottaa huomioon lesbo-asiakkaiden tarpeet. Asiakkaat ovat myös ko-

keneet, että ei-heteroseksuaaliseksi tiedetyillä sosiaalityöntekijöillä on ollut erityistä osaamista 

kohdata ja tukea adoptiolasta hakeneita lesbovanhempia.  
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2.3 Tutkimuskysymys 

 

Monet seksuaaliselta suuntautumiseltaan muut kuin heteroseksuaaliset ihmiset ovat elämänsä 

aikana kohdanneet seksuaalisen suuntautumiseensa liittyvää arvostelua tai syrjintää. Ulkomais-

ten tutkimusten mukaan ei-heteroseksuaalisilla sosiaalityön palvelunkäyttäjillä on pääosin ne-

gatiivisia kokemuksia myös sosiaalityöntekijöiden kohtaamisista (esim. Goldberg ym. 2007, 52; 

Brown ym. 2009, 237; Mellish ym. 2013, 33). Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, 

millaisia kokemuksia suomalaisilla ei-heteroseksuaalisilla sosiaalipalveluiden käyttäjillä on 

vuorovaikutustilanteista sosiaalityöntekijöiden kanssa. Nämä kokemukset tavoitetaan sosiaali-

työntekijöiden tulkittujen affektien kautta. Tutkielman tarkoituksen toteutumista ohjaavat seu-

raavat tutkimuskysymykset: 

 

”Millaisia sosiaalityöntekijöiden vuorovaikutustilanteeseen tuomia affekteja ei-heteroseksuaa-

listen palvelunkäyttäjien ja sosiaalityöntekijöiden välisissä vuorovaikutustilanteissa on tulkitta-

vissa?” 

 

”Millaisiin palvelunkäyttäjien kokemuksiin sosiaalityöntekijöiden tulkitut affektit ovat johta-

neet?” 

 

Vastauksia tutkimuskysymyksiin etsin kirjallisesta aineistosta, jonka olen kerännyt kirjoitus-

pyyntönä ei-heteroseksuaalisilta sosiaalipalveluiden käyttäjiltä. Aineistossa palvelunkäyttäjät 

kuvailevat vuorovaikutustilanteita, joissa palvelunkäyttäjät ovat sosiaalityöntekijöiden kanssa 

olleet. Tutkimustulosten lopullista tulkintaa tukee tämän tutkielman teoreettinen viitekehys 

queer-teoria.  
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3. TUTKIMUKSEN TEOREETTISET JA KÄSITTEELLISET 

PAIKANNUKSET  

 

Niin yhteiskunnassamme, kuin universaalistikin, on olemassa monenlaisia ihmisten ominai-

suuksiin liittyviä normeja ja normituksia. Mitä tulee seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuo-

leen, on yleisoletuksena se, että ihmiset ovat heteroseksuaalisia miehiä tai naisia. Kun vastaan 

tulee henkilö, jonka sukupuoli ei ole ulkoisten ominaisuuksien perusteella pääteltävissä, aiheut-

taa asia hämmennystä. Kummeksuntaa seuraa myös tilanteista, joissa yksilö käyttäytyy muiden 

kuin heteroseksuaalisesti suuntautuneeksi miellettyjen stereotypioiden mukaisesti. (Rossi 2015, 

69.) Edellä mainitun kaltaisissa tilanteissa kummajaiset voivat olla sukupuoleltaan tai seksuaa-

liselta suuntautumiseltaan mitä tahansa – myös heteroseksuaalisia – ja kokevat olevansa jom-

massakummassa binäärisen sukupuolijaottelun (nainen – mies) ääripäässä, mutta ilmentävät su-

kupuoltaan normista poikkeavasti.  

 

Normit ovat läsnä arjen lisäksi myös akateemisilla tutkimuskentillä. Donald Hallin ja Julian 

Wolfreysin (2002, 15; Hall 2003, 15) mukaan sosiaalitieteidenkin tutkimuksessa tyypillisesti 

käytettävät teoriat pyrkivät kategorisointiin, homogenisointiin ja normittamiseen. Edellä mai-

nittujen lisäksi Kath Browne ja Catherine J. Nash (2010, 9-15) kritisoivat sosiaalitieteiden va-

kiintuneita tutkimuskäytänteitä ja tapaa ottaa normit ja sosiaaliset normit annettuina, niitä ky-

seenalaistamatta. Kyseistä suuntausta tulee haastaa, sillä yhteiskunnallisilla tieteenaloilla, eri-

tyisesti sosiaalityössä, olisi suotavaa pitää katseet avarina ja yhteiskunnan sekä sen jäsenten 

moninaisuuden ymmärtävinä. Erityisen otollinen paikka yhteiskunnan normien ja kategorioiden 

kyseenalaistamiselle onkin juuri sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa. Kriittisellä tutkimuksella 

voidaan tuoda esiin se, miten normit muokkautuvat ja syntyvät yhteiskuntien, kulttuureiden ja 

niiden jäsenten omaksumien, yleisesti hyväksyttävien mallien kautta. Tiedostamalla, miten nor-

mit syntyvät ja miten niitä ylläpidetään, voidaan normeja myös horjuttaa. 

 

Sekä sosiaalityön tutkimuksen että feminististen teorioiden tutkimussuuntaukset ovat lähellä ar-

kitodellisuutta ja niiden tutkimusta. Feministiset teoriat ovatkin käyttökelpoisia (yhteiskunnal-

lista) eriarvoisuutta tutkittaessa. Feministisisiä teorioita on tyypillisesti käytetty silloin, kun tut-
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kimus on kohdistunut esimerkiksi seksuaalisuuden tai sukupuolen moninaisuuteen yhteiskun-

nallisessa kontekstissa. Feministinen teoria on kuitenkin vain kattokäsite eri teoriasuuntausten 

kirjolle, johon kuuluvat esimerkiksi homo-, lesbo- sekä queer-teoriat. (Kuronen 2009, 111-113.) 

Erityisesti queer-teoriaan perustuvat tutkimukset voivat avata uusia ovia ja näkökulmia yhden-

vertaisuusnäkökulmasta myös sosiaalitieteiden tutkimuksessa (Browne & Nash 2010, 9-15). 

Teoreettiseksi viitekehykseksi tähän tutkielmaan valikoitui näin queer-teoria, joka tarjoaa teo-

reettisen viitekehyksen lisäksi mahdollisuuden tuoda kriittistä lisävivahdetta vähemmän kriitti-

siin sosiaalitieteiden tutkimusperinteisiin.   

 

3.1 Queer-teoria 

 

”Queer is by definition whatever is at odds with the normal, the legitimate, the dominant. 

There is nothing in particular to which it necessarily refers. It is an identity without essence.”  

Halperin, David 1997, 62  

Queer-tutkimus syntyi 1990-luvun alussa Yhdysvalloissa vastaamaan tarpeeseen kyseenalaistaa 

sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liitettyjä identiteettikategorioita ja normeja. Tarve oli myös 

nostaa esiin normittavia tekijöitä ja käytänteitä, sekä puuttua niihin. Queer-tutkimus sai vaikut-

teita jo aiemmin käytetyistä homo- ja lesbotutkimuksesta, sekä muista feministisen tutkimuksen 

piirteistä. Suomessa queer-tutkimuksen asema vahvistui 2000-luvulla ja sen avulla on esimer-

kiksi kyseenalaistettu heteronormatiivisuutta poikki eri tieteenalojen ja käytänteiden. (Hall & 

Wolfreys 2002, 15; Browne & Nash 2010, 3; Rossi 2015, 9-10, 91.) Queer-teoriaan perustuvaa 

tutkimusta pitää erityisen sopivana yhteiskuntatieteissä, kun tutkimuksen kohteena ovat seksu-

aalisuus tai sukupuoli yhteiskunnallisessa kontekstissa (Berg & Wickman 2010, 50).  

 

Queer-teoria kyseenalaistaa yhteiskunnassa vallitsevia normeja ja haastaa yhteiskunnallisten ai-

heiden, sekä perinteisten normikäsitysten kriittiseen tarkasteluun (Hall 2003, 7, 15). Heteronor-

matiivisuus on yksi queer-teorian keskeisistä käsitteistä ja sen avulla voidaan osoittaa epäkohtia, 

jotka alleviivaavat seksuaalisten suuntautumisten tai sukupuolen välistä yhdenvertaisuusvajetta 

yhteiskunnassa (Rossi 2015, 5). Queer-teoria tarjoaa mahdollisuuden tarkastella muodostuneita 

tai muodostettuja sosiaalisia kategorioita, normatiivisia olettamuksia, sekä sitä, mitä esimerkiksi 
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seksuaalivähemmistöön kuuluvalta yksilöltä voidaan käyttäytymisen ja itsensä ilmentämisen 

kannalta sallia tai odottaa (Nash 2010, 133). Catherine J. Nashin (2018, 131) lainauksen [Seid-

man 1996; Cober & Valocci 2003] mukaan queer-tutkimuksella on myös poliittinen missio; sen 

tarkoitus on edistää sosiaalista ja poliittista muutosta tänä aikana, jolloin osa yhteiskunnan jäse-

nistä on ajettu marginaaliin tai kokee muuten painostusta ominaisuuksiensa takia. Queer-tutki-

mus onkin yksi keino tuoda yhteiskunnassa syrjäytetyt ihmiset ja näiden kokemukset osaksi 

yhteiskunnallista kokonaisuutta (Ahmed 2004, 165). Queer-teoriaan perustuva tutkimus siis olla 

mitä̈ tahansa tutkimusta, jossa kyseenalaistetaan sosiaalisesti ja kulttuurisesti annettuja merki-

tyksiä ja valtasuhteita (Browne & Nash 2010, 4). Tämän tutkielman teoreettiseksi viiteke-

hykseksi queer-teoria valikoitui siksi, että se sopii erityisen hyvin seksuaalisen suuntautumisen 

moninaisuuden ja yhteiskunnallisen vastakkainasettelun tutkimukseen. Lisäksi queer-teoria an-

taa vapauksia kriittiselle tarkastelulle, eikä ole liian sidottu tietynlaiseen muottiin. 

 

Sosiaalipalveluiden käyttäjät ovat tavanomaisesti jo lähtökohtaisesti asemassa, jossa elämässä 

tai sen hallinnassa on jonkinasteisia pulmia. Yleisesti on tiedossa, että ”sossussa” asiointia pi-

detään häpeällisenä ja negatiivisena asiana. Tähän perustuen voidaan päätellä, että palvelun-

käyttäjät kokevat mahdollisesti olevansa alisteisessa asemassa esimerkiksi kohtaamaansa sosi-

aalityöntekijään nähden. Tämä on yksi esimerkki yhteiskunnallisesta vastakkainasettelusta, jota 

queer-teoria kyseenalaistaa; apua tarvitseva ihminen hakeutuu oma-aloitteisesti tai viranomai-

sen aloitteesta tilanteeseen, jossa ihmisen elämään ainakin jollain asteella puututaan ulkopuo-

lelta. Kun tilanteeseen lisätään vielä seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden ulottuvuus ja 

mahdollinen palvelunkäyttäjältä aiheetta vaadittava selontekovelvollisuus asiasta viranomai-

selle, muuttuu myös seksuaalinen suuntautuminen olennaiseksi osaksi kohtaamista. Huolta voi 

herättää, mitä viranomainen palvelunkäyttäjän seksuaalisesta suuntautuneisuudesta ajattelee ja 

vaikuttaako se mahdollisesti palvelunkäyttäjän kokemukseen vuorovaikutustilanteesta. Tilan-

teissa, joissa esimerkiksi seksuaalivähemmistöön kuuluva palvelunkäyttäjä käyttää sosiaalipal-

veluita on läsnä mahdollisuus, ettei palvelunkäyttäjä koe mielekkääksi tuoda esiin seksuaalista 

suuntautumistaan heteronormatiivisuuden pelossa (esim. Hovey 2009, 100-101). Vaikkei sek-

suaalinen suuntautuminen sinänsä ole syy sosiaalipalveluiden käyttämiseen, voi se välillisesti 

vaikuttaa palveluntarpeeseen esimerkiksi seksuaaliseen suuntautumiseen kohdistuneista syrjin-

täkokemuksista seuranneiden mielenterveysongelmien takia. Tällöin olisikin erityisen tärkeää, 
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ettei sosiaalityöntekijä lisää palvelunkäyttäjään kohdistuvaa kuormitusta heteronormatiivisilla 

olettamuksillaan. 

 

Queer-teorian näkökulmasta yhteiskunnan jäsenten normittaminen ei rajoitu pelkästään suku-

puoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen; myös esimerkiksi ikä ja etninen tausta ovat seikkoja, 

joita normit ja niistä johtuvat odotukset yksilöitä kohtaan määrittävät (esim. Rossi 2015, 69).  

Queer-teoriaa on kuitenkin kritisoitu, sillä sen on katsottu olevan valkoihoisten homomiesten 

omima teoria, joka ei jätä tilaa muille seksuaalisille tai sukupuolisille suuntautumisille tai esi-

merkiksi etniselle moninaisuudella. Queer-tutkimuksen on kritisoitu jättävän sivuun ne, jotka 

seksuaalisen suuntautumisensa tai sukupuolensa lisäksi kuuluvat myös johonkin toiseen vähem-

mistöryhmään tai marginaaliin. (Berg & Wickman 2010, 107.) Tätä tutkielmaa varten kerätyssä 

aineistossa käy ilmi vastaajien sukupuoli, ikähaarukka ja asuinpaikat, mutta esimerkiksi etnistä 

taustaa ei ole kartoitettu. Tämän tutkielman kannalta vastaajien taustatiedot eivät sinänsä ole 

merkittäviä. Vain aineistolainauksia käytettäessä taustatiedoista esiin tuodaan vastaajan suku-

puoli ja seksuaalinen suuntautuminen. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että queer-teorian eksakti määritteleminen on haastavaa. Bergin 

ja Wickmanin (2010, 11) mukaan queer-teoria kyseenalaistaa totutut ja erityisesti sellaiset nor-

mittavat käytännöt, jotka liittyvät sukupuoleen ja seksuaalisuuteen. Mielenkiintoisimpien mää-

ritelmien mukaan queer-teoreetikot ovat tarkoituksellakin pyrkineet välttämään queer-tutki-

muksen kategorisointia – myös sen suhteen, mitä queer-teoria oikeastaan on (esim. Rosenberg  

2002, 11). Tämä voidaan katsoa malliesimerkiksi kriittisestä otteesta, joka kiteyttää määrittelys-

tä vapaaksi pyrkivän queer-teorian varsin osuvasti.  

 

3.2 Ei-heteroseksuaalinen suuntautuminen 
 

Jotta voidaan ymmärtää, miksi ei-heteroseksuaalisuutta ja ei-heteroseksuaalisten palvelunkäyt-

täjien kokemusten tutkiminen on tärkeää, on hyvä ymmärtää myös ei-heteroseksuaalisuuden 

historiaa ja ei-heteroseksuaalien ihmisten asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Vallalla on pit-

kään ollut näkemys, että ihminen on heteroseksuaalinen, eikä muita seksuaalisen suuntautumi-

sen kategorioita ole ollut tiedossa (Tuovinen, Stålström, Nissinen & Hentilä 2011, 131). Ei-
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heteroseksuaalisuuden olemassaolo on kuitenkin jollain tasolla tunnistettu. Heteroseksuaalisuu-

desta poikkeamisen on nimittäin katsottu olevan niin poikkeavaa, että sen johdosta esimerkiksi 

homoseksuaaliset ihmiset on määritelty yhteiskunnassamme rikollisiksi tai sairaiksi.  

 

Homoseksuaaliset teot olivat rikoslaissa määrätty rangaistaviksi vuosina 1894 – 1971. Suomen 

lääkintöhallitus poisti homoseksuaalisuuden sairausluokituksen vuonna 1981. (Stålström 1997, 

278, 334.) Yhteiskunnallinen muutos seksuaalisuuden monimuotoisuuden suhteen on ollut var-

sin hidasta, sillä vuoden 1981 jälkeen seuraava askel kohti seksuaalisesta suuntautumisesta riip-

pumatonta yhdenvertaisuutta otettiin vasta vuonna 2017, jolloin avioliittolakiin tehtiin muutos 

(Laki avioliittolain muuttamisesta, 156/2016), jonka myötä voimaan astui laki ns. tasa-arvoi-

sesta avioliitosta. Tämä tarkoittaa sitä, että täysi-ikäiset ihmiset voivat sukupuolestaan tai -puo-

lettomuudestaan riippumatta avioitua sen ihmisen kanssa, jonka kanssa haluavat niin tehdä. 

Lainsäädännöllisesti viimeisin askel kohti seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatonta yh-

denvertaisuutta otettiin 1.4.2019, kun voimaan astui äitiyslaki (253/2018), jonka mukaan 

1.4.2019 jälkeen virallisilla hedelmöityshoidoilla alkunsa saaneen lapsen äidiksi voidaan vah-

vistaa myös lapsen ei-biologinen äiti. Ennen 1.4.2019 alkunsa saaneiden lasten ei-biologisten 

äitien on täytynyt adoptoida oma lapsensa perheen sisäisen adoption kautta. Ei-biologisen äidin 

äitiyttä ei kuitenkaan voida jatkossakaan vahvistaa, mikäli lapsi on saanut alkunsa muilla kei-

noin, kuin hedelmöityshoitojen kautta. Myöskään ei-biologista isyyttä ei voida vahvistaa muu-

toin kuin perheensisäisen adoption kautta, vaikka isät olisivat lapsen sinänsä yhdessä saaneet. 

Lainsäädännön muutosten valossa voidaan todeta, että tie kohti yhteiskunnallista seksuaalisesta 

suuntautumisesta riippumatonta yhdenvertaisuutta on ollut varsin pitkä, eikä tien päässä olla 

vieläkään. 

 

Seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden historiassa esillä ovat olleet pääasiassa homo- ja 

lesboseksuaalisuus, vaikka seksuaalisen suuntautumisen kirjo on hyvin laaja. Tänä päivänä ym-

märrys moninaisuudesta on lisääntynyt ja yleisesti puhutaan myös muista kuin hetero- ja ho-

moseksuaalisista suuntautumisista. Seksuaaliseen suuntautumiseen viittaavat termit elävät ja 

uusia termejä syntyy sitä mukaa, kuin ihmisten tarve oman seksuaalisen suuntautumisen itse-

määrittelylle lisääntyy.  
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Yksinkertaistettuna seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden kirjon sävyistä voidaan todeta, 

että homo- ja lesboseksuaalisten ihmisten eroottiset tunnesiteet kohdistuvat pääosin samaa su-

kupuolta oleviin ihmisiin. Homoja ja lesboja on Suomessa arvioiden mukaan noin 5-10 prosent-

tia väestöstä. Biseksuaalisuudella viitataan henkilön kykyyn rakastua ja viehättyä eroottisesti 

sekä omaa että vastakkaista sukupuolta olevaan henkilöön. Panseksuaalit viehättyvät yksilöistä 

näiden sukupuolesta tai -puolettomuudesta riippumatta tai niistä huolimatta. (Vilkka 2010, 56-

57, 72.) Tyypillisesti seksuaalinen identiteetti määritellään sen mukaan, miten yksilö kokee si-

joittuvansa tunnettuihin kulttuurin luomiin seksuaalisen suuntautumisen kategorioihin (Levy 

2009, 982). On kuitenkin tärkeää huomioida, etteivät edellä mainitut termit ole riittäviä kuvaa-

maan koko seksuaalisen suuntautumisen kirjoa, josta itselleen oman sävyn voi valita vain yksilö 

itse.  

 

Tätä tutkielman tutkimusaineistossa on nähtävissä seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus; 

vastaajat ovat kuvailleet seksuaalista suuntautumistaan termeillä homo, lesbo, biseksuaali, pan-

seksuaali ja ”muu, en tiedä”. Tässä tutkimuksessa sillä, mihin ei-heteroseksuaalisen suuntautu-

misen kategoriaan ihminen itsensä identifioi ei kuitenkaan ole merkitystä, vaan kaikki ovat sa-

man ei-heteroseksuaalinen –yläkäsitteen alla. 

 

3.3 Heteronormatiivisuus  

 

Seksuaalisen suuntautumisen moninaisuutta edustaa luonnollisesti myös heteroseksuaalisuus.  

Suurin osa ihmisistä kokee omakseen heteroseksuaalisen suuntautumisen, seksuaalisen halun ja 

romanttisten tunteiden kohdistuessa pääasiassa vastakkaiseen sukupuoleen (Vilkka 2010, 51).  

Heteroseksuaalisuus onkin kaikkialla ympärillämme ja koska enemmistö väestöstä on seksuaa-

liselta suuntautumiseltaan heteroseksuaalisia, on läsnä oletus siitä, että jokainen yksilö on suun-

tautumiseltaan heteroseksuaalinen (Ahmed 2006a, 91). Tätä olettamista kutsutaan heteronorma-

tiivisuudeksi. Heteronormatiivisuus on läsnä asenteina ja ennakkoluuloina yksittäisten ihmisten 

välisissä vuorovaikutustilanteissa, sekä kulttuurisissa, sosiaalisissa ja yhteiskunnallisissa insti-

tuutioissa (Bristow 2011, 226-227). Heteronormatiivisesta näkökulmasta heteroseksuaalisuu-

den nähdään olevan ihmisiä sitova normi, josta poikkeamista pidetään heteronormatiivisuutta 

huonompana. Heteroseksuaalisuuden niin sanottu paremmuus suhteessa muihin seksuaalisiin 
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suuntautumisiin on rakentunut sosiaalisena konstruktiona ihmisten välisessä vuorovaikutuk-

sessa, jossa se on edelleen jatkuvasti läsnä. (Tuovinen ym. 2011, 131.)  

 

Heteronormatiivisuus asettaa myös heteroseksuaaliset ihmiset tietynlaiseen muottiin, sillä se ei 

anna tilaa myöskään heterouden ilmentämisen eri variaatioille. Heteronormatiivisuus olettaa 

kaikkien heteroseksuaalisten olevan keskenään homogeeninen ryhmä feminiinisiä naisia tai 

maskuliinisia miehiä. Heteronormatiivisuus ei siis rajoitu vain seksuaaliseen suuntautumiseen, 

vaan se määrittää myös sukupuolta ja sen ilmentämisen mahdollisuuksia. (Tuovinen ym. 2011, 

131.)  

 

Myös ei-heteroseksuaalisesti suuntautuneet henkilöt voivat ylläpitää heteronormia ja -seksuaa-

lisuuden valtaa omilla kulttuurisesti paikantuneilla olettamuksillaan ja toimintatavoillaan. Esi-

merkkinä tästä on esimerkiksi Anna Moringin (2013) väitöskirjassaan käsittelemä ydinperhe-

normi, jota myös ei-heteroseksuaaliset ihmiset ylläpitävät, kun sateenkaariperheet rakentuvat 

yhä useammin heteronormin mukaisesti kahdesta vanhemmasta ja lapsista. Aiemmin on ollut 

tyypillisempää muodostaa erilaisia perhemuotoja ja vanhemmuuksia esimerkiksi homo- ja les-

boparien kesken, eivätkä sateenkaariperheet ole olleet varsinaisia ydinperheitä. Tapahtuneeseen 

muutokseen on todennäköisesti vaikuttanut naisparien vuonna 2007 saama oikeus hedelmöitys-

hoitoihin. Hedelmöityshoitojen myötä naisparien on ollut mahdollista saada lapsia anonyymien 

sukusolujen avulla. Tämä on mahdollistanut naisparien ydinperheiden perustamisen aiempaa 

helpommin, kun lapsen saamiseen ei ole enää tarvittu suoraa kontaktia sukusolujen luovuttajan 

kanssa. Myös heteronormin mukaiset vanhempien roolit näkyvät kahden äidin perheissä, biolo-

gisen ja ei-biologisen äidin roolien jakautuessa usein samoin kuin perinteisesti heterovanhem-

pien välillä. Siinä missä isää on heteroperheissä pidetty äitiin nähden tyypillisesti toissijaisena 

vanhempana, toistuu sama kaava myös kahden äidin perheissä biologisen ja ei-biologisen äidin 

välillä.   

 

Vaikka yleinen asenneilmapiiri on edelleen heteronormatiivinen, on suomalaisessa yhteiskun-

nassa hiljalleen alettu huomioida myös muita vaihtoehtoja, kuin heteroseksuaalisuus ja dikoto-

misen sukupuolijärjestelmän määrittämät sukupuolet. Moninaisuudelle on siis syntymässä tilaa 
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ja ymmärrystä. Matka heteronormatiivisuuden hälvenemiseen on kuitenkin vielä pitkä ja hete-

ronormatiivisia käytänteitä onkin tärkeää tuoda esiin, jotta niitä voidaan purkaa. Heteronorma-

tiivisuuden valta-aseman takia on tärkeää tutkia, millaisia kokemuksia heteronormiin mahtu-

mattomilla ihmisillä on (yhteis)kunnallisia instituutioita edustavien sosiaalityöntekijöiden koh-

taamisista. Yltävätkö heteronormatiivisuuden lonkerot myös emansipatoriseen sosiaalityöhön 

vai onko sosiaalityöntekijöillä taitoja kohdata ennakkoluulottomasti yksilöiden moninaisuus 

myös seksuaalisen suuntautumisen saralla?  
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4. TUTKIMUKSEN METODOLOGISET JA METODISET VA-

LINNAT 

 

Vuorovaikutustilanteiden tutkimuksessa affektit ovat oivallinen apuväline (Ruusuvuori 2013, 

348). Seuraavaksi kerron, mitä tässä tutkielmassa avainasemassa olevat affektit ovat ja mitä 

niiden avulla voidaan tehdä. Toisessa alaluvussa kerron tarkemmin kokemuksista, jotka ovat 

tässä tutkielmassa affekteista seuraavina tutkimuskohteina. 

 

4.1 Affektit vuorovaikutustilanteissa 

 

”Affekti on kehollinen intensiteetti, joka syntyy ja elää kohtaamisissa maailman kanssa ja 

muovaa sekä meitä että tapojamme olla yhteydessä muihin.”  

 

Paasonen, Susanna 2014, 24. 

 

Suomen kielessä käytetään tavanomaisesti sanaa ”tunne” kuvaamaan mitä tahansa psyykkistä 

tai kehollista tilaa, joka pitää sisällään jonkinlaisen tuntemuksen. Tunne-sana ei juuri anna mah-

dollisuuksia tunteen ulottuvuuksien variaatioille, joita kuvaamaan on pyritty ottamaan englan-

nin kielestä lainattuja termejä, kuten feeling, emotion ja affect. Sana feeling viittaa suomen kie-

lisenä versiona tunteeseen tai ”fiilikseen”. Fiilis on jotain, mikä tuntuu kehossa ja jonka eksakti 

nimeäminen on haastavaa, mutta se voidaan kuitenkin kuvailla varsin helposti, kuten ”kivi vie-

rähti sydämeltä”. Edellä mainittu kuvaus viittaa helpotuksen tunteeseen, joka on fiilistä helpom-

min nimettävissä oleva emootio (emotion). Affekti (affect) taas on jatkoa fiilikselle ja emooti-

olle ja sen yksiselitteinen kuvaileminen on mutkikasta. Affekteissa kun ovat läsnä yksilön tun-

teen tai emootion lisäksi myös kulttuurinen ja kehollinen ulottuvuus, mitkä tekevät affektin ku-

vailusta hankalaa, mutta kovin kiehtovaa. (Jokinen ym. 2015, 18-19.) Näin on myös tutkijanäkö-

kulmasta tarkasteltuna; affektien määritteleminen on haastavaa, moninaista, vaihtelevaa ja saat-

taa näyttäytyä varsinaisena sekamelskana niiden tulkitsijalle. Tutkittaessa tulkintoja toisten ko-

kemista affekteista, eivät tulkitsijat voi tietää, mitä toisen osapuolen kehossa tai mielessä – saati 

näiden välillä tapahtuu. (Grosz 1994, 94.) Tämä moninaisuus tarjoaa erityisen herkulliset lähtö-

kohdat tutkijalle – siinä missä affekteja ei voida täsmällisesti nimetä, syntyy tutkijalle mahdol-

lisuus ja vapaus tehdä itsenäisesti tulkintoja tutkimusaineiston perusteella.  
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Tyypillisimmin affekteista puhutaan kuvailtaessa vuorovaikutustilanteita ja niihin liitetään 

usein myös emootion käsite. Sosiologiassa ja muussa sosiaalitieteiden tutkimuksessa emootiota 

pidetäänkin kattokäsitteenä, jonka alle affektit ja kokemukset sijoittuvat. (Ruusuvuori 2013, 

330-331.) Emootiot ovat läsnä myös Brian Massumin [2002] affektimääritelmässä, jota Jenny 

Sundén (2010, 49) lainaa; emootio on yksilön kokema tunne, mutta affektit ovat jotain emootion 

jälkeen tulevaa, syvempää, monimerkityksellisempää ja enemmän kuin niitä on mahdollista ku-

vailla. Emootion ja affektin suhde voidaan kiteyttää siihen, että emootio on ikään kuin prosessi, 

jonka ytimen affekti muodostaa (Frijda 2000, 61). Affektitutkimuksen uranuurtajan Sara Ah-

medin (2014, 5) mukaan emootiot ja affektit kuuluvat tiiviisti yhteen, sillä emootio on jotain, 

mitä yksilö tunnetasolla kokee ja affekti on se mitä tunnekokemuksesta aiheutuu. Tässä tutkiel-

massa emootiot ovat läsnä affekteissa siten, että tutkielman analyysiosiossa tarkastellaan af-

fekteja ja niistä seuranneita kokemuksia, eikä emootioita käsitellä erikseen.  

 

Toisin kuin emootiot, ovat affektit yhteydessä siihen, mitä jo tiedämme ja mitä olemme aiemmin 

kokeneet. Esimerkiksi aiemmat kokemukset syrjinnästä voivat ilmetä affekteina tilanteessa, 

jonka tulkitsemme samankaltaiseksi, kuin ne tilanteet, joissa aiempi syrjintäkokemus syntynyt. 

(Clough 2007, 2.) Affekteissa ovat siis läsnä henkilökohtaisiin kokemuksiin liittyvät tulkinnat, 

joiden taustalla voi olla monenlaisia syitä ja selityksiä, jotka johtavat affektien syntyyn (Ahmed 

2014, 40). Siinä missä affektien synnyssä ovat läsnä aiemmat yksittäiset henkilökohtaiset koke-

muksemme, on affekteissa kyse myös niiden suhteesta kulttuuriseen ja sosiaaliseen ympäris-

töön, jossa elämme (Paasonen 2017, 42-43). Nämä ulottuvuudet tuovat affekteihin oman maus-

teensa, jotka ovat välttämätön osa affektien reseptiä.   

 

Muiden ulottuvuuksien lisäksi kehollisuus on vahvasti läsnä affekteissa ja niiden tutkimuksessa. 

Anu Koivusen mukaan (2010, 9) affekti syntyy tiedostamattomana mielissämme ja se on aistit-

tavissa kehollisena kokemuksena. Affektien syntyprosessissa keholliset tuntemukset ikään kuin 

solmiutuvat sosiaalisiin suhteisiin ja kulttuurisiin käytänteisiin, jotka yhdessä muodostavat kir-

javan affektiivisen lankakerän (Hynnä 2018, 67). Elizabeth Groszin (1994, 23) mukaan keho 

tuleekin tunnistaa osana sosiaalista, poliittista ja kulttuurista kokonaisuutta. Grosz tiivistää af-

fektien olevan eräänlainen yhdistelmä mielen ja kehon välissä olevaa kokemusta. Christian von 
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Scheve (2017, 40 41) täydentää Groszia toteamalla affektien olevan alkukantaisiin tunteisiin 

perustuvia psyykkisten ja kehollisten reaktioiden yhteenkietoumia.  

 

Affektit ovat siis yksilön ja tämän ympärillä olevan maailman välisiä merkityssuhteita. Sara 

Ahmed (2014, 70) kuvaa affektien risteilevän ihmisten, kohtaamisten ja niille annettujen mer-

kitysten välillä. Viimein affekti ilmenee sen kokijan tai tulkitsijan kehollisena kokemuksena 

vuorovaikutustilanteessa. Affektien kuvaileminen voi olla haastavaa, eikä niille välttämättä 

löydy sanoja. Affektitutkimuksessa onkin tärkeää se, mitä affektit tekevät, ei niinkään se, mil-

laisia affektit ovat. Tässä tutkielmassa palvelunkäyttäjien kokemusten katsotaan olevan loppu-

tulos tulkituista affekteista.  

 

On esitetty, että affektien synnyssä läsnä olisivat myös vuorovaikutustilanteeseen osallistuvien 

yhteiskuntaluokat ja yhteiskunnalliset asemat. Suomessa ei varsinaisesti ajatella olevan sellaista 

yhteiskuntaluokkajakoa kuin esimerkiksi Iso-Britanniassa, mutta sosiaalipalvelunkäyttäjän ja 

sosiaalityöntekijän välisessä kohtaamisessa jonkinlainen hierarkia on kuitenkin usein läsnä. Ta-

vanomaisesti palvelunkäyttäjällä on elämässään sellainen tilanne, johon tämä tarvitsee apua tai 

tukea, jota sosiaalityöntekijän odotetaan tarjoavan. Tämä luo kohtaamiseen valta-asetelman, 

jossa palvelunkäyttäjä voi kokea olevansa alisteisessa asemassa suhteessa työntekijään. Tällai-

nen asetelma luo vuorovaikutustilanteeseen jännitteitä ja saa sen osapuolet herkistymään tilan-

teessa syntyville affekteille. (Wetherell 2012, 111.) 

 

Sekä Ahmed (2014, 70) että Margaretha Wetherell (2012, 47) tuovat esiin, että kuhunkin koke-

mukseen vaikuttavat aina affekteja synnyttäneen tilanteen tai asian lisäksi kulttuuriset ja sosiaa-

liset käsitykset ja merkitykset, joita asioille on annettu. Kun yksilöllä on olettamuksista ja en-

nakkoluuloista syntyneitä pelkoja esimerkiksi itselleen erilaista syntyperää olevia ihmisiä koh-

taan ja peloista kärsivä kohtaa eri syntyperää olevan ihmisen vuorovaikutustilanteessa, liikkuvat 

pelkääjän affektit kohtaamisessa olevien osapuolten välillä. Pelkääjän kanssa vuorovaikutusti-

lanteessa olevan on mahdollista tulkita pelkääjän affekteja, jotka voivat tulla esiin esimerkiksi 

epäluuloisuutena, arvosteluna tai vihamielisyytenä. Pelkääjän vuorovaikutustilanteeseen tuomat 
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affektit voivat johtaa pelkääjän vastaparin epämiellyttävään kokemukseen ja tämä voi tulkitse-

miensa affektien perusteella kokea esimerkiksi rasismia tai halveksuntaa, mitkä ovat lopputu-

lema pelkääjässä syntyneestä affektista.  

 

Toisena esimerkkinä varsin tavanomaista tilanteesta ja affektien synnyttämästä olettamisesta on, 

että ihmisten ajatellaan ja oletetaan olevan heteroseksuaalisia, jollei näiden ulkonäöstä ole pää-

teltävissä stereotypioiden mukaisesti jotain muuta seksuaalista suuntautumista – joskin päättely 

voi osoittautua vääräksi. Vuorovaikutustilanteessa edellä mainitun kaltainen olettaminen pitää 

sisällään affektiivisen tulkinnan tilanteesta ja olettamisen kohteena olevasta ihmisestä. Oletta-

minen kohdistuu ihmiseen sekä psykologisella että kehollisella tasolla ja mikäli olettaminen 

nousee vuorovaikutuksessa esiin, syntyy olettajan affektista kokemus heteronormatiivisuudesta 

ihmiselle, jonka seksuaalinen suuntautuminen on olettamisen kohteena. Ahmedin (2014, 69) 

mukaan kyse on kuitenkin yksilöiden kokemuksista ja jokaisen kokemusmaailma on omanlai-

sensa. Ei voida siis todeta kaikkien affektien ja niistä seuranneiden tulkintojen ja kokemusten 

olevan samanlaisia. 

 

Vaikka edellä mainitut esimerkit ovat sävyltään negatiivisia, voivat affektit itsessään olla niin 

positiivisia kuin negatiivisiakin (Paasonen 2014, 26). Affekteja kuvailtaessa ratkaisevinta on, 

millaisia merkityksiä affekteista kertovalle kuvailulle annetaan. Nämä merkitykset syntyvät 

merkitysverkostosta, johon liittyvät seikat rakentuvat kulloisessakin tilanteessa, kulttuurisesta 

ja sosiaalisesti omaksumistamme malleista ja merkityksistä ammentaen. Positiiviset affektit voi-

vat syntyä helpommin silloin, kun läsnä on tietous siitä mahdollisuudesta, että tilanne voi olla 

positiivinen. Kun vuorovaikutustilanteessa ovat läsnä positiiviset affektit, lähestymme mielel-

lämme tällaisia affekteja huokuvia tai tuottavia tilanteita. Mikäli kokemus on negatiivinen, seu-

raa siitä välttämiskäyttäytymistä, emmekä mielellämme hakeudu vastaavaan tilanteeseen uudel-

leen. (Ahmed 2010, 31-32.) Edellä mainitun kaltaiset positiivisten ja negatiivisten kokemusten 

merkitykset ovat läsnä myös palvelunkäyttäjien ja sosiaalityöntekijöiden vuorovaikutustilan-

teissa. Tässä tutkielmassa affektin voi ajatella olevan sosiaalityöntekijästä palvelunkäyttäjän tul-

kinnan mukaan tilanteeseen tuleva voima tai vire, joka määrittää palvelunkäyttäjän lopullisen 

kokemuksen kohtaamisesta.  
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Affektitutkimus kiinnittyy luontevasti fenomenologiseen tutkimusotteeseen, joka on tämän tut-

kielman löyhänä suuntaa antavana tutkimusotteena. Fenomenologinen tutkimusote sopii juuri 

tähän tutkielmaan sen affektien ja kokemusten tutkimiseen painottuvan luonteen ansiosta 

(Judén-Tupakka 2007, 63).  

 

4.2 Kokemukset tutkimuskohteena 
 

”Kokemus ei tarkoita yhtä asiaa, vaan paremminkin ketjua, jossa on ruumiillisuutta ja aisti-

muksellisuutta, subjektiivisuutta ja objektiivisuutta, yksilöllisyyttä ja yhteisöllisyyttä, ja niiden 

yhteisvaikutuksesta rakentuvaa merkityksellisyyttä, ajattelua, puhetta ja toimintaa.” 

 

Hyyppä, Harri 2014, 177 

 

Kokemukset ovat loputon jatkumo ja niitä tutkittaessa onkin onnistuttava poimimaan kokemuk-

sen tutkimuskontekstiin asettuva olennainen ydin. Tässä tutkielmassa ei-heteroseksuaalisesti 

suuntautuneiden palvelunkäyttäjien kokemusten olennainen ydin tavoitetaan sosiaalityönteki-

jöiden tulkittujen affektien kautta. Kokemuksia tutkimalla annetaan kokemukselle mahdollisuus 

tulla esiin, ja kokemuksen esiin tulemisen kautta voidaan tarvittaessa vaikuttaa olemassa ole-

viin, esimerkiksi institutionaalisiin tai yhteiskunnallisiin käytäntöihin. (Koivisto, Kukkola, La-

tomaa & Sandelin 2014, 14-16.) Kokemuksen esiin tuleminen tapahtuu myös tässä tutkimuk-

sessa, kun tietyt sosiaalityön palvelunkäyttäjät saavat äänensä kuuluviin.  

 

Mielenkiintoista kokemuksentutkimuksesta tekee se, ettei kerrottuja kokemuksia voida ottaa 

absoluuttisina universaaleina totuuksina. Kokemuksissa on kyse yksittäisten ihmisten subjektii-

visista tulkinnoista tilanteista tai toisten ihmisten kokemusmaailmoista. Kokemuksia tutkitta-

essa aineiston analyysi ja tulkinta perustuvat kuitenkin tutkijan kokemuksiin ja ymmärrykseen 

kuvatuista kokemuksista. Tutkijan on tämä myös itse käsitettävä, jotta tämä voi ymmärtää tut-

kimustaan. Kokemuksia tulkittaessa on siis tärkeää tuoda esiin juuri ne seikat, jotka kokemuk-

sensa ilmaissut vastaaja on kuvannut. Tutkija ei voi kokea sitä kokemusta, joka vastaajalla on 

ollut, mutta tutkija voi tuoda esiin kokemuksen sellaisena, kuin vastaaja on sen kuvannut. (Grosz 

1994, 94; Erkkilä 2006, 196; Perttula 2006, 143.) Toisten ihmisten kokemusmaailmojen arvi-
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ointi onkin erityisen riskialtista, sillä kokemuksia tulkittaessa on suuri mahdollisuus mennä har-

haan väärintulkintojen kautta. Toisten ihmisten tulkitut kokemukset voidaan raportoida vain tul-

kintoina, ei absoluuttisina totuuksina. Näin on myös tässä tutkielmassa.  

 

Kokemus tutkimuskohteena on mielenkiintoinen myös siksi, että kokemuksia on yhtä paljon 

kuin on kokijoitakin. Yksilöiden omat kokemukset kehoistaan, tuntemuksistaan, liikkeistään ja 

esimerkiksi yhteiskunnasta vaikuttavat siihen, miten kukin kokemuksia tulkitsee ja millaisia 

merkityksiä niille antaa (Grosz 1994, 70). Esimerkiksi kahden ihmisen välisessä vuorovaikutus-

tilanteessa syntynyt kokemus voi sinänsä olla helppo kuvailla. Kun asiaa lähdetään tarkastele-

maan syvemmin ja etsimään kokemuksista eri tasoja, kuten affekteja, muuttuu tehtävä tutki-

janäkökulmasta haastavammaksi.  

 

Koiviston ym. (2014, 14) mukaan kokemukset ovat aina kokemuksia jostain, jota kokemukset 

saattavat myös virheellisesti muokata. Väärät tulkinnat ja väärinymmärrykset ovat läsnä erityi-

sesti vuorovaikutustilanteissa, joissa on osallisina ihmisiä, joilla on taustallaan omat kokemuk-

sensa, motiivinsa ja tulkintatapansa. Tässä tutkielmassa läsnä ovat niin palvelunkäyttäjien teke-

mät tulkinnat ja kokemukset kuin tutkimuksentekijänkin tulkinnat, jotka kaikki pyritään esitte-

lemään mahdollisimman rehellisesti. Tämä pyrkimys ei kuitenkaan poista väärintulkintojen 

mahdollisuutta, jotka tahattomina mutta inhimillisinä saattavat tutkimustuloksiin vaikuttaa. 

Emme siis koskaan voi täysin tavoittaa tutkimukseen vastanneiden kokemuksia, mutta kerto-

musten ja tutkimustulosten perusteella niitä voidaan yrittää ymmärtää.  

 

Kokemuksentutkimusta on myös kritisoitu tutkijoiden keskuudessa. On sanottu, ettei kokemuk-

sentutkimus ole todellista tiedettä, sillä se ei ole yhtä vankasti todennettavissa kuin esimerkiksi 

luonnontieteen lainalaisuudet. (Koivisto ym. 2014, 16.) Tällaisesta poikkitieteellisestä kommen-

toinnista ei tule lannistua – eri tieteenaloilla on omanlaisensa tutkimukset ja menetelmät, mitkä 

toisten tieteenalojen edustajien mielestä saattavat vaikuttaa epätieteellisiltä. Siinä missä luon-

nontieteilijä arvioi sosiaalitieteisiin ja psykologiaan liittyvää kokemustentutkimusta, voisivat 

sosiaalitieteilijät ryhtyä arvioimaan esimerkiksi liposomien tutkimuksen hyödyllisyyttä asiasta 

enempää tietämättä.  
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Juha Perttula (2000, 430-431) toteaa (fenomenologisen) kokemusten tutkimuksen olevan jotain 

sellaista, jossa tutkijan tulkinnoilla on merkittävä asema tutkimustuloksissa – kokemusten tut-

kimus kun on aina tulkinnanvaraista. Siinä missä fenomenologinen tutkimusote tarjoaa tutkijalle 

varsin herkullisen mahdollisuuden kokemusten tulkinnalle, antaa myös tässä tutkielmassa teo-

reettisena viitekehyksenä käytettävä queer-teoria tulkinnoille tilaa. Tila otetaan luonnollisesti 

niin, että tulkinnoissa pysytään totuudessa ja kuvatut affektit ja kokemukset tuodaan esiin sel-

laisina, kuin ne on tutkimusaineistossa kuvailtu. 

 

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että kokemuksia tutkittaessa on tärkeää, että tutkimuksente-

kijä pyrkii lähestymään tutkimusaineistoa mahdollisimman neutraalisti ja välttää omien mieli-

piteidensä tai ennakko-olettamustensa tuomista tulosten tulkintaan. Aiemman tutkimuksen pe-

rusteella olisi mahdollista olettaa, että tämän tutkielman tuloksissa esiintyvät palvelunkäyttäjien 

kokemukset olisivat pääosin negatiivisia. Mitään ennakko-oletuksia ei kuitenkaan aseteta ja tut-

kimustulokset esitetään asianmukaisesti ja neutraalisti sellaisina, kuin tulokset tosiasiallisesti 

ovat. Kokemus ei ole vain yksi, vaan sillä on monta eri ulottuvuutta ja tasoa, jotka muodostuvat 

kokijan ja kerrotun kokemuksen tulkitsijan analysoinnin tuloksena. 
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5. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

Tämän tutkielman aineisto on kerätty kirjoituspyyntönä. Seuraavaksi kuvailen tarkemmin sekä 

aineistonkeruuprosessia että kerättyä aineistoa. 

 

5.1 Aineistonkeruu 

 

Kokemuksentutkimukselle tyypillisiä aineistonkeruutapoja ovat haastattelut ja kirjoituspyyn-

nöt, sekä konkreettisen aineiston, kuten piirrosten tai valokuvien keruu (Perttula 2006, 140). 

Pohdin pitkään, valitsenko aineistonkeruumenetelmäksi haastattelun vai kirjoituspyynnön. 

Haastattelun etuna olisi ollut mahdollisuus tarkentaa haastateltaville sitä, mistä tässä tutkiel-

massa on kysymys ja esittää tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä. Toisaalta mielikuvani siitä, 

että haastattelemalla tutkimusaineistoa saataisiin esimerkiksi kirjoituspyyntöä syvällisempiä 

vastauksia, ei välttämättä pidä paikkaansa. Vuorovaikutustilanteessa haastateltaessa ihmiset ar-

vioivat sitä, mitä voivat ja haluavat kulloinkin kertoa, mikä voi jättää pimentoon olennaisia asi-

oita, jotka esimerkiksi kirjoituksissa tulevat ilmi. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006; 

Tuomi & Sarajärvi 2018, 94.) Kirjoituspyynnön puolesta puhui erityisesti kirjoitusten vastaajille 

tarjoama mahdollisuus kertoa kokemuksistaan täysin omin sanoin, vailla haastattelijan tarken-

tavia kysymyksiä, joita ilman ajattelen vastaajien kertoneen sen, minkä itse katsoivat olen-

naiseksi. Lisäksi aineistonkeruumenetelmän valintaan vaikuttivat ajankäytölliset syyt. 

 

Edellä mainittujen seikkojen perusteella tämän tutkielman aineistoksi valikoituivat siis ei-hete-

roseksuaalisesti suuntautuneiden sosiaalityön palvelunkäyttäjien kirjoitukset, joita keräsin säh-

köisellä kyselylomakkeella (ks. liite 1). Kirjoituspyyntöä jaettiin maalis – toukokuussa 2017 

Facebook-ryhmissä, joihin kuuluu lhbq- ihmisiä, sekä Setan ja Sateenkaariperheet ry:n jäsenten 

postituslistoilla. Internet-osoite, jossa kyselylomake sijaitsi, oli avoinna maaliskuun alusta tou-

kokuun loppuun vuonna 2017. Vastaajia pyydettiin kertomaan taustatietoina oma kokemuk-

sensa seksuaalisesta suuntautumisestaan ja sukupuolestaan, sekä ikä ja asuinpaikkakunnan asu-

kasmäärällinen koko. Vapaalle tekstille oli erillinen osio, johon vastaajia pyydettiin kuvaile-

maan yhtä kokemustaan vuorovaikutustilanteesta sosiaalityöntekijän kanssa. Olennaista vuoro-
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vaikutustilanteelle oli, että vastaajan ei-heteroseksuaalinen suuntautuminen oli sosiaalityönte-

kijän tiedossa joko ennestään tai niin että asia tuli vuorovaikutustilanteessa esiin. Kyselylomak-

keella oli tarjolla apukysymyksiä, joita vastaaja sai halutessaan käyttää. Lopuksi pyysin luvan 

tallentaa vastaukset yhteiskunnalliseen tietoarkistoon. Vastaukset tallentuivat samalle Google 

Forms - alustalle, millä kyselylomakekin sijaitsi. Kaikki vastaukset annettiin anonyymeinä, eikä 

vastaajien henkilöllisyys ole tiedossani tai selvitettävissä. 

 

Vastausten lukumäärälle en asettanut varsinaisia tavoitteita. Laadullisessa, erityisesti opinnäy-

tetöiden tasoisissa tutkimuksissa, ei tutkimusaineiston määrällä ei ole suurta merkitystä. Olen-

naista on, että vastaajilla on omakohtaista kokemusta tai näkemystä siitä asiasta, joka on tutki-

muksen kohteena. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 107.) Toiveenani oli, että saisin muutamia kirjoi-

tuksia, mutta kirjoituksia tulikin useita.  

 

5.2 Aineisto 
 

Kirjoituspyyntöön vastasi yhteensä 41 vastaajaa. Siirsin vastaukset kyselylomakkeelta Excel-

taulukkoon, jossa lajittelin aineiston. Jouduin pohtimaan, mihin raja analysoitavaksi hyväksyt-

tävän aineiston kanssa vedetään. Selkeästi poissuljettavia olivat vastaukset, joissa kuvailtiin 

kohtaamista terveydenhuollon työntekijöiden kanssa, arvioitiin sosiaalityöntekijän syntyperää 

(hämäläinen), vastaus oli selkeästi annettu vitsailumielessä (vastaaja kertoi olevansa sukupuo-

leltaan taisteluhelikopteri) tai kohtaamiskertomuksen keskiössä oli vastaajan sukupuoli, eikä 

seksuaalinen suuntautuminen. Ulkopuolelle jäivät myös vastaukset, joissa ei kuvailtu kirjoitus-

pyynnön mukaisesti yksittäistä kohtaamiskokemusta, vaan kerrottiin esimerkiksi sosiaalityön-

tekijöiden tekemistä kirjauksista, joissa palvelunkäyttäjän seksuaalinen suuntautuminen oli esi-

tetty virheellisesti. Mietin myös, hyväksynkö analysoitavaksi kirjoitukset, joissa yhden kohtaa-

misen sijaan kuvaillaan useampia vuorovaikutustilanteita tai pitkäkestoisia asiointisuhteita sa-

man sosiaalityöntekijän kanssa. Päädyin kuitenkin sulkemaan aineiston ulkopuolelle kaikki sel-

laiset vastaukset, joissa ei noudatettu kirjoituspyynnön ohjeistusta.  
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Analysoitavaksi hyväksyin lopulta 12 vastausta, jotka olivat pituudeltaan kahdesta sanasta pi-

dempiin kuvauksiin. Vastaajien taustatiedot on esitelty seuraavalla sivulla taulukossa 1. Vastaa-

jien tietoja on vastaajien anonymiteetin vahvistamiseksi yhdistetty asuinpaikkoja ja sukupuo-

lenkokemus-kategorioiden osalta siten, ettei näihin kategorioihin jäänyt vain yhtä vastausta. 

Seksuaalisen suuntautumisen kohdalla tällaisia yhdistelyjä ei voitu mielekkäästi tehdä, mutta 

arvioni mukaan yksittäinen tieto seksuaalisesta suuntautumisesta ei mahdollista päättelyä vas-

taajan henkilöllisyydestä. Tarkemmat taustatiedot selviävät seuraavalla sivulla olevasta taulu-

kosta. 
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Kirjoituspyyntöön vastanneet iän, asuinpaikan, seksuaalisen suuntautumisen ja suku-

puolenkokemuksen mukaan 

 

IKÄ lkm 

alle 20 4 

20–29 5 

30–39 3 

 

ASUINPAIKKA lkm 

Pääkaupunkiseutu 3 

Suuri kaupunki (yli 100 000 asukasta) 3 

Keskisuuri tai pieni kaupunki (alle 100 000 asukasta) 4 

Maaseututaajama tai –keskus, harvaan asuttu maaseutu 2 

 

SEKSUAALINEN  

SUUNTAUTUMUNEN 

lkm 

Lesbo 2 

Homo 1 

Biseksuaali 4 

Panseksuaali 4 

Muu/en tiedä 1 

 

KOKEMUS OMASTA SUKUPUOLESTA lkm 

En halua määritellä 2 

Nainen 6 

Mies 2 

Muun sukupuolinen, queer tai sukupuoleton 2 
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6. AINEISTON ANALYYSI 

 

Tässä luvussa esittelen aineiston analyysimenetelmän, analyysiprosessin, sekä tutkimuksen eet-

tiset lähtökohdat. 

 

6.1 Teoriaohjaava sisällönanalyysi 
 

Tämän tutkielman analyysimenetelmäksi valikoitui abduktiiviseksikin päättelyksi kutsuttu teo-

riaohjaava analyysi. Teoriaohjaavaa analyysiä pidetään erityisen sopivana fenomenologisen tut-

kimuksen analyysimenetelmänä, ohjaahan tätä tutkielmaa löyhästi fenomenologinen tutkimus-

ote. Toivoin aineiston analyysimenetelmän olevan joustava, enkä siksi päätynyt puhtaasti ai-

neisto- tai teorialähtöiseen analyysiin. Joustavuus on omiaan myös queer-teoreettiselle tutki-

mukselle ja affektitutkimukselle, jotka molemmat perustuvat tulkinnanvapauteen ja kriittiseen 

otteeseen. Teoriaohjaava analyysi suokin analyysintekijälle vapauden seikkailla aineiston ja teo-

rian välillä, mahdollistaen aineiston ja teorian suhdetta koskevien päätelmien tekemisen. (Tuomi 

& Sarajärvi 2018, 122-125.)  

 

Teoriaohjaavan sisällönanalyysin prosessi alkaa aineistolähtöisenä analyysina, josta päädytään 

teorialähtöiseen analyysiin. Analyysissa näkyy tutkimuskohteesta tiedossa oleva aikaisemmista 

tutkimuksista saatu tietous, josta tuloksille voidaan tarvittaessa jäljittää selityksiä (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka, 2006). Teoriaohjaavan sisällönanalyysin viimeisessä vaiheessa ana-

lyysin käsitteistö luodaan aiemman tutkimuksen tai teoreettisen viitekehyksen perusteella. 

Aiemman tutkimuksen ja teorian ei kuitenkaan katsota olevan ehdottomia totuuksia, vaan ana-

lyysissä on tilaa myös uudenlaisille oivalluksille. Kiteytettynä voidaan ajatella, että aiempi tut-

kimus tarjoaa aineison rinnalla teoriaohjaavalle sisällönanalyysille polkuja, joita pitkin analyy-

sin valossa voi kulkea kohti analyysipolun teorialähtöistä päätepistettä. (Tuomi & Sarajärvi 

2018, 122-125.) Onnistuneesti kuljetun analyysipolun varrella tehdyt päätelmät johtavat tutki-

musaineistosta tulkittujen ilmiöiden ja tulosten johdonmukaiseen esittämiseen tutkielman syn-

teesissä (Puusa 2011, 116). Ajattelen tämän tutkielman olevan luonteeltaan ja tavoitteeltaan sel-

lainen, että valitsemani analyysimenetelmä mahdollistaa aineiston analyysin ja tulosten esittä-

misen mahdollisimman monipuolisina ja johdonmukaisina. 
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6.2 Analysointiprosessi 

 

Aloitin tutkimusaineistoni analysoinnin lukemalla aineiston läpi ilman, että varsinaisesti etsin 

aineistosta tiettyjä teemoja tai ilmaisuja. Aineisto oli minulle toki tuttu ennestään, sillä olin sen 

aiemmin siirtänyt helposti käsiteltävään muotoon Excel-taulukkoon ja olin myös tämän tutkiel-

man kirjoitusprosessin aikana muodostanut alustavan käsityksen aineistosta.  

 

Noudatin läpi analysointiprosessin teoriaohjaavan sisällönanalyysin vaiheita (Tuomi & Sara-

järvi 2018, 139-143), aloittaen prosessin aineiston redusoinnista eli pelkistämisestä. Luin aineis-

ton läpi useamman kerran etsien ilmaisuja ja ulottuvuuksia, joiden tulkitsin kuvaavan sosiaali-

työntekijöiden vuorovaikutustilanteisiin tuomia affekteja – etsin siis vastauksia ensimmäiseen 

tutkimuskysymykseeni. Tulkituissa affekteissa olennaista oli, että ne olivat yhteydessä palve-

lunkäyttäjien ei-heteroseksuaaliseen suuntautumiseen, joka tuli ilmi vuorovaikutustilanteessa 

tai oli jo aiemmin sosiaalityöntekijän tiedossa. Samalla pyrin tulkitsemaan, millaisiin kokemuk-

siin affektit olivat johtaneet ja hahmottelin affektien rinnalla pelkistyksiä myös kokemuksista. 

Tässä vaiheessa huomasin, ettei analysointiprosessin selkeyden takia ole järkevää tarkastella 

sekä affekteja että kokemuksia samaan aikaan, joten päätin keskittyä ensin affektien tulkitsemi-

seen. Klusteroin eli ryhmittelin affektien tulkinnat värikoodien perusteella. Pohdin pitkään, mi-

ten nämä ryhmät nimeäisin, jotta niiden sisältö olisi mahdollisimman selvästi ymmärrettävissä 

– affektien sanoittaminen ja nimeäminen kun on kovin haastavaa. Päädyin nimeämään ryhmät 

vastaajien käyttämiä ilmaisuja, kuten ”halveksunta”, mukaillen.  

 

Ryhmittelyn jälkeen yhdistelin samankaltaisia ryhmiä ja abstrahoin eli käsitteellistin ryhmitte-

lemäni affektit uusien pääkäsitteiden alle. Affektien abstrahoinnin jälkeen tarkastelin rinnakkain 

sekä käsitteellistettyjä affekteja että tutkimusaineistoa. Etsin siis vastauksia toiseen tutkimusky-

symykseeni, jonka tavoitteena on selvittää, millaisiin kokemuksiin nämä vuorovaikutustilan-

teissa tulkitut sosiaalityöntekijöiden affektit ovat palvelunkäyttäjien kohdalla johtaneet. Analy-

soin kokemukset samoin kuin affektitkin, ensin ne klusteroiden ja sitten abstrahoiden. Nimesin 

sekä affektien että kokemusten pääkäsitteet aineistostani ja queer-teoriasta tunnistamieni tee-

mojen perusteella. Monet tulkitut affektit ja kokemukset olisivat sopineet useammankin otsikon 
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alle ja oivalsinkin tässä kohdassa, että jokainen kokemus on omanlaisensa, mutta niistä voi löy-

tää yhdistäviä tekijöitä. (Niskanen 2006, 107-109.) 

 

Seuraavaksi yhdistin affektien ja kokemusten pääkäsitteet käsitepareiksi. Käsitepareissa ensin 

mainitaan tulkittujen affektien pääkäsite ja seuraavaksi kokemusten pääkäsite. Affekteja tutkit-

taessa itse affekteja merkittävämpää on se, mitä affektit tekevät tai mihin ne johtavat (Koivunen 

2010, 8) ja päädyin valitsemaani tulosten esittämistapaan voidakseni osoittaa affektien ja koke-

musten väliset syy-seuraussuhteet. Analyysiprosessin aikana kiinnitin huomiota siihen, että suu-

rin osa tulkituista affekteista ja kokemuksista asettuvat heteronormatiivisuuden kattokäsitteen 

alle. Tässä vaiheessa tuntui luontevalta luoda jo käsitteellistetylle aineistolle vielä yksi tutkiel-

man keskeisiä käsitteitä mukaileva kokonaisuus, jonka alle muodostamani tulkinnat luontevasti 

asettuivat. 

 

Heteronormatiivisuuden käsitteen alle tekemieni aineistosijoitusten jälkeen minulla oli edelleen 

käsitteellistämättä tutkimusaineiston suppeimmat vastaukset, joissa palvelunkäyttäjät kuvailivat 

vuorovaikutustilanteen olleen vain ”normaali” tai ”neutraali”. Vastausten vähäisyyden ja sup-

peuden takia pelkistäminen oli haastavaa, joten päädyin jättämään tämän vaiheen väliin ja loin 

suoraan pääkäsitteet, jotka kuvaavat affekteja ja niistä seuranneita kokemuksia. Nämä pääkäsit-

teet sijoitin Tasavertaisuus kohtaamisissa-otsikon alle.  

 

Tuloksia tulkitessani tunnistin siis aineistosta affekteja ja päättelin, millaisiin kokemuksiin ne 

vastaajien kohdalla ovat johtaneet. Analyysissä aiempaa tutkimusta, mutta tarkoituksenani ei 

kuitenkaan ollut varsinaisesti vertailla tuloksia. Kuljetin analyysissä löyhästi mukana myös 

queer-teoriaa, jonka otin aktiivisesti mukaan tulosten tulkinnassa. Tulosten tulkinnassa olivat 

läsnä myös sosiaalityön eettiset lähtökohdat. Ensisijaisesti tulosten tulkintaa ohjasivat kuitenkin 

tutkimusaineistosta syntyneet päätelmäni, sekä tämän tutkielman teoreettinen viitekehys. 
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6.3 Tutkimusetiikka 

  

Tämän tutkielman aiheen valintaa ohjasivat mielenkiintoni lisäksi eettinen ulottuvuus ja epis-

teemiset arvot. Tutkimusaihe liittyy vahvasti yhdenvertaisuuteen ja mahdollisten syrjivien käy-

tänteiden tunnistamineen. Tekemieni tiedonhakujen perusteella olen päätellyt, ettei varsinkaan 

suomalaista tutkimusta ei-heteroseksuaalien sosiaalityön palvelunkäyttäjien kokemuksista ole 

tarjolla. Tämä tutkielma siis täydentää aiempaa kansainvälistä, joskin kovin vähäistä, tutkimusta 

aiheesta. Tutkielman aiheenvalinnassa olivat läsnä myös moraaliset arvot; vähemmistössä ole-

van palvelunkäyttäjäryhmän kokemuksia tutkimalla voidaan osoittaa mahdollisia kehittämiside-

oita näiden palvelunkäyttäjien kohtaamista koskien. Voidaankin sanoa, että tämän tutkielman 

intressinä on osaltaan edistää tiettyjen yksilöiden tyytyväisyyttä yhteiskunnan tarjoamien pal-

veluiden käyttäjinä. Tokikaan pelkät tutkimustulokset eivät saa muutosta aikaiseksi, mutta ne 

tarjoavat tietoa siitä, mitä muutettavaa toimintatavoissa voisi olla. Toisaalta tulokset tuovat esiin 

myös sen, mitkä seikat ovat sellaisia, joihin palvelunkäyttäjät ovat tyytyväisiä. Tarkoituksena ei 

suinkaan ole siis esittää vain epäkohtia, vaan tuoda ilmi myös toimivia käytänteitä. 

 

Tämän tutkielman teoreettisen viitekehyksen valinnassa läsnä oli ajatus siitä, että teorian tulee 

tukea tutkimuskysymystä. Vaikka queer-teoriaa on joillain tahoilla kritisoitu ja kutsuttu jopa 

epätieteeksi, tukee se erityisen hyvin juuri tätä tutkielmaa. Ajattelen teoreettisen viitekehyksen 

valinnan olleen eettinen myös siitä näkökulmasta, ettei kyseinen teoria ole vallalla oleva teoria 

varsinkaan sosiaalityön tutkimuksessa. Näin voin teoriavalinnallani tuoda lisämaustetta myös 

sosiaalityön tutkimukseen. 

 

Tutkimuksen epistemologista ja eettistä ulottuvuutta pyrin edistämään sillä, että tutkimuksen 

teoriaperusta ja käytettävä tutkimusmenetelmä sopivat mahdollisimman hyvin yhteen. Tutki-

musmenetelmien katson eettisestä näkökulmasta olevan päteviä, sillä teoreettiseen viitekehyk-

seen sopivina ne ohjaavat matkaa tutkimuskysymyksestä kohti tutkielman lopputulosta.  Mene-

telmien valinnassa huomioin myös tutkimuskohteen kunnioittamisen. Tutkimuksen luotetta-

vuutta olen edistänyt kirjoittamalla tutkimusprosessin auki mahdollisimman läpinäkyvästi. 
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Lähestyin tutkielmaa sillä ajatuksella, että halusin selvittää, miten tietty todellisuuden osa toi-

mii. Tämä ohjasi myös aineistonhankinnassa ja aineiston rajaamisessa analyysivaiheessa. Tut-

kimusaineiston keräsin siis kirjoituspyyntönä. Kirjoituspyyntöön vastanneet henkilöt ovat olleet 

tietoisia nimestäni ja siitä, että olen sosiaalityön pääaineopiskelija. Vastaajat eivät ole olleet 

tietoisia siitä, että työskentelen sosiaalityöntekijänä, minkä arvelen luoneen vastaustilanteesta 

neutraalimman verrattuna siihen, että työni olisi ollut vastaajien tiedossa. Eettisten periaatteiden 

mukaisesti kerroin kyselylomakkeessa tarkoin se, millaista tutkimusta teen ja mikä on tutkimuk-

sen tarkoitus. Aineistoa kerätessäni pyysin vastaajilta suostumuksen aineiston arkistointiin, 

koska ajatuksenani oli hakea arkistointilupaa tietoarkistosta. Kirjoituspyynnössä en pyrkinyt oh-

jaamaan vastaajia, mutta olin antanut näille joitain tukikysymyksiä, joita vastaajat halutessaan 

saattoivat käyttää apuna kirjoitelman laatimisessa (Perttula 2006, 141).  

 

Sekä seksuaalinen suuntautuminen, että sosiaalityön palveluiden käyttäminen voivat olla arka-

luontoisia asioita (Davison 2004, 379), joten vastaajien anonymiteetin säilyminen on ollut en-

siarvoisen tärkeää. Analyysissani olen välttänyt sellaisia kuvailuja, joista vastaaja voisi olla tun-

nistettavissa. Vastaajien henkilöllisyys ei ole ollut itsenikään tiedossa, mikä osaltaan on helpot-

tanut anonymiteetin säilyttämistä. Vahvan anonymiteetin tarjoaa myös se, etten vastauksia lai-

natessani tuo vastaajista esiin muita tietoja kuin näiden seksuaalisen suuntautumisen ja suku-

puolenkokemuksen. Taustatiedot on esitelty erikseen kappaleessa 5.2. Anonymiteettiä vahvis-

taakseni olen yhdistänyt taulukossa 1 sellaisia taustatietoja, joiden perusteella ei voi päätellä 

vastaajan henkilöllisyyttä. Tällaisia taustatietoja olivat esimerkiksi vastaajan asuinpaikkaa kos-

kevat ”Maaseututaajama tai –keskus” sekä ”Harvaan asuttu maaseutu”.  

 

Aineistoa kerätessäni ja käsitellessäni tiedostin, että vastaajat ovat voineet kokea olevansa haa-

voittuvaisia käytyään läpi mahdollisia negatiivisia, jopa traumaattisia kohtaamiskokemuksia 

kirjoituspyyntööni vastatessaan. Olenkin vastaajille hyvin kiitollinen, että nämä ovat jakaneet 

omat kokemuksensa kanssani ja antaneet minulle mahdollisuuden tuoda palvelunkäyttäjien 

ääntä kuuluviin tämän tutkielman välityksellä.  

 

Tutkimusaineistoa analysoidessani olin erityisen tarkkana sen suhteen, etteivät olemassa olevat 

oletukseni tai ennakkoluuloni vaikuttaneet tutkielman päätelmien tekoon. Ennakkokäsitysten 
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tuominen mukaan päätelmiin on inhimillistä. Pyrin itsekin tunnistamaan omat ennakkokäsityk-

seni ja niiden mahdollisen vaikutuksen tutkimustuloksiin. Raportoinnissa kunnioitan tutkimuk-

seen osallistuneita siten, etten arvioi vastaajia tai vastauksia esimerkiksi hyviksi tai huonoiksi. 

Kerron vain sen, minkä vastaajat ovat omakohtaisesta kokemuksestaan kertoneet ja miten olen 

kertomukset tulkinnut. Näitä tulkintoja tehdessäni olen tiedostanut, että teen tulkintoja tulkin-

noista eli kokemuksista, joista jokainen on ollut subjektiivinen kokemus ja kokijalleen tosi. 

 

Tutkimustuloksilla ei ole suoraan vaikutusta vastaajiin, mutta tulokset voivat vaikuttaa näihin 

välillisesti. Tämä tutkielma tuottaa sellaista tietoa, jota ei juuri ole aiemmin ollut saatavilla ja 

tiedon avulla voidaan vaikuttaa tuleviin palvelunkäyttäjien ja sosiaalityöntekijöiden kohtaami-

siinkokemuksiin. Tavoitteena on, että tämän tutkielman avulla voitaisiin tuottaa uudenlaisia so-

siaalityön käytänteitä. (Orme & Briar-Lawson 2010, 53.) Huomionarvoista on toki se, ettei sek-

suaalinen suuntautuminen ainoa yksilöä kuvaava tai määrittävä ominaisuus. Kaikenlaisten ih-

misryhmien sisältä löytyy loputtomiin uusia ryhmiä ja yksilöitä, joilla on erilaisia ominaisuuksia 

ja tarpeita, ja onkin tärkeää huomata ulkoapäin homogeenisten ryhmien olevan heterogeenisia 

(Juhila 2006, 108). Myös ei-heteroseksuaalisiin sosiaalipalveluiden käyttäjiin mahtuu monen-

laisia ihmisiä, joilla on jokaisella omanlaisensa ominaisuutensa, toiveensa ja tarpeensa. Tämän-

kin tutkielman yhteenvedossa siis totean, ettei tietylle ryhmälle voida määritellä universaaleja 

tarpeita, vaan jokaisen ryhmän jäsenen kanssa työskentely vaatii tilanteittaista herkkyyttä ja yk-

silöllistä työotetta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

7. HETERONORMATIIVISUUS AFFEKTIEN TAUSTALLA 

 

Seuraavaksi tarkastelen aineisto-otteiden kautta, millaisia sosiaalityöntekijöiden affekteja ei-he-

teroseksuaalisesti suuntautuneiden palvelunkäyttäjien ja sosiaalityöntekijöiden vuorovaikutus-

tilanteissa on tulkittavissa. Näiden tulkittujen affektien perusteella päättelen, millaisia koke-

muksia palvelunkäyttäjille on vuorovaikutustilanteissa syntynyt. Luvun alaotsikot on nimetty 

siten, että ensin mainitaan sosiaalityöntekijöiden tulkitut affektit ja seuraavaksi se, millaisiin ei-

heteroseksuaalisesti suuntautuneiden palvelunkäyttäjien kokemuksiin nämä tulkitut affektit 

ovat johtaneet.      

 

7.1 Normatiivisista olettamuksista kiistettyihin seksuaali-identiteetteihin 

 

Normatiivisilla olettamuksella viitataan tässä sosiaalityöntekijöiden tulkittuihin affekteihin, 

jotka ovat tuoneet vuorovaikutustilanteeseen olettamuksen palvelunkäyttäjien heteroseksuaali-

sesta suuntautumisesta tai että nämä muutoin asettuvat esimerkiksi perhemallissaan hetero-olet-

tamukseen sopivaan muottiin.  

 

Seuraavissa aineisto-otteissa käy ilmi, kuinka sosiaalityöntekijöiden hetero-olettamukset ovat 

tulleet esiin sosiaalityöntekijöiden sanavalinnoissa:  

 

”...hän (sosiaalityöntekijä) kysyi asunko jonkun pojan kanssa...”  

  Panseksuaali, ei halua määritellä sukupuoltaan (juridisesti nainen) 

 

”...mainittuani juuri päättyneen pitkän parisuhteeni ex-kumppanini kanssa hän 

(sosiaalityöntekijä) ensin oletti kyseessä olevan poikaystävä...” 

  Panseksuaali, ei halua määritellä sukupuoltaan 

 

Edellisissä otteissa on nähtävissä, miten sosiaalityöntekijät ovat sanavalinnoillaan ilmaisseet 

olettavansa, että palvelunkäyttäjien seurustelukumppanit ovat vastakkaista sukupuolta. Sosiaa-

lityöntekijät eivät ole aineisto-otteiden perusteella tarjonneet tai jättäneet tilaa palvelunkäyttä-

jien muunlaisille seksuaalisille suuntautumisille. Tuomalla puheessaan esiin palvelunkäyttäjiin 
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kohdistamansa hetero-olettamuksen, ovat sosiaalityöntekijät pitäneet itsestään selvänä palve-

lunkäyttäjien heteroseksuaalista suuntautumista (Kizinger 2005, 222), mikä on johtanut palve-

lunkäyttäjien kokemukseen näiden seksuaali-identiteettien lähtökohtaisesta sivuuttamisesta. 

 

Seuraavassa aineistolainauksessa on tulkittavissa sosiaalityöntekijän normatiivisiin olettamuk-

siin perustuva affekti:  

 

”Kun sanoin olevani bi, hän (sosiaalityöntekijä) sanoi että aika nuorena olen läh-

tenyt miettimään tällaisia asioita.” 

  Biseksuaali, nainen 

 

Edellä sosiaalityöntekijä on tuonut vuorovaikutustilanteeseen normatiivisen olettamuksen af-

fektin. Kyseenalaistamalla ei-heteroseksuaalisen palvelunkäyttäjän kokemuksen seksuaalisesta 

suuntautumisestaan on sosiaalityöntekijä osoittanut ei-heteroseksuaalisuuden olevan jotain sel-

laista, mitä tulisi miettiä vasta joskus vanhempana. Sosiaalityöntekijän affektista on tulkitta-

vissa, että ei-heteroseksuaalisuus on jotain sellaista, jonka olemassa olon voi kyseenalaistaa ja 

asettaa normista poikkeavaan asemaan suhteessa normaalina pidettävään heteroseksuaalisuu-

teen. On todennäköistä, ettei sosiaalityöntekijä olisi kyseenalaistanut palvelunkäyttäjän koke-

musta, mikäli tämä olisi kertonut olevansa seksuaaliselta suuntautumiseltaan hetero. Palvelun-

käyttäjän seksuaali-identiteettiin kohdistuvat normatiiviset olettamukset ovat aineisto-otteen pe-

rusteella johtaneet siihen, että palvelunkäyttäjän seksuaali-identiteetti on määrittynyt vuorovai-

kutustilanteessa kiistetyksi tai vähintäänkin kyseenalaistetuksi. 

 

Seuraavassa aineisto-otteessa läsnä ovat normatiiviset olettamukset: 

 

”...(sosiaalityöntekijä) oli jostain syystä hyvin kiinnostunut siitä, kumpi meistä Äi-

deistä oli lapsen biologinen, synnyttänyt, ””oikea”” Äiti -aivan kuin toinen ei olisi 

””oikea”” Äiti tai että biologisuudella olisi ollut jotain syvempää merkitystä 

””kiintymyssuhteelle””...” 

  Lesbo, nainen 

 

Aineisto-otteen perusteella sosiaalityöntekijä on kysynyt, kumpi vanhemmista on lapsen biolo-

ginen vanhempi ja on vastauksen saatuaan sivuuttanut ei-biologisen vanhemman. Lainauksesta 
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on tulkittavissa, että sosiaalityöntekijä on olettanut lapsen synnyttäneen vanhemman olevan ”oi-

kea” vanhempi ja pitänyt ei-biologista vanhempaa ulkopuolisena henkilönä. Tällä sosiaalityön-

tekijä on osoittanut pitävänsä eriarvoisina ei-heteroseksuaalisia vanhempia, jotka perheen oman 

käsityksen mukaan ovat keskenään yhdenvertaisia. Lainauksesta on tulkittavissa sosiaalityönte-

kijän normatiivisiin olettamuksiin perustuva asenteellinen affekti, jonka perusteella sosiaali-

työntekijä samaa sukupuolta olevien vanhempien olevan keskenään eriarvoisia.  

 

Edellinen aineisto-ote jatkuu seuraavasti: 

 

”Yritimme painottaa, että olemme tietenkin tasavertaisesti lapsen vanhempia eikä 

biologisuudella sinällään ole tässä asiassa mitään merkitystä, mutta emme tiedä, 

ymmärsikö sosiaalityöntekijä mitä tarkoitimme.” 

Lesbo, nainen 

 

Otteen perusteella palvelunkäyttäjä kumppaneineen on pyrkinyt vaikuttamaan sosiaalityönteki-

jän olettamuksiin ja pyytänyt suoraan, ettei vanhempia asetettaisi keskenään eriarvoiseen ase-

maan. Pyynnöistä huolimatta sosiaalityöntekijä on jatkanut puheessaan vanhempien eriarvois-

tamista ja ylläpitänyt normatiivisia olettamuksiaan siitä, miten samaa sukupuolta olevien van-

hempien roolit jakautuvat. Sosiaalityöntekijä ei ole huomioinut, että vanhemmat ovat saaneet 

lapsen yhdessä, eikä biologialla ole vanhempien ja lapsen suhteessa ollut merkitystä.  

 

Aineisto-otteen perusteella palvelunkäyttäjä on jäänyt epätietoisuuteen siitä, onko sosiaalityön-

tekijä ymmärtänyt, kun palvelunkäyttäjä on selventänyt vanhempien todellisia rooleja. Lainauk-

sesta tosin on pääteltävissä, ettei sosiaalityöntekijä ole asiaa sisäistänyt, sillä tämä ei ole luopu-

nut normatiivisista olettamuksistaan. On tulkittavissa, ettei sosiaalityöntekijä ole olettamustensa 

johdosta osannut tavoittaa sitä, millaiset roolit samaa sukupuolta olevien vanhempien perheissä 

on. Näin sosiaalityöntekijän vuorovaikutustilanteeseen tuomat affektit ovat luoneet kokemuk-

sen palvelunkäyttäjien identiteettien kiistämisen sekä ei-heteroseksuaalisina henkilöinä että 

vanhempina. Edellisessä aineisto-otteessa esiintyneiden affektiivisten olettamusten kaltaisia 

olettamuksia esiintyy myös Goldbergin ym. (2007, 53) tutkimuksen tuloksissa, joissa samaa 

sukupuolta olevat pariskunnat ovat kokeneet sosiaalityöntekijöiden olettaneen parisuhteen ja 

vanhemmuuden olevan tietynlaista vain sen vuoksi, että vanhemmat sattuvat olemaan samaa 

sukupuolta. 
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Myös seuraavassa vuorovaikutustilanteesta kuvatussa aineisto-otteessa käyvät ilmi normatiivi-

set olettamukset: 

 

”...poikaystävän hankkiminen parantaisi elämänlaatuani ja toisi minulle sisältöä 

elämään... Olin tuonut aiemmin esiin sen, että kuulun vähemmistöön ja sateen-

kaari-ihmisiin, enkä halua itselleni poikaystävää... Hänen (sosiaalityöntekijän) 

mielestä minun olisi myös ollut hyvä harkita perheen perustamista (miehen 

kanssa). Sitten korostaessani omaa seksuaalisuuntautumista ja sitä, että hete-

ronormatiivisuus ei ole mun juttu, niin hänen mielestään mies silti parantaisi mi-

nun elämänlaatuani. Tilanne meni aikalailla jankuttamiseksi lopulta.” 

  Muu en tiedä, queer 

 

Edellisessä lainauksessa on tulkittavissa vuorovaikutustilanteessa läsnä ollut sosiaalityöntekijän 

hetero-olettamukseen perustuva affekti. Sosiaalityöntekijä on aluksi olettanut palvelunkäyttäjän 

olevan heteroseksuaalinen. Kun palvelunkäyttäjä on kertonut olevansa ei-heteroseksuaalinen, 

on sosiaalityöntekijä edelleen jatkanut hetero-olettamukseen perustuvaa puhettaan. Hetero-olet-

tamus on ollut vuorovaikutustilanteessa läsnä, vaikka palvelunkäyttäjä on kertonut ei-hetero-

seksuaalisuudestaan yhä uudelleen. Sosiaalityöntekijä on jopa ehdottanut parisuhdetta sellaista 

sukupuolta olevan henkilön kanssa, johon palvelunkäyttäjän romanttinen mielenkiinto ei koh-

distu. Sosiaalityöntekijä on siis tuonut vuorovaikutustilanteeseen affektiivisen hetero-oletta-

muksen ja tarjonnut palvelunkäyttäjän vastusteluista huolimatta tälle heteronormin mukaista 

identiteettiä. Aineisto-otteessa oleva maininta ”Tilanne meni aikalailla jankuttamiseksi lopulta” 

osoittaa, miten sosiaalityöntekijän affekteista on seurannut tilanne, jossa palvelunkäyttäjän sek-

suaali-identiteetti on jäänyt kiistanalaiseksi.  

 

Tuula Juvosta (1997, 15) mukaillen voidaan todeta, että heteronormatiivisilla sanavalinnoillaan 

sosiaalityöntekijä on sekä olettanut että pyrkinyt osoittamaan palvelunkäyttäjälle, että ”normaa-

liin” heterosuhteeseen ryhtymällä palvelunkäyttäjän elämänlaatukin paranisi. Sosiaalityöntekijä 

on eheyttävää heterosuhdetta ehdottaessaan osoittanut normatiivisesti tulkitsevansa, ettei hete-

roseksuaalisissa suhteissa ole ongelmia – tai jos on, ovat ne mitättömämpiä kuin ei-heterosek-

suaalisuus.  
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Eräässä aineisto-otteessa palvelunkäyttäjä on kuvaillut tilannetta, jossa palvelunkäyttäjä on ker-

tonut sosiaalityöntekijälle asuvansa samassa asunnossa vastakkaista sukupuolta olevan kämp-

päkaverinsa kanssa: 

 

”ei ole naurun asia mutta ennen kuin tuli se sketsi jossa miehen täytyy sanoo sossu 

tantalle olevansa homo ja se asuu kämppiksinä lesbon kanssa niin minulle on käynyt 

juuri niin... vaikka olin tuonut homouteni julki ja sanonut että me ei todellakaan 

seurustella... jaa, olisikohan (mainitsee nimen) samaa mieltä sun kanssa tästä asi-

asta?” 

  Homo, mies 

 

Aineisto-otteen perusteella sosiaalityöntekijä on todennut palvelunkäyttäjän asumiskuvioista, 

että kyseessä tuskin on vain kämppäkaveri ja normatiivisesti olettanut palvelunkäyttäjän seu-

rustelevan vastakkaista sukupuolta olevan kämppäkaverinsa kanssa. Osoittaakseen sosiaalityön-

tekijän ajatuksen mahdottomuuden, on palvelunkäyttäjä kertonut olevansa seksuaaliselta suun-

tautumiseltaan ei-heteroseksuaalinen. Palvelunkäyttäjä on siis pyrkinyt selittämään itseään ja 

seksuaali-identiteettiään sosiaalityöntekijälle, joka on kieltäytynyt hyväksymästä palvelunkäyt-

täjän ei-heteroseksuaalista identiteettiä ja edelleen tarjonnut tilalle heteroseksuaalista identiteet-

tiä. Aineisto-otteen perusteella sosiaalityöntekijä on tuonut vuorovaikutustilanteeseen normatii-

visiksi olettamuksiksi kiteytyneitä affekteja; hetero-olettamuksen lisäksi sosiaalityöntekijä on 

olettanut, etteivät vastakkaista sukupuolta olevat henkilöt voi asua yhdessä ja olla kämppäkave-

reita vailla romanttista suhdetta.  

 

Tämän luvun aineisto-otteista on tulkittavissa, että sosiaalityöntekijöiden vuorovaikutustilantei-

siin tuomilla normatiiviseksi olettamiseksi tulkittavien affektien johdosta palvelunkäyttäjille on 

syntynyt kokemuksia sivuutetuista tai kiistetyistä seksuaali-identiteeteistä. Kokemukset ovat 

syntyneet, kun sosiaalityöntekijät olettaneet palvelunkäyttäjien identiteettien vastaisia asioita ja   

sivuuttaneet palvelunkäyttäjien esiin tuomat kokemukset identiteeteistään. Kokemuksia seksu-

aali-identiteettien kiistämisestä ovat korostaneet sosiaalityöntekijöiden palvelunkäyttäjille tar-

joamat heteroseksuaaliset identiteetit. 
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7.2 Mielivaltaisista johtopäätöksistä todellisten ongelmien sivuuttamiseen 
 

Mielivaltaisilla johtopäätöksillä viitataan tässä sosiaalityöntekijöiden tekemiin tulkintoihin pal-

velunkäyttäjien elämässä olevien ongelmien tai huolenaiheiden syistä, jotka sosiaalityöntekijöi-

den affektiivisten tulkintojen mukaan ovat johtuneet palvelunkäyttäjien ei-heteroseksuaalisesta 

suuntautumisesta.  

 

Mielivaltaiset johtopäätökset tulevat esiin seuraavassa aineistolainauksessa: 

 

”...koulun sosiaalityöntekijä oli päättänyt ongelmieni johtuvan romanttisesta suun-

tauksestani... todellinen ongelmani oli muut luokkalaiset, jotka kiusasivat minua 

perheeni rahatilanteen takia... Koulun sosiaalityöntekijä piti kyllä huolen ettei kiu-

saamisongelmiani otettu tosissaan...” 

  Biseksuaali, nainen 

 

Sosiaalityöntekijä on tuonut vuorovaikutustilanteeseen ei-heteroseksuaalisuuteen kohdistuvina 

mielivaltaisina johtopäätöksinä ilmenneitä affekteja. Sosiaalityöntekijä tarjonnut palvelunkäyt-

täjän ongelmiin ratkaisuiksi vastakkaista sukupuolta olevan seurustelukumppanin hankkimista, 

olettaen ei-heteroseksuaalisen parisuhteen korjaavan palvelunkäyttäjän tilanteen. Sosiaalityön-

tekijä on pysynyt mielivaltaisessa johtopäätöksessään, vaikka palvelunkäyttäjä on osannut ni-

metä asiat, jotka tämän elämänlaatua ovat huonontaneet ja joihin palvelunkäyttäjä on sosiaali-

työntekijältä apua toivonut. Sosiaalityöntekijän mielivaltaisten johtopäätösten johdosta palve-

lunkäyttäjälle on jäänyt kokemus siitä, että tämän todelliset ongelmat on sivuutettu ja tämä on 

jäänyt ilman apua. 

 

Tuula Juvosen (1997, 12-13) tulkintaan perustuen edellisen aineisto-otteen sosiaalityöntekijän 

mielivaltaisissa johtopäätöksissä on tunnistettavissa heteronormatiivinen näkemys, jonka mu-

kaan ei-heteroseksuaalisuus aiheuttaa ongelmia, joita heteroseksuaalisesti suuntautuneilla ei ole. 

Ei-heteroseksuaalisuuden tai ei-heteroseksuaalisten ihmisten ongelmien tulkitseminen seksuaa-

lisen suuntautuneisuuden kautta osoittaa, sosiaalityöntekijä näkee ei-heteroseksuaalisen suunta-

tutumisen heteroseksuaalista suuntautumista huonompana vaihtoehtona. Tällaisella arvottami-

sella sosiaalityöntekijä on arvottanut ei-heteroseksuaalisuuden joksikin ongelmalliseksi ja vä-

hemmän arvokkaaksi ominaisuudeksi, josta mieluiten tulisi päästä eroon. (Kizinger 2005, 478.)  
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Mielivaltaiset johtopäätökset näkyvät myös seuraavassa aineisto-otteessa: 

 

”...kerroin sosiaalityöntekijälle pitkän parisuhteeni samaa sukupuolta olevan 

kumppanini kanssa päättyneen juuri... hän (sosiaalityöntekijä) alkoi puhumaan 

siitä, että nyt löytyi syy ongelmiini...” 

  Panseksuaali, en halua määritellä 

 

Aineisto-otteen perusteella sosiaalityöntekijä on päätellyt palvelunkäyttäjän ongelmien johtu-

van palvelunkäyttäjän aiemmasta suhteesta samaa sukupuolta olevaan henkilöön. Palvelunkäyt-

täjä on tavannut sosiaalityöntekijää psykiatrian poliklinikalla, jonne palvelunkäyttäjällä on ollut 

kontakti aivan muista syistä, kuin ei-heteroseksuaalisen suuntautumisensa takia. Sosiaalityön-

tekijän asenteelliset affektit ovat johtaneet mielivaltaisiin johtopäätöksiin palvelunkäyttäjän on-

gelmien syistä ja näiden virheellisten johtopäätösten perusteella palvelunkäyttäjä on kokenut 

jääneensä vaille kaipaamaansa apua. 

 

Seuraavassa aineisto-otteessa palvelunkäyttäjällä ei vielä ole ollut asiakkuutta psykiatrian poli-

klinikalle, mutta sosiaalityöntekijän mielivaltaisten johtopäätösten mukaan sellainen olisi ollut 

syytä aloittaa: 

 

”...koulun sosiaalityöntekijä halusi ohjata minut psykiatrille, sillä kerroin pitäväni 

myös naisista... todellinen ongelmani oli muut luokkalaiset, jotka kiusasivat mi-

nua...”  

  Biseksuaali, nainen 

 

Aineisto-otteesta on tulkittavissa sosiaalityöntekijän affektiivinen mielivaltainen johtopäätös 

siitä, että palvelunkäyttäjä tarvitsee psykiatrista hoitoa ei-heteroseksuaalisen suuntautumisensa 

takia. Ohjaaminen psykiatrin pakeille voisi sinänsä olla sosiaalityöntekijän keino auttaa palve-

lunkäyttäjä tämän tarvitseman avun piiriin. Edellisessä aineisto-otteessa ei kuitenkaan käy ilmi, 

että palvelunkäyttäjällä olisi ollut tarvetta psykiatriselle hoidolle. Sosiaalityöntekijän mielival-

taisena johtopäätöksenä vuorovaikutustilanteessa tulkittu affekti on johtanut tämänkin palve-

lunkäyttäjän kohdalla kokemukseen siitä, että palvelunkäyttäjän todelliset ongelmat on sivuu-

tettu. 
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Myös seuraavassa aineisto-otteessa näkyvät mielivaltaiset johtopäätökset: 

 

”Henkilökohtaiset toiveeni ja ajatukseni sivuutettiin täysin. Hän (sosiaalityöntekijä) 

sanoi, että vaikeutan ”elämänvalinnoillani” (ei-heteroseksuaalisuus) vanhempieni 

elämää ja aiheutan heille turhaa taakkaa... vanhemmilleni tarjottiin apua asian kä-

sittelemisessä... minulle sanottiin vain, että olen itse tullut tähän päätökseen, eikä 

minua voida auttaa...” 

  Lesbo, nainen 

 

Aineistolainauksen perusteella sosiaalityöntekijä on päätellyt palvelunkäyttäjän ei-heteroseksu-

aalisuuden olevan ongelma tämän vanhemmille ja ilmaissut pitävänsä ei-heteroseksuaalisuutta 

palvelunkäyttäjän tietoisesti tekemänä valintana. Aineistolainauksesta on tulkittavissa sosiaali-

työntekijän affekti, joka on johtanut mielivaltaisiin johtopäätöksiin. Lainauksesta on tulkitta-

vissa, että sosiaalityöntekijän mielivaltaisen johtopäätöksen perusteella palvelunkäyttäjän pul-

mat olisivat ratkaistavissa sillä, että palvelunkäyttäjä päättäisi ryhtyä seksuaaliselta suuntautu-

miseltaan heteroksi. Näin palvelunkäyttäjän ongelmat poistuisivat ja lähipiirinkin olisi parempi 

olla. Sosiaalityöntekijän mielivaltaisten johtopäätösten kautta vuorovaikutustilanteessa läsnä ol-

leet affektit ovat johtaneet tämänkin palvelunkäyttäjän kohdalla kokemukseen ilman apua jää-

misestä, kun palvelunkäyttäjän todelliset ongelmat on ei-heteroseksuaalisen suuntautumisen on-

gelmallisuuden varjolla sivuutettu.  

 

Aineiston perusteella on tulkittavissa, että sosiaalityöntekijöiden vuorovaikutustilanteisiin tuo-

mat mielivaltaisiin johtopäätöksiin perustuvat affektit ovat johtaneet palvelunkäyttäjien koke-

mukseen siitä, että palvelunkäyttäjien todelliset ongelmat on sivuutettu ja nämä ovat jääneet 

ilman tarvitsemaansa apua. Sosiaalityöntekijöiden mielivaltaisia johtopäätöksiä yhdistää se, että 

nämä ovat tulkinneet palvelunkäyttäjien ei-heteroseksuaalisen suuntautumisen sellaiseksi on-

gelmaksi, jonka takia sosiaalityöntekijät ovat evänneet palvelunkäyttäjiltä avunsaannin näiden 

todellisiin ongelmiin. Taustalla lienee heteronormatiivinen näkemys siitä, että ei-heteroseksu-

aalisuus jotenkin toisarvoisena seksuaalisena suuntautuneisuutena heteroseksuaalisuuteen näh-

den voisi sellaisenaan aiheuttaa ongelmia ihmisen elämässä (Lehtonen 2006, 45).  
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7.3 Kielteisistä asenteista mitätöidyksi tulemisen kokemuksiin 
 

 

Aineistosta käyvät ilmi sosiaalityöntekijöiden kielteiset ja vähättelevät asenteet ei-heteroseksu-

aalisia palvelunkäyttäjiä kohtaan. Aineistossa on tunnistettavissa tilanteita, joissa sosiaalipalve-

luiden käyttäjät ovat tulkinneet sosiaalityöntekijöiden suhtautuvan palvelunkäyttäjiin kieltei-

sesti näiden ei-heteroseksuaalisen suuntautumisen tultua esiin. Kielteiset asenteet on yhdistetty 

usein homofobiaan, joka sekin on eräs heteronormatiivisuuden ulottuvuus (Vilkka 2010, 60). 

Tässä alaluvussa voitaisiin periaatteessa puhua homofobiasta, mutta koska aineisto perustuu 

myös muiden kuin homoseksuaalisten palvelunkäyttäjien vastauksiin, käytetään tässä sosiaali-

työntekijöiden vuorovaikutustilanteisiin tuomia affekteja kuvaamaan termiä ”kielteiset asen-

teet”.  

 

Seuraavassa aineisto-otteessa kuvataan lyhyesti vuorovaikutustilannetta, jossa sosiaalityönte-

kijä on reagoinut nauramalla, kun palvelunkäyttäjä on kertonut seksuaalisesta suuntautumises-

taan: 

 

”Eräs sosiaalityöntekijä nauroi kuullessaan, että olen biseksuaali.” 

  Biseksuaali, nainen 

 

Edellisen otteen perusteella sosiaalityöntekijän nauraminen on ollut seurausta siitä, että palve-

lunkäyttäjä on kertonut olevansa seksuaaliselta suuntautumiseltaan jotain muuta kuin hetero-

seksuaalinen. Vuorovaikutustilanteessa nauru voidaan tulkita sen kohdetta vähätteleväksi toi-

minnaksi (Glenn 2003, 30), minkä perusteella edellisessä vuorovaikutustilanteessa voidaan tul-

kita olleen läsnä sosiaalityöntekijän kielteiseen asenteeseen johtanut affekti. Mahdollisesti sosi-

aalityöntekijä ei olisi reagoinut tietoon palvelunkäyttäjän seksuaalisesta suuntautumisesta nau-

ramalla, mikäli palvelunkäyttäjä olisi kertonut olevansa heteroseksuaalinen. Sosiaalityöntekijän 

kielteiseen asenteeseen johtanut affekti on tehnyt vuorovaikutustilanteesta sellaisen, että palve-

lunkäyttäjän kokemusta voidaan tulkita päättyneen kokemukseen mitätöidyksi tulemisesta. 

 

Kielteiset asenteet näkyvät myös seuraavassa aineistolainauksessa: 
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”...se (vuorovaikutustilanne) oli nöyryyttävää kaikilla mahdollisilla tavoilla... olin 

tuonut homouteni julki ja tanttahan se vain virnuili...”  

  Homoseksuaali, mies 

 

Aineistolainauksessa kuvailtu sosiaalityöntekijän virnuilu on ollut seurausta tilanteesta, jossa 

palvelunkäyttäjä on kertonut ei-heteroseksuaalisesta suuntautumisestaan. Vuorovaikutustilanne 

on jatkunut sosiaalityöntekijän ”virnuilulla”, palvelunkäyttäjän tulkinnan mukaan virnuilu on 

kohdistunut palvelunkäyttäjän ei-heteroseksuaaliseen suuntautumiseen. Tästä on ollut tulkitta-

vissa sosiaalityöntekijän kielteiseen asenteeseen johtaneet affektit, jotka ovat olleet seurausta 

palvelunkäyttäjän ei-heteroseksuaalisesta suuntautumisesta. Aineistolainauksen perusteella 

vuorovaikutustilanne on ollut palvelunkäyttäjälle kaikilla mahdollisilla tavoilla nöyryyttävä. Ai-

neisto-otteen perusteella on pääteltävissä palvelunkäyttäjän kokeman nöyryytyksen ja virnuilun 

johtaneen kokemukseen palvelunkäyttäjän mitätöinnistä. 

 

Sosiaalityöntekijän kielteisistä asenteista kertoo myös seuraava aineistolainaus, jossa sosiaali-

työntekijä on todennut palvelunkäyttäjän ei-heteroseksuaalisuuden olevan seurausta palvelun-

käyttäjän itse tekemästä valinnasta.  

 

” Sosiaalityöntekijä syytti minua kaikista kohtaamistani ongelmista koskien myös 

suuntautumistani... Koin itseni nöyryytetyksi, enkä ole tapahtuman jälkeen suostu-

nut puhumaan yhdellekään sosiaalityöntekijälle." 

Lesbo, nainen 

 

Sosiaalityöntekijän affektiivinen asenne ei-heteroseksuaalista palvelunkäyttäjää kohtaan on ol-

lut kielteinen. Sosiaalityöntekijä on syyttänyt palvelunkäyttäjän ongelmista ei-heteroseksuaa-

lista suuntautumista ja tuonut vuorovaikutustilanteeseen palvelunkäyttäjän seksuaaliseen suun-

tautumiseen kohdistuvia kielteisiä asenteita. Siinä missä sosiaalityöntekijän olisi syytä tarjota 

apua tai tukea, on sosiaalityöntekijä lannistanut palvelunkäyttäjää entisestään. Palvelunkäyttäjä 

on kokenut olonsa nöyryytetyksi ja on vuorovaikutustilanteen jälkeen kieltäytynyt puhumasta 

sosiaalityöntekijöille. Aineisto-ote on tulkittavissa siten, että sosiaalityöntekijän affektiteista 

seuranneet kielteiset asenteet ovat johtaneet palvelunkäyttäjän kokemukseen mitätöidyksi tule-
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misesta. Aiemmassa tutkimuksessa palvelunkäyttäjillä on ollut vastaavia kokemuksia, kun so-

siaalityöntekijät ovat kieltäytyneet tarjoamasta ei-heteroseksuaalisesti suuntautuneille ihmisille 

palveluita, joihin palvelunkäyttäjillä olisi subjektiivinen oikeus (Ross ym. 2009, 283).  

 

Aineiston perusteella on pääteltävissä, että sosiaalityöntekijöiden kielteiset asenteet ei-hetero-

seksuaalisuutta kohtaan ovat johtaneet palvelunkäyttäjien kokemuksiin ei-heteroseksuaalisesta 

suuntautumisesta johtuvaksi mitätöidyksi tulemisesta. Sosiaalityöntekijöiden kielteiset asen-

teet eivät aineiston perusteella ole jättäneet varaa väärinymmärryksille, vaan sosiaalityönteki-

jöiden kielteisyys ei-heteroseksuaalisuutta kohtaan on tullut selkeästi ilmi ja ollut näkyvästi 

läsnä vuorovaikutustilanteissa.  
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8. TASAVERTAISUUS KOHTAAMISISSA 

 

Tasavertaisuudella viitataan kokemukseen siitä, että vuorovaikutustilanteeseen osallistuvia koh-

dellaan näiden ominaisuuksista riippumatta yhdenvertaisesti. Seuraavaksi tulkitsen niitä ai-

neisto-otteita, joiden perusteella ei-heteroseksuaalisesti suuntautuneiden palvelunkäyttäjien ja 

sosiaalityöntekijöiden vuorovaikutustilanteiden voidaan tulkita olleen sosiaalityöntekijän posi-

tiivisten affektien johdosta palvelunkäyttäjälle normaaleja, neutraaleja tai muuten mieluisia.  

 

8.1 Myönteisyydestä ”normaaliksi” 
 

Seuraavaa lainaus on osa aineisto-otteesta, jossa on palvelunkäyttäjä ja on kertonut ei-hetero-

seksuaalisesta suuntautumisestaan sosiaalityöntekijälle:  

 

”Tieto (ei-heteroseksuaalisuudesta) otettiin sosiaalitoimessa positiivisesti vastaan 

ja olivat ilahtuneen uteliaita tästä samaa sukupuolta olevasta henkilöstä. Jäin oi-

kein hyvä muisto tästä vastaanotosta.” 

Panseksuaali, mies 

 

Sosiaalityöntekijä on ollut palvelunkäyttäjän ei-heteroseksuaalisesta suuntautumisesta kiinnos-

tunut ja jopa ilahtunut. Sosiaalityöntekijä on ollut kiinnostunut kuulemaan lisää palvelunkäyttä-

jän elämästä ja kumppanista, minkä palvelunkäyttäjä on kokenut positiivisena asiana. Sosiaali-

työntekijän positiivisen lähestymistavan ansiosta vastauksesta on tulkittavissa sosiaalityönteki-

jän affektit myönteisiksi, mikä on johtanut myös vuorovaikutuskokemuksen mielekkyyteen. Ei-

heteroseksuaalisten, samaa sukupuolta olevien, palvelunkäyttäjien positiivisia kokemuksia on 

tulkittavissa myös Goldbergin ym. (2007, 56) adoptiopalveluiden sosiaalityöntekijöiden koh-

taamisista. Tutkimuksen mukaan sosiaalityöntekijät ovat ilmaisseet palvelunkäyttäjille puolta-

vansa näiden oikeutta adoptioon, vaikkei kohtaamispaikkana olleen osavaltion lait samaa salli 

sama sukupuolta olevien adoptiota.  

 

Vaikka sekä edellisen aineisto-otteen että Goldbergin tutkimuksen mukaan palvelunkäyttäjät 

ovat kokeneet vuorovaikutustilanteet positiivisiksi tai mielekkäiksi, on niissä kuitenkin ollut 
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läsnä heteronormatiivinen ulottuvuus. Kun toiveena on, ettei seksuaaliseen suuntautumiseen ai-

heetta kiinnitettäisi huomiota yhteiskunnassamme, näin näyttää näin kuitenkin tapahtuvan myös 

niin sanotusti positiivisessa valossa. Edellä mainittujen vuorovaikutustilanteiden heteronorma-

tiivisuus käy ilmi, kun ei-heteroseksuaalisuuden ja samaa sukupuolta olevien kumppaneiden 

tilalle vaihdetaan heteroseksuaalisuus ja vastakkaista sukupuolta oleva kumppani. Edellisessä 

aineisto-otteesta käy ilmi, että palvelunkäyttäjälle jäi vuorovaikutustilanteesta kuitenkin hyvä 

muisto. Tämä on osaltaan osoitus siitä, ettei ei-heteroseksuaalisesti suuntautunut ihminen osaa 

edes ajatella, ettei seksuaalisen suuntautumisen tarvitsisi aiheetta olla ilon aiheena tai läsnä vuo-

rovaikutustilanteissa. 

 

8.2 Neutraalista neutraaliksi 
 

Aineistossa on tunnistettavissa myös neutraaleja vuorovaikutustilanteita, jotka voidaan tulkita 

tasavertaisiksi. Esimerkkeinä ei-heteroseksuaalisen palvelunkäyttäjän tasavertaisuuskokemuk-

sesta ovat seuraavat lainaukset: 

 

”Työntekijän suhtautuminen seksuaaliseen suuntautumiseeni oli melko neutraali.”  

Panseksuaali, en halua määritellä (juridisesti nainen) 

 

”...kohtaaminen itsessään oli asiallinen ja tunsin oloni aivan normaaliksi ja tasa-

arvoiseksi...” 

Lesbo, nainen 

 

Aineisto-otteiden perusteella palvelunkäyttäjien ei-heteroseksuaalista suuntautumista ei ole ai-

heetta alleviivattu, eikä seksuaalista suuntautumista ole käsitelty tilanteessa enempää kuin on 

ollut tarpeen palvelunkäyttäjän elämäntilanteen kartoittamisen kannalta. Sosiaalityöntekijöiden 

affektit voidaan tulkita aineisto-otteiden perusteella neutraaleiksi tai normaaleiksi, jollaisiksi 

palvelunkäyttäjät ovat kuvailleet myös kokemuksiaan vuorovaikutustilanteista. Neutraalit af-

fektit ovat siis johtaneet neutraaleihin kokemuksiin. Sosiaalityöntekijät ovat suhtautuneet pal-

velunkäyttäjien ei-heteroseksuaaliseen suuntautumiseen luonnollisena asiana, johon ei ole tar-

vinnut kiinnittää huomiota tilanteissa, joissa seksuaalinen suuntautuminen ei ole ollut olen-

naista. Myös aiemmassa tutkimuksessa (Goldberg 2007, 55; Ross ym. 2009, 281) on mainintoja 
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palvelunkäyttäjien ja sosiaalityöntekijöiden välisistä vuorovaikutustilanteista, joissa palvelun-

käyttäjät ovat tulleet kohdatuiksi tasavertaisina ja ”normaalisti” seksuaalisesta suuntautumisesta 

riippumatta. Palvelunkäyttäjien ei-heteroseksuaalisuutta ei ole aiheetta merkityksellistetty 

myöskään positiivisessa valossa.  

 

Edellä mainitun kaltaiset kokemukset ovat sellaisia, joita voidaan tasavertaisuuden ja heteronor-

matiivisuuden läsnäolon puuttumisen johdosta pitää tavoiteltavina kokemuksina vuorovaikutus-

tilanteista. Ideaalitilanteessa palvelunkäyttäjän ei-heteroseksuaalinen suuntautuminen ei saa ai-

heettomia merkityksiä vaan huomio kiinnittyy siihen, missä palvelunkäyttäjän ja sosiaalityön-

tekijän vuorovaikutustilanteissa on kyse eli tyypillisesti tavalla tai toisella palvelunkäyttäjän 

elämäntilanteesta. Toisaalta kyse on myös kontekstisidonnaisuudesta. Vaikka ei-heteroseksuaa-

lisuutta ei lähtökohtaisesti tarvitse merkityksellistää, on myös tilanteita, joissa palvelunkäyttäjät 

itse kokevat asian esiin tuomisen ja käsittelemisen tarpeelliseksi. Tällöin korostuu sosiaalityön-

tekijän taito toimia vuorovaikutustilanteessa siten, että palvelunkäyttäjän kokemus tilanteesta 

on ei-heteroseksuaalisuuden näkökulmasta mahdollisimman neutraali. 
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9. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämän tutkielman tarkoitus oli selvittää, millaisia sosiaalityöntekijöistä lähtöisin olevia af-

fekteja ei-heteroseksuaalisten palvelunkäyttäjien ja sosiaalityöntekijöiden välisissä vuorovaiku-

tustilanteissa on tulkittavissa, sekä millaisiin palvelunkäyttäjien kokemuksiin nämä tulkitut af-

fektit ovat johtaneet. Tutkimuksissa, joiden tutkimusaineistossa kuvaillaan kokemuksia, on jo-

kainen kokemuksista sen kertojan omakohtainen tarina. Johtopäätelmät kertomuksista ja koke-

muksista tekee kuitenkin tutkija, joka esittelee tulokset. (Perttula 2000, 430-431; Niskanen 

2006, 107-109.) Näin ollen tämän tutkimuksen tulokset perustuvat minun tulkintoihini tutki-

musaineistossa kuvailluista vuorovaikutustilanteista. Luonnollisesti olen pyrkinyt tuomaan niin 

affektit kuin kokemuksetkin esiin niiden todellisissa olemuksissa. 

 

Tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat ajatusta siitä, että elämme heteronormatiivisessa yh-

teiskunnassa. Tulosten perusteella sosiaalityöntekijöiden affektit ovat tulleet vuorovaikutusti-

lanteissa esiin pääosin erilaisina heteronormatiivisina olettamuksina ja ennakkoluuloina, jotka 

ovat johtaneet palvelunkäyttäjien epämiellyttäviin kokemuksiin ja jopa epäasialliseen kohte-

luun. Jukka Lehtonen (2006, 46) kuvailee epäasiallisen kohtelun menevän heteronormatiivi-

suutta vielä askeleen pidemmälle. Epäasiallinen kohtelu on jotain negatiivista, mitä viranomai-

nen (tässä sosiaalityöntekijä) tuo vuorovaikutustilanteeseen silloin, kun tämän tiedossa on, että 

palvelunkäyttäjä on ei-heteroseksuaalisesti suuntautunut. Heteronormatiivisuuden lisäksi tämän 

tutkimuksen tuloksissa on viitteitä myös sosiaalityöntekijöiden myönteisistä affekteista, jotka 

ovat johtaneet palvelunkäyttäjien tasavertaisiin vuorovaikutuskokemuksiin. Tässä yhteenve-

dossa tarkastelen tutkimustuloksia queer-teoriaan vahvasti liittyvän heteronormatiivisuuden 

(Rossi 2015, 5) kautta, huomioiden myös sosiaalityön lähtökohdat ja etiikan.  

 

Aiemman tutkimuksen valossa ei ole yllättävää, että tämän tutkielman tulokset näyttäytyivät 

pääosin negatiivisina ja heteronormatiivisina. Tämän tutkielman tuloksissa heteronormatiivi-

suus näkyy sosiaalityöntekijöiden palvelunkäyttäjiin kohdistamista hetero-olettamuksista ja af-

fektiivisina tulkintoina samaa sukupuolta olevien parien samankaltaisuudesta suhteessa eri su-

kupuolta oleviin pareihin, millä viittaan esimerkiksi vanhemmuuden roolijakoihin. Tulokset 

ovat samankaltaisia, kuin esimerkiksi Rossin ym. (2009, 286-287) ja Mellishin ym. (2013, 34) 
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saamat tulokset sosiaalityöntekijöiden heteronormatiivisista puhetavoista. Tämänkin tutkielman 

tuloksista on nähtävissä, että sosiaalityöntekijät ovat ylläpitäneet heteronormatiivista puhetta ja 

hetero-olettamusta tietoisesti. 

 

Tulosten perusteella palvelunkäyttäjät ovat kertoneet sosiaalityöntekijöille ei-heteroseksuaali-

sesta suuntautumisestaan useitakin kertoja. Palvelunkäyttäjien tarkennuksista huolimatta sosi-

aalityöntekijät ovat pitäneet kiinni heteronormatiivisista näkemyksistään ja sivuuttaneet palve-

lunkäyttäjien itsemäärittelyoikeuden. Palvelunkäyttäjät ovat siis tarjonneet sosiaalityönteki-

jöille mahdollisuuksia päästää irti heteronormatiivisista asenteistaan, mutta sosiaalityöntekijät 

eivät ole mahdollisuuksiin tarttuneet. Toiminnallaan sosiaalityöntekijät ovat osoittaneet näke-

myksensä heteroseksuaalisuuden ensisijaisuudesta ja pyrkineet saamaan myös palvelunkäyttäjät 

asettumaan tähän muottiin (Tuovinen ym. 2011, 131).  Ensimmäinen ”vahingossa” tehty hetero-

olettamus voisi olla helpommin käsiteltävissä, vaikkakin heteronormatiivista, kuin palvelun-

käyttäjien seksuaali-identiteetin toistuva kiistäminen. Tuottamalla palvelunkäyttäjille kokemuk-

sen sivuutetuista tai kiistetyistä seksuaali-identiteeteistä, sivuuttavat sosiaalityöntekijät myös 

yhden sosiaalityön tärkeimmistä lähtökohdista, asiakaslähtöisyyden (esim. Mönkkönen 2019). 

 

Vaikka kaikenlainen tämän tutkimuksen tuloksissa näkyvä olettaminen on lähtökohtaisesti pul-

mallista ja heteronormativiisuuden vahvistamista, on vuorovaikutustilanteissa ollut läsnä sosi-

aalityön näkökulmasta vieläkin huolestuttavampi ulottuvuus. Sosiaalityöntekijöiden heteronor-

matiiviset affektiiviset tulkinnat ja mielivaltaiset johtopäätökset palvelunkäyttäjien ongelmien 

syistä ovat johtaneet siihen, että palvelunkäyttäjät ovat kokeneet jäävänsä ilman apua, sosiaali-

työntekijöiden keskittyessä hoitamaan palvelunkäyttäjien todellisten ongelmien sijaan näiden 

ei-heteroseksuaalista suuntautumista. Edellisen kaltaiset kokemukset muistuttavat ajoista, jol-

loin homoseksuaalisuuden katsottiin olevan sairaus – tuolloinkin ei-heteroseksuaalinen suun-

tautuminen nähtiin ongelmana, josta tulisi päästä eroon.  

 

Myös ei-heteroseksuaaliseen suuntautumiseen liittyviä mielivaltaisista johtopäätöksiä ja todel-

listen ongelmien sivuuttamista, sekä ei-heteroseksuaalisen suuntautumisen hoitamisyrityksiä 

voidaan kutsua aiemmin mainituksi epäasialliseksi kohteluksi (Lehtonen 2006, 46). Sosiaali-
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työn arvojen mukaista olisi, että sosiaalityöntekijä auttaa palvelunkäyttäjää paikantamaan on-

gelmansa, löytämään niihin ratkaisuja ja tukemaan palvelunkäyttäjää tarvittavissa toimenpi-

teissä (Rostila 2001, 22). On huolestuttavaa, että tämän tutkielman tulosten perusteella sosiaa-

lityöntekijät ovat unohtaneet sosiaalityön arvot ja laiminlyöneet velvollisuuksiaan viranomai-

sina vain siksi, etteivät palvelunkäyttäjien ominaisuudet ole sopineet sosiaalityöntekijöiden 

omiin heteronormatiivisiin arvomaailmoihin. Sosiaalityöntekijöiden omien arvojen projisointi 

palvelunkäyttäjiin, voikin olla hyvin haitallista (Rostila 2001, 28), kuten tulokset ilman apua 

jääneistä palvelunkäyttäjistä osoittavat. 

 

Tulosten perusteella sosiaalityöntekijät ovat tuoneet vuorovaikutustilanteisiin myös kielteisiä 

asenteita. Nämä kielteiset asenteet ovat olleet seurausta sosiaalityöntekijöiden heteronormatii-

visista affekteista, jotka ovat näyttäytyneet vuorovaikutustilanteissa palvelunkäyttäjiin kohdis-

tuvina halveksuvina, nöyryyttävinä ja vähättelevinä ennakkoluuloina. Tulosten mukaan sosiaa-

lityöntekijöiden kielteiset asenteet ovat johtaneet palvelunkäyttäjien kokemuksiin palvelunkäyt-

täjien mitätöinnistä. Kielteiset asenteet ja niistä seuranneet mitätöidyksi tulemisen kokemukset 

alleviivaavat sosiaalityöntekijöiden heteronormatiivisista ennakkoluuloista seurannutta ei-hete-

roseksuaalisen ja heteroseksuaalisen suuntautumisen välistä yhdenvertaisuusvajetta (Rossi 

2015, 5). Aiemmassa tutkimuksessa vastaavina kokemuksina voidaan nähdä palvelunkäyttäjien 

kokemukset epätasa-arvoisista ja homofobisista kohtaamisista (esim. Mellishin ym. 2013, 38).  

Nämä sosiaalityöntekijöiden palvelunkäyttäjiin kohdistamat kielteiset ja homofobiset asenteet 

osoittavat sen, etteivät sosiaalityöntekijät ole vuorovaikutustilanteissa kantaneet henkilökoh-

taista vastuutaan palvelunkäyttäjiä kunnioittavina sosiaalityöntekijöinä (Rostila 2001, 23, 29). 

 

Yhteiskunnassamme ei-heteroseksuaalisesti suuntautuneisiin ihmisiin suhtaudutaan ylipäätään 

ristiriitaisesti. Toisaalla yhteiskunnan jäsenet vastustavat sitä, että kaikilla kansalaisilla olisi yh-

täläiset ihmisoikeudet seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta ja toisaalla yhtäläisiä oi-

keuksia kannatetaan ja niiden toteutumiseksi työskennellään aktiivisesti. Tämä aktiivinen työs-

kentely on tuottanut tulosta ja lainsäädäntömme on seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden 

näkökulmasta suhteellisen tasa-arvoinen. Tämän tutkielman tulosten perusteella edes yhteiskun-

nan tuki ja sallivuus eivät kuitenkaan välttämättä auta, mikäli ei-heteroseksuaalisesti suuntautu-

nutta palvelunkäyttäjää on vastassa ennakkoluuloinen sosiaalityöntekijä. Tulosten perusteella 
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sosiaalityöntekijöiden affektiivisista tulkinnoista seuranneet heteronormatiiviset asenteet ja en-

nakkoluulot, sekä palvelunkäyttäjien epäasiallinen kohtelu kulminoituvat yhteiskunnallisesta 

näkökulmasta tarkasteltuna seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvaksi syrjinnäksi, jonka pe-

rustuslain 6 § eli yhdenvertaisuuslaki yksiselitteisesti kieltää: 

”Perustuslain 6 §:n mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Yhdenvertai-

suuslain tarkoituksena on ehkäistä syrjintää ja edistää yhdenvertaisuutta. Lakia ei 

ole tarkoitettu sovellettavaksi yksityis- ja perhe-elämää piiriin kuuluvaan toimin-

taan. Syrjintä on kiellettyä iän, uskonnon, alkuperän, kielen, kansalaisuuden, va-

kaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumi-

sen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.”  

Yhdenvertaisuuslaki tukee sosiaalityön eettisten periaatteiden perustaa, joihin kuuluvat muun 

muassa syrjinnän vastustaminen, sekä ihmisarvon ja oikeudenmukaisuuden kunnioittaminen 

(Rostila 2001, 23). On huolestuttavaa, että sosiaalityöntekijät, joiden työskentelyn kulmakiviä 

ovat lainsäädäntö ja sosiaalityön ammatillisen työn eettiset periaatteet, ovat tämän tutkimuksen 

tulosten perusteella laiminlyöneet molempia sosiaalityötä ohjaavia periaatteita.  

 

Sosiaalityö on emansipatorinen professio ja sen tehtävänä on purkaa valtarakenteita ja syrjiviä 

käytänteitä. Tämän tutkielman tulosten perusteella sosiaalityön ydintehtävä ei ole useimmiten 

toteutunut tältäkään osin, vaan sosiaalityöntekijät ovat päinvastoin ylläpitäneet syrjiviä käytän-

teitä (Rostila 2001, 26). Välinpitämättömällä toiminnallaan sosiaalityöntekijät ovat syrjineet ja 

syrjäyttäneet ei-heteroseksuaalisia palvelunkäyttäjiä ja rikkoneet samalla lakia. Sekä palvelun-

käyttäjien, sosiaalityön että yhteiskunnallisesta näkökulmasta on hälyttävää, että sosiaalityönte-

kijöiden keskuudessa on työntekijöitä, jotka eivät noudata lainsäädäntöä tai sosiaalityön eettisiä 

periaatteita. 

 

Tutkimustuloksissa näkyy myös positiiviseksi tulkittavia sosiaalityöntekijöiden affekteja ja pal-

velunkäyttäjien kokemuksia. Näissä tapauksissa sosiaalityöntekijöiden affektit ovat näyttäyty-

neet vuorovaikutustilanteissa myönteisinä tai neutraaleina, ja ne ovat johtaneet ei-heteroseksu-

aalisesti suuntautuneiden palvelunkäyttäjien normaaleihin tai neutraaleihin kokemuksiin vuoro-

vaikutustilanteista. Tulokset osoittavat kuitenkin näennäisen normaalinkin palvelunkäyttäjän 

kokemuksen taustalla piilevän heteronormatiivisen ulottuvuuden.  
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Tulosten perusteella palvelunkäyttäjän normaali kokemus vuorovaikutustilanteesta on ollut seu-

rausta sosiaalityöntekijän palvelunkäyttäjän ei-heteroseksuaaliseen suuntautumiseen kohdistu-

vasta innostuneisuudesta ja uteliaisuudesta. Tällaiset sinänsä myönteiset affektien ilmenemis-

muodot voivat toki olla tapa osoittaa, että ei-heteroseksuaalinen suuntautuminen on ”ok”. Ei-

heteroseksuaaliseen suuntautumiseen kohdistuva innostus tai uteliaisuus osoittaa kuitenkin he-

teronormatiivisesti, että ei-heteroseksuaalisuus on jotain, mihin tulee kiinnittää huomiota sil-

loinkin, kun asia ei ole olennainen. Näkemyksestäni tavoittaa hyvin seuraavan ajatusleikin 

kautta: 

 

Miespuolinen palvelunkäyttäjä mainitsee tavanomaisesti vaimostaan, mistä sosiaalityöntekijä 

innostuu ja uteliaana haluaa kuulla vaimosta ”kaiken”. Sosiaalityöntekijä kertoo palvelunkäyt-

täjälle puoltavansa tämän oikeutta olla vaimonsa kanssa naimisissa ja toivovansa, että muutkin 

ihmiset suhtautuisivat asiaan yhtä suopeasti. Lopuksi sosiaalityöntekijä toteaa olevan hienoa, 

että mies on avoimesti kertonut olevansa seksuaaliselta suuntautumiseltaan hetero ja kiittää luot-

tamuksesta. Ehkä sosiaalityöntekijä vielä lopuksi mainitsee, että hänen tuttavapiiriinsä kuuluu 

muutamia heteroita, jotka ovat tosi hyviä tyyppejä. Edellinen tilanne on kuvitteellinen, mutta 

suhteellisen tavanomainen esimerkki tilanteesta, jollaisiin ei-heteroseksuaaliset ihmiset voivat 

joutua. 

 

Raja sen suhteen mikä on tavanomaista, seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatonta palve-

lunkäyttäjään kohdistuvaa mielenkiintoa ja mikä yli-innokkuutta on kuitenkin hiuksen hieno. 

Vaikka mielenkiinto voi näennäisesti vaikuttaa positiiviselta, voidaan pohtia, onko kuitenkaan 

merkki yhdenvertaisuudesta, että jonkun seksuaalisesta suuntautumisesta ollaan kovin kiinnos-

tuneita. Ideaaliyhteiskunnassa tällaisilla seikoilla ei olisi merkitystä, vaan jokaisen ihmisen tulisi 

voida kuvailla neutraaliksi tilannetta, jossa tämän seksuaalinen suuntautuminen on tullut ilmi. 

Toisaalta sosiaalityöntekijät voivat osoittaa kiinnostusta palvelunkäyttäjien kumppaneita koh-

taan riippumatta siitä, mikä palvelunkäyttäjän seksuaalinen suuntautuminen on. Olemalla kiin-

nostunut kumppaneista, osoittaa sosiaalityöntekijä olevansa kiinnostunut palvelunkäyttäjän elä-

mästä, johon sosiaalityöntekijä syystä tai toisesta on tekemässä jonkinlaista interventiota.   
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Koska sosiaalityöntekijän roolissa on myös yhteiskunnallinen ulottuvuus, ovat normaalit koke-

mukset vuorovaikutustilanteista ei-heteroseksuaalisille palvelunkäyttäjille viesti siitä, että huo-

limatta yhteiskunnassamme vallitsevasta heteronormatiivisuudesta, on ei-heteroseksuaalisesti 

suuntautuneellakin mahdollisuus kokea olevansa yhdenvertainen ja ”normaali” siinä missä kuka 

tahansa muukin. Toisaalta positiiviseksi erityiskohteluksikin miellettävä kohtelu alleviivaa sitä, 

että palvelunkäyttäjässä on jokin sellainen ominaisuus, jonka vuoksi tätä ei voida kohdella aivan 

tavanomaisesti. Ihanteellisina voitaisiinkin pitää myös sellaisia ei-heteroseksuaalisten palvelun-

käyttäjien ja sosiaalityöntekijöiden välisiä vuorovaikutustilanteita, joista syntyneitä kokemuksia 

voitaisiin kuvata sanalla ”neutraali”. 

 

Tämän tutkimuksen tuloksissa toistuvat siis sosiaalityöntekijöiden ei-heteroseksuaalisesti suun-

tautuneisiin palvelunkäyttäjiin kohdistamat heteronormatiiviset asenteet ja ennakkoluulot. Tu-

losten perusteella palvelunkäyttäjien ei-heteroseksuaalinen suuntautuminen on noussut vuoro-

vaikutustilanteissa ensisijaiseksi asiaksi silloin, kun sosiaalityöntekijöiden affektit ovat ilmen-

neet negatiivisina. Silloin kun sosiaalityöntekijöiden affektien on voitu tulkita olevan positiivi-

sia, ovat sosiaalityöntekijöiden affektit johtaneet myös palvelunkäyttäjien positiivisiin koke-

muksiin vuorovaikutustilanteista. Näissä tilanteissa palvelunkäyttäjien seksuaalinen suuntautu-

minen ei ole saanut epäolennaisia merkityksiä, vaan vuorovaikutustilanteet ovat hoituneet myös 

sosiaalityön perusarvoja kunnioittaen. 

 

Sosiaalityöntekijät ovat tuoneet kaikkiin tässä tutkimuksessa kuvattuihin vuorovaikutustilantei-

siin affektinsa, jotka ovat syntyneet sosiaalityöntekijöiden aiempien kokemusten, sekä sosiaa-

listen ja kulttuuristen mallien myötä (Hynnä 2018, 67). Nämä affektit ovat johtaneet palvelun-

käyttäjien kokemuksiin, jotka palvelunkäyttäjät ovat tulkinneet aiempien kokemustensa, sekä 

sosiaalisten ja kulttuuristen mallien myötä. Lopuksi kaikki edellä mainitut on tulkinnut minä, 

aloitteleva tutkija, jonka tulkintoihin ovat vaikuttaneet aiemmat kokemukset, sekä sosiaalisesti 

ja kulttuurisesti omaksumani mallit, jotka sinnikkäästi olen pyrkinyt tulkintoja tehdessäni sul-

kemaan ulkopuolelle. 
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Tilanteet, joissa sosiaalityöntekijöiden affektit ovat ilmenneet heteronormatiivisuutena tai muu-

toin ennakkoluuloisuutena, voivat olla seurausta siitä, ettei sosiaalityöntekijöillä ole ollut riittä-

västi tietoutta ei-heteroseksuaalisesta suuntautumisesta. Tiedon puute kun ylläpitää ennakko-

luuloja ja olettamuksia. Voidakseen kohdata palvelunkäyttäjät neutraalisti, eivät sosiaalityönte-

kijät tarvitse tietoutta esimerkiksi ei-heteroseksuaalisten ihmisten tavoista harrastaa seksiä. Sen 

sijaan sosiaalityöntekijät tarvitsevat tietoa siitä, ettei ei-heteroseksuaalisessa suuntautumisessa 

ole mitään erityistä tiedettävää. Niin ei-heteroseksuaalisesti kuin heteroseksuaalisesti suuntau-

tuneet ihmiset ovat yksilöitä, joilla on omanlaisensa tarinat ja tarpeet. Ainoana universaalina 

ohjeena sosiaalityöntekijöille voidaan antaa, että palvelunkäyttäjä tulee aina kohdata kunnioit-

tavasti (esim. Hall 2003, 3) ja vuorovaikutustilanteiden tulee olla palvelunkäyttäjälähtöisiä osa-

puolten seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Loppuen lopuksi sosiaalityöntekijöiden 

vuorovaikutustilanteisiin tuomien ulottuvuuksien ja työskentelyn tulisi kuitenkin kummuta lain-

säädännöstä ja sosiaalityön eettisistä periaatteista, eikä sosiaalityöntekijöiden omista arvoista.  

 

Yhteiskunnallisesta, kulttuurisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta tavoitetilana voidaan pitää he-

teronormatiivisuuden hälventämistä. Tälle tutkielmalle ei olisi ollut tarvetta ilman vallalla ole-

vaa heteronormatiivista ilmapiiriä. Ajattelen tämän tutkielman tavoitteen täyttyneen erityisesti 

queer-teorian näkökulmasta, sillä tulosten avulla sain kuuluviin syrjäytettyjen ihmisten äänen ja 

näiden kokemukset (Ahmed 2004, 165). Toivon, että jonain päivänä tämän kaltaisille tutkiel-

mille ei ole enää tarvetta, vaan vastaava kokemuksentutkimus voisi keskittyä palvelunkäyttäjien 

kokemuksiin ylipäätään ilman tarvetta jaottelulle seksuaalisen suuntautumisen perusteella. 

Toistaiseksi jatkotutkimusta kuitenkin tarvitaan ja voisikin olla mielenkiintoista selvittää, oli-

siko vastaavan tutkimuksen tuloksissa alueellisia eroja. Sekä Ilmari Rostila (2001, 27) että Tuula 

Juvonen (2002, 20) toteavat asuinpaikan saattavan vaikuttaa palvelunkäyttäjien kohteluun. Alu-

eellisen tutkimuksen perusteella voitaisiin antaa täsmäkoulutusta palvelunkäyttäjien kohtaami-

sesta sinne, missä sitä tulosten perusteella tarvittaisiin. Ehkä voitaisiin myös perehtyä siihen, 

mitä niillä alueilla, joissa palvelunkäyttäjien kokemukset ovat positiivisempia kuin toisaalla, 

tehdään toisin suhteessa muihin alueisiin.  
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Tätä tutkielmaa tehdessäni mieleeni tuli myös se, ettei tiedossa ole, milloin aineistossani kuvatut 

vuorovaikutustilanteet ovat tapahtuneet. Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä ja sosiaali-

työntekijöiden (sijais)pätevyysvaatimuksista astui voimaan vuonna 2016. Tätä ennen sosiaali-

työntekijänä saattoi toimia ”kuka tahansa”, myös sellaiset henkilöt joilla ei ollut sosiaalityön 

opintoihin kuuluvaa lainopillista tai sosiaalityön lähtökohtiin liittyvää koulutusta. Tämän tutki-

musten tulosten valossa olisi ollut mielenkiintoista tietää, millaisilla koulutustaustoilla vuoro-

vaikutustilanteissa mukana olleet sosiaalityöntekijät ovat toimineet ja olisiko muodollisesti pä-

tevien tai epäpätevien kanssa asioineiden palvelunkäyttäjien kokemusten välillä ollut merkittä-

viä eroja. Edellisen kaltaiselle tutkimukselle ei välttämättä olisi kuitenkaan todellista tarvetta. 

Sen sijaan sosiaalityöntekijöiden arvoja ja asenteita voitaisiin tutkia tämän tutkimusten tulosten 

kautta. Millaisia olisivatkaan sosiaalityöntekijöiden ajatukset kollegoiden heteronormatiivisuu-

desta ja palvelunkäyttäjiin kohdistamasta syrjinnästä?  
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10. POHDINTA 

 

Vaikkei tämän tutkimuksen tuloksille asetettu hypoteeseja, näyttäytyivät tulokset ikään kuin 

yhteiskunnallisena arvo-otantana. Siinä missä tämä tutkielman johdanto alkoi kansanedustaja-

ehdokkailta lainatuista homo- ja lesboparien oikeuksia koskevista sitaateista, voisi lainauksiin 

lisätä tämän tutkimuksen tulosten pohjalta vastaukset. Jaana Pelkosen todetessa, että ”tasa-ar-

von tulisi olla itsestäänselvyys” sopisi vastaukseksi aineistolainaus:”Kohtaaminen oli luonnol-

linen ja normaali.”. Mika Niikon todettua ”Heteroperhe ei ole seksuaalivähemmistöjä vastaan, 

vaan tervettä järjen käyttöä lapsen etu huomioiden” voisi vastata aineistolainauksella ”Hete-

ronormatiivisuus teki tilanteesta ahdistavan.”. Edellä mainitun kaltaiset vuoropuhelut voisivat 

olla yhteiskunnassamme aivan mahdollisia. 

 

Mielenkiintoni tätä tutkielmaa ja eritoten sen tuloksia kohtaan pysyi yllä, sillä olin tuloksista 

hyvin kiinnostunut. Innostuin myös tutkielmani teoreettisesta viitekehyksestä queer-teoriasta, 

jonka avulla tavoitin tutkimustuloksista heteronormatiivisen ulottuvuuden. Oikeastaan koko tut-

kielmaa on johdattanut heteronormatiivisuus, alkaen aikaisemmasta tutkimuksesta, siirtyen teo-

reettisen viitekehyksen ja keskeisten käsitteiden kautta tutkimuksen tuloksiin. Koin yllättäväksi 

sen, kuinka suuressa roolissa heteronormatiivisuus tutkimustuloksissa onkaan. Tulosten tulkin-

nassa apunani oli minulle uusi asia, affektit. Affektit olivat sekä tutkimuskohteena että apuväli-

neenä palvelunkäyttäjien kokemuksia tulkitessani. Minulla oli aluksi vaikeuksia ymmärtää, mi-

ten affektit tutkielmaani asettuvat – ja mitä ne oikeastaan ovat, ja käytinkin affektien ihmette-

lyyn puolitoista vuotta. Kun oivalsin, mistä affekteissa on kyse, sain tutkimusprosessiini vauhtia 

ja tavoitin myös ne palvelunkäyttäjien kokemukset, jotka olivat sosiaalityöntekijöiden af-

fekteista seuranneet. Analyysiä tehdessäni tuntui siltä, että palaset aineiston, aiemman tutkimuk-

sen ja teorian välillä loksahtivat varsin helposti yhteen. 

 

Jälkikäteen ajateltuna affektien oivaltaminen olisi käynyt nopeammin, jos olisin aloittanut ai-

neistooni perehtymisen aiemmin sen sijaan, että luin kuukausitolkulla affekteja koskevaa kirjal-

lisuutta ja ihmettelin, että mistä oikein on kyse. Joku saattaa ihmetellä, miksi affektit valikoitui-

vat, ja erityisesti pysyivät tutkimuskohteenani, vaikka minulla oli niiden kanssa haasteita. Sain 

idean affektitutkimukseen tutkielmaani alussa ohjanneelta opettajalta Johanna Hiitolalta ja 
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koska olen kovin sinnikäs, en halunnut asian suhteen luovuttaa. Lopullisessa affektien oivalluk-

sessa auttoi toiselta ohjaajaltani Kati Turtiaiselta saamani ohjaus.  

 

Queer-teoria oli siis erinomainen valinta tämän tutkielman teoreettiseksi viitekehykseksi. 

Queer-teorian avulla onnistuin kyseenalaistamaan normeja ja normatiivisia olettamuksia, joita 

seksuaaliselta suuntautumiseltaan ei-heteroihin kohdistetaan. Toiveenani olikin, että tässä tut-

kielmassa olisi kriittinen ote, minkä ajattelen varsin hyvin toteutuneen queer-teorian ansiosta. 

Toivoisin, että tämä tutkielma voisi kriittisyytensä kautta vaikuttaa osaltaan siihen sosiaaliseen 

ja kulttuuriseen muutokseen, jonka myötä kaikki ihmiset kohdataan omana itsenään, eikä hete-

ronormatiivisuuden kautta.  

 

Olen tiedostanut tuloksissa esiin tulleen heteronormatiivisuuden olemassaolon ja itse tietoisesti 

pyrkinyt toimimaan sitä vastaan kaikilla elämäni osa-alueilla jo vuosia. Aineistoani analysoides-

sani sain kauhukseni itseni kiinni heteronormatiivisesta ajattelutavasta. Havahduin yllättäen sii-

hen, että olin kaiken aikaa olettanut vuorovaikutustilanteissa olleiden sosiaalityöntekijöiden ole-

van seksuaaliselta suuntautumiseltaan heteroita. Ajatus ei-heteroseksuaalisesti suuntautunutta 

palvelunkäyttäjää syrjivästä ei-heteroseksuaalisesta sosiaalityöntekijästä on toki absurdi, mutta 

ei kuitenkaan mahdoton. Olen tässä tutkielmassa viitannut Anna Moringin väitöskirjaan (2013), 

jossa Moring toteaa, että myös ei-heteroseksuaaliset ylläpitää heteronormatiivisuutta – kuten 

itsekin tein.  

 

Kirjoitettuani 63 sivua heteronormatiivisuudesta, voin todeta, että heteronormatiivisuudesta pu-

humista on myös kritisoitu. On kysytty, että vahvistaako heteronormatiivisuudesta puhuminen 

sen olemassaoloa. Vaikka heteronormatiivisuutta tarkasteltaisiin kriittisesti, vahvistaa termin 

käyttö ja ylläpitäminen heteronormatiivisuuden eetosta. (Rossi 2015, 15-27.) Rossin huomio on 

sinänsä olennainen. En kuitenkaan ryhdy enää tässä tutkielmassa tarkastelemaan tätä huomiota 

kriittisesti, vaan totean että tämän tutkielman kannalta heteronormatiivisuuden käsite on ollut 

hyödyllinen. Se on ollut läsnä tutkielman alusta alkaen, tullen esiin myös aiemmasta tutkimuk-

sesta ja kulkenut mukana läpi seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden kuvauksen, sekä 
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queer-teorian, josta se on johtanut tämän tutkielman tuloksiin. Tämän tutkielman osalta hete-

ronormatiivisuuden kehä sulkeutuu tähän, toivottavasti niin tapahtuu myös yhteiskunnassamme 

mahdollisimman pian. 
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LIITE 1 

 

 

KIRJOITUSPYYNTÖ EI-HETEROSEKSUAALIKSI ITSENSÄ KOKEVILLE SOSIAALI-

TYÖN ASIAKKAILLE/ASIAKKAINA OLLEILLE 

 

Teen pro gradu- tutkielmaani ei-heteroseksuaaleiksi itsensä kokevien sosiaalityön asiakkaiden 

kokemuksista kohtaamisista sosiaalityöntekijöiden kanssa. Asiakkaiden yhdenvertaisen kohtaa-

misen varmistamiseksi tarvitaan tutkimustietoa eri asiakasryhmien kokemuksista ja olen kiin-

nostunut ei-heteroseksuaalisten (LHB jne.) kokemuksista, sillä tähän ryhmään kuuluvien koke-

muksia on toistaiseksi tutkittu hyvin vähän. Tutkielmassani analysoin sitä, millaisia kokemuksia 

on kuvailtu ja löytyykö kuvauksista yhtäläisyyksiä.  

 

Pyydän sinua vastaamaan ensin taustakysymyksiin ja sen jälkeen kuvailemaan vapaasti yhtä 

kohtaamiskokemustasi sosiaalityöntekijän kanssa. Kokemuksesi voi olla niin positiivinen, ne-

gatiivinen kuin neutraalikin. Olennaista on, että seksuaalinen suuntautumisesi on tullut kohtaa-

misessa esiin tai se on jo aiemmin ollut sosiaalityöntekijän tiedossa. Voit kertoa esimerkiksi 

sosiaalityöntekijän suhtautumisesta seksuaaliseen suuntautumiseesi tai siitä, oliko sosiaalityön-

tekijän puhe sensitiivistä tai heteronormatiivista. Oliko sosiaalityöntekijällä riittävästi osaamista 

ei-heteroseksuaalisen asiakkaan kohtaamiseen vai oliko osaamisessa puutteita? Mitä tunsit koh-

taamisen aikana ja sen jälkeen? Millaisia ajatuksia kohtaaminen sinussa herätti? 

 

Vastaukset annetaan nimettömänä ja aineisto analysoidaan siten, etteivät yksittäiset vastaajat 

ole tunnistettavissa valmiissa tutkimuksessa.  

 

Aineisto arkistoidaan tutkimuksen päätyttyä Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon, jos annat 

siihen suostumuksesi (kysymys arkistointia koskien löytyy lomakkeesta). Tietoarkiston käytän-

töihin voi tutustua täällä: http://www.fsd.uta.fi/fi/palvelut/index.html     
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Ikäsi 

 

alle 20 v. 

20 – 29 v. 

30 – 39 v. 

40 – 49 v. 

50 – 59 v. 

60 – 69 v. 

yli 70 v. 

 

Asuinpaikkasi 

Pääkaupunkiseutu 

Suuri kaupunki (yli 100 000 asukasta) 

Keskisuuri tai pieni kaupunki (alle 100 000 asukasta) 

Maaseututaajama tai –keskus 

Harvaan asuttu maaseutu 

 

Millaisena koet seksuaalisen suuntautumisesi? 

 

En halua määritellä 

Lesbo 

Homo 

Biseksuaali 

Panseksuaali 

Queer 

Muu/en tiedä 

 

Millaisena koet sukupuolesi 

 

En halua määritellä 

Nainen 
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Mies 

Muunsukupuolinen 

Queer 

Sukupuoleton 

Androgyyni 

Intersukupuolinen 

Muu/en tiedä 

 

Kuvaile yhtä kohtaamistasi sosiaalityöntekijän kanssa. Voit tarvittaessa käyttää kyselyn alusta 

löytyviä apukysymyksiä. 

 

 

Vastaukseni 

 

Saa arkistoida 

Ei saa arkistoida 

 

Kiitos vastauksestasi. 

 

Annan mielelläni lisätietoja. 

 

Ystävällisesti, 

Heidi Jansson 

yhteiskuntatieteiden kandidaatti, sosiaalityön maisteriopiskelija 

Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 

hejojans@student.jyu.fi 

Pro gradu -työn ohjaaja: 

Johanna Hiitola 

Yliopistonlehtori, YTT 

Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 


