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TIIVISTELMÄ

Kvalitatiivinen tutkimus käsittelee biseksuaalisuuden kehitysprosessia, itsensä 
nimeämistä biseksuaaliseksi ja biseksuaalisuuden tunnustamista parisuhteessa 
sekä biseksuaalisuuden julkituloa oletetussa heteroseksuaalisessa parisuhteessa. 
Biseksuaalisuus on vaiettu, näkymätön sekä parisuhteessa varsin tutkimaton ai-
he. Biseksuaaliseksi identifioituneiden sosiaalityön asiakkaiden tilanteisiin liittyvät 
monet leimautumiseen, salaamiseen ja viranomaisten kohtaamiseen liittyvät pelot. 
Sosiaalityössä tarvitaan sosiaalityöntekijän työn tueksi seksuaalisesti moninaisten 
asiakkaiden kohtaamiseen tarkoitettuja ratkaisumalleja ja työkäytäntöjä.

Ensimmäinen tutkimuskysymys on: millaisen prosessin kautta henkilökohtai-
sella tasolla biseksuaalisuus tunnistetaan. Toisessa tutkimuskysymyksessä kysyn, 
millaisten vaiheiden kautta biseksuaalisuus tunnustetaan läheiselle ihmiselle? Kol-
mannessa tutkimuskysymyksessä tarkastelen mitä parisuhteessa tapahtuu, kun 
biseksuaaliksi identifioituneella kumppanilla on suhde kolmanteen, itselleen samaa 
sukupuolta olevaan henkilöön. Tarkastelen myös sitä, minkälaisia tunteita pari-
suhteessa tunnetaan, kun biseksuaalisuus tulee esille. Miten heteronormatiivinen 
valta näyttäytyy parisuhteessa. 

Tutkimuksen avainkäsite on heteronormatiivisuus, joka kuvaa prosessia ihmis-
ten jakautumisesta kahteen eri sukupuoleen ja halun kohdistamisesta vastakkaiseen 
sukupuoleen. Heteronormatiiviset käytännöt kohdistuvat seksuaalisesti moninai-
siin ihmisiin, jossa heteroseksuaalisuus nähdään itsestäänselvyytenä, luonnollisena, 
normina ja ainoana oikeana vaihtoehtona elää. Heteroseksuaalisuutta ei juurikaan 
julkisesti kyseenalaisteta. Heteronormatiivisuuden käsitteeseen liittyy tiiviisti sa-
laaminen ja valta. 

Metodologisena viitekehyksenä on narratiivinen eli tarinallinen lähestymista-
pa. Tutkimuksen lähtökohtana on, että biseksuaalisuutta on mahdollista tutkia 
elämäntarinoista kertyvien aineistojen avulla. Elämäntarinoista on mahdollista 
löytää biseksuaalisuutta ja parisuhteen tapahtumia kuvaavia jäsennyksiä ja kerto-
muksia. Narratiivisen otteen avulla on lähestytty elämäntarinoiden kirjoittajia ja 
heidän elämäänsä ja kirjoittamaansa elämäntarinaa. Elämäntarinoiden kirjoittajat 
kertoivat tunteistaan sekä kuvaavat käsityksiään ja kokemuksiaan biseksuaalisuu-
den julkitulosta parisuhteessa. Tutkimuksen aineisto koostui kuudestakymmenestä 
kirjoitetusta elämäntarinasta, jotka koostuivat biseksuaalisuuden kokemuksesta, 
vaikutuksesta parisuhteeseen sekä biseksuaalisuuteen läheisesti liittyvistä tunteista. 
Aineisto on analysoitu laadullisesti sekä sisällönanalyysin että narratiivisen tutki-
muksen menetelmin. 
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Biseksuaalisuudesta kertomiseen kietoutuvat monet päällekkäiset tarinat pa-
risuhteesta, tunteista, muistoista, sosiaalisista suhteista, peloista, salaamisesta, 
biseksuaalisuuden tunnustamisesta ja nimeämisestä sekä biseksuaalisena olosta. 
Tarinoita kerrotaan vuorovaikutuksillisissa prosesseissa kertojien ja kuuntelijoiden 
kanssa. Kerrontaan liittyy identiteetin rakentaminen ja vertaistuki. Narratiivinen 
ympäristö voi tukea tarinan kertomista tai estää sitä. 

Tutkimuksen päätulos on, että biseksuaalisuus kehittyy vähitellen. Kehitys nou-
dattelee kaarta, jossa voidaan nähdä erillisiä vaiheita. Biseksuaalisuutta ei helposti 
tuoda esille, ja siihen liittyy vahvasti salaaminen, minkä mahdollistaa ilmiön jous-
tavuus, kyky suuntautua sekä homo- että heteroseksuaalisesti. Biseksuaalisuus ei 
ole asia, josta halutaan tarinoida julkisesti. Binainen ja bimies ovat taipuvaisia sa-
laamaan biseksuaalisuuden puolisoiltaan ja läheisiltään, koska pelko hylkäämisestä 
elää vahvana. Kuitenkin vaikuttaa siltä, että seksuaalisessa identifioimisessa on 
tapahtumassa murros; nuoremmat binaiset ja bimiehet ovat kertoneet biseksuaa-
lisuudestaan jo seurustelusuhteen alussa eikä biseksuaalisuutta ole tarvinnut salata. 

Asiasanat: seksuaalisuus, biseksuaalisuus, heteronormatiivisuus, tunteet, 
narratiivisuus
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ENGLISH ABSTRACT 

This dissertation deals with the development process of bisexuality, identifying 
oneself asbisexual, acknowledging bisexuality in a heterosexual relationship, and the 
disclosure of bisexuality in a relationship assumed to be heterosexual. Bisexuality 
as a phenomenon is, to a large extent, both unacknowledged and invisible, and has 
been largely ignored in studies of relationships. Within the context of social work, 
customers who identify themselves as bisexuals often experience feelings of fear 
and anxiety because of their sexual orientation especially in terms of interacting 
with the social workers, being labelled as something different, and hence having 
to conceal their sexual orientation. Because of these anxieties, social workers need 
more diverse models and practices that enable them to help their customers with 
empathy and respect regardless of their sexual orientation. 

This dissertation is based on three main research questions: first, through what 
kind of a process does an individual disclose and identify bisexuality, second, what 
kind of phases does an individual go through when acknowledging bisexuality in 
someone close to them, and third, what happens in a relationship when it turns 
out that a person who identifies as bisexual has a relationship with a third party of 
the same gender. In addition to these, I am also interested in what emotions are 
experienced in a relationship when an individual´s bisexuality is disclosed to the 
partner, and how relationships are influenced and shaped by heteronormativity.

One of the key concepts in this dissertation is heteronormativity, which 
describes a process dividing individuals into two separate genders and assuming 
romantic emotions to take place only between individuals of different genders. 
Heteronormative practices are experienced by and limited mostly to individuals 
whose sexuality deviates from the norm. For them, heteronormativity is regarded 
as imposing a set of norms regarding what is the status quo, natural, normative, and 
the only way to live a meaningful life. Within the public domain, heteronormativity 
is seldom questioned or challenged, and it is closely related to issues such as power 
and secrecy. Heteronormativity aims at shaping and maintaining our collective 
understanding of relationships in contemporary societies as something taking place 
between a man and a woman. As a counterforce to this, queer theories aim at 
challenging and questioning our norms and assumptions related to relationships 
by broadening the scope of relationships outside theas purely heterosexual. 

Methodologically, this dissertation approaches bisexuality from the narrative 
point of view. This dissertation thus assumes that bisexuality can be investigated 
through data collected from individual life stories. Life stories enable us to identify 
events and stories that shape an individual’s understanding of bisexuality and 
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relationships. The narrative approach served as a window to the authors of the 
life stories, their lives, as well as their life stories. Through the stories, the authors 
discussed their feelings and how they experienced the disclosure of bisexuality in 
their relationships. The data for this dissertation consists of sixty such life stories 
that deal with experiences related to bisexuality, its impact on the heterosexual 
relationship, and emotions and feelings closely related to bisexuality. This data was 
qualitatively analysed by means of both narrative and content analysis.

Stories about bisexuality blend together numerous overlapping stories about 
relationships, emotions, memories, social relations, fears, secrecy, acknowledging 
and identifying bisexuality, as well as being bisexual. The authors narrate their stories 
through interactive processes by inviting the listener to be an active participant. 
Storytelling is inherently not only about making sense, but also about identity 
building and peer support. Within this context, narratives can either support or 
inhibit the emergence of stories. 

The main finding of this dissertation is that bisexuality develops over time. This 
development can be seen as a trajectory with separate, yet overlapping, phases. 
Bisexuality is seldom easily voiced or revealed to others, which is why secrecy closely 
shadows it. This is partially explained by flexibility: the ability to portray oneself 
either as heterosexual or homosexual. Bisexuality, then, seems to be something that 
is seldom publicly shared with other members of the society. People who identify 
themselves as bisexual often conceal it from their spouses and loved ones mostly 
because they are afraid of rejection and of being cast in the pariah class. However, 
it seems that a change is taking place in the Finnish society: especially younger 
generations especially are more open about their bisexuality, and it is becoming more 
common to share it with a prospective partner in the beginning of a relationship. 
Keywords: sexuality, bisexuality, heteronormativity, emotions, narratives 
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1 JOHDANTO 

Tässä tutkimuksessa tarkastelen biseksuaalisuutta, seksuaalisuutta ja parisuhdetta 
siihen liittyvine tunteineen. Tarkemmin sanottuna tarkastelen sitä, mitä parisuh-
teessa tapahtuu ja miten pariskunnat selviytyvät tilanteesta, jossa heteroksi oletettu 
kumppani ilmoittaakin olevansa biseksuaalinen. Rakennan kuvaa inhimillisistä 
tunteista, ajatuksista ja kokemuksista biseksuaalisuudesta ja sen vaikutuksesta 
parisuhteeseen ja sen kestävyyteen. 

Biseksuaaliset ihmiset ovat sosiaalityön arjessa vähemmän tavattu ryhmä. Kiin-
nostukseni biseksuaalisten ihmisten tutkimiseen alkoi, kun sosiaalityöntekijänä sain 
kontaktin kahteen biseksuaaliseen henkilöön. Heidän kertoessaan omia tarinoitaan 
ymmärsin, miten vähän tiesin biseksuaalisuudesta. Halusin oppia ymmärtämään 
paremmin biseksuaalisuutta ja sitä, miten se kietoutuu parisuhteeseen ja parien 
henkilökohtaiseen elämään. Kun kuuntelin heidän tarinoitaan biseksuaalisuuden 
kokemuksista, kiinnostuin aiheesta ja totesin, että halusin olla mukana kuulemassa 
heidän ja muiden tarinoita biseksuaalisuudesta parisuhteessa. Tapaamani henkilöt 
innostivat minua tutkimaan biseksuaalisuutta. Halusin ottaa haasteen vastaan ja 
lähdin tutkimaan sensitiivistä, vähän tutkittua, vaiettua ja näkymätöntä aihetta 
biseksuaalisuutta ja sitä, mitä se tarkoittaa ihmisille itselleen ja parisuhteessa. 

Sosiaalityöntekijänä koen, että vaietusta, näkymättömästä ja sensitiivisestä ai-
heesta tarvitaan lisää tietoa. Tutkimusaihe tuottaa yhteiskunnallisten käytäntö-
jen, sosiaalisen elämän ja ammattilaiskeskustelujen näkökulmasta tarkastellen 
tarpeellista ja hyödyllistä tietoa biseksuaalisuudesta. Sosiaalityöntekijälle bisek-
suaalisuuden kehityskaaren tunnistaminen, rohkeus keskustella asiakkaan kanssa 
biseksuaalisuudesta ja bifobian tunnistaminen auttavat sosiaalityöntekijää rakenta-
maan biseksuaalista identiteettikäsitystä. Bifobia-termi kuvaa negatiivisia asenteita 
ja stereotypioita biseksuaalisuudesta. Uskomukset kehittyvät ihmisten arkipäivän 
kokemuksista. Näiden stereotypioiden ymmärtämisellä on keskeinen vaikutus bi-
seksuaalisen kulttuurin ymmärtämisessä. (Scherrer 2013, 241.) Tutkimukseni tar-
koituksena on tuottaa sensitiivisestä aiheesta totuudenmukaista ja asiallista tietoa. 
Asiallinen tieto auttaa sosiaalityöntekijää hyväksymään erilaisuutta ja kohtaamaan 
biseksuaalisen ihmisen ihmisenä erityispiirteineen. Yhdyn Elina Pekkarisen (2015, 
277) käsitykseen, että tutkijana tarkoitukseni ei ole tuottaa sensitiivisestä aiheesta 
uutisotsikoita tai draamaa.

Suomessa biseksuaalisuuden tieteellisellä ja sosiaalityöhön kohdistuvalla tutki-
muksella on lyhyt perinne. Biseksuaalisuutta tutkittaessa on keskitytty enemmän 
tutkimaan biseksuaalisuuden kokemusta (Kangasvuo 2006, 21–22; Rivers 2003, 
221–229) ja identiteettiä (Walters ja Person Jr. 2008, 41) kuin biseksuaalisuuden 
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vaikutusta parisuhteeseen. Biseksuaalisuus on monimutkainen, jatkuva dynaami-
nen prosessi (Weber ja Heffern 2008, 70), jonka lopullinen muoto hahmottuu vasta 
pitkän ajanjakson ja monien kokemusten myötä. Aiemmin identiteettikategorioitu-
mista biseksuaalisuus ymmärrettiin sillaksi homo- ja heteroseksuaalisten väestön-
osien välillä (Kangasvuo 2014, 4). Biseksuaalisuus näyttäytyy yhteiskunnassamme 
ambivalenssina (Haasjoki 2012, 22–23, 63) harvoin esillä olevana (Leino 2000, 17), 
hämmentävänä (Lehtonen 2005, 3; Lehtonen 2008, 104), häilyvänä (Haasjoki 2012, 
12), näkymättömänä ja hiljaisena (Weber ja Heffern 2008, 73; Barker ym. 2012, 
4; Tasker ja Delvoye 2015, 4; Vilkka 2010, 56), salattuna (Lehtonen 2008, 113), 
vaiettuna (Lehtonen 2005), heteroseksuaaliseksi oletettuna (Jämsä 2008a, 29), 
parisuhteessa varsin tutkimattomana (Haasjoki 2000, 6) ja sensitiivisenä ilmiönä. 
Biseksuaalit ovat vähemmän näkyviä sosiaalisesti ja poliittisesti kuin esimerkiksi 
homoseksuaalit (Yoshino 2001, 3). Biseksuaaleja kuvaavissa tutkimuksissa on kes-
kitytty lähinnä biseksuaalisuuden määrittelyyn, identiteettiin, kokemuksiin (esim. 
Kangasvuo 2001) ja uusimmissa tutkimuksissa vieraantumisen ja eristäytymisen 
tunteisiin (McDavitt ym. 2008, 356). 

Julkisesti biseksuaalisuudesta alettiin puhua vasta 1980-luvulla. Suomalaisia 
biseksuaalisuudesta kertovia tutkimuksia on julkaistu muutamia 1990-luvulla. Sek-
suaalivähemmistöjen lehdissä biseksuaalisuutta alettiin käsitellä 1990-luvun alusta 
lähtien, mutta valtavirtaväestön lehdissä vasta 1990-luvun puolivälissä. Biseksuaali-
nen identiteetti mahdollistui 1990-luvun alussa, jolloin biseksuaalisuudesta alettiin 
julkisesti sekä puhumaan että kirjoittamaan. (Kangasvuo 2014, 2–3.) Ruotsissa 
biseksuaalisuudesta on kirjoitettu useita esseitä, mutta varsinaista tutkimusta on 
tehty vähemmän. Aihetta ovat Ruotsissa tutkineet esimerkiksi Hanna Bertilsdotter 
ja Malena Gustafsson. (Dahl 2004, 24.) Sen sijaan muualla maailmassa, kuten Yh-
dysvalloissa, Kanadassa, Englannissa, Australiassa ja Norjassa, on biseksuaalisuu-
desta tehty useita tutkimuksia (Gates 2011, 3). Biseksuaalisuus on nähty mielenkiin-
toisena tutkimusalueena, ja uusia kansainvälisiä tutkimuksia on julkaistu. Yhtenä 
uutena tutkimusnäkökulmana on biseksuaaliseksi identifioituneiden vanhempien 
vanhemmuus. Tästä aiheesta Fiona Tasker ja Marle Delavoye (2015, 3) ovat kir-
joittaneet artikkelin binaisten oman identiteetin ja vanhemmuuden rakentumisesta 
feministisen teorian, queer-teorian ja elämänkulun näkökulmasta. 

Vaikka seksuaalisuuden tutkimus on edennyt mittavin harppauksin viimeis-
ten kahdenkymmenen vuoden aikana, biseksuaalisuutta ei ole kuitenkaan tutkit-
tu samassa suhteessa. Suomalaisissa sosiaalityön julkisissa keskusteluissakaan ei 
biseksuaalisten asiakkaiden tilanteesta keskustella ammattilaisten kesken. Yhtenä 
syynä voi olla se, että aihe on vaikea, koska biseksuaalien vetovoima kohdistuu 
kumpaankin sukupuoleen. Toisena syynä saatetaan olettaa, että biseksuaalisuus 
rikkoo käsitystä heteronormatiivisesta maailmankuvasta, jossa sukupuolet näh-
dään kaksijakoisina, luonnollisina ja toivottuina tapoina olla miehinä ja naisina. 
Biseksuaalisuuden halu häilyy siis sekä saman että vastakkaisen sukupuolen välillä. 
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Biseksuaalisuus ei mahdu normatiiviseen kahtiajakoon, ja sen vuoksi se näyttäy-
tyy hämmentävänä. Biseksuaalisuuden kahtiajako ja negatiiviset stereotypiat te-
kevät biseksuaalisen identiteetin ymmärtämisen vaikeaksi (Scherrer 2013, 244). 
Diamond (2008, 5) uskoo tutkijoita hämmentävän biseksuaalisuudessa erityisesti 
mahdollinen a) välivaihe, b) seksuaalisen vetovoiman kohdistuminen kumpaankin 
sukupuoleen ja c) seksuaalinen häilyvyys. 

Tutkimukseni avainkäsite on heteronormatiivisuus, joka tarkoittaa oletusta 
elää heterona (Rosenberg 2002, 100), kunnes toisin ilmoitetaan (Habarth 2008, 
3; Rosenberg 2002, 19; Jämsä 2008a, 32; Huldèn 2008, 253). Heteronormatii-
visuus kuvaa prosesseja, joiden kautta yhteiskunnalliset instituutiot vahvistavat 
uskoa ihmisten jakautumisesta kahteen eri sukupuoleen (Qween ym. 2004, 3) ja 
kohdistavan halunsa vastakkaiseen sukupuoleen. Teoreettinen queer-näkökulma 
näkee yhteiskunnan heteronormatiiviset rakenteet hetero-olettamina sekä sukupuo-
len binaarisena (Meyer 2012, 9–14). Queerille keskeistä on mies/nainen-, homo/
hetero-kahtiajaon purkaminen. Queer-teoria on keskittynyt tutkimaan ei-hetero-
seksuaalisuutta. Queer-teoria on nostanut esiin kysymyksen vallasta ja siitä, kuinka 
kulttuurissamme ylläpidetään ja tuotetaan normaalin ja epänormaalin seksuaali-
suuden rajalinjoja (Ratinen 2015, 16). Heteronormatiivisuuden käsite on queer-teo-
rian yleisimpiä ja käytetympiä, jolla tarkoitetaan normi-ilmapiiriä, jossa heterosek-
suaalisuutta pidetään itseoikeutetusti normina. Heteronormatiivisuus aivan kuin 
pakottaa vahvaan salailuun: uskaltaako julkisesti kertoa suhteestaan samaa suku-
puolta olevaan henkilöön. Heteronormatiivisuuteen liittyy vahvasti kyseenalais-
tava valta, joka ulottuu yksilöstä yhteiskuntaan. Heteronormatiivisuus on syvällä 
yhteiskuntamme rakenteissa. Yhteiskunnassamme heteroseksuaalisuus määrittyy 
normiksi, jonka mukaisesti muut seksuaalisuudet nähdään normista poikkeavina, 
toisina ja marginaalisina (ks. Reingardè 2010, 85), koska ne muodostavat kuilun 
”meidän” ja ”heidän” välille (Rosenberg 2002, 102). Nykyisin julkisissa keskuste-
luissa seksuaalisuudesta on kuitenkin jo uskaltauduttu puhumaan vapaammin. 
Tilannetta on helpottanut esimerkiksi eduskunnassa esille tulleet seksuaaliryhmiä 
koskevat lakialoitteet. Myös koulumaailmassa seksuaalivähemmistöjen asioista on 
alettu puhumaan avoimemmin. Seksuaalivähemmistöjen ja ei-heteronormatiivi-
suuteen liittyvistä asioista keskustellaan nykyisin jo melko avoimesti eri kouluas-
teilla (Jantunen 2014, 5). 

Heteronormatiivisuus on lähtökohtainen oletus, joka ylläpitää yhteiskunnas-
sa vallitsevia käytäntöjä, normeja, rakenteita, suhteita ja toimia, jotka heterosek-
suaalisuuden näkökulmasta tarkasteltuna koetaan yhtenäistäviksi ja luonnollisiksi 
(Rosenberg 2002, 100). Tämän perusteella voidaan olettaa esimerkiksi lääkärin 
vastaanotolla, poliisin tai sosiaaliviraston asiakkaina olevan vain heteroseksuaali-
sia ihmisiä. Hetero-oletus elää vahvana ihmisten mielissä ja kokemusmaailmois-
sa. Monet haluavatkin salata seksuaalisen moninaisuutensa läheisiltään. Tämän 
havaitsin pro gradu -tutkimuksessani (Lehtonen 2005), jossa bimiehet torjunnan 
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pelossa salasivat biseksuaalisuutensa puolisoiltaan ja perheiltään. Salaaminen meni 
niin pitkälle, että ainoastaan hyvin luotettavat samoin tuntevat henkilöt tiesivät 
asiasta. Ymmärretyksi ja hyväksytyksi tuleminen on useimpien biseksuaalienkin 
toiveena. Aina toiveet eivät kuitenkaan toteudu. Monet suojelevatkin itseään ja 
pysyvät ”kaapissa” (Nissinen 2011, 24). 

Tässä tutkimuksessa käytän termiä seksuaalisesti moninaiset, kun tarkoitan 
homoseksuaaleja, lesbo- ja transihmisiä sekä biseksuaaleja. Termi on yleisesti käy-
tetty tarkasteltaessa seksuaalista ja sukupuoleen liittyvää moninaisuutta esimerkiksi 
työelämässä (Lehtonen 2002, 5; 2006, 12), transsukupuolisuuden näkymätöntä 
historiaa (Suhonen 2007, 55) ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuutta (Hul-
dén 2008, 253). Kansainvälisissä teksteissä käytetään termiä seksuaalinen suuntau-
tuminen sexual orientation (Mallon 2008b, 307; McCartt ja Feldman 2008, 25).

Julkisten tarkastelujen ja tutkimusten ulkopuolelle on jäänyt tilanne, jossa tar-
kastellaan sitä, miten bimiesten/binaisten naispuoliset/miespuoliset heteropuo-
lisot työstävät uuden tilanteen saadessaan tietää puolisonsa biseksuaalisuudesta. 
Yleisissä parisuhde- ja perhediskursseissa puhutaan harvemmin julkisesti bisek-
suaalisuudesta. Parisuhdepuheen yhteydessä ei myöskään julkisesti kyseenalais-
teta heteronormatiivisuutta. Media välittää yksiselitteisesti puhetta, käsityksiä ja 
oikeellisuutta uutisoimalla tekstejä ja puheita heterokeskeisesti. Medialla on kes-
keinen rooli yhteiskunnassamme, se muokkaa asenteita ja heijastaa niiden muu-
tosta yhteiskunnassamme (Juvonen 2015, 22). Yhteiskuntamme on rakentunut ja 
jäsentynyt heteronormatiivisuuden käsitteen mukaisesti, ja heteroutta pidetään 
normina ja oletusarvona viitattaessa yksilön seksuaalisuuteen (Rossi 2003, 120; 
Jämsä 2008a, 32). 

Yksilön biseksuaalisuudesta julkisuudessa ei puhuta samaan tapaan kuin homo-
seksuaalisuudesta tai lesboudesta. Nykymediassa homoseksuaalisuutta ja lesboutta 
pidetään usein suosittuina ja trendikkäinä suuntauksina, joista joskus puhutaan 
jopa laajamittaisina kulttuurisina muutoksina. Myös biseksuaalisuutta on luon-
nehdittu muoti-ilmiöksi tai trendiksi, toteaa Kangasvuo (2014, 2). Mediassa seksu-
aalivähemmistöjen asioista on kirjoitettu pääasiassa homoseksuaalien ja lesbojen 
näkökulmasta. Tähän on vaikuttanut mitä ilmeisemmin lesbo- ja homopoliitikko-
jen avoimuus ja lainsäädännön kehittyminen sallivammaksi (Juvonen 2015, 28). 
Tutkijoiden tekemän huomion perusteella biseksuaalisuus yhteiskunnassamme 
törmää kahteen suureen ongelmaan: nimeämättömyyteen ja näkymättömyyteen 
(Ronkainen 1997, 38; Summers 2002, 1). Erityisesti homo- ja heteroseksuaalisuutta 
tutkivan ja problematisoivan materiaalin laajaan määrään nähden voisi olettaa, että 
biseksuaalisuutta olisi homo- ja heteroseksuaalisuuteen läheisesti liittyvänä ilmiönä 
käsitelty näkyvämmin ja tarkemmin. 

Seksuaalisesti moninaisten henkilöiden asioita on käsitelty sosiaalityön julkai-
suissa harvalukuisesti, vaikka seksuaalisesti moninaisten henkilöiden tarpeisiin liit-
tyviä asioita pitäisi käsitellä laajasti ja monipuolisesti (Mallon 2008a, 8). Sosiaalityön 
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tavoitteena on ihmisten kokonaisvaltainen kohtaaminen. Sosiaalityön tarkoituk-
sena on pyrkiä vastaamaan ihmisten kohtaamiin moninaisiin elämäntilanteisiin 
ja näiden tilanteiden aiheuttamiin haasteisiin. Sosiaalityön kentällä seksuaalisesti 
moninaisten asiakkaiden kanssa tehtävän työn erityiskysymykset liittyvät seksuaa-
lisuuden puheeksiottamiseen. Asiakkaan kohtaamisessa biseksuaalisuudesta pu-
humista saattavat estää sosiaalityöntekijän omat vastareaktiot, pelot ja epäluulot. 
Sosiaalityöntekijän onkin keskusteluissaan seksuaalisesti moninaisten asiakkaiden-
sa kanssa varottava leimaamasta tai tekemästä heistä ennakko-oletuksia. Seksuaa-
lisesti moninaiset asiakkaat saattavat tarvita sosiaalityöntekijän apua esimerkiksi 
tilanteessa, jossa he ovat joutuneet ympäristön taholta rankan arvostelun kohteeksi 
seksuaalisen suuntautumisensa vuoksi (Scherrer 2014, 246).

Tutkimuksellani haluan lisätä aihealueen tietämystä ja tuntemusta. Tutkimuk-
seni kohteena oleva biseksuaalisuus on hankalasti tavoitettava ilmiö ja tutkittavi-
en oman äänen tavoittaminen saattaa olla vaikea. Myös Salasvuo on huomannut 
tutkittavien tavoittamisen ja heidän äänensä esiin nostamisen olevan äärimmäi-
sen vaikea tehtävä (Salasvuo 2015, 189). Tulokulmani biseksuaalisuuden ilmiöön 
paikantuu vaiheeseen, jossa biseksuaalisesti orientoitunut henkilö on jo solminut 
heteroseksuaalisen parisuhteen. Kiinnostukseni on parisuhteen jäsentymisessä, 
kun puoliso on saanut tiedon kumppaninsa biseksuaalisuudesta. Tässä väitöstut-
kimuksen kohderyhmän muodostavat mies- ja naispuoliset biseksuaaleiksi iden-
tifioituneet henkilöt sekä heidän heteroseksuaaliset puolisonsa. Kaikkiaan tutki-
mukseen osallistui kolmekymmentä (n=30) paria, joista kumpikin kirjoitti oman 
elämäntarinansa (n=60). 

Metodologisesti hyödynnän narratiivista lähestymistapaa (Valkonen 2002, 15) ja 
elämäntarinoita. Sosiaalitieteissä ja sosiaalityössä ollaan yhä lisääntyvässä määrin 
kiinnostuneita narratiivisista tutkimusmenetelmistä ja narratiivisesta lähestymis-
tavasta (Laitinen ja Uusitalo 2008, 115). Narratiivisessa kerronnassa ollaan kiin-
nostuneita tarinoiden kerrontatavasta ja kertojan kokemista todellisina pidetyistä 
kokemuksista (Blom ja Nygren 2009, 107). Tyypillisin narratiivisen tutkimuksen 
aineisto koostuu kertomuksista (Hänninen 1999, 136), joita tässä kutsun elämänta-
rinoiksi. Nämä tutkittavien kirjoittamat elämäntarinat ymmärretään narratiiveiksi. 
Elämäntarinoissaan ihmiset kertovat elämänkulustaan, johon liitetään menneisyy-
den kokemukset, nykyisyys ja odotukset tulevaisuudesta. Elämäntarinaan sisältyvä 
sisäinen tarina tavoittaa ihmisen sijoittumista laajempaan sosiaaliseen todellisuu-
teen, joka muovaa ihmisen identiteettiä (ks. Hänninen 1999, 58).

Narratiivisessa lähestymistavassa ollaan kiinnostuneita ihmisten kokemuk-
sellisista tiedoista. Narratiivinen lähestymistapa on noussut voimakkaasti esiin 
yksilöllisiä merkityksiä koskevassa tutkimuksessa (Hänninen 1999, 125). Näiden 
kokemusten kuvaamisessa, välittämisessä ja tutkimuksessa on kielellä keskeinen 
rooli (Liimakka 2012, 111). Narratiivisen tutkimuksen aineistoja ovat elämäkerrat, 
lehtikirjoitukset, julkaistut tekstit (Valkonen 2002, 27), historialliset selonteot, sadut 
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(Polkinghorne 2007, 1), lyhyet sanalliset vastaukset, täydellisistä lauseista koos-
tuvat tekstit (Polkinghorne 1995, 6–7) sekä haastattelut, päiväkirjat ja valokuvat 
(Strömberg 2010, 34). Elämänhistoriaan liittyvät kertomukset ja tarinat koetaan 
erityisen rikkaina tutkimuslähteinä.

Aineistonkeruumenetelminä käytin kirjoitettuja elämäntarinoita ja muutamaa 
aineistoa täydentävää teemahaastattelua (Hirsjärvi ja Hurme 2000, 47; Patton 
2002, 339–428; Lichtman 2006, 116–128). Seksuaalisuuteen ja sukupuoliseen 
suuntautumiseen liittyvät tutkimusaiheet ovat sensitiivisiä, ja niitä voidaan tavoittaa 
yksilöllisten elämäntarinoiden avulla. Kaikki tutkimukseeni osallistuneet tutkittavat 
kirjoittivat syvällisen elämäntarinansa, jonka he lähettivät minulle sähköpostilla. 
Kolme tutkittavista halusi lisäksi omasta pyynnöstään täydentää elämäntarinaansa 
osallistumalla teemahaastatteluun. Tutkittavat pohtivat itselleen ominaisella tavalla 
elettyä elämäänsä, nykytilannettaan sekä ajatuksiaan tulevaisuudestaan, kuvasi-
vat muuttunutta elämäntilannettaan ja työstivät muutosprosessiaan. He kuvasivat 
elettyä elämäänsä tarinoina, joiden päähenkilöinä he itse olivat. Biseksuaalisuuden 
tiedostaminen parisuhteessa käynnisti prosessin, jossa parit arvioivat uudelleen 
parisuhdettaan ja rakensivat muuttunutta parisuhdekulttuuriaan. Parit arvioivat 
myös sitä, kertovatko biseksuaalisuudesta läheisilleen vai salaavatko he tiedon esi-
merkiksi lapsilta. 
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2 TUTKIMUSASETELMA, TUTKIMUSONGELMAN 
TÄSMENTYMINEN JA TUTKIMUKSEN PAIKAN-
TAMINEN SOSIAALITYÖSSÄ

Tutkimuksellinen kiinnostukseni kohdistuu tähän tutkimukseen osallistuneiden 
bi-ihmisten ja heidän heteropuolisoidensa elämäntilanteisiin, joissa vaiettu bi-
seksuaalisuus on yllättäen noussut esiin. Pyrin tuomaan esiin vaietussa asemassa 
olevien bi-ihmisten ja heidän puolisoidensa käsityksiä, ajatuksia ja todellisuutta 
itsestään ja biseksuaalisuudestaan sekä biseksuaalisuudesta ilmiönä. Tutkimukseni 
liittyy sosiaalityön ja sukupuolentutkimukseen, jossa nostan esiin näkymättömässä 
ja vaietussa asemassa olevien bi-ihmisten ja heidän puolisoidensa elämäntarinoi-
hin vaikuttavia bi-identiteetin tunnistamisen ja tunnustamisen kehitysvaiheita. 
Elämäntarinat kertovat bi-ihmisten ja heidän puolisoidensa henkilökohtaisesta 
elämästä ja keskittyvät biseksuaalisuuden ilmenemiseen parisuhteessa. Lähestyn 
tutkimuksessani tutkittavien kirjoittamia elämäntarinoita heidän omaa elämäänsä 
kuvaavien kertomusten kautta. Narratiivisessa tutkimuksessa pyritään tuottamaan 
subjektiivista tietoa tiedon rakentajilta ja tiedon välittäjiltä eli tähän tutkimukseen 
elämäntarinansa kirjoittaneilta tutkittavilta. Elämäntarinat muodostuvat osaksi 
tietämisen prosessia. Ihmiset ymmärtävät itsensä tarinoidensa kautta ja jäsentä-
vät identiteettejään päivittäin uudelleen tarinoidensa kautta (Aaltola ja Valli 2007, 
143–146). Tutkimuksessa mukana kulkevia teemoja ovat seksuaalinen moninaisuus, 
hetero-oletus, biseksuaalisuus, heteronormatiivisuus, valta ja tunteet. 

 Tutkimustehtäväni käsittelee ihmisen biseksuaaliseksi identifioitumispro-
sessia. Identifioitumisprosessiin liittyy heteroparisuhteen jatkuvuuden kyseenalais-
taminen sekä biseksuaalisuuden julkitulon herättämät tunteet. Tutkin myös sitä 
prosessia ja niitä tunteita, joita biseksuaalisuuden ”tunnistaminen” itsessä herättää. 
Mielenkiintoisena koen myös sen, mitä biseksuaalisuuden ”tunnustaminen” mer-
kitsee läheisten elämässä. Tutkimuksellisesti kiinnostava näkökulma muodostuu 
siitä, kun heteroparisuhteessa tiedostetaan tilanne, jossa heteroksi oletettu puoliso 
kertookin identifioitumisestaan biseksuaaliseksi ja tuntee vetovoimaa ja kiinnos-
tusta samaa sukupuolta olevaan parisuhteen ulkopuoliseen henkilöön. 

1. Millaisen prosessin kautta henkilökohtainen biseksuaalisuuden ”tunnis-
taminen” tapahtuu?

2. Millaisten vaiheiden kautta biseksuaalisuus ”tunnustetaan” läheisille 
ihmisille? 

3. Mitä heteroseksuaalisessa parisuhteessa tapahtuu, kun biseksuaalik-
si identifioituvalla kumppanilla on suhde kolmanteen, itselleen samaa 
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sukupuolta olevaan henkilöön? Minkälaisia tunteita parisuhteessa ilme-
nee, kun biseksuaalisuus tulee esille? Päätyvätkö kumppanit biseksuaali-
suuden julkitultua eroon vai pystyvätkö parit jatkamaan yhteiselämään-
sä? Näkyykö parisuhteessa heteronormatiivinen valta?

Biseksuaalisuuden ”tunnistaminen”, julkitulo, biseksuaaliseksi identifioituminen 
ja biseksuaalisuuden ”tunnustaminen” herättävät bi-ihmisessä itsessään, mutta 
myös parisuhteen toisessa osapuolessa monenlaisia tunteita. Analyysissä kiinnitän 
huomioni siihen laajaan tunteiden kirjoon, joita tähän tutkimukseen osallistuneet 
tutkittavat tuntevat, kun jommallakummalla puolisolla on suhde samaa suku-
puolta olevan henkilön kanssa. Analyysissäni pidän kiinnostavana sitä, tuntevatko 
eri-ikäiset binaiset ja bimiehet samanlaisia tunteita identifioituessaan biseksuaa-
leiksi. Tutkimustehtävään vastaamisen lisäksi tuon esille vaiettua, näkymätöntä 
ja sensitiivistä biseksuaalisuutta ilmiönä ja sitä, miten biseksuaalisuus vaikuttaa 
parisuhteeseen. Koska tutkimus kiinnittyy sosiaalityön tutkimukseen, pidän tärkeä-
nä sitä, että sosiaalityöntekijät työssään tunnistavat ja kohtaavat biseksuaaliseksi 
tunnustautuneita asiakkaita ennakkoluulottomasti ja arvostaen. Vastuuni tutkijana 
on noudattaa erityisen tarkasti tutkimuksessa noudatettavia eettisiä periaatteita. 
Arvostaen tutkimukseen osallistuneiden yksilöllisyyttä, kokemuksia ja todellisuutta 
suojaan parhaan taitoni mukaan heidän anonyymiyttään tutkimuksessani. 

 Tutkimuksen lähtökohtana on omakohtainen kiinnostukseni sosiaali-
työssä kohdattavia erityisryhmiä kohtaan. Tämä edellyttää työskentelyä sosiaa-
lityön viitekehyksessä, jonka taustalla on sosiaalityöntekijän kiinnostus, arvostus 
ja halu rohkaista asiakkaitaan kertomaan erilaisuudestaan. Tutkimusten mukaan 
sosiaalityöntekijän koulutus, elämänkokemus, rohkeus ja eläytyminen asiakkaan 
tilanteeseen syventävät työntekijän osaamista. Scherrer (2013) rohkaisee sosiaa-
lityöntekijöitä käymään vuoropuhelua biseksuaalisten asiakkaiden kokemuksista 
mieluimmin kuin vetämään omia johtopäätöksiään, jotka saattavat johtaa väärinkä-
sityksiin varsinkin, jos asiakkaita verrataan homo- ja lesboidentiteetteihin (Scherrer 
2013, 239). Tiedon puutteesta ja väärinymmärryksestä varoittavat myös Weber ja 
Heffern (2008, 69). 

Tutkimusteksteissä ei juuri kuvata sitä, mitä sosiaalityö biseksuaalisten asiakkai-
den kanssa edellyttää. Sosiaalityön tiedon kannalta on tärkeää tutkia sosiaalityön 
ammatillisen tiedon muodostumista sosiaalityöntekijän ja sosiaalityön kohteena 
olevien biseksuaalisten ihmisten kohtaamistilanteissa. Minua kiinnostaa tietää, 
osoittautuvatko sosiaalityöntekijän henkilökohtaiset ominaisuudet tärkeäksi sosi-
aalityöntekijän rakentaessa vahvaa ammatillista osaamistaan sosiaalityön kentällä 
biseksuaalisten asiakkaidensa kanssa. Luottamuksen ja hyvän kohtaamisen raken-
tumisessa sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välillä korostuu ajan antaminen. Luotta-
muksellinen asiakassuhde luodaan antamalla asiakkaalle tilaisuus kertoa elämänti-
lanteensa ja tarinansa (Pyhäjoki ja Koskimies 2015, 165). Näissä henkilökohtaisissa 
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asiakassuhteissa korostuvat sosiaalityöntekijän luontaiset ominaisuudet. Raatikai-
sen (2015, 51–54) tutkimuksen mukaan näitä sosiaalityöntekijän luontaisia ominai-
suuksia ovat luottamuksellisuus, rehellisyys, avoimuus, pätevyys, johdonmukaisuus, 
välittävä empatian kyky, ennakkoluuloton asenne, rauhallinen sekä asiallinen ih-
misen lähestymistapa. Scherrer (2013, 243) korostaa tekemässään tutkimuksessa 
sosiaalityöntekijän antamaa tukea hämmennyksen ja epävarmuuden hetkinä, joka 
auttaa biseksuaalista asiakasta selviytymään vaikeista tilanteistaan. Julkunen ja Kor-
honen (2008) korostavat tutkimuksessaan, että sosiaalityöntekijän tarkoituksena 
on luoda työssään sellaiset olosuhteet asiakastilanteeseen, jossa toteutuvat hyvät 
toimintakäytännöt ja joita arvioidaan toistuvasti. Tämän vuoksi tuleekin kehittää 
uusia teorioita ja toimintatapoja, joita otetaan käyttöön ja levitetään sosiaalityön 
kentille (Julkunen ja Korhonen 2008, 123). Luovuus ja rohkeus kokeilla uusia asioita 
luovat positiivista vaikutusta sosiaalityön tiedontuottamisprosessiin, muistuttavat 
Shaw ja Bryderup (2008, 24). 

Tutkijana olen lähtenyt siitä, että sosiaalityöntekijöiden omat asenteet, pelot ja 
erilaisuuden herättämät aggressiot pitää tiedostaa, tunnustaa sekä käsitellä myön-
teisesti. Bi-ihmisten kanssa työskenneltäessä joudutaan käsittelemään ihmissuh-
teisiin liittyviä arkoja asioita, kuten seksiä, seksuaalisuutta, tunteita ja ihmisten 
välisiä konfliktitilanteita. Tutkijana olen sitä mieltä, että sosiaalityöntekijälle on 
eduksi asiakastilanteessa luontevan kommunikointitavan ja sopivan käyttösanas-
ton omaksuminen. Asiakkaalle välittyvä epävarmuus heijastaa sosiaalityöntekijän 
epävarmuutta, epäluuloa ja negatiivisia asenteita. Vaivaantuneisuus kohdata seksu-
aalisesti moninaisiin kuuluvia asiakkaita saattavat estää luottamuksellisen ja hyvän 
asiakas- työntekijäsuhteen syntymisen (Weber ja Heffern 2008, 79). McVinney 
(2008, 214) huomasi, että sosiaalityön asiakkaina olevat homomiehet olivat epä-
varmoja, varautuneita ja pelokkaita ja pelkäsivät sosiaalityöntekijöiden tuomitsevan 
heidän homosuuntautumisensa. Huotarin tekemässä tutkimuksessa (1999, 123) 
hiv-tartunnan saaneet tutkittavat toivoivat ammattilaisten suhtautumisen olevan 
henkilökohtaista ja välittävää. 

Tutkijana lähden siitä kuvitelmasta, että biseksuaalisten asiakkaiden tilanteet 
saattavat liittyä voimakkaasti tunteisiin ja pelkoihin. Tunteiden ja pelkotilojen pu-
heeksi ottaminen sosiaalityössä vaatii hienotunteisuutta, erityistiedon hallitsemista 
ja tiedostamista. Ihmiset saattavat pelätä biseksuaalisuuden paljastumista ja jul-
kituloa ehkä liiankin paljon, eikä suojaavaa verhoa raoteta kovin helposti. Bisek-
suaalisten ihmisten kanssa on tärkeää nähdä asiakas yksilönä. Juhila (2006) va-
roittaa sosiaalityöntekijöitä katsomasta asiakasta yhden ominaisuuden kautta. Hän 
rohkaisee sosiaalityöntekijöitä sensitiivisyyteen ja ottamaan työssään huomioon 
asiakkaidensa elämäntilanteen eroavaisuudet. Hän kehottaa sosiaalityöntekijää sy-
ventymään, kuuntelemaan ja ymmärtämään asiakkaan tilannetta, perusteluja sekä 
lähtökohtia huomatakseen asiakkaiden erilaiset lähtökohdat, tarpeet, ratkaisut ja 
valinnanmahdollisuudet. (Juhila 2006, 111–117.)
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Tutkijana oletan, että yhtenä sosiaalityöntekijää hämmentävänä asiana näkisin 
bi-ihmisten ja heidän läheistensä kohtaamat stereotypiat biseksuaaleista ja bifo-
biasta. Bi-ihmisillä itsellään saattaa olla kokemuksia bifobiasta heteroseksuaalien, 
homojen ja lesbojen taholta. Heteroseksuaaliset ihmiset taas saattavat kokea pelkoa 
ja kohdata stereotypioita, jonka mukaan biseksuaaliset ihmiset ovat moraalitto-
mia ja yliseksuaalisoituneita, levittävät sairauksia ja ovat uhka puolison seksuaa-
literveydelle. Perheenjäsenet ja erikoisesti puolisot voivat pelätä myös sitä, että 
biseksuaalinen ihminen katkaisee välinsä heihin. (Weber ja Heffern 2008, 75.) 
Toisena sosiaalityöntekijää hämmentävänä asiana näkisin asiakkaan esille ottamien 
kuluttavien ja vaikeiden tunteiden, kuten syyllisyyden ja häpeän, käsittelyn asia-
kastilanteessa. Sosiaalityössä asiakkaan kokemat tunteet eivät ole samaan tapaan 
keskiössä kuin esimerkiksi terapiatyössä. Näissä tapauksissa ”luvan saaminen” voi 
auttaa ihmistä luopumaan ja puhumaan vaikeista tunteistaan. Häpeän tunteella 
on sekä positiivinen että negatiivinen kaiku. Häpeän puheeksiottaminen sosiaa-
lityössä estää asiakastilanteen lukkiutumisen. Sosiaalityöntekijän tukea saatetaan 
tarvita häpeän, syyllisyyden, mutta myös leimautumisesta johtuvien pelkotilojen 
käsittelyyn (Scherrer 2013, 245). 

Tutkijana pohdin, että sosiaalityöntekijän hyväksynnällä ja kannustavalla työ-
otteella saattaa olla myönteinen merkitys biseksuaalisen ihmisen minäkuvan ra-
kentumiseen. Sosiaalityöntekijälle olisi eduksi ymmärtää bi-identiteetin kehitys-
prosessia ja siihen liittyviä mahdollisia kipukohtia, joita bi-ihmiset saattavat ottaa 
esille asiakastilanteessa. Sosiaalityöntekijän on työssään huomioitava ihminen ko-
konaisuutena ja suojeltava ihmisen yksityisyyttä asiakastilanteessa noudattamalla 
salassapitosäännöksiä. Jotkut biseksuaalit voivat olla haluttomia kertomaan sek-
suaalisesta identiteetistään muille (Scherrer 2013, 246). 

Tutkimuksen teon myötä olen huomannut, että sosiaalityöntekijöiden kannattaa 
rohkeasti keskustella muiden sosiaalityön ammattilaisten kanssa biseksuaalisten 
asiakkaiden kanssa hyviksi havaitsemistaan työkäytännöistä. Tärkeää on välittää 
tietoa ja osaamistaan biseksuaalisuudesta muille ammattilaisille. Käytännön tie-
don välittämisessä korostuu muiden sosiaalityöntekijöiden kanssa keskustelu ja 
reflektoinnin merkitys. Tutkimusten mukaan erilaisia ratkaisumalleja ja uusia nä-
kökulmia biseksuaalisista asiakkaista voidaan oppia toisilta sosiaalityöntekijöiltä 
(Mallon 2008a, 3–4; Mallon 2008c, 307; Rosenwald 2008, 222). Tutkijana olen 
sitä mieltä ja pidän tärkeänä, että seksuaalisesti moninaisten asiakkaiden kanssa 
työskentelevät sosiaalityöntekijät lukevat, analysoivat, tulkitsevat ja tutkivat tutki-
muksia, joissa käsitellään biseksuaalien asioita. Sosiaalityöntekijänä pidän tärkeänä 
toisen ihmisen aitoa kohtaamista, nöyryyttä, tilanteen havainnointia ja halukkuutta 
kehittyä omassa työssään (Pyhäjoki ja Koskimies 2015, 156).
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3  SOSIAALITYÖN TUTKIMUS JA  
TUTKIMUKSEN AVAINKÄSITTEET

3.1 BISEKSUAALISUUDEN PAIKKA SOSIAALITYÖN 
TUTKIMUKSISSA

Sosiaalityö on kansainvälistynyt viime vuosina. Ihmiset liikkuvat Suomen rajojen 
ulkopuolella, ja Suomeen tulee ihmisiä muista maista. Suomen valtion taholta on 
painotettu tulevaa työvoimapulaa ja ulkomaisen työvoiman tarvetta. Kansainvälis-
ten järjestöjen toiminnalla, globalisaatiolla ja liikkuvuudella on ollut voimakas vai-
kutus kehitysmaihin (Payne ja Askeland 2008, 4). Globalisaatiolla ja kansainvälisillä 
konflikteilla on ollut vaikutusta myöskin suomalaiseen sosiaalityöhön. Suomeen 
on otettu 1990-luvulta lähtien pakolaisia eri maista. Yhä useamman suomalaisen 
sosiaalityöntekijän arjessa kohdataan muista maista tulleita asiakkaita. Myös omaan 
sosiaalityöntekijän kokemukseeni on vaikuttanut työskentely kuudenkymmenen-
kuuden eri kansallisuutta edustavan ihmisen kanssa. Työskentelin eri maista tul-
leiden pakolaisten, paluumuuttajien, turvapaikanhakijoiden ja työperäisten maa-
hanmuuttajien kanssa. Kiinnostuin eri kulttuureista, ja se onkin innoittanut minua 
tutkimaan myös kansainvälistä sosiaalityötä ja biseksuaalisuutta. 

Sosiaalityön käytäntötutkimus on hakenut omaa paikkaansa sosiaalityön tut-
kimuskentässä jo lähes kymmenen vuoden ajan (Kääriäinen, Julkunen ja Viro-
kannas 2015, 146). Viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomeenkin rantautu-
neen käytäntötutkimuksen avulla on pyritty uudistamaan sosiaalityön tutkimusta 
(Tapola-Haapala 2015, 150). Suomalainen sosiaalityön tutkimus perustuu paljolti 
käytäntöpohjaiseen tutkimukseen, jonka tavoitteena on tuottaa uutta tietoa sosiaa-
lityön kentälle. Tietoa tuotetaan vuorovaikutuksessa eri toimijoiden kanssa, jotka 
ovat tiedon tuottamisen osapuolia. Tiedon tuottamisen osapuolia ovat sosiaalityön 
opetuksesta vastaavat opettajat, sosiaalityöntekijät ja uutena tiedontuottamisen osa-
puolina ovat asiakkaat. Sosiaalityön opetuksessa opiskelijat kirjoittavat tieteellisiä 
opinnäytetöitä. Sosiaalityön opettajat tuottavat uutta tietoa käytännön tutkimus-
paikoissaan tutkimusvapaajaksoillaan. Nykyisessä sosiaalityön käytäntötutkimuk-
sessa on alettu arvostamaan myös asiakkaista koostuvien kokemusasiantuntijoiden 
tuottamaa tietoa omasta elämästään. Sosiaalityön käytännön tutkimuksen yhtenä 
tavoitteena onkin tiedontuottamisen tuloksena uusien teorioiden tuottaminen sosi-
aalityön luonteesta, sosiaalityön käytännöistä ja sosiaalityön asiakkaiden kokemus-
maailmoista. Toisena tavoitteena on tuoda käytännön kautta muodostuvaa tietoa 
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akateemiseen maailmaan, jonka tarkoituksena on vahvistaa sosiaalityön oppiaineen 
perustaa (Saurama ja Julkunen 2009, 295). 

Suomalaisessa sosiaalityön kentässä biseksuaalisuutta ei juurikaan ole tutkit-
tu. Sen sijaan muualla maailmassa, esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Englannissa, on 
tehty lukuisia biseksuaalisuudesta kertovia tutkimuksia sosiaalityön kentällä. So-
siaalityön tutkimus on hakenut yhteistyökumppaninsa Pohjoismaiden ulkopuolel-
ta, esimerkiksi Isosta-Britanniasta ja Keski-Euroopasta (Mäntysaari 2005, 339). 
Kansainvälisellä sosiaalityön tutkimuksella on ollut suuri ja ymmärrystäni laajen-
tava merkitys omaan tutkimukseeni. Myös suomalaisen naistutkimuksen kenttää 
kohauttanut filosofi Judith Butlerin teos Hankala sukupuoli ja Butlerin vaikutus 
queer-tutkimuksen syntyyn ovat syventäneet ymmärrystäni seksuaalisuudesta ja he-
teronormatiivisuudesta. Suomalaisessa sosiaalityön, mutta myös muissa tieteenalan 
tutkimuksissa on siteerattu tiheästi Butleria. Butler (2006) tarkastelee sukupuolta 
kielellisinä ja fyysisinä tekoina ja toiston tuloksena. Hän näkee todellisen identitee-
tin muodostumisen olevan työläs prosessi, jossa identiteetti ymmärretään merki-
tyskäytännöksi. Merkityksenmuodostus on säännöstelty ”toistopakon” piirissä, ja 
niin ”toimijuus” sijoittuu toistossa esiintyvään muuntelun mahdollisuuteen. Tästä 
seuraa, että identiteetti on mahdollista kumota vain toistavan merkityksenannon 
sisällä. (Butler 2006, 241–242.)  

Identiteetti edellyttää samaistumista johonkin positioon, kuten kansallisuuteen, 
sukupuoleen, ammattiin tai rotuun. Butler kyseenalaistaa oletuksen, että identitee-
tit olisivat itseidentiteettejä ja että ne pysyisivät läpi elämän samoina, yhtenäisinä 
ja koherentteina. (Butler 2006, 68.) Identiteetit syntyvät diskursseissa, jossa val-
litsevat normit joko tukevat tai vastustavat niitä. Näissä vuorovaikutuksellisissa 
diskursseissa erilaiset merkitykset ja käsitykset syntyvät eri puhujien antamissa 
ja vastaanottamissa dialogeissa. Identiteetin kehitysvaiheiden tunnistaminen aut-
taa ihmistä ymmärtämään seksuaalista identiteettiään. Biseksuaalisen identiteetin 
kehityksen tunnistaminen auttaa sosiaalityöntekijää ymmärtämään biseksuaalista 
identiteettikäsitystä. Kansainvälisissä tutkimuksissa on paneuduttu biseksuaalisuu-
den kehittymiseen. Suomalaisessakin tutkimuksessa ollaan yhä enenevässä määrin 
kiinnostuneita seksuaalivähemmistöjen asioista. 

Scherrer (2013) on tutkinut biseksuaalisten ihmisten kohtaamista sosiaalityön-
tekijöiden ja lääkärien kanssa. Hän korostaa, että biseksuaalinen identiteetti eroaa 
homo- ja lesboidentiteetistä. Hän pitää biseksuaalista identiteettiä ainutlaatuisena. 
Väärinkäsitysten välttämiseksi hän kehottaa kirjoittamassaan artikkelissa sosiaali-
työntekijöitä tutustumaan bi-identiteettiin. Scherrer (2013) muistuttaa, että sosi-
aalityön ammattilaisten tulisi työssään tunnistaa biseksuaalisuuteen liittyvät viisi 
erilaista teemaa. Nämä teemat ovat bifobia, ammattilaisten asenteet, identiteetin 
kehittyminen, sosiaaliset suhteet ja seksuaaliterveys. Alun perin yhteiskunnallisessa 
tutkimuksessa painotettiin seksuaalisuuden moniulotteisuutta ja sen tunnistamista. 
Seksuaalisen vetovoiman, seksuaalisen käyttäytymisen, seksuaalisten fantasioiden 
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ja emotionaalisten mieltymysten tunnistaminen yhteiskunnassa ja itsessä saattaa 
auttaa seksuaalisen moninaisuuden ymmärtämistä (Scherrer 2013, 238). 

Scherrer (2013) on tuonut kirjoittamassaan artikkelissa esille esimerkkejä, jotka 
selventävät biseksuaalisuuden ilmiötä ja identiteettiä. Näiden esimerkkien kautta 
voidaan hyödyntää sosiaalityöntekijöiden ammatillisuuden kehittymistä ja bisek-
suaalisuuteen tutustumista. Vaikka sosiaalityöntekijän profession kehittymiselle on 
tärkeää tiede- ja teoriaperusteinen osaaminen, myös käytännön kautta hankitulla 
tiedolla on osaamista kartuttava merkitys. Scherrerin käyttämät biseksuaalisten 
ihmisten elämismaailmoista kertovat esimerkit muodostavatkin hyvän oppimisalus-
tan. Eräässä esimerkissään hän kuvaa 19-vuotiaan Annan ”ulostuloa”, jota Anna 
itse kuvaa pitkäksi prosessiksi. Anna oli aiemmin seurustellut nuorten miesten 
kanssa, kunnes rakastui parhaaseen naispuoliseen ystäväänsä. Anna haki tukea 
”ulostuloonsa” perheeltään ja läheisiltään, joilla kuitenkin oli omia stereotypioistaan 
ja peloistaan johtuvia väärinkäsityksiä biseksuaalisuudesta. Scherrer käy läpi opet-
tavan esimerkin avulla biseksuaalisuudesta vallalla olevia stereotypioita ja Annan 
omaa identiteettihämmennystä kirjoittamassaan artikkelissa. Esimerkkien kautta 
sosiaalityöntekijälle välittyvä tieto on pitkälti riippuvaista sosiaalityöntekijän omasta 
mielenkiinnosta, osaamisesta ja asiantuntijuudesta (Pohjola, Pitkänen ja Koivisto 
2015, 175) ja siitä, miten hän soveltaa tietoa käytännön työssään. Ihmisen kohtaa-
misessa tulisikin toteutua asiakaslähtöisyys, jossa annetaan tilaa ihmisen omille 
tarinoille ja tuntemuksille (Willis 2012, 1225). Asiakaslähtöisessä työssä korostuu 
ymmärrys asiakkaan tilanteesta vuorovaikutuksessa asiakkaan ja eri toimijoiden 
välillä (Pohjola ym. 2015, 175). Asiakaslähtöisen työn tavoitteena on hyvien työkäy-
täntöjen löytäminen ja huonojen välttäminen (Blomberg-Kroll 2012, 8). 

3.2 HETERONORMATIIVISUUS JA HETERONORMATIIVINEN 
VALTA

Heteronormatiivisuus terminä kuvaa kulttuuria, jossa heteroseksuaalista normia 
pidetään yleisesti hyväksyttynä. Heteroseksuaalisuus koetaan yhtenäisenä, luonnol-
lisena, osallistavana (Rosenberg 2002, 100), toivottuna tapana elää (Ambjörnsson 
2006, 52) itsestäänselvyytenä (Lehtonen 2005, 10; Rossi 2003, 120; Herek 1996, 
101; Saarikoski 2001, 44; Jackson 2006, 107–108) niille, jotka ”sopivat” heterosek-
suaalisuuden muottiin (Habarth 2008, 3; Rosenberg 2002, 101). Heteroseksistisessä 
yhteiskunnassa ei helposti hyväksytä henkilöitä, jotka eivät edusta yhteiskunnassa 
vallitsevia normeja. Heteronormatiivisuus tarkoittaa yhteiskunnassamme hetero-
seksuaalisuuden ylläpitävää normijärjestelmää. Se on hallitseva voima (Reingardè 
2010, 94), joka sanelee rajat oletettuun ja normaalina pidettyyn seksuaalisuuteen, 
jopa sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja sosiaalisiin odotuksiin (Habarth 2008, 
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2–3). Arjen instituutiot ylläpitävät heteronormatiivisuuden rooleja, asenteita ja 
uskomuksia. 

Heteronormatiivisuuteen liittyy ajatus vallasta. Heteronormatiivinen valta on 
hegemonista, joka tarkoittaa sääntöjen, normien ja lakien ulkopuolista valtaa. He-
gemoniset maailmankuvat muokkautuvat yhteiskunnan eri kerroksissa. Yhteiskun-
nan eri luokkiin kuuluvat ihmiset toistavat oppimaansa ja uusintavat hetero-olet-
tamuksellista maailmankuvaansa. Hegemoninen valta on horjuvaa, muuntuvaa ja 
kompromisseilla sekä neuvotteluilla ylläpidettyä. (Ludwig 2011, 51–-54.) Elämme 
heteronormatiivisessa yhteiskunnassa, jossa vallitsee vahva heteroseksuaalinen 
lähtökohta ja hetero-olettamus. Heteronormatiivisuus tarkoittaa oletusta kaksija-
koisten sukupuolien olemassaolosta. Heteronormatiivisuus yhteiskunnassamme 
ylläpitää asenteita ja oletuksia, eikä niitä aina haluta tunnistaa tai kyseenalaistaa. 
Tätä heteronormatiivista ajattelua queer pyrkii kyseenalaistamaan (Kekki 2004, 
29). Heteronormatiivinen valta tuottaa miehen ja naisen sukupuolet, joiden ha-
lu toisiinsa nähdään ainoana oikeana vaihtoehtona ja normaaliuden tuottamana 
sallivana valtana. Tässä vallan kuviossa homo- ja biseksuaalisuus ovat normista 
poikkeavia ja näin ollen edustavat seksuaalista toiseutta suhteessa heteroseksuaa-
lisuuteen (Karkulehto 2011, 51). Heterohegemonian tuottamat ulkopuoliset ja eri-
laiset seksuaalisuudet kyseenalaistavat heteroseksuaalisen hegemonian ylivallan 
(Vilkka 2014, 73). 

Käsitteenä heteronormatiivisuus vaikuttaa vahvasti yhteiskunnallisena asen-
teena (Karvinen 2007, 18). Miehen ja naisen välinen heteronormatiivinen suhde 
näkyy yhteiskunnassa luonnollisena ja etuoikeutettuna. Heteronormatiivinen suhde 
rakentuu hetero-olettamukselle, jossa kaikkien ihmisten ajatellaan olevan hetero-
seksuaaleja. Heteronormatiivisen jaottelun ja luokittelun perusteella kaikki ihmiset 
asetetaan heteroseksuaaliseen kategoriaan kuuluviksi, kunnes toisin todistetaan. 
Butlerin heteroseksuaalisen matriisin perusteella sukupuolet näyttäytyvät toisil-
leen vastakkaisina eli miehinä ja naisina. Heteroseksuaalinen matriisi tarkoittaa 
sukupuolet tuottavaa vallan käsitystä eli heteronormatiivisuutta. Ihmisten arjessa 
heteronormatiivisuus ilmenee kirjoituksissa, puheissa ja eleissä. Heteronormatii-
visuuden yhteyteen yhdistetään vallan lisäksi kontrolli, joka näkyy vaikenemisena 
ja kieltämisenä. Normien vastaiseksi miellettyä biseksuaalisuutta salataan tai se 
piilotetaan näkymättömäksi. Heteronormatiivisuuteen liittyykin kiinteästi salaami-
nen, joka voi aiheuttaa jopa yksilön syrjäytymistä tai marginalisoitumista (Courtney 
2011, 21). Seksuaalisuuden tukahduttaminen ja salaaminen osoittavat yhteiskunnan 
instituutioiden ja ihmisyhteisöjen valvovaa roolia, joka ulottuu yksittäisten ihmis-
ten seksuaaliseen elämään (Reingardé 2010, 85). Heteronormatiivisuus näyttäytyy 
vallan ja kontrollin mekanismina, joka rajoittaa ihmisten uskallusta puhua omas-
ta seksuaalisesta identiteetistään (Reingardé 2010, 85, 90). Queer-teoria suhtau-
tuu kriittisesti heteronormatiivisiin käytäntöihin, joilla hierarkioiden purkamisiin 
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keskittyvät seksuaalisten vähemmistökulttuurien ilmiöt pyritään normalisoimaan 
(Kekki 2004, 29). 

3.3 BISEKSUAALISUUS, KATEGORINEN LUOKITTELU JA 
KYSEENALAISTAVA QUEER 

Ihminen voidaan elämäntilanteensa perusteella luokitella kuuluvaksi moniin kate-
gorioihin esimerkiksi identiteettinsä, seksuaalisuutensa, ammattinsa, koulutuksen-
sa tai harrastustensa perusteella. Ihmiset voivat olla jäsenenä useassa kategoriassa, 
jossa he tekevät elämäänsä vaikuttavia tilannekohtaisia valintoja (Juhila, Jokinen ja 
Suoninen 2012, 27). Kategoriaan kuuluminen ilmenee kielen, puheen ja arkielämän 
kohtaamisten perusteella, kun ihminen tekee konkreettisia tekojaan, valintojaan ja 
on suhteessa ympäröivään maailmaan. Ihminen toimii toisten kanssa vuorovaiku-
tuksessa. Kielellä on suuri merkitys ihmisen jäsentäessä sosiaalista todellisuuttaan 
ja luokitellessaan itseään kuuluvaksi erilaisiin kategorioihin. Kategoriat voivat myös 
epäsuorasti vihjata toisen kategorian olemassaoloon (Butler ja Weatherall 2006, 
453). Tutkimuksessani mukana olevat henkilöt voivat määritellä itsensä kuuluvaksi 
biseksuaaliseen ja heteroseksuaaliseen kategoriaan. Heteroseksuaaliseen identiteet-
tikategoriaan ihminen mielletään kuuluvaksi silloin, kun biseksuaalisuudesta vaie-
taan ja kummankin puolison oletetaan olevan heteroparisuhteessa. Heteroseksuaa-
lisuus nähdään norminmukaisena, koska muut seksuaalisuuksien edustajat eivät 
uskalla ilmaista seksuaalisuuttaan vaan vaikenevat seksuaalisesta identiteetistään. 

 Heteroparisuhteen näkökulmasta biseksuaalien sosiaalinen elämä inter-
netin chat- ja keskustelupalstoilla on näkymätöntä ja heidän oletetaan näin ollen 
kuuluvan identiteettinsä perusteella heteroseksuaalien kategoriaan. Sosiaalisen 
elämänsä perusteella esimerkiksi internetin chat- ja keskustelupalstoilla käyvät 
biseksuaalit voivat kategorioida itsensä kuuluvaksi bi-identiteettikategoriaan. Inter-
netin chat- ja keskustelupalstoilla keskustelevat biseksuaalit valitsevat ja määrittävät 
kulttuurisia kategorioitaan ja samalla orientoituvat bi-identiteetin odotusarvojen 
mukaisesti (vrt. Nikander 2010, 246). Nämä ”hiljaiset” nimeämättömät ja sanoitta-
mattomat kategoriat ovat jääneet tutkimuksissa vähemmälle huomiolle. Kategoriat 
voivat ihmisten keskinäisessä toiminnassa tulla esiin erilaisina vihjauksina, vaikka 
ihminen ei itse kategoriaansa suoraan mainitsisikaan. (Juhila ym. 2012, 63.) Kä-
sitteenäkin biseksuaalisuus on luokiteltaessa hankala, koska sitä ei voida suoraan 
kategorioida kuuluvaksi homo- eikä heteroseksuaaliseen kategoriaan. Käsitteenä 
biseksuaalisuus näkyy paremminkin ”queerisenä” (Karkulehto 2007, 32), jonka 
tavoitteena on purkaa homo-hetero-hierarkia (Haasjoki 2006, 29–30).

Internetin keskustelupalstalla biseksuaalit ovat aktiivisia toimijoita, joissa hete-
roiden ajatellaan olevan syrjässä ei-toimijoina. Toisaalta, jos keskustelupalstalla ei 
kenenkään seksuaalisuus tule ilmi, keskustelupalstojen ihmisiä ei voi kategorioida 
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heteroiksi tai biseksuaaliseksi eikä heidän seksuaalisia identiteettejään tarvitse ky-
seenalaistaakaan. Kategorioinnin tarkoituksena ei ole selittää ihmisten toimintaa, 
vaan tutkia sitä, miten monin eri tavoin niiden kuvaamat säännönmukaisuudet 
voivat ilmetä arjen tilanteissa (Juhila ym. 2012, 23). Queer-teorian tarkoituksena 
on pyrkiä purkamaan seksuaalisen identiteetin kategorioita, kaksijakoisuutta sekä 
kieltä, jolla valtavirran käsitteitä määritellään (Meyer 2012, 9–14).

Queer-teoria on syntynyt akateemiseksi vastineeksi kaduilla syntyneisiin seksu-
aalispoliittisiin kansanliikkeisiin ja paineisiin. Queerillä tarkoitetaan vakiintuneita, 
rajat ylittäviä sukupuoli- ja seksuaalikategorioita. Se käsitetään lesbo-, homo-, bisek-
suaali- tai transidentiteettien synonyymiksi tai erilaisten rinnakkaisten ei-heterosek-
suaalisten asemien yleiskäsitteeksi. (Rosenberg 2004, 94–95.) Sen vakiintumiseen 
vaikutti huomattavasti 1980–1990-luvun taitteessa vaikuttaneet lesbo- ja homo-
liikkeiden toimintatavat, jotka vaativat uudenlaista kantaaottavuutta ja toimintaa 
(Hekanaho 2010, 146). Akateemisessa maailmassa kiinnostuttiin queer-teorian 
ideologiasta ja tavoitteista. Sen tunnetuksi tekemisessä Butler, Foucault ja Sed-
wick tekivät queer-tutkimusta ansiokkaasti tiettäväksi. (Karkulehto 2011, 79–80.) 
Queer-tutkimus pyrkii selventämään sukupuolen ja seksuaalisuuden monimuotoi-
suutta laajemmin kuin valtavirran feministinen tutkimus tai homo- lesbotutkimus 
on sitä ymmärtänyt (Aarnipuu 2006, 19). 

Queer-teoreettinen näkökulma pyrkii tasavertaistamaan seksuaalisuuden eri 
muotoja, kyseenalaistamaan ja purkamaan vallitsevaa heteronormatiivisuuden val-
taa. Vallalla on monia näkemyksiä siitä, mitä queer-teoreettisuus konkreettisesti 
yhteiskunnassa tarkoittaa ei-heteronormatiivisesta näkökulmasta (Motschenbacher 
ja Stegu 2013, 520). Soraisen (2005, 23) mukaan queer-tutkimus pyrkii heteronor-
matiivisuuden kyseenalaistamiseen ja purkamaan vallitsevia tapoja puhua seksu-
aalisuudesta, identiteeteistä ja vallasta. Heteronormatiivisuuden purkaminen ja 
kyseenalaistaminen ovat queerin tehtäviä: ”heterous ei ole normaalia, se on vain 
yleistä”, kuten Rossi (2003, 120) asian ilmaisee. Suomalaiseen sukupuolen tutki-
mukseen kiinnittynyt queer-teoria on alkujaan pohjoisamerikkalainen teoriasuunta-
us, jota myös suomalaisissa sosiaalityön tutkimuksissa on hyödynnetty. Queer-tut-
kimus yhdistetään Judith Butleriin, jonka vaikutus kyseisen teorian syntyyn on 
ollut voimakas. Meyer (2012) esittää queer-tutkimuksen kyseenalaistavan binaarit 
vastakkainasettelut. Tavoitteena on tehdä näkyväksi heteronormatiivisia käytäntö-
jä, rakenteita ja identiteettejä. Queer-tutkimuksen avulla pyritään ymmärtämään, 
määrittelemään ja purkamaan seksuaalisen identiteetin kategorioita ja kaksijakoi-
suutta, jotka tukevat valtavirran ajatusta. (Meyer 2012, 9–14.) Queerin avainsanoja 
1990-luvulla olikin ”rajojen ylittäminen” (Rosenberg 2004, 93). 
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3.4 PARISUHDE, ONNELLISUUS, MUSERTAVAT TUNTEET JA 
PARIN RATKAISUT

Parisuhteen oletetaan olevan tasa-arvoinen ja vastavuoroinen suhde, jossa seksi 
ilmaisee osapuolten keskinäistä rakkautta. Hyvän parisuhteen perusta on toimiva, 
herkkä ja toisen huomioonottava vuorovaikutus. Parisuhteen kestävä pohja raken-
tuu ystävyyden ja rakkauden yhteen kietoutumisesta (Ojanen 2007, 200), jossa 
korostetaan luottamusta (Räisänen 2006, 96). Parit pitävät tärkeänä me-identiteetin 
ja luottamuksen olemassaoloa, tyytyväisyyden tunteita sekä yhteisen tulevaisuuden 
suunnittelua. Onnellisessa parisuhteessa elävät parit pitävät kumppaniaan ainut-
laatuisena, keskittävät huomionsa kumppaninsa vahvuuksiin eivätkä halua koros-
taa kumppanin heikkouksia (Miller ym. 2007, 4). Parisuhteeseen kohdistuu myös 
haasteita ja muutospaineita, eikä vallitseviin kehityskriiseihin aina löydetä toimivia 
toimintamalleja. Kehityskriisit kuuluvat parisuhteeseen, ja toimivien ratkaisumalli-
en löytyminen vahvistaa parin luottamusta tulevaisuuteen. Myönteisesti läpikäyty 
kriisi kehittää ratkaisumalleja ja antaa voimavaroja selvitä elämässä (Korhonen ja 
Perho 2014, 35, 38–40).

Vaikka parisuhteessa toisinaan tunnetaan kielteisiä tunteita, siitä huolimatta 
parisuhde voidaan kokea hyväksi ja myönteiseksi suhteeksi. Parin luottamukselli-
silla väleillä, keskinäisellä ymmärryksellä ja lähipiirin tuella on positiivinen vaikutus 
parisuhteen hyvinvointiin. Parisuhteella on menestymisen mahdollisuuksia, jos yh-
teisö ja läheiset tukevat myönteisesti parisuhdetta (Määttä 2000, 158). Parisuhteen 
pituutta ja kestävyyttä ei voi laskea ainoastaan pelkän tunteen varaan. Sen sijaan 
ystävyyden ja romanttisen rakkauden yhteen kietoutumista pidetään tärkeimpänä 
tekijänä parisuhteen kestoa mitattaessa. (Ojanen 2007, 200.)

Aidossa, toimivassa, tasapainoisessa ja lämpimässä rakkaussuhteessa keski-
tytään parisuhteen toimivuuteen ja toisen ihmisen hyvän olon saavuttamiseen. 
Ongelmilta ja riitelyltä parisuhteessa ei kuitenkaan voida välttyä. Olennaista on 
riitojen ratkaiseminen ja kompromissien löytäminen. Riitelyssä on tärkeää säi-
lyttää positiiviset tunteet paria kohtaan. Tasapainoiseen parisuhteeseen kuuluu 
kiintymyksen, tyytyväisyyden ja onnellisuuden ilmaisut parille myös riitatilanteissa. 
Hyvässä parisuhteessa ei nosteta pintaan ilmeneviä ongelmia, vaan ne ratkaistaan 
yhteisymmärryksessä (Määttä 2002, 87). Jousto ja kompromissit kuuluvat parisuh-
teeseen olennaisena osana (Määttä 2002, 31). Parisuhdetta tukevia ominaisuuksia 
ovat vahva itsetunto, kyky sietää stressitilanteita, minän vahvuus, energisyys, em-
paattisuus, mukautumisen taito (Määttä 2002, 67), joilla on vaikutusta elämisen 
tapaan, käyttäytymiseen ja ajatuksiin (Reeve 2005, 314). Parisuhteessa luottamuk-
sen ja turvallisuuden kokemus kulkevat käsikkäin. 

Suhteen päättyessä eroon koetaan ristiriitaisia, ahdistavia ja vaikeita tunteita, 
joiden ymmärtäminen ja selittäminen koetaan tuskallisena. Ero prosessina merkit-
see joillekin helpottavia tai odotettua elämän muutosta, toiselle kokemus voi olla 
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pitkä, vaikea ja traumaattinen. Elämänkokemuksena parisuhteen päättyminen on 
rankka. Suhteen päättyminen avioeroon muistuttaa kuolemaan verrattavaa ko-
kemusta tuskallisuudessaan (Määttä 2002, 113; Reeve 2005, 309). Parisuhteen 
päättyminen on ihmiselle yksilöllinen, erilainen ja ainutlaatuinen tilanne, johon on 
vaikea löytää yleispäteviä selityksiä. Avioliitosta eroaminen on monimutkaisempi 
prosessi kuin eroaminen seurustelusuhteesta (Miller ym. 2007, 415). Kommuni-
kointivaikeudet ja tunnetasolla koettu pettymys aiheuttavat henkistä etääntymistä ja 
jumittumistilanteen parisuhteessa, joka pitkittyessään johtaa joustamattomuuteen 
ja vallankäyttöön. Ärtymyksen, suuttumuksen ja vihan tunteet kapeuttavat ajattelua 
ja aiheuttavat sekä psyykkistä että fyysistä huonovointisuutta parisuhteessa (Häk-
känen-Nyholm ja Nyholm 2015, 59). Selvittämättömät tunteet kahlitsevat ihmisen 
sisintä, mikä näkyy ulospäin estyneisyytenä tai epäonnistuneina valintoina, mah-
dollisina virheratkaisuina tai virheellisinä tulkintoina (Määttä 2002, 133). 

Pariskunnan eroon johtavia asioita ja syitä on monia. Erotilanteessa parin 
tunteet saattavat ailahdella voimakkaasti epävarmuudesta pettymykseen. Eroon 
liittyvät tunteet muistuttavat traumaattiselle kriisille ominaisia kielteisiä tunteita, 
kuten ahdistuksen, avuttomuuden, kieltämisen, protestin, masennuksen, toimin-
nan salpautumisen ja ulkomaailmaan suuntautuneen mielenkiinnon katoamisen ja 
syyllisyyden tunteita (Määttä 2000, 15). Erotilanteessa koetut voimakkaat tunteet 
saattavat aiheuttaa ihmiselle jopa unettomuutta, ruokahaluttomuutta ja masennusta 
(Fisher 2010, 207). Suru voi pitkäkestoisena johtaa masennukseen (Häkkänen-Ny-
holm ja Nyholm 2015, 57). 

Eron käsittely etenee parisuhteen osapuolilla kummallekin ominaisella taval-
laan. Tilanne vaikeutuu, jos jompikumpi on kykenemätön puhumaan tunteistaan 
ja tarpeistaan. Vihan vallassa oleva ihminen ei kykene asettumaan toisen ihmisen 
asemaan (Häkkänen-Nyholm ja Nyholm 2015, 59). Hylkääminen ja yksinjäämi-
nen voivat aiheuttaa epäonnistumisen, mustasukkaisuuden sekä oman aseman 
menettämisen pelkoa. Parisuhde voi päättyä äkillisesti mieltä järkyttävän tilan-
teen seurauksena, johon toinen osapuoli ei ole pystynyt valmistautumaan. Mikäli 
parit haluavat pelastaa liittonsa, on negatiivisista käyttäytymismalleista päästävä 
eroon (Elstad 2010, 83). Erosta selviämiseen vaikuttaa parin kyky kommunikoida 
toistensa kanssa mieltä rasittavista kysymyksistä ja tunteista (Määttä 2006, 79). 
Konfliktitilanteen myönteinen ratkaiseminen edellyttää ihmiseltä emotionaalista 
herkkyyttä (Häkkänen-Nyholm ja Nyholm 2015, 61). 

3.4.1 USKOTTOMUUS, PETTÄMINEN JA RINNAKKAISSUHTEET PARISUHTEESSA

Pettämisestä ja uskottomuudesta puhutaan silloin, kun suhteessa on kolmas henki-
lö, jonka olemassaolo salataan. Uskottomuus koetaan pettymyksenä, josta käytetään 
ilmaisua ”elämältä putoaa pohja pois”. Uskottomuus suhteessa koetaan yleensä 
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loukkaavana, uhkaavana ja vaikeana, jopa eroon johtavana prosessina. Uskotto-
muusongelmiin saatetaan hakea ratkaisua erosta. Kaoottisia järkytyksen tunteita 
voidaan tuntea, jos parisuhteen taustalla on uskottomuutta, pettämistä tai rinnak-
kaissuhteita. Uskottomuuden synonyymejä ovat ”syrjähyppy” ja ”vieraissa käynti”, 
jotkut käyttävät termejä ”rinnakkaissuhde” ja ”sivusuhde”. Sanana uskottomuus 
kuulostaa ”synniltä”, ja pettämisellä on sanallinen yhteys ”petos”-sanaan, joka 
viittaa juridiikassa rikokseen. (Jyränki, Kangasvuo, Jokila ja Sorainen 2007, 63.) 
Toimimattomassa, epävarmassa ja epävakaassa parisuhteessa haetaan hyväksyntää 
ja arvostusta parisuhteen ulkopuolelta, jolloin seurauksena voi olla parisuhteen 
perustan heikkeneminen.

Parisuhteessa osapuolet voivat olla sitoutuneita toisiinsa, mutta samaan aikaan 
pettävät puolisoaan ja elävät rinnakkaissuhteessa. Pettämisen paljastuminen saat-
taa olla koskettava kokemuksena ja elämänvaiheena vaikea. Ahdistavat tunteet, 
viha ja raivo voivat vaihdella. Petetyksi tullut voi kokea oman minäkuvansa muut-
tuneen, koska kaikki parisuhdetta kannattelevat elementit ovat murtuneet. Jot-
kut pareista selviävät uskottomuuskriisistä puhumalla. Asettautuminen petetyn 
asemaan ja empatian osoittaminen voivat auttaa uskottomuudesta toipumisessa. 
Puolison uskottomuudesta voi toipua, mutta se vaatii paljon psykologista työtä 
(Häkkänen-Nyholm ja Nyholm 2015, 24). Keskinäinen luottamus ja lojaalius ovat 
hyviä ominaisuuksia solidaarisessa parisuhteessa (Ojajärvi 2012, 157). Luottamus 
lisää toivoa ja uskoa tulevaisuuteen. Kun ihmisellä on toivoa, hän uskoo asioiden 
kääntyvän paremmaksi. Luottamus toimii liiman tavoin pitäen ihmiset yhdessä tai 
erottaa heidät. (Raatikainen 2015, 18–19.) 

3.4.2 SEKSUAALISUUS PARISUHTEESSA

Suomalaiseen lakitekstiin käsite seksuaalisuus otettiin käyttöön vuonna 1950 (So-
rainen 2011, 192). Ihmiselle seksuaalisuus on tärkeä elementti, joka ilmenee yksi-
löllisinä ajatuksina, tunteina, toiveina, tarpeina (Haavio-Mannila ja Kontula 2001, 
19), monitasoisena ilmiönä sekä vaihteluna ihmisen elämänkulun (Valkonen 2003, 
9; Lehtonen ja Mustola 2004, 20–21) eri ikäkausien ja tilanteen mukaan. Ihmi-
sellä on kyky ja halu nauttia seksuaalisuudestaan ja oman ruumiinsa elämyksistä 
kohdusta hautaan (Lehto ja Kovero 2010, 214). Seksuaalisuus on syvää mielihyvää, 
tarpeiden tyydyttymistä (Freud 1989, 25–26), voimakkaita kehollisia ja psyykkisiä 
elämyksiä tuottava tila, jossa tunnetaan syvää fyysistä, henkistä, emotionaalista 
sekä seksuaalista tyydytystä (Kiiski 2002, 188) ja jonka vaikutus kaikkeen inhi-
milliseen toimintaan on suuri. Yksilöllisellä tasolla seksuaalisuus viittaa ihmisen 
sisäisiin tuntemuksiin, toiveisiin ja haluihin, mutta myös ihmisen identiteettiin ja 
minäkäsitykseen (Ratinen 2015, 14). 
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Ihmisen seksuaalisuuden perusta muodostuu omista arvoista ja omasta minäkä-
sityksestä. Minäkäsityksessä määritellään se, mitä ihmisen omaan seksuaalisuuteen 
liittyy ja miten oma seksuaalisuus nähdään ja koetaan. Ihminen on ainutlaatuinen 
kokonaisuus, jossa seksuaalisuus nähdään osana hyvinvointia ja terveyttä edistä-
vänä positiivisena voimana. Parisuhteen osapuolten yhtenä hyvinvointia tukevana 
peruspilarina on seksi ja seksuaalinen kanssakäyminen. Käsitteenä seksi tarkoittaa 
seksuaalisia tekoja ja representaatioita (Karkulehto 2011, 70). Representaatiolla 
tarkoitetaan merkitysten tuottamista käsitteille kielen kautta (Hall 1997, 17. 28). 
Näitä representaatioita parisuhteessa voivat olla esimerkiksi aistitoiminnalliset sek-
sifantasiat. Seksuaalisen kanssakäymisen tarkoituksena parisuhteessa on tuottaa 
mielihyvää kumppanilleen. Seksuaalisen käyttäytymisen avulla ilmaistaan kump-
panille tunteita ja tuntemuksia. Tunteet ja tuntemukset parisuhteessa ilmaisevat 
tapaa, miten toimitaan parisuhteen kentällä. Tunteet viestittävät parisuhteen tilaa, 
parien joustavuutta ja halua kunnioittaa toistensa toiveita. 

Ihmisen elämässä seksuaalisuus tulee ilmi olemisessa, tekemisessä, tunteissa 
ja ajattelussa. Se on ihmisiä yhdistävä ja parisuhdetta lujittava energianlähde. Tätä 
energiaa muuntelemalla ihminen solmii tunneperäisiä suhteita muihin ihmisiin. 
Seksuaalisuus on voima, joka mahdollistaa ihmisten väliset fyysiset ja psyykkiset 
siteet ja ylläpitää niitä. Seksuaalisuutta ei voi erottaa ihmisen psyykkisestä toimin-
nasta eikä sitä voida tarkastella irrallisena vietti-ilmiönä. Seksuaalisuus on osa ih-
misen monimuotoista persoonallisuuden kokonaisuutta, joka heijastuu ihmisen 
vuorovaikutussuhteisiin. Sallivassa seksuaalisessa kanssakäymisessä parin toivei-
den ja ajattelun ilmaisujen toteuttaminen on sallittua, kun molemmat pitävät sitä 
hyväksyttävänä vuorovaikutuksena. Parisuhteessa tulisi kummallakin osapuolella 
olla lupa toteuttaa itseään seksuaalisuuden alueella haluamallaan tavalla (Kumpula 
ja Malinen 2007, 70). Seksuaalisuus on parisuhteessa tärkeä osatekijä, tarkastel-
laanpa seksuaalisuutta mistä tahansa näkökulmasta. ”Seksin ja sen lajin voi valita, 
seksuaalista suuntautumistaan ei” (Parkkinen 2003, 19).

3.5 BI-IDENTITEETIN KEHITTYMINEN

Yhteiskunnallisesti biseksuaalisuus on varsin määrittelemätön ilmiö, peruskoulu-
laisten mielestä hankalasti ymmärrettävä (Malinen 2005, 5) ja lukiolaisten keskuu-
dessa vähemmän tunnettu ja harvemmin käytetty (Leino 2000, 26). Puhekieleen on 
iskostunut nykyisin käytössä oleva termi bi-ihminen, jota on käyttänyt esimerkiksi 
Karvinen (2008, 223). Binaisesta ja bimiehestä puhutaan silloin, kun halutaan 
korostaa sukupuolen merkitystä. Biseksuaaleiksi itseään määrittelevät ihmiset käyt-
tävät biyhteisöissäkin käytettyä kansanomaisempaa termiä bisse. Biseksuaalisuutta 
kuvaavat termit ovat vaihdelleet vuosikymmenten saatossa (Mustola ja Pakkanen 
2007, 11). Bi-ihmisiltä on puuttunut termejä ja määritelmiä, joiden avulla määritellä 



31

itseään. Heiltä on saattanut puuttua myös uskallusta ja rohkeutta kuvata tai mää-
ritellä sitä, mitä biseksuaalisuus itselle merkitsee. ”Meillä ei ole selvää kriteeriä tai 
rajaa, joka määräisi, kuka on biseksuaalinen ja kuka ei, – emmekä, mielestäni, edes 
toivoisi sellaista olevan. Biseksuaalisuus on orientaatio, joka koostuu merkitysten 
varjopaikoista, rakkauden ja halun siirtyvistä vektoreista. Se on nimettävissä 
vain identifioimalla itse itsensä, mikä ei ole helppo tapa sitoutua. Tällä tavoin 
biseksuaalinen identiteetti haastaa dualismin.” (Bennet 1992, 225.) 

Biseksuaalisuuden määrittely edellyttää ilmiön näkyväksi tekemistä tavalla tai 
toisella. Biseksuaalinen identiteetti näyttäytyy häilyvänä joko/tai-identiteettinä, jo-
ta paremmin ymmärretään hetero- ja homoseksuaalisuuden kautta. Ihminen itse 
osallistuu biseksuaalisuuden määrittelyyn nimeämällä itsensä biseksuaaliseksi sekä 
tulemalla ”ulos” itselleen tai muille. Jotkut hakeutuvat biyhteisöön, ryhtyvät ensim-
mäiseen biseksuaaliseen suhteeseen ja kertovat biseksuaalisuudestaan ystävilleen, 
omaisilleen sekä läheisilleen. Ihminen ylittää rajan, joka tekee biseksuaalisuudesta 
näkyvän. Näin hän edistää biseksuaalisuuden määrittelyä ja käsitteen tunnetuksi 
tekemistä myös laajemmin yhteiskunnassa. Olennaista biseksuaalisuuden määrit-
telyssä on se, minkälainen merkitys omalle seksuaaliselle toiminnalle annetaan ja 
miten oma toiminta merkityksen kautta nimetään (Vilkka 2010, 56). 

Suomalaisessa yhteiskunnassa ei biseksuaaleille ole vielä valmiita elämisen mal-
leja, vaan heidän on rakennettava omat yhteisönsä, mallinsa ja elämäntapansa 
itse. Seksuaalisen suuntautumisen perusteella ihmisestä tehty jäykkä määrittely, 
leimaaminen tai kategorioiminen estävät sallivan asenneilmapiirin kehittymisen 
yhteiskunnassamme. Lisäksi biseksuaalien näkymättömyyteen vaikuttaa suomalai-
sessa yhteiskunnassa biseksuaalisuudesta kertovien tutkimusten vähyys. Saman on 
todennut esimerkiksi Karkulehto (2007). Lehtonen (2003, 202) näkee biseksuaalien 
yhteiskunnassa näkymättömyyden syyn piilevän siinä, etteivät biseksuaalit itse ole 
valmiita kertomaan elämästään eivätkä antamaan ilmiölle kasvoja. Kertomista väl-
tetään, koska pelätään yhteiskunnan painostusta tai muuten vain ei haluta kertoa 
itsestään oikeaa ”totuutta”. Salaaminen voi tuntua raskaalta, jopa stressaavalta, ja 
salaamiskierteen katkaiseminenkin voi olla liian vaikeaa. Salaaminen saattaa kestää 
vuosia, jopa vuosikymmeniä tai koko elämän. Salaamisesta aiheutuvat tunteet ku-
luttavat ihmistä (Leinonen ja Leinonen 2007, 81) ja saattavat aiheuttaa voimakasta 
epävarmuuden, leimautumisen ja syrjinnän pelkoa (McDavitt ym. 2008, 362–365). 

Biseksuaalisuus on sosiaalinen ja laajasti tulkittavissa oleva ilmiö, jonka ilme-
nemismuotoja on useita (Kangasvuo 1999, 9). Se voi näyttäytyä siirtymävaiheena 
siirryttäessä edustamaan homo- (Lehto 2010, 54; Payumo ym. 2009, 4) ja lesboiden-
titeettiä (Barker ja Landridge 2008, 390), tai se voi ilmetä perinteisenä heterosek-
suaalisuuden tai homoseksuaalisuuden välisenä tilana (Mallon 2008d, 385–386). 
Diamond (2008, 15) kokee ajatuksen siirtymävaiheesta biseksuaalista lesboksi 
olevan kiistanalainen. Payumo ym. (2009, 4) väittävät eri tutkimusten osoittavan 
biseksuaalisuuden olevan enemmän kuin välivaihe, joidenkin mielestä se on jopa 
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seksuaalinen suuntautuminen. Janet Watson (2014) kritisoi nykyisissä tutkimuksis-
sa esiintyvää biseksuaalisuuden määrittelyä. Hänen mielestään biseksuaalisuuden 
tarkastelu jää sivuun, jolloin huomio keskittyy enemmän seksuaaliseen moninai-
suuteen kuin samaan sukupuoleen kohdistuvaan vetovoimaan. (Watson 2014, 102.) 

Regina Reinhardtin (2011) tutkimus kohdistui miespuolisen heterokumppanin 
kanssa naimisissa olleisiin binaisiin, jotka eivät tunteneet seksuaalista vetovoimaa 
samaa sukupuolta kohtaan ennen kolmeakymmentä ikävuottaan. Binaisten en-
simmäiset seksuaaliset kokemukset naisen kanssa ilmenivät vasta 30–56 vuoden 
iässä (Reinhardt 2011, 441). Biseksuaalisuutta ei julkisuudessa tarkastella omana 
identiteettinään, vaan useimmiten heteroseksuaalisuuden ja homoseksuaalisuuden 
välimaastossa kahden ääripään, homoseksuaalisuuden ja heteroseksuaalisuuden 
kautta (Haasjoki 2000, 16; Kainulainen 2007, 40). Biseksuaalisuus ei ole kokeilun-
halua. Kyse on tunne-elementistä, jonka mukaan bi-ihminen voi tuntea voimak-
kaita eroottisia tunteita ja inhimillistä kiintymystä samaa tai eri sukupuolta olevaa 
henkilöä kohtaan (Pesola 2006, 26). Bi-ihmiset eivät ole välttämättä kiinnostuneita 
kummastakin sukupuolesta yhtä paljon. Kiinnostus voi ensisijaisesti kohdistua jom-
paankumpaan sukupuoleen. Biseksuaalisuuden määrittelyssä jokaisen oma tulkinta 
on tärkeää (Olson 2011, 1). Esimerkiksi biseksuaalinen nainen saattaa fantasioida 
seksistä naisen kanssa, mutta elää silti heteroparisuhteessa. Binaisella saattaa olla 
pitkä suhde heteromiehen kanssa, mutta kiinnostuksen kohteena voi olla nainen 
ja halu harrastaa seksiä naisen kanssa (Weber ja Heffern 2008, 70). On olemassa 
miehiä, joille sukupuolisen kiinnostuksen kohteena ovat miehet ja naisia, joiden 
seksuaalisen kanssakäymisen kohteena on kuitenkin nainen (Freud 1971, 62). Bi-ih-
minen saattaa rakastua joko naiseen tai mieheen, mutta ei välttämättä samanai-
kaisesti (Mallon 2008d, 385; Lehto 2010, 17). Bi-ihmisellä on mahdollisuus valita 
rakastettunsa ihmisen eikä sukupuolen mukaan. Romanttisen rakkauden kaava ei 
myöskään muutu, vaikka perinteisenä pidetyn heteropariskunnan sijaan naisen ja 
miehen tilalle parisuhteeseen tuleekin ei-heteroseksuaalinen pari (Pearce ja Stacey 
1995, 21). 

Lainaan Jenny Kangasvuon (1999) määritelmää biseksuaalisuudesta: ”bisek-
suaalisuus tarkoittaa ihmisellä olevan kykyä tuntea seksuaalisia, romanttisia ja/
tai kiintymyksen tunteita eri sukupuolia olevia ihmisiä kohtaan ja/tai sukupuo-
lesta riippumatta”. Biseksuaali on ihminen, joka identifioi itsensä biseksuaaliksi 
riippumatta siitä, miten hän itse määrittelee käsitteen. (Kangasvuo 1999, 5.)

3.5.1 BISEKSUAALISUUDEN KEHITTYMINEN VAIHEITTAIN

Biseksuaalisuuden vaiheita ovat luokitelleet D´Auguell ym. (1994), Troide (1988), 
Payumo (2009) sekä Weber ja Heffern (2008). Heidän luokittelunsa kuvaa 
bi-identiteetin kehityskaarta ajassa etenevänä prosessina. D`Auguellin ym. (1994) 
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identiteetin kehitys noudattelee Payumon (2008) mukaan osin samanlaista, osin 
erilaista kehityskaarta. D´Auguell ym. (1994) sekä Weber ja Heffern (2008) esitte-
levät bi-identiteetin kehittymistä yleisellä tasolla, kun taas Troiden (1988) rajaa tar-
kastelunsa nuorten bi-identiteetin kehittymiseen. D`Auguell ym. (1994) ja Troiden 
(1988) kuvaamat identiteetin kehityskaaret muistuttavat toisiaan. Niiden mukaan 
ensin herkistytään ja kiinnostutaan biseksuaalisuudesta, tullaan ulos läheisille, tun-
nustetaan ja lopulta sitoudutaan biseksuaaliseen identiteettiin. 

Weber ja Heffern (2009, 69) käsittävät bi-identiteetin rakentumisen koostu-
van seitsemän eri vaiheen kautta. Nämä vaiheet ovat: seksuaalinen vetovoima, 
seksuaalinen käyttäytyminen, seksuaaliset fantasiat, emotionaalinen mieltymys ja 
romanttiset tunteet, sosiaalinen mieltymys, heteroseksuaalinen–homoseksuaali-
nen elämäntyyli ja oman seksuaalisuuden määrittely. Weberin ja Heffernin (2009) 
bi-identiteetin kehittyminen painottuu enemmän vetovoiman ja mieltymyksen esille 
tuomiseen kuin nimeämiseen, tunnustamiseen, ulostuloon ja sitoutumiseen. 

Seuraavassa esitän Payumon (2009) (vrt. D`Augellin ym. 1994) bi-identiteetin 
kehitysprosessin, joka käsittää kuusi eri vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa hetero-
seksuaalinen ihminen hyväksyy ne ihmiset, jotka ovat omaksuneet bi-identiteetin. 
Prosessin seuraavassa vaiheessa ihmisellä on ei-heteroseksuaalisia toiveita, ajatuk-
sia ja fantasioita. Kehitysprosessin kolmannessa vaiheessa ihminen alkaa kehittää 
itselleen sosiaalista bi-identiteettiä, joka tarkoittaa samanhenkisen tukiverkon luo-
mista itselle. Tässä prosessin kolmannessa vaiheessa ihminen ”tulee ulos” niille, 
jotka hyväksyvät ihmisen bi-identiteetin. Prosessin neljännessä vaiheessa ”tullaan 
ulos” läheisille, vaimolle, vanhemmille ja lapsille. Viidennessä vaiheessa ihminen on 
omaksunut intiimin bi-identiteetin. Kuudennessa ja viimeisessä kehitysvaiheessa 
ihminen sitoutuu biseksuaaliyhteisöön. Tässä vaiheessa ihminen on myös julkisesti 
omaksunut bi-identiteetin. (Payumo ym. 2009, 5–7.) 

Troiden (1988) on Payumon ym. (2009, 7) mukaan kehittänyt oman versionsa 
biseksuaalisuuden kehitysvaiheista. Troiden on tarkastellut nuorten identifioitumis-
ta biseksuaaliseksi ennen murrosikää. Troiden tarkastelee kehitysprosessia neljän 
erilaisen vaiheen kautta. Ensimmäisessä vaiheessa murrosikäinen kokee herkisty-
misvaiheen, jolloin tytöt ja pojat tuntevat itsensä erilaisiksi nuoriksi. 

Toisessa vaiheessa nuoret tuntevat kiinnostusta ja vetovoimaa sekä samaa että 
vastakkaista sukupuolta kohtaan. Payumo (2009) kuvaa tämän kehitysvaiheen il-
mentävän hämmennystä ja sekavuutta. Nuoret kokevat, että oma seksuaalinen kiin-
nostus on ristiriidassa heteroseksuaalisen sukupuolinormin kanssa. Tässä vaiheessa 
nuoret ovat tietoisia erilaisuudestaan, ja he pyrkivät salaamaan biseksuaalisuutensa. 
Nuoret eivät tuo suuntautumistaan julki lähimmilleen, perheilleen eikä ystävilleen. 

Kolmannessa vaiheessa on tyypillistä biseksuaalisuuden tunnustaminen. Nuoret 
tunnustavat oman biseksuaalisuutensa ja ”tulevat ulos” läheisilleen, perheilleen, ys-
tävilleen ja muille. Kolmatta vaihetta Troide kuvaa vaikeaksi nuorille, koska vaiheelle 
on tyypillistä biseksuaalisuuden oletus, tunnustaminen ja ulostulo. Liittyminen 
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biyhteisöön ja ulostulo saatetaan kokea vaikeana vaiheena. Vaiheen aikana nuoret 
tarvitsevat läheisten tukea vahvistamaan heidän seksuaalista identiteettiään. Nel-
jännessä ja viimeisessä vaiheessa nuoret sitoutuvat biseksuaaliseen identiteettiinsä. 
(Payumo ym. 2009, 7–8.)

Oma ymmärrykseni biseksuaalisuuden kehittymisestä pohjautuu Weberin ja 
Hefferin (2009) ajatukseen. Ymmärrän biseksuaalisen identiteetin kehittyvän vii-
sivaiheisen kehityskaaren mukaisesti. Vaiheita ovat 1. herkistymisvaihe, 2. veto-
voima- ja fantasiavaihe, 3. nimeämisvaihe, 4. tunnustamis- ja sitoutumisvaihe 
sekä 5. määrittelyvaihe.

3.5.2 BISEKSUAALISUUDEN SALAAMINEN JA TUNNUSTAMINEN

”Se harmittaa, etteivät nämä kaikki läheiset tunne minua ja että joudun 
olemaan kaiken aikaa kuin lukossa. Ainakin vanhempani eivät tule koskaan 
minua tuntemaan sellaisena mikä nyt olen, sen olen päättänyt. Se suru ja 
tuska olisi liikaa tuon ikäisille ihmisille, ja voimat sen käsittelemiseen taitai-
sivat olla jo niin vähäiset. Jotenkin vain tuntuu, että pettää heitä, sillä oli-
sihan heilläkin oikeus tietää ja tuntea lapsensa, mutta onko tuo sittenkään 
niin tärkeää tuntea omat lapsensa läpikotaisin, ei minulle itsellänikään ole 
sellaista uteliaisuutta omia lapsiani kohtaan.” Bimies, tarina 37.

Halusin kirjoittaa erään tutkittavan koskettavan pohdinnan salaamisesta ja siitä, mi-
ten salaaminen koskettaa sekä ihmistä itseään että hänen läheisiään. On tuskallista 
todeta, että ihminen joutuu peittelemään itseään ja sisintään koko elämänsä ajan. 
Salaaminen on henkisesti kuluttavaa, jos ei uskalla olla oma itsensä. Salaamisessa 
on kyse myös oman seksuaalisuutensa tukahduttamisesta ja itsensä kieltämisestä. 
Toisaalta, jos on kertonut seksuaalisuudestaan osittain, sekään ei helpota tilannetta. 
Osittainen salaaminen johtaa tilanteeseen, jossa ihminen joutuu tasapainoilemaan 
salaamisen ja avoimuuden välillä. Silloin on vaikea tietää, ketkä ovat tietoisia hen-
kilön biseksuaalisuudesta ja ketkä taas eivät. Biseksuaalisuudesta kertomisessa on 
huomioitava monia asioita. Edellä olevassa elämäntarinan osassa eräs tutkittava 
pohti, kestäisivätkö vanhemmat kuulla biseksuaalisuudesta ja olisiko heillä voimia 
käsitellä kuulemaansa. Salaamisen on todettu tutkimustenkin mukaan aiheuttavan 
ahdistusta ja seurauksia tunne-elämään, itsetuntoon, puolison löytämiseen, perheen 
perustamiseen, kouluttautumiseen ja viihtymiseen työelämässä (Jantunen 2014, 1). 

Salaamisen vastinparina käytetään termejä ”ulostulo” ja ”ulos kaapista”. Käytän 
tässä tutkimuksessa ulostulon käsitettä. Ulostulovaiheessa saatetaan kohdata hen-
kistä tai fyysistä syrjintää, tai ulostulija voi kohdata myös täydellistä hiljaisuutta, 
jolloin ihmisen ulostuloon ei kiinnitetä mitään huomiota. Kummassakin tilanteessa 
ihminen tarvitsee tukea ulostuloonsa. Tunnustamiseen liittyy valinta, jossa ihminen 
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ilmoittaa kuuluvansa ”toisiin” tai ”muihin”. Tunnustaminen tarkoittaa totuuden 
paljastamista ja oman seksuaalisuuden julkituomista. Julkituomiseen liittyy mo-
nenlaisia tunteita: ahdistavista ja pelonsekaisista tuntemuksista helpotuksen tuntei-
siin. Myös hylätyksi tulemisen pelkoon liittyy voimakkaita tunnekokemuksia, jotka 
voivat näyttäytyä ihmisessä epävarmuutena, ihmissuhteiden välttelynä, häpeänä, 
irrallisuuden tunteina ja jopa kauhuna. Biseksuaalisuuttaan tunnustavalle ihmi-
selle tunnustamisvaihe saattaakin olla kokemuksena vaikea. D´Augell ym. (2010) 
huomasivat, että seksuaalisesti moninaiset nuoret potivat suurta hylätyksi tule-
misen pelkoa pohtiessaan biseksuaalisuutensa tunnustamista omille vanhemmil-
leen. Nuoret pelkäävät vanhempien tunnereaktioita eivätkä siksi uskalla tunnustaa 
seksuaalisuuttaan vanhemmilleen. Toisaalta nuoret eivät halua pilata suhteitaan 
vanhempiinsa varsinkaan, jos he ovat riippuvaisia vanhempien taloudellisesta tai 
emotionaalisesta tuesta. (D`Augell ym. 2010, 195.) 

Mallon (2008) on todennut tunnustamisen aiheuttavan joissakin ihmisissä vai-
keita, jopa hallitsemattomia tunteita. Nämä ennalta ennustamattomat tunteet ilme-
nevät ihmisessä häpeän, syyllisyyden tai jopa täydellisen eristäytymisen tunteina 
(Mallon 2008b, 253). Häpeään liittyy huonommuuden, riittämättömyyden, arvotto-
muuden, hyväksynnän puutteen kokemuksia sekä oman minuuden leimautumisen 
kokemus huonoksi ja epäonnistuneeksi. Syyllisyyden ja häpeän tunteeseen liitetään 
usein teko, jonka tekijä itse kokee jotenkin vääräksi. Seksuaalisuuden tunnusta-
miseen ei kuitenkaan pitäisi liittää mitään sellaista, jota jonkun pitäisi tuomita tai 
pitää vääränä tekona. Yhteiskunnassamme vallitsevan heteronormatiivisen vallan 
lonkerot ulottuvat kuitenkin biseksuaalisuuden tunnustamiseen asti. Heteronor-
matiivisuuden viesti biseksuaalisuuttaan tunnustavalle ihmiselle on vahva. Yhteis-
kunnassa heteroseksuaalisuus nähdään oikeana ja muut seksuaalisuudet väärinä. 
Queerin avulla tätä vallitsevaa valtaa pyritään purkamaan. Queerin tarkoituksena 
on saada aikaan yhteiskunnassa muutos, jossa erilaiset seksuaalisuudet tulisivat 
hyväksytyiksi ihmisten käsityksissä ja yhteiskunnassa. 

Lähimmille ihmisille tunnustaminen saattaa tulla täydellisenä yllätyksenä. Lä-
himpien ihmisten tietämättömyys seksuaalisesta suuntautumisesta saattaa aiheut-
taa avuttomuuden ja lohduttomuuden tunteita, jotka ovat seurauksia tietämät-
tömyydestä. Avuttomuus johtuu siitä, ettei tunnustamiseen ole valmistauduttu. 
Mallon kertoo artikkelissaan esimerkistä, jossa vanhemmat olivat jääneet täysin 
sanattomiksi tyttären kertoessa lesboudestaan (Mallon 2008b, 252). Oman bisek-
suaalisuuden tunnustaminen läheisille voi johtua monista seikoista. Jotkut koke-
vat, ettei seksuaalisen suuntautumisen tiedostaminen tuo läheisille mitään tärkeää, 
jonka pitäisi vaikuttaa läheissuhteisiin. Jotkut eivät luota läheistensä ymmärtämyk-
seen ja pelkäävät läheisten moralisoivan heitä. Luottamuksen tunteen syntymiseen 
vaikuttavat ihmisen aiemmat kokemukset. Mitä enemmän ihmisellä on takanaan 
negatiivisia kokemuksia elämästään, sitä todennäköisemmin hän suhtautuu epä-
luuloisesti ihmisiin. (Raatikainen 2015, 38.)
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3.6 BISEKSUAALISUUDEN JULKITULO TUNTEINA 
PARISUHTEESSA 

Antiikin aikana tunteet määriteltiin tuskan ja nautinnon määritelmäksi, joka ohjaa 
ihmisen käyttäytymistä tietyllä tavalla (Keltikangas-Järvinen 2000, 152). Tunteet 
syntyvät spontaanisti tilanteissa, joissa yksilö tietoisesti tai tiedostamattaan kokee 
jonkun asian tärkeäksi. Ihmisen tekeminen, toiminta ja päätökset liittyvät tunteisiin 
ja ihmisen kokemiin tunnetiloihin. Tunteisiin ei voi etukäteen valmistautua eikä 
niiden voimakkuutta pysty säätelemään (Määttä (2002, 132–134). Tunteet arvot-
tavat ympäristöä ja herättävät ihmisen toimintavalmiuksia. Ne eivät ole ihmisen 
sisäisiä tiloja, vaan toiminnassa, suunnan etsimisessä ja ratkaisujen toteuttamisessa 
keskeisiä asioita. Tunteiden ensisijainen merkitys on toimia ihmisen käyttäytymis-
tä ohjaavana motiivina (Keltikangas-Järvinen 2000, 152). Ne ohjaavat ihmisen 
toimintaa sosiaalisissa tilanteissa, muokkaavat ihmisen vireystilaa sekä vaikutta-
vat ihmisen havaintoihin ja tulkintaan ympäristön tapahtumissa (Nummenmaa 
2010, 11). Tunne ilmenee ihmisen toiminnassa erilaisina tekoina, tunneilmaisuina 
ja tuntemuksina (Puolimatka 2004, 21–22). Tunteet viittaavat ihmisen aiempiin 
elämässään kokemiin tunteisiin ja kokemuksiin (Weare 2004, 31–32).

Suomen kielen tunnesanan englanninkielistä vastinetta emotion vastaa latinan 
kielen verbi emovere, joka tarkoittaa liikuttamista tai ulospäin liikkumista. Sana 
kuvaa hyvin sitä, mistä tunteissa on kyse. Tunteen määrittelyssä käytetään käsitteitä 
affekti ja emootio. Emootio tarkoittaa välitöntä elämyksellistä kokemista. Affek-
tit ovat äkillisiä lyhytaikaisia ja myrskyisiä tunneprosesseja, jotka ovat emootioita 
voimakkaampia. (Petrovski 1970, 457–460.) Emootiot ovat monitekijäisiä lyhyt-
kestoisia reaktiotaipumuksia. Ihminen kokee emootion kehon tilan merkittävinä 
muutoksina, esimerkiksi kasvojen liikkeissä ilmenevänä ilona ja suruna. Emootion 
ydin perustuu kehonliikkeisiin. Lyhytaikaiset emootiot eroavat mielialasta kestol-
taan (Ojanen 2007, 44). 

Tunnereaktiot ovat kokonaisvaltaisia kehon ja mielen tiloja, jotka saavat ihmisen 
toimimaan ja liikkumaan (Nummenmaa 2010, 13). Tunteet ilmenevät ihmisessä 
kolmella tasolla: elämyksellisellä tasolla, tunteiden ilmaisuina ja fysiologisina reak-
tioina. Elämyksellinen tai kokemuksellinen taso tarkoittaa tunteiden havaitsemista 
ja kokemista. Tunteiden ilmaiseminen tarkoittaa tunteiden havaittavaksi tekemistä 
ja osoittamista muille. Fysiologinen taso tarkoittaa tunteiden ilmenemistä tunne-
reaktioina, kuten käsien tärinänä jännitystilanteissa. (Keltikangas-Järvinen 2000, 
174–179.) Bi-identiteetin kehitysvaiheessa tunteet tulevat ilmi elämyksellisellä ta-
solla vetovoima- ja fantasiavaiheessa, jolloin bi-ihmiset kiinnostuvat biseksuaalisuu-
desta, tunteiden ilmaisun tasolla, jolloin biseksuaalisuus nimetään ja tunnustetaan 
samaa sukupuolta oleville bimiehille/binaisille, sekä fysiologisella tasolla, jolloin 
bisuhteet ovat edenneet intiimitasolle. 
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Kokonaisvaltaiseen tunnereaktioon kuuluu kolme osaa: fysiologiset kehon muu-
tokset, käyttäytymisen muutokset sekä subjektiivinen kokemus eli tietoisuus tun-
teesta (Nummenmaa 2010, 21). Jokainen ihminen reagoi kuitenkin tunteisiinsa 
itselleen ominaisella tavalla (Turunen 2004, 161). Tunteet antavat ihmisen elämälle 
yksilöllisen värin ja luonteen (Dunderfeldt 2004, 19). Järki ja tunteet ovat yhteistoi-
minnassa keskenään ja tasapainottaen ohjaavat toimintaamme. Biseksuaalisuuden 
julkitulosta aiheutuvat voimakkaat tunteet hämmentävät ihmisen tunne-elämää. 
Ihmisen eletyllä elämällä ja yksilöllisillä, sosiaalisilla ja kulttuurisilla kokemuksilla 
on vaikutusta tunnereaktioihin (Nummenmaa 2010, 37), ja ne vaikuttavat ihmi-
sen tajuntaan välittömästi (Reeve 2005, 301). Myönteisillä tunteilla on vaikutusta 
ihmisen tyytyväisyyteen ja hyvinvointiin. Mielihyvän tunteet viestittävät hyvästä 
olosta ja tyytyväisyydestä, kielteiset tunteet kertovat pahasta olosta ja kielteisiksi 
koetuista asioista. 

Tunteet voidaankin jakaa kahteen ryhmään, positiivisiin ja haluttaviin sekä 
negatiivisiin ja vastenmielisiin tunteisiin (Csikszentmihalyi 1997, 18). Positiiviset 
tunteet vaikuttavat laaja-alaisesti ongelmanratkaisutaitoon sekä ihmisten välisiin 
vuorovaikutustilanteisiin (Forsberg 2006, 27). Positiivisina ja myönteisinä koetut 
tunteet luovat aloitteellisuutta ja vapauttavat voimaa tuottavaa energiaa. Tunteet ja 
tunnetilat tavoittelevat tasapainoista tilaa. Tunteet viestittävät kokemuksesta, jonka 
avulla ihminen tunnistaa ja ymmärtää tunteitaan (Saarinen 2001, 66) ja tunneti-
lojaan, kuten vihaa (Reeve 2005, 293). Tunteet herättävät iloa, riemua, ihastusta, 
helpotusta, tyytyväisyyttä, pettymystä, katkeruutta, raivoa, häpeää, syyllisyyttä, yl-
peyttä, uteliaisuutta, ihmetystä tai itsevarmuutta herättävän reaktion (Tuovila 2008, 
157). Tunteita voi havaita biologisista reaktioista, kuten kasvojen ilmeestä, puheen 
sävystä ja kommunikoinnin luonteesta (Reeve 2005, 293). 

Positiiviset tunteet lisäävät hyvinvointia ja vastaavasti negatiiviset heikentävät 
sitä. Positiiviset tunteet tuottavat persoonallisia vahvuuksia ajatteluun ja jokapäi-
väiseen toimintaan. Onnellisuuden ja kiitollisuuden tunteiden todetaan lisäävän 
luottamusta (Raatikainen 2015, 36). Tunteet laajentavat tarkkaavaisuutta ja antavat 
ihmiselle eväitä myönteiseen käyttäytymiseen. Parisuhteessa koetaan voimakkaita 
vaihtelevia, musertavia, mutta myös hyväksyviä ja herkkiä tunteita. Positiiviset tun-
teet kertovat turvallisesta, luottamuksellisesta, läheisestä ja vahvasta parisuhteesta, 
jossa kumppanit viestittävät toisilleen sitoutumisen halua. Tasapainottavat tunteet 
tasoittavat elämänkolhuissa saatuja turhautumisen kokemuksia ja pettymyksiä sekä 
estävät negatiivisen ilmapiirin leviämisen (Reeve 2005, 310). Negatiiviset ja torjutut 
tunteet viestittävät hämmennystä ja pettymystä. Vihan tunteiden todetaan vähen-
tävän luottamusta (Raatikainen 2015, 36). Luottamuksensa menettäneet ihmiset 
ovat muita hauraampia ja haavoittuvampia (Myllyniemi 2012, 4). Tunteet ovat 
mittari, joka viestittää ja arvioi sitä, mitä yksilölle on tapahtumassa (Weare 2004, 
31). Ihmisen kokemat tunteet kuvastavat subjektiivisia kokemuksia (Reeve 2005, 
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293). Tunteiden lukutaito (Weare 2004, 31), tunnistaminen, nimeäminen ja ilmai-
seminen parisuhteessa koetaan vaikeaksi, mutta palkitsevaksi taidoksi. 

Hyvässä parisuhteessa parit tunnistavat tunteensa, kuuntelevat, kunnioittavat 
ja arvostavat toistensa tunteita ja tarpeita. Tunteet antavat palautetta puolisoille 
parisuhteen tilasta (Ojanen 2007, 38). Tunteiden tarkoituksena on antaa infor-
maatiota ja ohjata puolisoiden toimintaa sekä valmistaa puolisoita reagoimaan 
tarkoituksenmukaisesti (Nummenmaa 2010, 106–107) parisuhdetta uhkaavissa 
tilanteissa. Tunteet ilmentävät inhimillistä elämää, joiden avulla puolisot tunnistavat 
sisimmästään nousevia viestejä. Omien mielipiteiden ilmaiseminen on suhteen on-
nistumisen näkökulmasta tärkeää. Puhumattomuus ja vaikeneminen luovat pohjaa 
parisuhteen kriiseille. Puuttuva vuorovaikutus ja väärinymmärrykset ennustavat 
kuluttavia tunteita. Tunteiden tukahduttaminen, piilottaminen, turhautuminen, 
harmistuminen, suru tai viha (Weare 2004, 31) aiheuttavat ahdistuneisuutta ja la-
maantumista, jotka pahimmillaan ennustavat parisuhteen päättymistä. Negatiiviset 
tunteet, kuten viha, suru ja pelko, aikaansaavat välttämistä (Häkkänen-Nyholm ja 
Nyholm 2015, 62). Ahdistavat, epätyydyttävät, ristiriitaiset ja vihamieliset tunteet 
johtavat valtakamppailuihin, jotka kuluttavat ja tuhoavat parisuhdetta. Voimakkaat 
pettymykset, epärealistiset odotukset, pelot, uhat ja puuttuva keskusteluyhteys koe-
taan vakavaksi uhaksi parisuhteessa (Buchert ym. 2007, 92).

Turvallisessa parisuhteessa osapuolet kertovat toisilleen arkoja asioita, jotka 
saattavat johtua syvästä loukkaantumisesta. Tukahdutetut ja säilötyt tunteet vaikut-
tavat ihmisen psyykkeeseen haitallisesti ja kuormittavasti. Tunteiden kuormittumi-
sella on vaikutusta ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, terveyteen ja sosiaaliseen 
elämään. Pahimmassa tapauksessa ne muodostavat jopa uhan ihmisen elimistön 
hyvinvoinnille (Nummenmaa 2010, 104). Jotkut ihmiset tulkitsevat tunteiden näyt-
tämisen heikkoudeksi ja tunteiden piilottamisen vahvuudeksi. Piilotettuja tunteita 
voidaan avata ja käsitellä purkamalla surua ja ahdistusta, itkemällä, kirjoittamalla, 
piirtämällä (McDavitt ym. 2008, 371), musiikin, tanssin, taiteen, draaman tai visu-
aalisten esitysten avulla (Weare 2004, 32). 

Tunteet ovat saaneet ihmisen elämässä ilmapuntarin aseman (Kinnunen 2007, 
71–76). Ihminen viestittää kokemiaan tunnetiloja, odotuksia, toiveita sekä tarpei-
den täyttymiseen liittyviä tunteita. Tunteet ovat ihmisen sisäinen viestintäjärjes-
telmä, joka viestittää ihmisen tunneilmapiiristä erilaisia tunnetasoja. Ihmisen tun-
nekoneisto reagoi parisuhteen myönteisiin ja kielteisiin tunteisiin, kokemuksiin ja 
tunnetiloihin. Ihmistä ei ole luotu tunteita säilöväksi varastoksi, vaan tunteissakin 
ihmisen avoimuus ja rehellisyys luovat pohjan myönteiselle hyväksymiselle. Ilman 
tunteita ihmisen elämä näyttäytyy kylmänä ja persoonattomana (Lehtonen 2005, 
13). Myönteisten tunteiden puuttumisella voi olla vaikutusta parisuhteen kestoon.

Biseksuaalisuuden julkitulosta aiheutuneet tunteet saatetaan kokea kärjisty-
neinä. Tunnekuohun vallassa oleva ihminen ei välttämättä kykene loogiseen ajat-
teluun, vaan päätökset perustuvat myönteisiin tai kielteisiin tunnereaktioihin. 
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Biseksuaalisuuden puheeksi ottamisesta aiheutuneet tunteet voivat ohjata pari-
suhteen osapuolia hyvinkin voimakkaasti. Parit joutuvat tarkastelemaan, erittele-
mään, nimeämään, tunnistamaan ja käsittelemään omia tunteitaan. Bi-ihminen ja 
heteropuoliso joutuvat antamaan tilaa omille ja kumppaninsa tunteille. Paras tapa 
säilyttää tunteisiin elävä kosketus on peilata niitä toisten ihmisten tunteita vasten. 
Tunteet kertovat kumppanien senhetkisestä mielialasta, sisäisestä rauhasta, ilosta, 
tunteiden myllerryksestä, surusta, vihasta tai hämmennyksestä. Puhuminen edel-
lyttää rohkeutta ottaa ristiriitatilanteet puheeksi (Pukkala 2006b, 67). Naisten ja 
miesten tunteiden käsittelytapa konfliktitilanteissa on erilainen, jokainen virittyy 
tunnetasolla kuitenkin omalla tavallaan (Fisher 2010, 127). Avoin ilmapiiri ja myön-
teinen keskusteluyhteys parin kanssa lisäävät parisuhdetyytyväisyyttä (Buchert ym. 
2007, 92). Tutkimukseni yhdeksi mielenkiintoiseksi ja vaikeaksi vaiheeksi koen 
tutkimukseen osallistuneiden rehellisen ja avoimen tulkinnan. Tutkijan on saatava 
tuntumaa tutkittavien edustamaan kulttuuriin ja niihin tunteisiin, joita bi-ihmiset 
läheisineen edustavat.
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

4.1 TUTKIMUKSEN TAVOITE

Tutkimukseni tavoitteena on tuoda sosiaalityön ammattilaisille ajankohtaista ja 
uutta tietoa biseksuaalisuudesta parisuhteessa sekä motivoida ja rohkaista tutkijoita 
laajemmin tutkimaan biseksuaalisuutta omissa tutkimuksissaan. Mielenkiintoni 
kohdistuu sosiaalityön tutkimukseen, mutta tärkeänä pidän myös uuden tiedon 
lisääntymistä käytännön sosiaalityössä. Tutkimukseni kohdistuu ensisijassa bi-ih-
misten ja heidän elämänkumppaniensa tilanteen tunnetuksi tekemiseen. Suoma-
laisessa sosiaalityön keskustelussa seksuaalinen monimuotoisuus ja moninaisuus 
ovat saaneet varsin vähän huomiota. Tutkimuksen kokonaisvaltainen tavoite onkin 
biseksuaalisuutta kuvaavan yleisen tietouden lisääntyminen sekä käytännön tiedon 
tuottaminen sosiaalialan ammattilaisille aiheesta, jota Suomessa ei ole vielä kovin 
paljoa tutkittu. 

Tutkimuksen toisena tavoitteena on avata laajemminkin keskustelua biseksuaa-
lisuudesta ja bi-ihmisten kohtaamisesta yhteiskunnassamme. Kvalitatiivisen tutki-
muksen yhtenä tavoitteena on löytää uusia näkökulmia (Alitolppa-Niitamo 2004, 
70), ymmärtää maailmaa tutkittavien näkökulmasta (Kvale 1996, 1) sekä saada 
tietoa monimutkaisista ja haasteellisista tutkimuksen kohteena olevista ilmiöis-
tä. Yhtenä tavoitteena on löytää ja tuottaa uusia käsitteellistämisen tapoja, jotka 
auttavat bi-ilmiön ymmärtämisessä sekä aiheen syvällisemmässä tarkastelussa ja 
käsittelyssä ammatillisella sekä yleisellä tasolla. Tietämyksen lisääntyminen yleisellä 
tasolla tarkoittaa kaikkien ihmisten asiallisen tietämyksen lisääntymistä biseksuaa-
lisuudesta yhteiskunnassa. Ammatillisella tasolla se tarkoittaa ihmissuhdeammat-
tilaisten kokonaisvaltaista tietämyksen lisäämistä biseksuaalisuudesta, mutta myös 
muiden seksuaalisesti moninaisten asioista.

Seksuaalisesti moninaisten asioita ei juuri nosteta esille sosiaalityön keskuste-
luissa eikä sosiaalialan ammatteihin valmentavissa koulutuksissa. Perustelen väittä-
määni omaan sosiaalityön kokemukseeni perustuen. Toimin kolmen vuoden ajan si-
vutoimisena luennoivana sosiaalityöntekijänä kuntoutuslaitoksessa, jossa kohtasin 
useita ihmissuhdealan ammattilaisia. Omassa esittelyssäni kerroin työstämästäni 
väitöskirjatutkimuksesta. Ihmissuhdealan ammattilaiset kiinnostuivat väitöskirja-
tutkimukseni aiheesta ja pyysivät kertomaan aiheesta lisää. Heidän välittämänsä 
viesti minulle väitöskirjan tekijänä oli se, että olen valinnut tärkeän aiheen, jota 
ammattilaisten peruskoulutuksissa on ainoastaan sivuttu tai ohitettu lähes koko-
naan. Scherrer (2013) uskookin sosiaalityöntekijöiden hyötyvän mahdollisten omien 
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asenteidensa ja stereotypioidensa tutkimisesta ja analysoimisesta esimerkiksi sosi-
aalityön täydennyskoulutuksissa (Scherrer 2013, 242). Tietämyksen lisääntyminen 
ja käytäntöjen selkiytyminen vahvistavat kaikkien seksuaalisesti moninaisten ase-
maa sosiaalipalvelujen käyttäjinä silloin, kun ammattilaiset tarkastelevat jokaista 
ihmistä kokonaisvaltaisesti yksilönä ihmisen omasta tilanteesta käsin. Yksilön ko-
konaisvaltainen kohtaaminen edellyttää kuulluksi tulemista, myönteistä asennetta 
sekä yksilön kokemus- ja arvomaailman kunnioittamista. 

4.2 TUTKIMUKSEN TAUSTA

Tutkimuksen toteuttamistavaksi valitsin kvalitatiivisen tutkimuksen, koska tutki-
mukseni perusajatuksena on tuoda esille tutkittavieni ainutkertaisia kokemuksia 
biseksuaalisuudesta ja sen moni-ilmeisyydestä. Tutkimukseeni osallistuneet tut-
kittavat ovat tutkimuksessani tiedontuottajia. Tutkimusaiheena biseksuaalisuus 
on henkilökohtainen, sensitiivinen ja näkymätön. Sensitiivinen sosiaalityön tut-
kimus biseksuaalisten asiakkaiden kanssa hakee vielä muotoaan. Biseksuaaliseen 
tutkimukseen osallistuvilla tutkittavilla on omat odotuksensa tutkijaa kohtaan. 
Odotuksista tärkeimpinä asioina pitäisin luotettavuutta ja tutkijan sensitiivistä ky-
kyä eläytyä tutkittavien tilainteisiin. Tutkijan luottamuksella tarkoitetaan tutkijan 
roolin mukaista käyttäytymistä, jossa korostetaan vaitioloa. Luottamus on sidok-
sissa tutkijan rooliin. Tutkimusaiheena biseksuaalisuus on sekä sensitiivinen että 
henkilökohtainen. Jari Kylmä ja Taru Juvakka (2007, 20) toteavat kvalitatiivisten 
tutkimusten aiheiden usein olevan henkilökohtaisia. 

Sosiaalityötyöntekijät eivät oma-aloitteisesti työssään nosta esille sitä, miten 
sosiaalityössä työskennellään arkojen ja henkilökohtaisten, kuten seksuaalisuuteen 
liittyvien, asioiden kanssa. Sosiaalityön ammattieettisissä ohjeissakaan ei ole tuotu 
esille ratkaisu- tai toimintamalleja, jotka tukisivat ja auttaisivat sosiaalityöntekijää 
kohtaamaan seksuaalisesti moninaisia asiakkaitaan käytännön asiakastilanteissa. 
Sosiaalityön eettisissä ohjeissa sen sijaan kehotetaan sosiaalityöntekijää käymään 
jatkuvaa eettistä pohdintaa oikean ja väärän suhteesta, näkemään sekä kuulemaan 
arjen toiminnoissa asiakkaan vaihtoehtoja ja rohkaisemaan asiakasta tuomaan esiin 
omia näkemyksiään (Sosiaalialan ammattieettiset ohjeet 2010, 6). 

Eettisesti onnistunut asiakassuhde pohjautuu keskinäiseen kunnioitukseen, 
haluun auttaa, tutustua sekä edistää yksilön hyvinvointia. Ammattilaisten tulee 
arvostaa asiakkaan omaa asiantuntijuutta ja korostaa yksilön vastuuta päätettäes-
sä tämän omista asioista. Sosiaalityön tehtävänä on kiinnittää huomiota yksilön 
perustarpeiden tyydyttymiseen sekä ihmisten omiin vaikuttamismahdollisuuksiin 
erikoisesti silloin, kun ihminen itse ei pysty tai uskalla valvoa omia etujaan. Sosiaali-
työn tehtävänä on kiinnittää huomio siihen ympäristöön, jossa ihmiset ovat haavoit-
tuvimmillaan. (McCartt Hess ja Feldman 2008, 25.) Seksuaalisen moninaisuuden 



42

 

julkituominen kohottaa itsetuntoa, antaa uutta energiaa sekä poistaa psykologisia 
ja sosiaalisia esteitä. Kuitenkin seksuaalisen moninaisuuden tunnustaminen on 
asiakkaalle aina tuskallinen tilanne, johon saattaa sisältyä riskejä. (Appleby ja Colon 
2008, 377.) 

Yksilön näkökulmasta tarkastellen seksuaalisen orientaation tunnustaminen voi 
olla vaikeaa asiakas- ja haastattelutilanteissa. Eräs tutkittavani kertoi tilanteestaan, 
jossa hän oli joutunut ulosheitetyksi omasta kodistaan, kun puoliso oli saanut tietää 
hänen biseksuaalisuudestaan. Ulosheitetyksi joutuminen tarkoitti sitä, että tutkit-
tavani joutui poistumaan kodistaan välittömästi kahdessa kassissa olevan omai-
suutensa kanssa. Ystävien ja läheisten kehotuksesta tutkittavani tilasi ajan sosiaa-
lityöntekijän vastaanotolle. Tutkittavani kertoi, ettei hän sosiaalityöntekijän kanssa 
löytänyt yhteistä käsittelytapaa, jolla tutkittavani senhetkiseen elämäntilanteeseen 
liittyviä ongelmia olisi pystytty lähestymään ja ratkaisemaan. 

Tutkittavani kertoi kokeneensa sosiaalityöntekijän vastaanotolla rankkoja lei-
maamisen ja nöyryytyksen tunteita. Avril Butler ym. (2007, 287) väittävät, että 
sosiaalityöntekijällä on valtaa määritellä toisten kokemuksia vallan, sääntöjen ja 
kielen näkökulmasta käsin. Michael Shernoff (2008) kehottaakin sosiaalityönte-
kijöitä huolellisesti valmistautumaan työskentelyyn naimisissa olevien heterosek-
suaalimiesten kanssa, jotka ovat seksuaalisesti aktiivisia ja tuntevat romanttisia 
tunteita miehiä kohtaan. Näiden asiakkaiden opastus ja neuvonta voi olla moni-
mutkaista, koska miehet ovat varuillaan ja arvostelevat herkästi sosiaalityöntekijän 
ammatillista osaamista. Naimisissa olevat heteromiehet, jotka ovat suuntautumassa 
tai suuntautuneet homoseksuaalisuutta kohti, saattavat tarvita sosiaalityöntekijän 
apua selvittäessään ja arvioidessaan suhteensa pysyvyyttä vaimoonsa ja lapsiinsa. 
(Shernoff 2008, 144.)

Ei-heteroseksuaalisiin suhteisiin liittyy aina joitain erityiskysymyksiä, joita eri-
tyisesti terveydenhuollossa tulisi tunnistaa (Nissinen 2006, 141). Sama koskee myös 
sosiaalihuoltoa. Näitä erityiskysymyksiä ovat syrjintä, itsesyrjintä, näkymättömyys, 
kaksoiselämä ja ristiriidat (Nissinen 2006, 144) parisuhteessa. 

Sosiaalityöntekijän epävarmuus, pelko ja asenteet saattavat olla este luottamuk-
sellisen asiakassuhteen rakentumiselle. Sosiaalityöntekijän peloilla ja ennakkoluu-
loilla on merkitystä sille, tuleeko asiakkaan tarina aktiivisesti kuulluksi ja rekisteröi-
dyksi (Sakamoto ja Pitner 2005, 442; Jämsä 2008c, 102–104, 110). Ammatillinen 
kohtaaminen edellyttää omien tunteiden tunnistamista ja hallitsemista. Sosiaali-
työntekijän kyky tuntea aitoa empatiaa (Payne 2011, 91) rohkaisee asiakasta jaka-
maan huoliaan. Sosiaalityöntekijän kyky huomata asiakkaan kiinnostuksen kohteet, 
vahvuudet, signaalit ja nonverbaaliset viestit edistävät luottamuksellisen suhteen 
syntymistä (Gambrill 2006, 408). Sosiaalityöntekijälle on tärkeä ja keskeinen taito 
tiedostaa nonverbaaliset viestit (Payne 2011, 73, 98). 

Sosiaalityön tavoitteena on tehdä humanistisesti tasa-arvoa ylläpitävää, jousta-
vaa (Payne 2011, 90, 129), hyväksyvää, eettisesti ja ammatillisesti arvopohjaltaan 
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vahvaa, oikeudenmukaista ja ihmisarvoa kunnioittavaa sosiaalityötä (Panican 2007, 
232–235). Sosiaalityön auttamisen ytimenä on asiakkaan taustan, seksuaalisen 
suuntautumisen hyväksyminen sekä pyrkimys löytää asiakkaan tilanteeseen sopiva 
ja paras ratkaisu (McCartt Hess ja Feldman 2008, 25–26). Ymmärryksen ja osaa-
misen karttuessa seksuaalisesti moninaiset asiakkaat uskaltavat kertoa asioistaan 
(McCartt Hess ja Feldman 2008, 36). Sosiaalityön tehtävänä on toimia asiakkaan 
tilanteen ja yhteiskunnan välisenä ”sillan rakentajana” (Panican 2007, 235). 

4.3 TUTKIMUSAINEISTON KERÄÄMINEN

Tutkimukseni toteuttamista ohjaavat aineistolähtöisyys, aineistonkeruumenetel-
mä, tutkimukseen osallistuvien kirjoittamat elämäntarinat, eettisten sitoumusten 
pohdinta ja aineiston narratiivinen analyysi. Tutkimusaineisto tarkoittaa tässä elä-
mäkerrallisia kirjoitettuja elämäntarinatekstejä (Erkkilä 2005, 201; Kujala 2006, 
39), joiden tarkoituksena on tavoittaa tutkimukseen osallistuvien elämismaailma, 
jokapäiväinen elinpiiri, jossa tutkimukseen osallistuvat elävät, sekä heidän suhteen-
sa siihen (Kvale 1996, 30–31; Törrönen 2003, 17). Yhteiskuntatieteissä on keskitytty 
tekemään kvalitatiivisia tutkimuksia viimeisten viidenkymmenen vuoden aikana 
(Hammasley 2013, is). Kvalitatiivinen tutkimus on tarkoituksenmukainen silloin, 
kun halutaan lisäinformaatiota aiheesta, josta ei vielä paljon tiedetä. Tavoitteena 
on kuvata tutkimukseen osallistuvien itselleen merkityksellisiä kokemuksia tietä-
myksen ja ymmärryksen näkökulmasta (Gomm 2004, 7). Kokemuksia kuvataan 
yksilöllisten ja ainutlaatuisten ajatusten luonnollisessa kokemusympäristössä (Nis-
kanen 2007, 1; Hudak 2007, 49; myös Kananen 2008, 24). 

Tutkijan on paneuduttava syvällisesti ja huolellisesti tutkimukseen osallistuvien 
ympäristöön, historiaan ja kulttuuriin (Hirsjärvi ym. 2000, 17–19). Tutkijan omilla 
arvolähtökohdilla on vaikutusta tutkittavaan aiheeseen. Omien arvolähtökohtieni 
taustalla on henkilökohtainen arvostus, kiinnostus ja kunnioitus ihmisen omaa 
kokemusmaailmaa kohtaan. Ihmisen elämä ei ole vain sarja sattumanvaraisia ta-
pahtumia, vaan kokemuksia (Clandinin ja Connelly 1994, 415–416), näkemyksiä 
(Bryderup 2008, 64) ja merkityksiä (Kananen 2008, 25), jotka liittyvät ihmisen 
tuottamiin syvällisiin kertomuksiin omasta elämästään (Kananen 2008, 24). 

Tämän tutkimuksen kvalitatiivinen aineisto karttui biseksuaaleiksi identifioitu-
neiden henkilöiden ja heidän asuinkumppaneidensa kirjoittamista elämäntarinois-
ta. Elämäntarinoista ilmeni, että tutkittavat olivat syventäneet asiantuntijuuttaan 
biseksuaalisuudestaan. Tutkittavien asiantuntijuus kehittyi internetin keskuste-
lupalstoilla kohtaamien samoin ajattelevien bi-ihmisten välisissä keskusteluissa. 
Internetin keskustelupalstat ovat luoneet yhteyksiä seksuaalisesti orientoituneiden 
henkilöiden välille. Homo- ja bimiehet ovat rohkeita keskustelemaan keskenään 
internetin keskustelupalstoilla verrattuna esimerkiksi baareihin tai muihin julkisiin 
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tiloihin. Internetin kautta on mahdollista tavata samankaltaisia tai samoin ajatte-
levia ihmisiä ympäri maailman. (Shernoff 2008, 154.) 

Itse tapasin internetin Suomi24.fi-keskustelupalstalla henkilön, joka kertoi 
seksuaalisesta suuntautumisestaan. Bi- ja homoseksuaalisuutta koskeva keskus-
telumme oli mielenkiintoista ja luottamuksellista. Keskustelun päätteeksi sovim-
me jatkavamme kiinnostavaksi muodostunutta keskusteluamme sähköpostitse. 
Vaihdoimme sähköpostiosoitteita ja aloitimme innostavan, avoimen ja vuorovai-
kutuksellisen mielipiteiden vaihdon seksuaalisuuden moninaisuudesta ja asemas-
ta Suomessa. Keskustelimme biseksuaalisuuden näkymättömyydestä yhteiskun-
nassamme ja vertasimme biseksuaalien asemaa homojen ja lesbojen tilanteeseen. 
Eräässä sähköpostikeskustelussamme keskustelukumppanini tarkensi omaa sek-
suaalisuuttaan ja ilmoitti olevansa biseksuaalinen. Tämän tärkeän henkilön tapaa-
misella oli voimakas vaikutus siihen, että aloin tutkimaan biseksuaalisuutta ja sen 
vaikutusta parisuhteeseen.

Tämän tuttavuuden perusteella sain yhteyden myös toiseen biseksuaaliksi iden-
tifioituneeseen mieheen. Kuunnellessani heidän kertomuksiaan huomasin, että 
kyseessä oli suuri, tunteita herättävä, näkymätön, sensitiivinen, vaikea ja asianomai-
sille ahdistava asia. Tämä täydellinen vaikeneminen sai minut kiinnostumaan bisek-
suaalisuudesta tutkimusmielessä, mutta myös molemmat avainhenkilöni innostivat 
ja kannustivat minua tämän tutkimuksen tekemiseen. 

Haastateltavat valikoituivat aiemmin pro gradu -tutkielmassani mukana olleista 
kahdesta avainhenkilöstä sekä kolmannesta henkilöstä, johon olin saanut kontaktin. 
Lähetin sähköpostiviestin Setan paikallisosastoihin kesällä 2007, sen jälkeen kun 
olin saanut tiedon jatko-opiskelupaikastani. Viestissä kerroin tutkimuksestani ja 
pyysin Setan henkilökuntaa kertomaan siitä biryhmissä. Tutkimukseni kiinnosti bi-
ryhmien vetäjänä toimivaa henkilöä, ja hän otti minuun yhteyttä sähköpostilla. Tästä 
henkilöstä sain uuden avainhenkilön. Hän piti tutkimustani tärkeänä ja yliopiston 
alaisuudessa tehtävää akateemista tutkimusta luotettavana. Avainhenkilön rooli on 
tärkeä lähestyttäessä tutkittavia (Törrönen 2003, 37). Avainhenkilön kanssa syntyi 
hyvin nopeasti luottamuksellinen suhde. Sain kutsun tulla esittelemään tutkimusta-
ni. Tapasimme helmikuussa 2008 biseksuaalisuutta esittelevässä kaksipäiväisessä 
seminaarissa. Seminaarissa kerroin taustastani ja aiemmin tekemästäni pro gradu 
-tutkimuksestani sekä siitä saaduista tuloksista. Kerroin myös aiemmasta aineis-
tosta ja toiveestani saada aineistooni nuorempia tutkittavia, jotta saisin riittävän 
ja kattavan aineistopohjan tulevaan väitöskirjatutkimukseen.

4.4 AINEISTON KARTTUMINEN LUMIPALLOMENETELMÄLLÄ

Tutkimuksen aineisto karttui lumipallomenetelmällä. Tutkimukseen osallistui 
kaikkiaan kuusikymmentä (60) kiinnostunutta ja motivoitunutta henkilöä, joiden 
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elämässä biseksuaalisuus oli läsnä. Lumipallomenetelmä on hyvin perusteltavissa 
tämänkaltaisessa tutkimuksessa, jossa tutkitaan arkaluontoisia asioita ja tutki-
mukseen osallistujat ovat vaikeasti määriteltävissä kohderyhmäksi. Lumipallome-
netelmän riskitekijäksi nähdään tutkittavien sosiaalinen samankaltaisuus, jolloin 
tutkittavat esittävät samankaltaisia asioita ja mielipiteitä (Sadler ym. 2010, 370). 
Lumipallomenetelmä etenee prosessinomaisesti, jossa aluksi määritellään kritee-
rit ja ehdot, joiden perusteella ensimmäinen tutkittava valikoituu elämäntarinan 
kirjoittajaksi. 

Ryhmän muodostuminen tarkoitti ensin aluksi Martti Grönforsin (1982, 73) 
tarkoittaman avainhenkilön saamista mukaan tutkimukseen, jonka suosituksen 
perusteella tutkittavien kohdejoukko karttui (Hirsjärvi ja Hurme 2000, 59; Larsson 
2005, 103). Tutkittavat ehdottivat tutkimukseeni lisää uusia tutkittavia. Tutkittavien 
määrä kasvoi sitä mukaa, kun sain tietooni uusia tutkittavia. Käytin tutkimukses-
sani hyväkseni myös niitä kontakteja, joita sain tehdessäni vuonna 2005 pro gradu 
-tutkielmaani. Tarvitsin väitöskirjatutkimukseeni kuitenkin laajemman aineiston ja 
uusia tutkittavia sain vierailtuani mainitsemassani seminaarissa kertomassa tutki-
muksestani. Ensimmäisen sähköpostilla lähetetyn elämäntarinan sain maaliskuussa 
2008 pääkaupunkiseudulta asuvalta naiselta. Elämäntarina oli kielellisesti selkeä ja 
sisällöltään rikas sekä sisälsi monipuolista tietoa biseksuaalisuuden määrittelystä, 
biseksuaalisuuden kertomisesta kumppanille ja kumppanien välisestä sopimuk-
sesta suhteessa toisiinsa. Lumipallomenetelmän periaatteiden mukaisesti pyysin 
tutkimukseeni osallistuvia kertomaan tutkimuksestani muille, jotka mahdollisesti 
haluaisivat kirjoittaa elämäntarinansa minulle. 

Elämäntarinansa aiemmin pro gradu -tutkielmaani varten kirjoittaneet ehdot-
tivat ystävilleen, että he kirjoittaisivat oman elämäntarinansa minulle. Tutkittavat 
kertoivat minusta muille tutkimuksestani kiinnostuneille henkilöille, jotka halusivat 
osallistua tutkimukseen. Uuden avainhenkilöni kautta saadut elämäntarinat olivat 
arvokas lisä tutkimukseeni. Saamani elämäntarinat olivat eripituisia yhdestä sivus-
ta aina kuuteen sivuun. Kaikkiaan sain sähköpostilla kirjoitettuja elämäntarinoita 
yhteensä kuudeltakymmeneltä henkilöltä, joista kolmekymmentä oli heteropuoli-
soita. Kaikki tutkimukseen osallistuneet tutkittavat olivat iältään 24–74-vuotiaita. 
Tutkimukseen osallistuneilla pariskunnilla oli takanaan useampia vuosia avio- tai 
avoliitossa, ja heillä oli myös eri-ikäisiä lapsia. 

Aineistoni karttumisessa auttoi tutustumiseni viimeksi saamaani avainhenki-
löön, joka oli nuori nainen. Hän edusti nuorempaa ikäkautta kuin aiemmin pro 
gradu -tutkimusvaiheessa olleet avainhenkilöt. Tämän vuoksi sain aineistooni useita 
iältään nuorempia tutkittavia, jotka edustivat naispuolisia biseksuaaleja ja heidän 
miespuolisia heterokumppaneitaan. Uudet tutkittavani toivatkin useita kiinnosta-
via näkökulmia tutkimukseeni ja pystyin tarkastelemaan sekä pohtimaan heidän 
kokemustensa ja näkemystensä eroja biseksuaalisuudesta aiempien tutkittavieni 
kokemuksiin eri sukupolvien ja sukupuolien valossa. Kaksi aiempaa jo pro gradu 
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-tutkielmavaiheessa mukana ollutta tutkittavaani olivat iältään noin viisikymmen-
vuotiaita. Heidän avullaan sain heidän itsensä ikäisiä miespuolisia tutkittavia osal-
listumaan tutkimukseeni. 

Tutkimukseen osallistujat edustivat minulle ainutlaatuisia henkilöitä, joilta sain 
eettisestä näkökulmasta tarkasteltuna intiimiä, hienovaraista sekä kokemuksellista 
tietoa tutkimuksen kohteena olevasta aiheesta. Tutkijana en asettanut tutkimuk-
seen osallistuvia tilanteeseen, jossa tutkimusaineiston kerääminen olisi loukannut 
heidän yksityisyyttään tai identiteettiään. He suosittelivat osallistumaan tutkimuk-
seen myös muita henkilöitä, jotka tiesivät tutkimuksen kohteena olevasta aihees-
ta jotakin. Kaikki eivät kuitenkaan olleet valmiita osallistumaan tutkimukseeni. 
Ainoastaan yksi aviopari ei osallistunut tutkimukseeni. Heidän kieltäytymisensä 
johtui terveydellisistä syistä. Tutkijana hyväksyin ja kunnioitin heidän päätöstään 
olla osallistumatta tutkimukseeni juuri aiheen heidän oman tilanteensa ja aiheen 
arkaluontoisuuden vuoksi. Tutkimukseen osallistujat saivat itse päättää, halusi-
vatko he osallistua tutkimukseen ja minkälaisia asioita he olivat valmiit itsestään 
kertomaan. Arkaluonteisten ryhmien kohdalla lumipallomenetelmä osoittautuikin 
näiltä osin varsin toimivaksi aineistonkeruumuodoksi, jonka on todennut myös 
Metsämuuronen (2001, 40). Vaikeista, intiimeistä, häpeällisistä tai herkistä aiheista 
tehtyjen tutkimusten aineistonkeruumenetelmäksi sopivat hyvin kirjoitetut elämän-
tarinat (Saarikoski 2001, 63). 

Elämäntarinoissa tutkimukseen osallistuville tarjoutui tilaisuus tuoda esille mie-
lipiteitään ja kokemuksiaan biseksuaalisuudesta ja parisuhteesta. Elämäntarinat 
ovat yksi tapa saada tietoa tutkimukseen osallistuneiden tutkittavien subjektiivisesta 
todellisuudesta, kokemuksista ja elämismaailmasta (Lindén 2011, 25). Jokainen 
tutkimukseen osallistuva päätti itse oman tarinansa rakentamisesta (Hatch ja Wis-
niewski 2005, 126). Tutkijan tehtäväksi jäi varmistaa, että tutkimuksessa nostettiin 
esille tutkimukseen osallistuvien omat kokemukset tilanteestaan (Polkinghorne 
2007, 12). Tutkimukseen osallistuvien elämäntarinat ovat tulkinta todellisesta elä-
mästä, jossa elämäntarinoiden variaatiot vaihtelevat. 

Kerrotut kokemukset näyttäytyvät tutkijalle tutkimukseen osallistuneiden elet-
tynä elämänä, joita ilmaistaan itselle ominaisella ja mielekkäällä tavalla. Jokaisen 
elämäntarina liittyy tutkittavan elettyyn elämänhistorian uuteen elämänvaiheeseen 
(Rosén 2009, 13). Elämäntarinoihin sisältyy aina henkilön eletty elämä, tulevaisuus 
sekä tunteet. Tunteet ovat keskeisiä elettyjen elämänkokemusten kuvaamisessa 
(Silverman 2011, 175). Narratiiviset elämäntarinat ovat yksilöllisiä, juonellisia ja 
jokaista eri tavalla koskettavia (Hatchin ja Wisniewski 2005, 126). 

Kerätyn aineiston riittävyyttä tarkastelin kyllääntymis- eli saturaatiopisteen 
avulla. Uusia tutkimukseen osallistuvia otin vastaan niin kauan kuin katsoin tut-
kimusaineistoni perustellusti ja riittävästi vastaavan tutkimustehtävää (Sadler ym. 
2010, 370). Kun olin saanut tutkimukseen osallistuvilta kaikkiaan kuusikymmentä 
elämäntarinaa ja elämäntarinoiden eri piirteet alkoivat toistua, päädyin siihen, että 
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aineistoni on kyllääntynyt. Saturaatiokynnys on ylittynyt ja haastattelut voidaan lo-
pettaa, kun uudet tutkimukseen osallistuvat eivät enää tuo oleellisesti mitään uutta 
tietoa tutkittavasta ilmiöstä (Hirsjärvi ja Hurme 2000, 60). Tämän tutkimuksen 
aineistonkeruuprosessi kesti yhteensä kymmenen kuukautta. 

Tutkimukseen osallistuvien elämäntarinoiden kerronnat alkoivat siitä kokemuk-
sesta, kun he olivat tutustuneet partneriinsa. Tässä alkutilanteessa pareista yksitoista 
oli tietoisia toisen biseksuaalisuudesta. Yhdeksäntoista paria ei tiedostanut toisen 
biseksuaalisuutta suhteessaan. Henkilöinä näissä kerronnallisissa elämäntarinoissa 
olivat parisuhteen osapuolet, joista toinen oli jossain vaiheessa identifioitunut bisek-
suaaliksi. Tarinan juonen muodosti biseksuaalisuuden julkituleminen parisuhteessa 
sekä siihen liittyneet tunteet ja tunnetilat. Parhaimmillaan narratiivisten tarinoiden 
kerronta oli silloin, kun kumpikin kumppaneista kirjoitti omaa elämäntarinaansa 
ja kertoi niistä yksilöllisistä tunteistaan, joita biseksuaalisuuden julkitulo parisuh-
teessa oli heissä aiheuttanut. Tutkittavat kirjoittivat elämäntarinoitaan juonellisten 
kokemustensa pohjalta, jotka etenivät eletyn elämän tavoin kohti loppupäätelmää. 
Parhaimmillaan tutkittavien kirjoittamissa elämäntarinoissa muistelu, kokemus ja 
kerronta kietoutuivat toisiinsa muodostaen kertomuksen menneestä, nykyisestä 
ja tulevasta elämäntilanteesta. Elämänmuutoksia on erityisen otollista tarkastella 
tarinallisesta lähestymistavasta käsin. 

Tutkijan kannalta kiinnostavimpia aiheita olivat kumppanien väliset selittä-
vät avauskeskustelut, joissa parit määrittelivät niitä tapahtumia, kun biseksuaa-
lisuus ensimmäisen kerran otettiin puheeksi parisuhteessa. Tutkimukseen osal-
listuvien omien kokemusten esille tuomisen tärkeyttä tutkittavien näkökulmasta 
käsin painottaa myös Maurice Merleau-Ponty (2000, 170–182). Ensisijaisesti kaikki 
tutkimukseen osallistujat kirjoittivat elämäntarinansa siltä osin, kun se kosketti 
biseksuaalisuutta parisuhteessa. Lisäksi kolme tutkimukseen osallistuvaa halusi 
täydentää aiemmin kirjoittamaansa elämäntarinaa teemahaastattelun ja verkkokes-
kustelun avulla. Näistä kolmesta henkilöstä kaksi oli avioliitossa oleva pariskunta, 
joita haastattelin heidän toivomuksestaan yhdessä. 

4.5 TEEMAHAASTATTELU TÄYDENTÄVÄNÄ 
AINEISTONKERUUMUOTONA 

Toteuttaakseni useiden asiantuntijoiden ohjetta keskustelunmuotoisesta haastat-
telutilanteesta (Huotari 1999, 49; Hirsjärvi ja Hurme 2000, 103) sovimme kolmen 
haastatteluun osallistuvan kanssa ajat, jolloin haastattelin heitä. Olin etukäteen 
laatinut heille kysymyksiä erilaisista teema-alueista. Haastattelukysymykset keskit-
tyivät kuitenkin niihin teemoihin, joita he itse halusivat nostaa esille ja täydentää 
aiemmin kirjoittamaansa elämäntarinaa. Nämä teemahaastattelut tukivat heidän 
aiemmin kirjoittamiaan yksilöllisiä elämäntarinoita. 
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Steinar Kvale (1996, 124) korostaa tutkijan vapautta kysymysten muutoksille ja 
muodoille. Sen vuoksi annoin tutkittavien vapaasti vastata esittämiini kysymyksiin 
Henny Olssonin ja Stefan Sörensenin (2007) tarkoittamien omien kielivalintojen-
sa, kokemustensa ja harkintojensa pohjalta (Olsson ja Sörensen 2007, 80). Tutki-
muksen kannalta tärkeitä vastausvaihtoehtoja ei ollut tarjolla, vaan jokainen heistä 
vastasi tehtyihin haastattelukysymyksiin omin sanoin. En rajoittanut tai tehnyt 
”väkivaltaa” haastatelluille, vaan annoin heille ”omaa tilaa” ja he etenivät omaa 
tahtiaan rauhassa tarkentaen omia sanomisiaan (Thorén 2011, 27). 

Teemahaastattelussa käsiteltiin biseksuaalisuudesta aiheutuvaa kriisiä, kumppa-
nin pettämistä, uskottomuutta, selviytymiskeinoja, läheisille kertomista sekä asian-
tuntija-avun saamista. Haastattelut olivat kestoltaan tunnista lähes kahteen tuntiin. 
Pitkä haastatteluaika toisessa haastattelussa selittyi sillä, että kyseessä oli aviopari, 
jotka halusivat yhdessä täydentää elämäntarinoitaan. Haastateltavat kokivat, että 
etenkin kriisistä ja pettämisestä oli helpompi puhua kuin kirjoittaa. Haastattelut 
toteutin internetin MSM Webillä. Haastatteluissa emme tavanneet kasvokkain. 
Kaiuttimien kautta kuuluvista tutkittavien vastauksista kirjoitin samanaikaisesti 
muistiinpanoja. 

Ensimmäinen haastattelu muodostui syvällisen pohtivaksi, kielellisesti vuorovai-
kutukselliseksi ja rikkaaksi haastatteluksi. Haastateltava itse oli syvällisesti pohtinut 
biseksuaalisuuttaan ja halusi tuoda haastattelussa ilmi pohtimiaan asioita. Haasta-
teltava pitäytyi tarkasti esitetyissä kysymyksissä ja saamani vastaukset olivat laajoja. 
Hänen suomen kielensä oli kaunista. Ajallisesti haastattelu kesti tunnin. Hänen 
kanssaan keskustelutilaisuus oli vapaa, luonteva ja pohtiva, enkä huomannut, että 
aroista asioista puhuminen olisi ollut erityisen vaikeaa. 

Seuraavaksi haastattelin avioparia, joista kumpikin haastateltava oli sisäistänyt 
biseksuaalisuusteeman. Molemmat haastateltavat pohtivat syvällisesti pettämistä 
sekä kumppanien keskeistä avointa sopimusta ja sen vaikutusta tunteisiinsa. Vaikka 
haastateltavat olivat haastattelussa yhtä aikaa, he toivat kuitenkin esiin yksilöllisiä 
näkemyksiään. Haastateltavina he eivät arastelleet puhua biseksuaalisuudesta ja 
sen vaikutuksista parisuhteeseensa. Tunnelma haastattelutilanteessa oli rauhalli-
nen, lämminhenkinen ja avoin. 

Litteroin kaikkien kolmen haastatteluun osallistuneiden muistiinpanot välit-
tömästi haastattelutilanteen jälkeen puhtaaksi (Eskola ja Vastamäki 2010, 42). 
Litteroinnin yhteydessä huolehdin siitä, että kaikkien kolmen elämäntarinaansa 
täydentäneiden tutkittavien nimet, iät, asuinpaikat ja muut tarkentavat tiedot jäivät 
edelleen vain oman tietooni eikä heitä haastattelun perusteella voida tunnistaa. En-
simmäisestä haastattelusta tehtyjen muistiinpanojen pituus oli kirjoitettuna vajaat 
puolitoista A4-arkkia. Toisessa haastattelussa sain naispuoliselta haastateltavalta 
muistiinpanojen pohjalta tekstiä vajaan arkin verran. Miehen haastattelusta tuli 
laajempi, ja häneltä sain vajaan puolentoista arkin verran tekstiä. Kaikkiaan teks-
tiä sain neljän A4-arkin verran puolentoista rivivälillä kirjoitettuna. Kaikki kolme 
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haastateltavaa olivat jo aiemmin kirjoittaneet omat elämäntarinansa. Haastattelun 
he halusivat siksi, että joitain asioita oli vaikea kirjoittaa elämäntarinaan. Tästä johtui 
myös, ettei puhtaaksi kirjoitettavaa tekstiä tullut kovin paljon. Käytän haastatteluja 
täydentämään tulkintaani elämäntarinoista. 

Elämäntarinaa täydentävässä haastattelutilanteessa tutkimukseen osallistuneil-
la oli tilaisuus puhua luottamuksellisesti haluamistaan asioista. Korostin erityisesti 
haastattelun luottamuksellisuutta. Kaikki kolme haastateltavaa olivat vapautuneita 
ja ilmaisivat itseään rohkeasti. Tutkijana arvostin, kunnioitin sekä annoin haasta-
teltavien puhua rauhassa ajatuksistaan. Haastattelutilanteessa en keskeyttänyt hei-
dän puhettaan, vaan he saivat vapaasti ilmaista ajatuksiaan. Haastattelijana yritin 
olla tarkkana, etten loukkaisi heitä tahattomasti tai tahallisesti omilla sanavalin-
noillani. Koin itse olleeni selkeä esittäessäni haastateltaville kysymyksiä. Omalta 
osaltani vaikutin siihen, että haastattelutilanteissa toteutui myönteinen ilmapiiri 
(Kvale 1996, 125). 

Kvale (1996) pitää tärkeänä tutkijan ja tutkimukseen osallistuvan vuorovaiku-
tuksellista suhdetta inhimillisenä ja tietoa kartuttavana, jossa korostuu tutkijan 
persoonalliset ja herkät ominaisuudet. Tutkijan on luotava myönteinen ilmapiiri, 
jossa tutkittavat ilmaisevat vapaasti ja turvallisesti ajatuksiaan, kokemuksiaan ja 
tunteitaan. Tutkijalla pitää olla taito havaita ne ajatukset ja lausumattomat sanat, 
jotka tutkimukseen osallistuvat jättävät omissa ilmaisuissaan ilmaisematta. (Kvale 
1996, 117–125.) Tutkimukseen osallistuvat eivät ehkä ilmaise kaikkia tunteitaan 
tutkijalle, koska tunteiden takana saattaa olla kipeitä syitä (Rantala 2008, 8). Näitä 
saattavat olla ne tunteet, jotka kuuluvat ihmisen intiiminä pitämille alueille. Sensitii-
visten aiheiden käsittely vaatii tutkijalta erityistä herkkyyttä ja sen vuoksi aiheeseen 
on paneuduttava huolellisesti. (Laitinen ja Uusitalo 2008, 106.)

Kummallakin aineistonkeruumenetelmällä oli tarkoitus päästä tutkittavien lä-
helle ja saada kattava näkemys biseksuaalisuudesta parisuhteessa. Elämäntarinoi-
den kirjoittajat suhtautuivat vastuullisesti elämäntarinoidensa kirjoittamiseen, ja 
sainkin heiltä paljon arvokasta ja kokemusperäistä tietoa tutkittavasta aiheesta. 
Koin tärkeänä sen, että he saivat vapaasti tuoda esille omakohtaisen ”äänensä”. 
Elämäntarinan kirjoittaminen osoitti, että tutkimukseen osallistujat olivat itsekin 
kiinnostuneita saamaan tietoa biseksuaalisuudesta parisuhteessa ja että he itse ko-
kivat soveltuvansa tähän tutkimukseen. Päätös osallistua tutkimukseen perustui 
Hanna Vilkan (2005, 114) tarkoittamaan henkilökohtaiseen harkintaan ja vapaaeh-
toisuuteen. Säilytän haastatteluvastauksia ja elämäntarinoita lukollisessa asiakirja-
salkussa ja salkkua lukollisessa kaapissa niin, etteivät ne joudu ulkopuolisiin käsiin.

Aineistoni karttui 1) sähköpostitse minulle lähetetyistä kuudestakymmenestä 
kirjoitetusta elämäntarinasta, yhteensä 109 sivua, 2) sekä kolmesta elämäntari-
naa täydentävästä teemahaastattelusta, neljä sivua. Kaikkiaan tekstiä on 113 sivun 
verran. 
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4.6 NARRATIIVINEN LÄHESTYMISTAPA JA ELÄMÄNTARINAT

Narratiivisen lähestymistavan keskeisin käsite on kertomus, jossa kertoja hahmottaa 
oman elämänsä sisäistä maailmaa (Wiltshire 1995, 75–82), kokemusta (Clandinin ja 
Conelly 1994, 415), toimintaa ja pyrkimyksiä (Saleebey 1994, 352–359), joiden lop-
putulosta ei aina kyetä ennustamaan (Kontoniemi 2003, 155). Narratiivisessa tutki-
muksessa kiinnittyy huomio kertomisen muotoon, kirjoitettuihin elämäntarinoihin 
sekä tiedon välittäjänä että rakentajana (Bloom ja Munro 1995, 99; Savukoski 2008, 
47-49). Narratiivisuuden käsite narratio on peräisin latinan kielestä ja tarkoittaa 
kertomusta. Narrare taas tarkoittaa kertomista, joka yhdistetään tekemiseen eli se 
esiintyy sanan verbimuotona. Englannin kielessä tunnetaan substantiivia vastaava 
kantasana narrative ja vastaavasti verbiä kuvaa sana narrate. (Heikkinen 2007, 142; 
Mäkisalo-Ropponen 2007, 11.) 

Narratiivisen lähestymistavan koetaan sopivan hyvin asiantuntijuuteen perus-
tuvien yksilöllisten elämänkokemusten selittämiseen (Pohjola 2002, 6–7). Narra-
tiivisella lähestymistavalla tarkoitetaan tutkimusaineistoa ja aineistonkeruuproses-
sia, ilmiön jäsentämistapaa, tiedonluonnetta sekä aineiston analyysimenetelmää 
(Polkinghorne 1995, 6–8) sekä tieteellisen kirjoittamisen vaihtoehtoisia käytännön 
tapoja. Narratiivinen lähestymistapa on kiinnostava, sopiva ja tehokas tutkimusme-
netelmä (Lee ym. 2004, 39; Hatch ja Wisniewski 1995b, 113; Pohjola 2002, 6–7; 
Thorén 2011, 11) erilaisten ilmiöiden selittämisessä ja ymmärtämisessä (Hatch ja 
Wisniewski 1995b, 111), joita yleisemmin on käytetty kirjoitetuissa elämäntarinoissa 
(Blom ja Nygren 2009, 112) ja jotka ovat herättäneet kasvavaa kiinnostusta sosi-
aalityössä (Laitinen ja Uusitalo 2008, 115). Narratiivi ymmärretään myös ilmiönä 
ja metodina (Clandinin ja Connelly 1994, 416).

Narratiivisessa tutkimuksessa huomio kohdistuu subjektiivisiin kertomuksiin, 
jotka näyttäytyvät tiedon, todellisuuden ja merkitysten välittäjinä ja tuottajina muo-
dostaen keskusteluverkoston, jota yhdistää tarinan käsite (Heikkinen 2007, 142; 
Paananen 2008, 19). Suomen kieleen ovat vakiintuneet käsitteet tarina ja kertomus. 
Tarina nähdään ajallisena kokonaisuutena, jolla on alku, keskikohta ja loppu. Tari-
nan keskeinen elementti on juoni, joka muodostaa kokonaisuuden. Tyypillisimmin 
kertomus on kielellinen, ja yksi kertomus voi sisältää monin tavoin tulkittuja useita 
tarinoita. (Valkonen 2002, 15.) 

Tutkimukseen osallistuvien merkitysten ilmaisu perustuu a) kirjoitetun kielen 
rikkauteen b) kyvystä ilmaista monikerroksisia ja c) monimutkaisia ajatuksia kir-
jallisesti (Polkinghorne 2007, 10). Ihmisten kertomat, tulkitsemat ja jäsentämät 
arkipäivän kokemukset ja kertomukset muotoutuvat narratiiveiksi, ja näissä nar-
ratiiveissa vastataan kysymyksiin ”kuka olen”, ”mitä, miksi ja minkä vuoksi teen 
jotakin sekä mitä tekemisestä seuraa”. Omassa arkielämän tilanteissaan ihmiset 
kietoutuvat useisiin tarinoihin eivätkä aina tunnista kaikkia niitä tarinoita, joissa he 
itse ovat läsnä. Tarinoissaan ihmiset viestittävät tunteitaan, tavoitteitaan, arvojaan, 
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ajatuksiaan, mutta myös menneisyyttään ja tulevaisuuttaan. Narratiivisessa lähes-
tymistavassa tarkastellaan kertojan tapoja käsitellä mennyttä ja nykyisyyttä (Ries-
sman 2008, 4). Näistä tarinoista ihmiset saattavat jättää jotakin pois, tai heidän 
kirjallinen ilmaisukykynsä voi olla puutteellinen. 

Narratiivisuus liitetään sosiaalisen konstruktionismin käsitteeseen, jossa tie-
tämisen prosessin ajatellaan perustuvan ihmisten väliseen vuorovaikutukseen 
(Riessman 2008, 16). Narratiivinen lähestymistapa sopii ihmistutkimukseen, jos-
sa ihmistä tarkastellaan aktiivisena, merkityksiä antavana toimijana sekä ihmis-
elämän ilmiöitä prosessinomaisesti sekä kielellisesti tulkittuina, sidottuina aikaan 
ja paikkaan. Narratiivisessa tutkimuksessa kerronta sijoittuu tiettyyn kontekstiin 
(Josselson 2007, 7). Ihmisten tarinat soveltuvat hyvin narratiivisen kerronnan 
avulla kuvattavaksi. Narratiivisen lähestymistavan perusoletuksena pidetään si-
tä, että tarinat vaikuttavat tavalla tai toisella ihmisen elämässä (Valkonen 2002, 
80). Ihmisten kertomat tarinat omista kokemuksista ja tapahtumista kerrotaan 
kielen avulla muille ymmärrettäviksi (Bennett, 2001, 72–75). Ihmisen kertomus 
valikoituu kokemuksista, muistoista ja tapahtumista, joista muodostuu jäsennel-
ty kokonaisuus (Steinby 2009, 244). Kielellä on oma erityinen merkityksensä ih-
misten välisissä vuorovaikutussuhteissa ja kanssakäymisissä (Sandelin 2012, 169) 
sekä henkilökohtaisten tapahtumien merkitysten ymmärtämisessä (Polkinghorne 
1988, 11; Riessman 1993, 19). Sosiaalinen konstruktionismi keskittyy tutkimaan 
niitä menetelmiä ja toimintatapoja, joiden kautta ihmiset rakentavat maailmojaan 
(Hammersley 2013, 36). Sosiaalisen konstruktionismin mukaan tulkittuna ihmiset 
konstruoivat sosiaalista todellisuuttaan maailmastaan kielensä ja kertomustensa 
välityksellä, jossa tieto rakentuu koko ajan erilaiseksi. Nämä konstruoidut todel-
lisuudet vaihtelevat ajan, paikan ja ihmisen mukaan (Saastamoinen 2006, 175). 
Kirjoittajan persoonallisuus vaikuttaa siihen, mistä tai minkälaisista asioista hän 
haluaa kertoa ja mistä olla kirjoittamatta. 

Konstruktionismi uskoo tiedon kehittyvän vuorovaikutuksessa ja tulevan näky-
väksi sosiaalisissa prosesseissa (Parton ym. 2000, 25). Tieto on sosiaalisesti konstru-
oitu todellisuus, arvosidonnainen, paikallinen ja tutkijan näkökohdista riippuvaa 
(Kvale 1996, 38, 42). Ihmiset ovat arkielämässään vuorovaikutuksellisissa suh-
teissa toisiinsa. Näissä arkielämän kohtaamisissa muodostuvat ihmisten yksilölli-
set kokemukset, tarinat ja käsitykset, jotka muokkaavat ja rikastuttavat ihmisten 
kokemus- ja elämismaailmaa. Konstruktionismin perusajatuksena on, että ihmiset 
rakentavat tietonsa aikaisemman tietonsa ja kokemuksensa varaan. Näkemykset 
muuttavat muotoaan ihmisten saadessa uusia kokemuksia ja keskustellessaan niistä 
muiden kanssa. Ihmisen omaksuma tieto ja merkitykset luodaan ja konstruoidaan 
ihmisten välisessä jatkuvassa dialogissa sekä ihmisen ja ympäröivän ympäristön 
vuorovaikutuksessa. Niitä ei anneta ulkoa, eivätkä ne synny ihmisten pään sisällä. 
(Valkonen 2002, 17.)
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Ihmisen jokapäiväinen elämä rakentuu ihmisen tulkitsemana ja ihmiselle itsel-
leen merkityksellisenä maailmana. Ihmisen elämä ei ole itsestään selvä, vaan se 
tuotetaan ajattelun ja toiminnan pohjalta subjektiivisesti merkitykselliseksi, jonka 
perusta on jokapäiväinen arkielämä. Tieto ilmenee arkielämän paikallisissa kerto-
muksissa (Valkonen 2002, 20). Arkielämän kieli toimii välittäjänä ja järjestelijä-
nä, jonka avulla jokapäiväinen elämä ymmärretään mielekkääksi kokonaisuudek-
si. Ihminen jakaa omaa intersubjektiivista, ajallisesti ja tilallisesti rakentamaansa 
maailman todellisuuksia muille ollen jatkuvassa vuorovaikutuksessa ja ajatusten 
vaihdossa muiden ihmisten kanssa. (Berger ja Luckmann 2000, 29–34.) 

Tutkimuksen aineistoina olivat tutkimukseen osallistuneiden kirjoittamat elä-
mäntarinat, joissa toistui ajallinen juoni (Polkinghorne 1995, 7; Silverman 2011, 
470). Juoni sitoo tapahtumat, roolit ja merkitykset tarinoihin (Polkinghorne 1988, 
18–19). Juonelliset elämäntarinat etenivät loogisessa ja kronologisessa järjestykses-
sä käsittäen kirjoituksessa selvästi havaittavan alun – keskikohdan – lopun eli mu-
kaillen tutkimustani hetero-olettamus – muutos – nykyhetki. Jokaisen tutkimuk-
seen osallistuneen elämäntarina eteni yksilöllisesti, toisistaan poiketen ja ajallisesti 
erilaisessa järjestyksessä. Jotkut kirjoittivat elämäntarinansa alusta loppuun, toiset 
taas etenivät lopusta alkuun. Hyvärinen (2004, 234) on kritisoitunut tapaa, jolla 
elämäntarinoiden odotetaan myötäilevän tiettyä ideaalimallin mukaista kaavaa. 
Kirjoitetuissa elämäntarinoissa ihminen määrittää itse tekstissään oman elämänsä 
tapahtumia (Polkinghorne 2007, 9). 

Jokainen tutkimukseen osallistuva kertoi elämäntarinansa itselleen parhaaksi 
katsomallaan ilmaisutavalla. Kerronta, eletty elämä, kokemukset sekä tulevat ta-
rinat muotoutuivat tutkimukseen osallistujan omaan kokemukseen perustuvaksi 
elämäntarinaksi. Elämäntarinoita tutkimukseen osallistujat kirjoittivat aikajärjes-
tyksessä, ja näistä muodostui jokaisen omaan asiantuntijuuteen perustuva elämän-
tarina (Blom ja Nygren 2009, 114) yhtenäisen juonen avulla (Riessman 2002, 698). 
Tutkimusmenetelmän valinta osoittautui heti alusta lähtien toimivaksi. Jokainen 
sai pohtia omassa rauhassaan elämäntarinansa kirjoittamista. Joillakin olisi ehkä 
ollut vaikea kertoa omaa tarinaansa kasvokkain. Elämäntarinoissa näkyivät eletyt 
elämänvaiheet jäsentyneinä tapahtumina jokaisen kokemassa historiallisessa jär-
jestyksessä. Tutkimukseen osallistujat tekivät aikamatkan omaan menneisyyteensä 
kirjoittaessaan juonellisia elämäntarinoitaan. Keskeistä elämäntarinoille oli elä-
mäntapahtumat yhteen sitova juoni, joka antoi elämäntarinoille vivahteet ja mer-
kitykset. Tätä prosessia jokainen rakensi tavallaan tulkiten elämänsä tapahtumia, 
kokemuksia, valintoja ja elettyjä tapahtumia jälleenrakentamisen kautta (Valko-
nen 2002, 15; Strömberg 2010, 34) ja pukien niitä sanoiksi elämäntarinoissaan 
(Strömberg 2010, 32).

Tutkimukseen osallistuneiden kirjoittamat elämäntarinat olivat tarinoita, joissa 
narratiivi oli Amos Hatchin ja Richard Wisniewskin (1995, 133–135) tarkoittama 
koko teksti, joka sisälsi useita ”hetkiä tekstissä”. Tärkeänä koin sen, että vältin 
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ohjaamasta elämäntarinoiden kirjoittajia, pyrin tukemaan heitä siinä, että he kirjoit-
tivat niistä asioista, joita he halusivat julki tuoda. Elämäntarinoissa saattoi esiintyä 
puutteita tai yksityiskohtia. Tutkijan asia ei kuitenkaan ollut kontrolloida tai tarkis-
taa esitettyjen elämäntarinoiden oikeellisuutta. Jokainen rakensi elämäntarinansa 
omasta elämästään ja kokemuksistaan koskettavine episodeineen. Elämäntarinat 
saattoivat myös muuttaa muotoaan, tai niihin saattoi sisältyä muistivirheitä, joita 
tutkijana en hahmottanut. Kirjoitetut elämäntarinat olivat yksi tapa saada kvali-
tatiivista tutkimustietoa ihmisten elämästä (Backman ym. 2001, 238) ja syvällistä 
ymmärrystä (Kananen 2008, 24) biseksuaalisuudesta ilmiönä. 

4.7 TUTKIMUKSEN EETTISYYS 

Tämän tutkimuksen arkaluontoisuuden vuoksi monia eettisiä kysymyksiä on poh-
dittava ennen tutkimustyön alkua (Keski-Petäjä 2015, 205). Tutkimuksen teke-
miseen liittyy paljon ratkaistavia eettisiä kysymyksiä. Ensimmäisen eettisen rat-
kaisuni tutkijana tein valitessani tutkimukseni aihetta. Tutkimuksen tekemisen 
aloitusvaiheessa pohdin sitä, kenen ehdoilla tutkimusta teen, ketä se hyödyttää ja 
miksi teen tätä tutkimusta sekä miten perehdyn aiheeseeni. Tutkimusongelman 
valintavaiheen pohdinta vaati myös yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja merkit-
tävyyden pohdintaa. Eettisten kysymysten valintaan liittyy harkinnan merkittävyys 
ja vaikeus. Tutkijan asemaan ja päätöksiin liittyvät eettiset ja moraaliset valinnat. 
Gomm (2004, 298) painottaa etenkin tutkijan moraalia. 

Eettisestä näkökulmasta tarkastellen tässä tutkimuksessa nousevat tärkeiksi 
osa-alueiksi seuraavat aihealueet: 1) tutkimukseen osallistuvien suostumus tutki-
mukseen, 2) tutkimuksen luottamuksellisuus, 3) yksityisyys ja anonymiteetti se-
kä 4) tutkimuksen seuraukset (vrt. Hirsjärvi ja Hurme 2000, 20). Tutkimukseen 
osallistuvien suostumus tässä tutkimuksessa tarkoitti sitä, että käytin tutkimuk-
sessani vain sitä tutkimukseen osallistuvilta saatua tietoa, johon he antoivat suos-
tumuksensa. Tutkimuksessa korostui luottamus, rehellisyys, oikeudenmukaisuus, 
hienotunteisuus, inhimillisyys, tutkittavien arvostus ja kunnioitus sekä tutkittavi-
en henkilöllisyyden salassa pitäminen. Tutkittavien henkilöllisyyden salassapitoon 
(Gill ja Johnson 2002, 160) kiinnitin erityistä huomiota. Erityisesti pohdin sitä, 
kuinka yksityiskohtaisesti esittelen tutkittavat. Päädyin siihen, etten käyttänyt tut-
kimukseen osallistuvien omaa nimeä, asuinpaikkaa tai muuta tunnistettavuuteen 
vaikuttavaa tietoa. Tutkijan on oltava varovainen, ettei tutkimusta kirjoitettaessa 
yksittäisiä henkilöitä tai tapauksia esitetä tunnistettavassa muodossa (Keski-Petäjä 
2015, 205). Yksilöiden, ryhmien ja paikkakuntien kohdalla on tarpeellista noudattaa 
hyvää tieteellistä toimintatapaa, mikä tarkoittaa tutkimukseen osallistuvien tietojen 
pysymistä salassa (Vilkka 2006, 113). 
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Tutkijan velvollisuus on suojella tutkimukseen osallistuvien yksityisyyttä. Tutki-
jan on säilytettävä luottamuksellisuus ja tutkimukseen osallistuvien anonymiteetti 
tulee säilyttää koko tutkimuksen tekoprosessin ajan (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 131–
132). Tutkimukseen osallistuvien on voitava luottaa siihen, ettei kenenkään ano-
nymiteettiä missään tutkimuksen vaiheessa loukata. Anonymiteetin on oltava niin 
pitävä, ettei edes lähiympäristö tunnista tutkimukseen osallistuneita. Tutkimuksen 
eettisyys koskee tiedonhankintaa, lähdekirjallisuuden valintaa, tutkimuksessa mu-
kana olevien tutkittavien suojaa sekä tutkijan omaa vastuuta tulosten soveltamisesta. 
Lähdekirjallisuuteen tutustuminen ja sen esittäminen auttaa lukijoita arvioimaan, 
hahmottamaan ja punnitsemaan käyttämääni aineistoa eettisestä näkökulmasta, 
ja lukijat voivat itse muodostaa kuvan argumentaation totuudellisuudesta. Lähde-
kirjallisuus vähentää vilpin riskiä tutkimuksessa (Gill ja Johnson 2002, 160). Hy-
vä argumentti on reilu, jos argumentin esittäjä itse uskoo argumenttinsa laatuun 
(Kakkuri-Knuuttila ja Heinlahti 2006, 39).

Eettisyyden näkökulmasta katsoen tutkimuksen keskeisiksi arvoiksi nousevat 
tutkimukseen osallistuneiden yksityisyyden suoja ja tutkimuksen luonteen infor-
mointi tutkimukseen osallistuneille. Yksityisyyden suoja tarkoittaa tutkimukseen 
osallistuvia, tutkimusaineistoa, tutkimusaineiston keräämistä, käsittelemistä ja 
tallentamista (Vilkka 2006, 116). Harkitsemattomilla valinnoillaan ja ratkaisuil-
laan tutkija voi hankaloittaa tutkimukseen osallistuneiden asemaa. Tutkijan on 
huolehdittava siitä, ettei tutkimuksella vahingoiteta (Larsson 2005, 119) fyysisesti, 
psyykkisesti tai sosiaalisesti tutkimukseen osallistuneita. Tämä korostuu tutkit-
taessa herkkiä ja haavoittuvia ihmisryhmiä, joissa haastateltavien henkilöllisyy-
den kätkemiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota (Kvale 1996, 119; Kvale 1997, 
111). Tutkimuksen tekemisen yhteydessä tutkija saattaa saada tietoonsa sellaisia 
arkaluontoisia asioita, joita tutkimukseen osallistuneet eivät itse halua tuoda jul-
ki. Näitä ihmisen herkkää sisintä koskettavia arkaluonteisia asioita ovat ihmisen 
seksuaalisuus ja seksuaalinen käyttäytyminen. Kvale (1996, 117) kehottaa tutkijaa 
samaistumaan, sitoutumaan ja tuntemaan vastuunsa tutkimukseen osallistuneista 
sekä toimimaan tutkimuksessaan eettisiä periaatteita kunnioittaen. 

Tutkimuksessa en painostanut tutkimukseen osallistuneita ottamaan esille ar-
koja aiheita. Tutkimukseen osallistuneet päättivät itse, mitä he elämäntarinassaan 
toivat julki. Esille ei noussut sellaista tietoa, jota olisi haluttu salata. Jollekin puhu-
minen omasta seksuaalisuudesta saattoi olla kiusallista. Arkaluonteisen tutkimus-
aiheen käsittely vaatii tutkijalta ehdotonta avoimuutta, luotettavuutta, rehellisyyttä 
ja lojaaliutta. Näihin tieteellisen työn perusteena oleviin ominaisuuksiin tutkimuk-
seen osallistuneiden on voitava luottaa (Vilkka 2005, 113; Kuula 2006, 30; Alkula 
ym. 2002, 295; Kvale 1996, 117). Arkaluonteisten asioiden julkaisemisessa tutkija 
joutuu mahdollisesti käymään tutkimukseen osallistuneiden kanssa neuvottelua 
siitä, mitkä ovat ne aihealueet, joita tutkija ei tutkimuksessaan julkaise (Vilkka 
2005, 113; Kuula 2006, 136, 138). Arkaluonteisina asioina pidetään ikää, sairauksia, 
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seksuaaliasioita, tuloja ja taloudellista tilannetta, koulutustasoa, alkoholinkulutusta, 
sosiaaliluokkaa, siviilisäätyä ja etnistä ryhmää koskevia asioita (Hirsjärvi ja Hurme 
2000, 115). Tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuutta korostavat myös Runa 
Patel ja Bo Davidson (2007, 61). 

Arja Kuula (2006, 30) on teoksessaan esittänyt tutkimuksen normien olevan 
tutkimuksen sisäistä ohjausta ja tutkijoiden keskinäisiä ammattikunnan noudat-
tamia arvoja. Kuula erittelee tekstissään kahdeksan erilaista eettistä vaatimusta, 
jotka kaikkien tutkijoiden tulisi hallita. Nämä vaatimukset ovat: älyllinen kiinnos-
tus, rehellisyys, tunnollisuus, vaaran eliminoiminen, ihmisarvon kunnioittaminen, 
sosiaalinen vastuu, ammatinharjoituksen edistäminen ja kollegiaalisen arvostuksen 
vaatimukset. Älyllinen kiinnostus tässä tutkimuksessa tarkoitti sitä, että kiinnostuin 
aidosti tutkimukseen osallistuneiden kirjoittamista elämäntarinoista. Jokainen elä-
mäntarinan kirjoittaja on asiantuntija, joka välitti biseksuaalisuudestaan älyllisesti 
kiinnostavia, uusia ja arvokkaita yksityiskohtia liitettäväksi tutkimustuloksiin. 

Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus olivat näkyvillä koko tutkimusprosessin ajan. 
Rehellisyys tutkimukseen osallistuneita kohtaan tarkoitti sitä, että kerroin heille, 
minkälaisesta tutkimuksesta on kyse. Lupaukset, jotka heille tässä yhteydessä an-
noin, säilyivät koko tutkimuksen teon ajan. Aiheen merkittävyyden kannalta oli 
tärkeä tuoda elämäntarinoiden sisältöjä esille tutkimukseen osallistuneiden tar-
koittamalla tavalla totuudenmukaisesti, selkeästi, huolellisesti ja rehellisesti. Tutki-
mukseen osallistuneiden oli pystyttävä luottamaan siihen, että heidän välittämänsä 
kokemukset biseksuaalisuudesta parisuhteessa olivat sellaisia kuin he olivat kirjoit-
tamissaan elämäntarinoissaan tai elämäntarinoita täydentävissä teemahaastatte-
luissaan tutkijalle ilmaisseet.

Tunnollisuus tässä tutkimuksessa tarkoitti huolellista paneutumista aiheeseen. 
Tutkijana joudun vakuuttamaan lukijani, jotta lukijat voivat vakuuttua hankkimani 
ja välittämäni informaation luotettavuudesta. 

Vaaran eliminoiminen tarkoittaa sitä, että en vahingossakaan kerro tutkimuk-
seen osallistuneiden luottamuksella uskomia salaiseksi tarkoitettuja tietoja muil-
le. En aiheuta heille minkäänlaisia vaaratilanteita, kuten tunnistamisen uhkaa tai 
muuta vahinkoa, vaan suojelen heitä tunnollisesti. 

Ihmisarvon kunnioittaminen on minulle sosiaalityöntekijänä ja tutkijana eet-
tisyyden perusta. Sosiaalialan ammattieettisissä ohjeissa (2010, 12) korostetaan 
asiakkaan ainutlaatuista tilannetta, joka ammattilaisen on tiedostettava. Eettisyy-
den huomioiminen ilmenee tasa-arvoisena, ihmisarvoisena ja sallivana, ja jokaisen 
tutkimukseen osallistujan kohdalla häntä kunnioittavana ja arvostavana kohteluna. 
Lupaudun kunnioittamaan tutkimukseen osallistuneiden edustamia arvoja ja arvo-
maailmaa, vaikka arvomaailma poikkeaisi omastani. En tahallani loukkaa heidän 
ihmisarvoaan yleisesti enkä yksittäisen ihmisen tai ihmisryhmän moraalista arvoa. 

Sosiaalinen vastuu tarkoittaa sitä, että pyrin kaikin tavoin vaikuttamaan siihen, 
että tutkimuksesta saatua informaatiota tullaan käyttämään tieteellisissä teksteissä 
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tarkoitettujen eettisten periaatteiden, vaatimusten ja sääntöjen mukaisesti. Sosiaa-
linen vastuu pitää sisällään myös tutkittavaa ryhmää koskevat säännöt ja toimin-
tatavat. On tärkeää, ettei tutkija tutkimuksessaan loukkaa arkaluonteisessa tut-
kimuksessa mukana olevia tutkimukseen osallistuneita. Sosiaalisessa vastuussa 
korostuu tutkijan oma tutkittavan aihealueen asiantuntijuus ja käsitys tieteestä. 
Tutkijan sosiaalista vastuuta väitöskirjassaan tutkinut Lasse Karpela kehottaa tutki-
jaa selventämään itselleen oman käsityksensä siitä, mikä on tieteen tehtävä, asema, 
metodit, tuntomerkit ja suhde etiikkaan. (Karpela 2006, 18–22.) 

Itse miellän oman tiedekäsitykseni tässä tutkimuksessa koostuvan uuden bisek-
suaalisuutta parisuhteessa koskevan tiedon kartuttamisesta ja jakamisesta muille. 
Yhteiskunnallisen tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa tieteestä, politiikasta, 
tieteellisten prosessien luonteesta sekä lähdeteoksista. Asiantuntijana välitän luo-
tettavaa, asiallista, rehellistä ja oikeudenmukaista tietoa tutkimustuloksista.

Kollegiaalinen arvostus tarkoittaa sitä, että arvostan, kunnioitan ja huomioin 
muiden tutkijoiden hankkimaa tietoa. Lainauksia tai viitteitä käyttäessäni merkitsen 
käytetyt lähteet rehellisesti tutkimuksen lähdeluetteloon. 

Tutkijana olen vastuussa siitä, etten vahingoita millään tavoin tutkimukseen 
osallistuneita. Tutkimuksessa tulee noudattaa avoimuutta ja kontrolloitavuutta ja 
on mietittävä myös sitä, ettei tutkimukseen osallistuneisiin kohdistu tutkimuksessa 
asenteellista leimaa. (Vilkka 2005, 33.) Vilkan huomio on tärkeä, koska poikkea-
vaksi leimatun leima istuu tukevasti kohteessaan. 

Tutkimuksen valmistuttua on tärkeää, että kirjoittamani tutkimustekstit on kir-
joitettu niin, että tutkimukseen osallistuneet voivat tuntea ylpeyttä siitä, että he 
ovat olleet mukana yhteiskunnan ja yksilön näkökulmasta katsoen vaikuttavassa, 
mielenkiintoisessa sekä tärkeässä biseksuaalisuutta parisuhteessa tutkivassa tut-
kimuksessa. Tutkimus on yhteiskunnallisesti merkittävä tutkimukseen osallistu-
ville itselleen, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja alan opiskelijoille. 
Tavoitteenani oli tuoda ammattilaisille työkaluja seksuaalisesti ja sukupuolisesti 
moninaisten ihmisten hyväksyvään ja ammatilliseen kohtaamiseen. Anonymitee-
tin näkökulmasta tärkeäksi eettisyyden haasteeksi nousee tutkimuksen jälkeinen 
aika. Tutkimusaineisto on ainoastaan tutkijan omassa käytössä, ja sitä säilytetään 
lukollisessa kaapissa niin, ettei se joudu ulkopuolisten käsiin.

4.8 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS, VALIDIUS JA 
RELIABILITEETTI KUUNTELE

Seuraavassa siirryn tarkastelemaan ja arvioimaan tämän tutkimuksen luotettavuut-
ta ja yleistettävyyttä. Kvalitatiivinen tutkimus ei pyri tutkimuksen yleistettävyyteen, 
vaan ilmiön syvälliseen ymmärtämiseen ja kuvaamiseen (Feldman 2008, 90), vaik-
ka huolella tehdyissä tutkimuksissa voidaan löytää myös yhtenäisyyksiä muihin 
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teksteihin (Tashakkori ja Teddlie 1998, 65–66). Aineistoa on kerättävä sieltä, missä 
ilmiö esiintyy. Teppo Kröger (2000, 90–98) taas kannustaa etsimään teoreettista 
tietoa mahdollisimman monesta eri teoksesta. Viitteiden ja toisten kirjoituksiin 
viittaamisen avulla saadaan dialogisuutta ja elävyyttä tutkimukseen (Pohjola 2007, 
14). Tutkijan on noudatettava tieteellisiä tietoja, taitoja, menettely- ja toimintata-
poja sekä sääntöjä, luotava vuorovaikutuksellinen, luottamuksellinen ja rehellinen 
suhde tutkimukseen osallistuneisiin sekä ymmärrettävä oman alansa teoreettiset 
ja metodologiset ratkaisut. 

Tieteellisen tiedon vaatimukset tutkimuksessani toteutuivat aiheen puolueetto-
malla, johdonmukaisella, kriittisellä sekä monipuolisella tarkastelulla. Tutkimuk-
sessani toin esille kaikki työvaiheet, joiden perusteella lukija pystyy arvioimaan 
tutkimuksen uskottavuutta eli sisäistä validiteettia sekä yleistettävyyttä eli ulkoista 
validiteettia (Wedin ja Sandell 2008, 43). Narratiivisen aineiston elämäntarinoiden 
totuudenmukaisuutta en pysty arvioimaan, koska tutkijan ei ole tarpeellista lähteä 
arvioimaan elämäntarinoiden oikeellisuutta. Sähköpostitse saamani kirjalliset elä-
mäntarinat oli kirjoitettu vakuuttavasti ja aidon tuntuisesti. Kirjoittajat kertoivat itse 
puhtaaksikirjoittaneensa ja korjanneensa tekstinsä ennen tutkijalle lähettämistä. 

Validiteetissa on kyse tutkimuksen pätevyydestä, perusteellisesta tekemisestä se-
kä saatujen tulosten oikeellisuudesta. Validiteetti tarkoittaa sitä, että tutkimuksessa 
on käsitelty aihetta, jota on luvattu tutkia (Tuomi ja Sarajärvi 2002, 133; Wiig 2011, 
18), sekä sitä, kenen ääni tutkimuksessa kuuluu (Lincoln ja Cuba 2004, 184). Kva-
litatiivisessa tutkimuksessa monet tekijät vaikuttavat validiteetin saavuttamiseen, 
kuten tunteet, arvot ja merkitykset (Janesick 2000, 393–394). Tutkijan on myös 
näytettävä toteen, että kerätty aineisto vastaa tutkimuskysymykseen. Tutkijan vali-
diteetin tärkeyttä on pohdittava ja se on pidettävä mielessä koko tutkimusprosessin 
ajan (Patel ja Davidson 2007, 103). Validiteetissa korostuvat sisäisen ja ulkoisen 
validiteetin käsitteet. Luotettavuus ja pätevyys liitetään sisäisen validiteetin käsittee-
seen (Wedin ja Sandell 2008, 43) ja ulkoinen tehtyjen tulkintojen ja johtopäätösten 
pätevyyteen suhteessa tutkimusaineistoon.

Tutkijan on arvioitava tutkimuksen rehellisyyttä ja luotettavuutta (Vilk-
ka 2005, 158–159), uskottavuutta, siirrettävyyttä, varmuutta, vahvistettavuutta, 
läpinäkyvyyttä ja todentuntuisuutta (Connelly ja Clandinin 1996, 85) sekä mene-
telmien tarkkuutta (Silverman 2011, 393) koko tutkimuksen teon ajan. 

Tämän tutkimuksen validius nojautuu luotettavuuteen, uskottavuuteen, hie-
notunteisuuteen ja rehellisyyteen. Luotettavuuden arvioinnissa korostuu tutki-
jan pätevyys kuvata tutkittavaa kohdetta, analysoinnin tarkkuutta sekä tekstin 
siirrettävyyttä muihin teksteihin ja tutkimustulosten vertailua muiden tuloksiin. 
Uskottavuus tutkimuksessa tarkoittaa sitä, että tutkija tuntee tutkittavan aiheen 
tarkasti ja pystyy analysoimaan johdonmukaisesti aihettaan. Jokainen tutkija te-
kee omanlaistaan tutkimusta, jossa korostuu tutkijan oma persoonallinen tyyli 
ja tapa, minkä vuoksi tutkimustulosten vertailu muiden tutkimustuloksiin ei ole 
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helppoa. Läpinäkyvyys tarkoittaa seikkaperäistä ja tarkkaa kuvausta tutkimuksen 
kulusta, tutkijan ajatuksista ja johtopäätöksistä. Tutkimuksen tärkein elementti on 
tutkimukseen osallistuneiden ääni, jonka tulee kuulua tutkimuksessa niin, etten 
tutkijana rajoita tai ohjaa heidän ajatuksia. Silverman (2011) kehottaakin tuomaan 
tutkimuksessa esille tutkimukseen osallistuneiden yksilöllisen puhetavan, puheen 
korostuksen ja keskustelun virran (Silverman 2011, 82). 

Tutkimuksen reliabiliteetti tarkoittaa tutkimuksen tulosten toistettavuutta (Tuo-
mi ja Sarajärvi 2002, 133), joka voidaan todeta vertailtaessa kahden samaa asiaa 
eri tavalla tutkivan tutkijan tutkiessa samaa asiaa. Mikäli lopputuloksessa päästään 
yhtenevään lopputulokseen, voidaan tuloksia pitää toistettavina. Reliabiliteetissa 
korostuvat tutkimuksen arvioitavuus ja toistettavuus. Arvioitavuus tarkoittaa sitä, 
että lukijan on helppo seurata tutkijan päättelyä, tutkimustulosten toistettavuutta ja 
sitä, pystyvätkö toiset tutkijat tulevaisuudessa päätymään samoihin lopputuloksiin, 
tulkintoihin tai väitteisiin (Silverman 2011, 306). Tutkimusta on kirjoitettava niin, 
että lukija vakuuttuu ratkaisujen oikeutuksesta, luotettavuudesta ja eri vaiheiden 
läpinäkyvyydestä. Tutkijan on kerrottava tutkimusraportissaan kaikki työvaiheet, 
jotka helpottavat raportin itsenäistä arviointia. 

4.9 NARRATIIVINEN ANALYYSI 

Tämän tutkimuksen analysointi tarkoitti kaikkien kuudenkymmenen narratiivin 
tarkkaa ja huolellista lukemista, pohtimista, tekstimateriaalin järjestämistä sisällön 
sekä jäsenneltyjen teemojen mukaan. Kerättyä aineistoa on mahdollista käsitellä 
kahdella tavalla. Ensimmäisellä käsittelytavalla, jonka mukaan itse analysoin teks-
tejäni, tarkoitetaan narratiivien analyysiä, jossa aineisto luokitellaan tapaustyyppien 
ja kategorioiden avulla erilaisiksi teemoiksi. Toisena käsittelytapana tarkoitetaan 
narratiivista analyysiä, jossa kertomusta käytetään kokonaisuudessaan havaintojen 
tiedonantajana, mutta tätä en hyödyntänyt tutkimuksessani. (Polkinghorne 1995, 
6–8.) Arvoituksen ratkaiseminen on prosessi, jossa luku- ja analyysimenetelmien 
perusteella tutkija tekee omia tulkintojaan tutkittavasta aiheesta. Kirjoitetut elä-
mäntarinat muuntuvat historiallisissa, kulttuurillisissa ja sosiaalisissa ympäristöissä 
(Kujala 2006, 27; Strömberg 2010, 34) tutkijan analysoitaviksi ja tulkittaviksi. 

Narratiivien analyysin tarkoituksena on selittää ja tulkita sitä, miten erilaiset 
tekijät ovat vaikuttaneet tutkimukseen osallistuvien toimintaan. Tutkimukseen 
osallistuneiden omien merkitysten, painotusten ja äänen löytäminen tekstistä luo 
haasteita tutkijalle. Tutkimukseen osallistuneet tuottavat ja nostavat elämäntari-
noissaan esille teemoja, jotka selittävät heidän elämäntilannettaan, kokemuksiaan 
ja merkityksiään, joita tutkijan on ymmärrettävä syvällisesti. Tutkijan on oltava tie-
toinen omista tulkinnoistaan, ettei hän tulkitse tutkimukseen osallistuvien tekstejä 
omasta kokemusmaailmastaan käsin. 
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Narratiivien analyysissä rakennetaan aineiston pohjalta uusi ydinkertomus, joka 
on tutkijan tulkinta. Näiden aineiston kannalta merkittävien juonellisten kertomus-
ten pohjalta luodaan keskeisiä ja uusia teemoja (Polkinghorne 1995, 6–8; Kvale 
1996, 193), jotka nivovat yhteen yksittäiset juonelliset tarinat (Polkinghorne 1995, 
15). Analyysin tarkoituksena on käydä vuoropuhelua, kiteyttää, tiivistää ja löytää 
tutkimukseen osallistuneiden esittämistä teksteistä aineiston kannalta oleelliset, 
keskeiset asiat, teot tai tapahtumat, jotka esiintyvät tutkimukseen osallistuneiden 
juonellisissa kertomuksissa. Juonen avulla tutkija pystyy saamaan uutta tietoa ja 
näkökulmia lopulliseen tarinan selontekoon. Sen vuoksi tutkijan on tunnettava 
aineistonsa tarkasti ja mietittävä tarkkaan aineistolleen esittämiä kysymyksiä. 

Analyysin apuna lukuvaiheessa oli kullekin tutkittavan elämäntarinalle oma 
A3-ruutupaperi. Tähän ruutupaperiin merkitsin yksityiskohtia, jotka koskivat 
tutkimukseen osallistuvaa itseään, kuten sukupuolta, ikää, perhesuhteita, lasten 
lukumäärä ja liiton kestoa. Seuraavaksi kävin läpi tutkimukseen osallistuneiden 
kirjoittamia elämäntarinoiden sisältöjä, etsin ja erottelin sieltä elementtejä, joita tut-
kimukseen osallistuneet olivat elämäntarinoihinsa kirjoittaneet. Poimin elämäntari-
noista kaikkiaan yksitoista tutkimukseen osallistuneiden esille nostamaa juonellista 
elementtiä. Nämä yksitoista elementtiä nimesin seuraavasti: suhteen alkaminen, 
yhteiselämään sitoutuminen, itsensä nimeäminen biseksuaaliseksi, biseksuaali-
suuden tunnustaminen, biseksuaalisuuden julkitulo, esille nousseet tunteet, kriisi, 
liiton jatkuminen, kumppanien välinen sopimus, liiton ajautuminen eroon sekä 
biseksuaalisuuden määrittäminen. 

Analysoitavien elämäntarinoiden sisällöistä löytyi samankaltaisia kokemuksia, 
mutta myös eroavaisuuksia. Tarkastelin sitä, miten suhde vastakkaiseen tai samaan 
sukupuoleen näyttäytyi näissä kertomuksissa, sekä tunteita. Analyysin seuraavas-
sa vaiheessa laadin elämäntarinoiden pohjalta ydinkertomuksia, joissa hyödynsin 
jäsentämiäni elementtejä. Tarkastelin elämäntarinoiden kokonaisuutta, pääjuonta 
ja yhteisiä piirteitä, joiden pohjalta loin viisi fiktiivistä ydinkertomusta. Ydinker-
tomukset eivät edusta yhtä ja ainoaa kertomusta, vaan kaikkien elämäntarinoiden 
pohjalta konstruoitua viiteen jaoteltua ydinkertomusta. Ydinkertomukset rakentui-
vat niin, että luoduissa elämäntarinoissa kuvailtiin ajallisesti edeten parisuhteen 
alkamista heterosuhteen pohjalta, biseksuaalisuuden julkituloa ja suhdetta samaan 
sukupuoleen sekä vaiettuja tunteita.

Ensimmäisessä konstruoidussa ydinkertomuksessa suhde oli kestänyt vuosia 
ja tunne onnellisesta avioliitosta oli molemminpuolinen, kunnes keski-iässä oleva 
binainen tunnusti miehelleen suhteensa binaiseen. Binaisen identiteetti kehittyi 
monien vaiheiden kautta. Bi-identiteetin kehittymisvaiheessa binainen tunsi voi-
makkaita hämmennyksen ja sekavauuden, mutta myös ilon ja tyytyväisyyden tun-
teita. Binaisen identiteettikehitys vaikutti parisuhteeseen, ja myös heteromies tunsi 
hämmentäviä, mutta myös voimakkaan kriisin aiheuttamia ahdistavia tunteita. 
Monien vaiheiden jälkeen kumppanit pystyivät kuitenkin keskustelemaan naisen 
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biseksuaalisuudesta ja sen vaikutuksesta parisuhteeseen. Keskustelun tuloksena 
päästiin kumpaakin tyydyttävään sopimukseen ja suhde jatkui. Näitä suhteen jatkoa 
kannattavia henkilöitä oli aineistossani kaikkiaan kaksikymmentäneljä. Verrattuna 
koko aineiston kokoon suhteen jatkamista kannattavien lukumäärä oli suuri, noin 
yksi kolmasosa. 

Toisessa konstruoidussa ydinkertomuksessa parisuhde ja perhe-elämä olivat 
vakaalla pohjalla. Keski-ikäisen miehen yllättävä tunnustus omasta biseksuaalisuu-
destaan sai aikaan kummassakin kumppanissa hämmennystä, epäluuloa, epätoi-
voa ja epäluottamusta sekä joillekin traumaattisen kriisin. Parisuhteen kohtalo oli 
horjuva, ja osa parisuhteista päättyi eroon. Osan näistä elämäntarinoista keräsin 
jo tehdessäni pro gradu -tutkielmaa. Näitä narratiiveja, joissa liitto päättyi eroon, 
oli aineistossani kaikkiaan kahdeksan. 

Kolmannessa konstruoidussa ydinkertomuksessa kuvataan parien kokemuksia 
biseksuaalisuudesta, biseksuaalisuuden määrittelystä sekä parien laatimista sään-
nöistä ja sopimuksista. Tässä kategoriassa oli mukana sekä miehiä että naisia, jotka 
olivat tunnustautuneet biseksuaaliseksi. Näiden parien kiinnipitävä voima koos-
tui rakkaudesta, kiintymyksestä ja avoimesta sekä rehellisestä parien keskeisestä 
vuorovaikutuksesta. Näistä pareista parien välisen avoimen sopimuksen tehneitä 
henkilöitä oli kuusi. 

Neljännessä konstruoidussa ydinkertomuksessa heterokumppanin bipuoliso tu-
lee tietoiseksi omasta biseksuaalisuudestaan, kun hän fantasioi suhteesta saman su-
kupuolen edustajaan. Hän ei kuitenkaan uskalla julkisesti tunnustaa kumppanilleen 
olevansa biseksuaalinen. Salattua suhdetta piti yllä kaikkiaan kymmenen henkilöä. 

Viidennessä konstruoidussa ydinkertomuksessa olivat mukana nuoremmat 
naiset ja miehet, jotka olivat kertoneet omasta biseksuaalisuudestaan seurustelun 
alkaessa tai sen aikana. Nuorempien naisten ja miesten suhtautuminen biseksuaali-
suuteen oli joustavampaa ja vapaampaa. Sekä vanhempien että nuorempien bisek-
suaalisuuden käsitykseen vaikutti heteronormatiivisuuden paine, joka tarkoitti sitä, 
että biseksuaalisuudesta kuitenkin kerrottiin vain niille, joihin luotettiin. Viiden-
nessä narratiivien ydinkertomuksessa oli mukana kaikkiaan kaksitoista henkilöä.

4.9.1 TEEMAHAASTATTELUJEN TEEMOITTAMINEN JA SISÄLLÖNANALYYSI 

Elämäntarinoita täydentävien haastattelujen muistiinpanoja lukiessani tein samalla 
yhteenvetoa esille tulleista tärkeistä asioista sekä saadakseni kokonaiskuvan haas-
tatteluista ja hahmottaakseni tarkemmin niissä esille nousseita aihekokonaisuuksia. 
Esitin aineistolleni kysymyksiä: mitä on tapahtunut, kenelle on tapahtunut ja mitä 
sekä minkälaisia tapahtumia tekstissä kuvataan? Teema-analyysin ensimmäisessä 
vaiheessa määrittelin haastattelujen analyysiyksiköt. Analyysiyksikkö on aineiston 
yksikkö eli sana, lause, lauseen osa, ajatuskokonaisuus tai sanayhdistelmä. (Latvala 
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ym. 2003, 25.) Tässä tutkimuksessa analyysiyksikkö on ajatuskokonaisuus, jota 
haastateltavat ovat käyttäneet. Kirjasin haastatteluiden hahmottuneet analyysiyk-
siköt varsinaisen tekstin yläpuolelle ja numeroin sisältöluokat. 

Analysoidessani haastattelujen tekstiä jaoin ne viiteen eri kategoriaan. Jokaisen 
analyysiyksikön alle laitoin aina samanlaiset vastaukset, mikäli he nostivat samoja 
teemoja esille. Analyysiyksiköiksi muotoutuivat kertominen, vertaistuki, asiantun-
tija-apu, salassapito ja selviytymiskeinot. Alaluokkiin erittelin puolisolle, lapsille 
ja läheisille kertomisen, vertaistuen löytämisen ja vertaistuen tarpeen, asiantun-
tija-avun löytämisen, uskalluksen puhua asiantuntijalle, kriisin ja luottamuksen 
merkityksen, salassapidon ja sen merkityksen, keskustelun selviytymiskeinona sekä 
asiantuntijan ja vertaishenkilöiden kanssa keskustelun. 

Kun ajatuskokonaisuudet olivat hahmottuneet, järjestelin kaikki tekstit näiden 
aihekokonaisuuksien mukaisesti. Jatkoin vuoropuhelua haastatteluaineiston kans-
sa. Varsinaiset alaluokat merkitsin vielä tekstiosaan merkillä ++. Alaluokat muo-
dostuivat haastattelukysymyksien mukaisesti. Pohdin alaluokkia myös aiemmin 
mainitsemani aineiston ja tutkimuskysymysten pohjalta. Tämä pohdinta selvensi 
minulle tutkimuksen analysoinnin merkitystä ja hahmotin tarkemmin koko tutki-
mukseni kokonaiskuvaa. Huomasin, että analyysivaiheessa on tärkeää hahmottaa 
tekstin osia ja eri kokonaisuuksia, mikä helpottaa tutkimuksen loogisen kokonais-
kuvan ymmärtämistä. 

Kävin kaikki teemat läpi, rakensin ja täydensin haastatteluiden avulla 
muodostamaani kuvaa elämäntarinoista. Sisällönanalyysimenetelmän tarkoituk-
sena oli kuvata tutkimuksen haastattelumateriaalia tiivistetyssä, yleisessä ja pelkis-
tetyssä muodossaan. Päätin etukäteen sen, mitä tekstissä analysoin. Sisällönana-
lyysille on ominaista samankaltaisuuksien ja erilaisuuksien erottaminen tekstistä. 
Analyysin tarkoituksena oli luoda tutkittavana olevasta ilmiöstä tiivistetty ja yleinen 
kuvaus teemoittelemalla ja tyypittelemällä. 

Ensimmäinen tutkimuskysymys oli, millaisen prosessin kautta henkilökohtainen 
biseksuaalisuuden ”tunnistaminen” tapahtuu. Tähän kysymykseen sain vastauksia 
niistä haastattelujen muistiinpanojen katkelmista, joissa bi-ihminen pohti omaa 
seksuaalisuuttaan yhdessä internetin keskustelupalstoilla kohtaamiensa bi-ihmisten 
kanssa. Keskustelupalstoilla kohtaamiensa luotettavien henkilöiden kanssa käydyt 
keskustelut rohkaisivat bi-ihmistä ”tunnistamaan” itsessään oman biseksuaalisen 
suuntautumisensa. Näistä haastattelujen muistiinpanojen katkelmista ilmeni, että 
bi-ihmisen muilta biseksuaaleiksi identifioituneilta henkilöiltä saama tuki vahvisti 
omaa käsitystä itsestä biseksuaalisena. 

Toinen tutkimuskysymys oli, millaisten vaiheiden kautta biseksuaalisuus ”tun-
nustetaan” läheisille ihmisille. Tunnustamiseen liittyy läheisesti salaaminen, johon 
kiinteästi kytkeytyy pelko. Pelko siitä, että läheiset eivät hyväksy tai hylkäävät bi-
seksuaaliseksi identifioituneen ihmisen, on suuri. Hylkäämiseen ja hyväksymiseen 
liittyvistä peloista sain tietoa niistä haastattelujen muistiinpanojen katkelmista, 
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joissa bi-ihmiset käsittelivät biseksuaalisuuden nimeämiseen ja salaamiseen liit-
tyviä tekstejä. 

Kolmas tutkimuskysymys oli, mitä parisuhteessa tapahtuu, kun biseksuaaliksi 
identifioituneella kumppanilla on suhde kolmanteen, itselleen samaa sukupuolta 
olevaan henkilöön. Sain tutkimuskysymystä lisäävää ymmärrystä alaluokista, joi-
ta olivat vertaistuen löytyminen, vertaistuen tarve, asiantuntija-avun löytyminen, 
uskallus puhua asiantuntijalle asioista, kriisi ja luottamuksen merkitys, keskustelu 
selviämiskeinona sekä asiantuntijan ja vertaishenkilöiden kanssa keskustelu. Sa-
mat alaluokat antoivat vastauksia myös kysymyksiin, päätyvätkö kumppanit eroon 
biseksuaalisuuden julkitultua vai pystyvätkö parit jatkamaan yhteiselämäänsä. 

Teemahaastatteluista saamieni tietojen avulla pystyn hyödyntämään ja kar-
tuttamaan käsitystäni biseksuaalisuuden kokemuksen kokonaisvaltaisesta 
ymmärryksestä.
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5  BI-IHMISTEN JA HETEROPUOLISOIDEN  
ÄÄNET JA KOKEMUKSET ESILLE

5.1 BI-IDENTITEETIN KEHITTYMINEN HERKISTYMISVAIHEESTA 
SITOUTUMISEEN

Tässä ensimmäisessä konstruoidussa ydinkertomuksessa käyn läpi biseksuaali-
suuden kehitysvaiheita, jotka koskettavat sekä binaista että heteromiestä. Tässä 
alaluvussa kerron tarkemmin bi-identiteetin kehittymistä ja tuon esille naisten ko-
kemuksia. Bi-identiteetin kehitysvaiheita käyvät läpi myös naisten tapaan bimiehet. 

Esittelen ensiksi taulukon (ks. Liite 1) muodossa tutkimuksessani mukana olleet 
binaiset, joita tässä alaluvussa oli kaikkiaan viisitoista (taulukon sarake 1). Kaikille 
tämän taulukon päähenkilöille oli ominaista, että heidän bi-identiteettinsä oli kehit-
tymässä tai binaiset olivat jo identifioituneet biseksuaaleiksi. Kuudella binaisista oli 
kahdesta viiteen lasta, ja he olivat avioliitossa. Kaikkiaan tähän ryhmään kuuluvista 
viidestätoista tutkittavasta binaisesta kymmenen oli avioliitossa. Lapsia näillä kym-
menellä binaisella oli kaikkiaan kuusitoista. Viisi binaisista oli maininnut olevansa 
avoliitossa. Avoliitossa olevista binaisista neljä ilmoitti olevansa lapsettomia, ja yksi 
ei elämäntarinassaan maininnut lapsistaan mitään. Kaikki tämän taulukon binaiset 
olivat joko avio- tai avoliitossa heteromiehen kanssa. 

Jaottelin tutkittavat binaiset heidän ilmoittamiensa ikien mukaisesti kolmeen 
eri luokkaan. Ensimmäisen luokan muodostivat 20–29-vuotiaat, johon ilmoitti 
kuuluvansa kaikkiaan viisi binaista. Toisen luokan muodostivat iältään 30–39-vuo-
tiaat binaiset, johon kuului kaikkiaan seitsemän binaista. Kolmannessa luokassa oli 
ainoastaan kolme binaista, ja tämä luokka muodostui 40–49-vuotiaista henkilöistä. 
Iältään tutkimukseen osallistuneet binaiset olivat 21–44-vuotiaita. 

Taulukon sarakkeessa kaksi mainitaan lasten lukumäärä (sarake 2). Kolman-
nessa sarakkeessa mainitaan lapsettomien binaisten lukumäärä (sarake 3). Kaikki 
binaiset eivät kirjoituksissaan ilmaisseet lasten lukumäärää (sarake 4). Sarakkeissa 
viisi ja kuusi mainitaan binaisten siviilisääty eli se, onko kyseessä avio- (sarake 5) 
tai avoliitto (sarake 6).

Kaikki tämän luvun parit olivat solmineet tahoillaan avio- tai avoliiton, joka 
tunnepohjaltaan perustui rakkauteen ja hetero-olettamukseen. Binaiset olivat 
kuitenkin pohtineet tahoillaan omaa seksuaalisuuttaan ja huomanneet itsessään 
piirteitä, jotka kyseenalaistivat heteroseksuaalisuuden. Liitto oli aikanaan perustu-
nut heterokumppanin valintaan, lujaan kiintymykseen, rakkauteen sekä yhteiseen 
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päätökseen parisuhteen solmimisesta. Tutkimukseen osallistuneiden liitot olivat 
kestäneet vuosia, ja suhde oli vakiintunut. Parisuhteen laatu perustui monen parin 
kohdalla toimivaan kommunikaatioon ja parisuhteeseen. 

Käytän tässä luvussa binaisten kumppaneista nimitystä heteropuolisot, joka 
siis tässä tarkoittaa heteroseksuaalista avio- tai avopuolisoita. Tähän tutkimukseen 
osallistuneista henkilöistä käytän jatkossa nimityksiä binainen, bimies, heteronai-
nen, heteromies, heteropuoliso sekä avo-/aviopuolisoista käytän yhdessä nimitystä 
puolisot. 

”Elimme onnellisessa parisuhteessa kolmen lapsemme kanssa. Yhteiselä-
mämme on ollut varsin harmonista ja vakaalla pohjalla. Koin parisuh-
teemme olevan tasaisen, rauhallisen eikä mitenkään yllätyksellisen. Tunsin 
rakkauden, onnen, tyytyväisyyden ja välittämisen tunteita sekä koin, että 
minusta välitettiin ja minä välitin miehestäni. Parisuhteemme oli jatkunut jo 
lähes kahdenkymmenen vuoden ajan. Yhdessä olemme kasvattaneet lapset, 
hankkineet talon ja kumpikin on ollut työelämässä. Elämämme on sujunut 
tasaiseen tahtiin, ilman suurempia yllätyksiä.” Binainen, tarina 14. 

Binaisten ja heteropuolisoiden väliset parisuhteet olivat rakentuneet keskinäisen 
rakkauden, kiintymyksen ja kunnioituksen perustalle. Parisuhteen muotoutumiseen 
olivat vaikuttaneet kummankin osapuolen käsitykset parisuhteesta. Parisuhteen 
ulkopuolelta tulleilla kulttuurillisilla käsityksillä oli vaikutusta käsitykseen hyväs-
tä, oikeanlaisesta ja tavoiteltavasta parisuhteesta. Parit olivat perustaneet perheet, 
kasvattaneet yhteiset lapsensa (Ojajärvi 2012, 121) sekä hankkineet yhteistä omai-
suutta. Elämä näyttäytyi kaikin puolin seesteisenä ja rauhallisena, kaiken koettiin 
olevan kunnossa. 

”Tunsin, että elämämme oli kaikin puolin kunnossa, olimmehan olleet avio-
liitossa jo vuosien ajan, mutta kuitenkin halusin jotakin muuta.” Binainen, 
tarina 8.

Parit olivat eläneet omissa suhteissaan jo vuosien ajan ja jakaneet keskenään pari-
suhteeseen kuuluvia ilon, myötätunnon, yhteenkuuluvaisuuden, oikeudenmukai-
suuden, onnen, huolenpidon ja toivon tunteita. Ihmisen tunteilla on merkittävä 
rooli ihmissuhteiden muodostumisessa. Myönteiset tunteet, kuten ilo, edistävät 
ihmissuhteiden kehittymistä ja ylläpitämistä. (Reeve 2005, 351.) Vaikka positiiviset 
tunteet olisivat lyhytkestoisiakin, niillä voi silti olla myönteistä vaikutusta ihmisen 
elämässä. Sekä binaisilla että heteropuolisoilla oli ollut odotuksia parisuhteessaan. 
Binaiset ja heteropuolisot elivät parisuhteissaan ja olivat sitoutuneet toisiinsa. Pa-
risuhteen näkökulmasta koettiin tärkeänä, että suhteen molemmat puolet sitou-
tuivat parisuhteeseen pitkäjänteisesti (ks. Kiianmaa 2008, 28). Parisuhteeseen 
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sijoittuminen Määtän (2001, 178) sanoin tarkoittaa parin elämän asettumista ar-
kisiin uomiinsa.

”Elämämme oli tasaista ja koimme hyvän olon tunteita.” Binainen, tarina 40. 

Tässä bi-identiteetin ensimmäisessä kehitysvaiheessa, herkistymisvaiheessa, binai-
set olivat alkaneet pohtia omaa seksuaalisuuttaan. Binaisten identiteettien kehitys 
noudatteli aiemmin esittämäni D`Augellin (Payumo ym. 2009, 5–7) identiteetin-
kehityksen mukaista mallia. Tässä herkistymisvaiheessa binaiset tiedostivat omat 
seksuaaliset suuntautumisensa. Binaiset olivat alkaneet käymään heteropuolisoil-
taan salaa internetin keskustelupalstoilla. Näillä internetin keskustelupalstoilla 
naiset olivat tavanneet muita binaisia, jotka samoin pohtivat omaa erilaisuuttaan 
tai olivat jo identifioituneet biseksuaalisiksi. Internetin keskustelupalstat tarjosivat 
binaisille mahdollisuuden sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja osallistumiseen toisten 
kanssa sekä sosiaalisten suhteiden luomiseen ja niiden ylläpitämiseen. Binaiset 
pitivät positiivisena asiana identiteetin kehityksen kannalta saada osallisuutta, 
lämpöä ja hyväksyntää muilta biyhteisön jäseniltä, toteavat myös Rostosky ym. 
(2010, 139). Internetin keskustelupalstat muodostuivat joukosta näkymättöminä 
pysyviä toimijoita, joille internet tarjosi sekä mahdollisuuden anonyymiteettiin että 
vuorovaikutukselliseen yhteisöllisyyteen (ks. Juvonen 2015, 54). Internet on tärkeä 
yhteisöllinen elementti, josta haetaan erilaisia kokemuksia. Internetissä voidaan 
tuntea tärkeitä yhteenkuuluvaisuuden tunteita (Bennet 2004, 61), jotka ovat tärkeitä 
identiteetin kehittymiselle. Seuraavassa tarinassa eräs binaisista kertoo internetin 
keskustelupalstoilla käymistään Rostoskyn ym. tarkoittamista keskusteluista mui-
den binaisten kanssa. 

”Siihen meni 44 vuotta, että ymmärsin olevani seksuaalisuudeltani bi, en 
vain ollut uskaltanut nimetä itseäni julkisesti biksi. Kiinnostukseni kohtee-
na olivat naiset, joita olin salaa alkanut ihailemaan. Lopulta löysin itseni 
keskustelemassa internetin keskustelupalstalla samanlaisten ja samoin ajat-
televien naisten kanssa sekä heidän että omasta tilanteestani.”  
Binainen, tarina 47. 

”Koin keskustelut muiden naisten kanssa itseäni vahvistavaksi. Jos interne-
tin keskustelupalstoja ei olisi ollut, en tiedä mitä olisin tehnyt ja mistä löytä-
nyt vertaistukea.” Binainen, tarina 60.

Payumo ym. (2009) ovat selvittäneet naisten ja miesten käyntien syytä bi-clubeilla. 
Binaiset kaipasivat hyväksytyksi tulemisen tueksi suhteita samoin tunteviin binai-
siin. Binaiset kokivat sosiaalisten suhteiden solmimisen muihin binaisiin vaikeiksi 
internetin ulkopuolella. Syy siihen, miksi keskustelupalstoilla vierailtiin, perustui 



66

 

hyväksynnän tarpeeseen. Keskustelupalstoilla binaiset tunsivat itsensä hyväksytyksi 
samoin ajattelevien binaisten joukossa. Hyväksynnän tarve ja uteliaisuus saattoi-
vat ajaa binaiset toisten samoin tuntevien binaisten joukkoon (Payumo ym. 2009, 
17–18). Nimitän tätä identiteettikehityksen toista vaihetta vetovoima- ja fantasi-
avaiheeksi. Tälle identiteetin kehitysvaiheelle oli ominaista, että bi-ihminen tunnisti 
itsessään vetovoiman, joka kohdistui sekä samaa että eri sukupuolta kohtaan (Weber 
ja Heffern 2008, 73). Tässä identiteetin kehitysvaiheessa binaiset hakeutuivatkin 
aktiivisesti kontaktiin muiden binaisten kanssa, koska haluttiin samaistua toisiin 
samoin tunteviin binaisiin. Positiivisten samaistumiskohteiden olemassaolo ja mer-
kitys identiteetin kehittymisessä on suuri (Gomillion ja Giuliano 2011, 332–333). 
Internetin keskustelupalstoilla kerrotut tarinat myötäilivät juonta, jossa binaiset 
julkitoivat kiinnostustaan naisia kohtaan.

Internetin keskustelupalstat olivat verrattavissa bi-clubeihin, jossa oli mahdollis-
ta jakaa omia kokemuksiaan muiden binaisten kanssa. Internetin keskustelupalstat 
mahdollistivat vertaistuen saamisen samanhenkisiltä sekä vahvisti yhteenkuulu-
vuuden tunnetta ilman fyysistä kontaktia (Vanhanen 2011, 36). Vertaistuki iden-
titeetin kehityksen alkuvaiheessa osoittautui tärkeäksi tueksi binaisille. Ihmisten 
koetaan selviävän vaikeista kriiseistä ja tilanteista sitä paremmin, mitä laajempi ja 
monipuolisempi sosiaalinen verkosto heillä on. Tästä näkökulmasta tarkastellen 
internetin keskustelupalstoilla vierailevat muut binaiset muodostivat binaisille tär-
keän tukiverkoston. Binaiset kuvasivat internetissä kohtaamilleen muille binaisille 
omia myllertäviä tunteitaan. Tätä identiteetin kehitysvaihetta kuvasi sekavuus, joka 
ilmeni binaisissa hämmennyksen tunteina. Saman on huomannut myös Scherrer 
(2013), joka on havainnut biseksuaalisuuden identiteetin kehityskaaressa erilaisia 
vaiheita, jotka vaihtelevat sekavuudesta hyväksymiseen (Scherrer 2013, 242). In-
ternetin keskustelupalstalla binaiset pohtivat kiinnostustaan ja voimistuvaa veto-
voimaansa naista kohtaan muiden binaisten kanssa. 

”Ajoittain huomasin pohtivani tilannettani ja koin olevani sekä hämmenty-
nyt, kauhuissani, mutta myös innostunut ja tyytyväinen.” Binainen,  
tarina 20. 

”Oli helpottavaa huomata, että oli toisia samassa tilanteessa olevia naisia, 
jotka ymmärsivät tilannettani. Tuntui, että nyt voin kertoa kaikki asiat niin 
kuin tunnen eikä tarvitse salata mitään. En kuitenkaan halunnut kertoa 
asiasta vielä kenellekään ulkopuoliselle. Siihen ei uskallukseni riittänyt. Pidin 
kuitenkin tärkeänä sitä, että uskalsin sanoa itselleni olevani biseksuaalinen.” 
Binainen, tarina 21. 

Tässä identiteetin toisessa vetovoima- ja fantasiavaiheessa binaiset salasivat bi-
seksuaalisuutensa eivätkä olleet vielä valmita kertomaan asiasta läheisilleen. Myös 
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Kangasvuo (2006) huomasi, ettei biseksuaalisuudesta aina kerrottu heterokumppa-
neille, vaan se salattiin (Kangasvuo 2006, 152). Binaiset tunsivat kuitenkin voima-
kasta mielenkiintoa naista kohtaan. Naiset olivat kiinnostuneet naisista ja ihastuneet 
naiseen. Binaiset kaipasivat saada tavata ja solmia kontakteja muihin binaisiin. 
Tälle toiselle kehitysvaiheelle oli ominaista saada fantasioida ja ihailla samaa su-
kupuolta sekä solmia ihmissuhteita samoin ajatteleviin muihin binaisiin. Saman 
asian havaitsi tutkimuksessaan myös Belmonte (2011, 3). Binaisten kirjoittamista 
elämäntarinoista kävi ilmi, että binaiset olivat hyväksyneet oman erilaisuutensa. 
Seuraavassa binaisen kertomassa elämäntarinan katkelmassa kietoutuvat yhteen 
identiteetin rakentuminen ja koetut tunteet. Binainen kertoo kokemistaan fant-
asioistaan, raastavista tunteistaan, peloistaan ja ahdistuksestaan, joita biseksuaa-
lisuuden salaaminen lähimmiltä aiheutti. 

”En tiennyt, mitä tehdä ja kenelle puhua asiastani, enkä totta puhuen ollut 
aiemmin edes ymmärtänyt, mistä oli kysymys, olin täydellisessä shokissa. 
Olin fantasioinut naisesta. Olin odottanut tilaisuutta, että voisin jutella jon-
kun naisen kanssa biseksuaalisuudestani avoimesti sekä rehellisesti. Halu-
sin puhua biseksuaalisuudesta ja itseäni raastavista tunteista. Koin pelon, 
ahdistuksen, arkuuden, mutta myös innostuksen ja kiinnostuksen tunteita.” 
Binainen, tarina 26.

Internetin keskustelupalstoilla monet nimesivät itsensä ensimmäistä kertaa bisek-
suaalisiksi. Tätä identiteettikehityksen kolmatta vaihetta nimitän nimeämisvai-
heeksi. Internet mahdollisti henkilökohtaisten, arkojen ja intiimien kokemusten 
jakamisen ja esille tuomisen (Vanhanen 2011, 36) sekä oman tilanteen pohtimisen 
toisten binaisten kanssa. Internet mahdollisti anonymiteetin ja yksityisyyden suojan 
(Shernoff 2008, 155), mikä rohkaisi binaisia nimeämään itsensä biseksuaalisik-
si. Internet mahdollisti binaisten identiteetin näkyväksi tekemisen, kun he olivat 
vuorovaikutuksessa muiden binaisten kanssa. Samalla binaisille tarjoutui tilaisuus 
identiteetin näkyväksi tekemiseen, mutta myös erottautumisen heteronormatiivi-
sesta ennakkoasetelmasta. 

”Sitten kohtasin naisen, jonka kanssa keskustelin tunteistani ja tilantees-
tani. Olin ilmoittanut ensimmäisen kerran julkisesti biseksuaalisuudestani 
ja nimennyt itseni biksi. Myönsin hänelle, että tunsin vetoa naiseen ja olin 
omasta mielestäni biseksuaalinen. Tunsin, että olin tavannut jonkun, joka 
ymmärsi minua. Sain häneltä tukea ja rohkeutta ja aloin harkita biseksuaa-
lisuudestani puhumisesta läheisilleni.” Binainen, tarina 15.

”Kertoessani biseksuaalisuudestani toiselle binaiselle koin, että vihdoinkin jo-
ku ymmärsi minua ja sain tukea omalle tilanteelleni.” Binainen, tarina 44.



68

 

Binaisilta puuttui kuitenkin kokemus naisten välisistä suhteista, joka loi epävar-
muutta omien tunteiden aitoudesta. Kirjoittamissaan elämäntarinoissa binaiset 
kertoivat toisten binaisten kanssa käytyjen keskusteluiden vahvistaneen pohdintaa 
omasta seksuaalisuudesta. Keskustelut koettiin antoisiksi ja tärkeiksi sekä itseä 
tukeviksi ja kannustaviksi. Elämäntarinan katkelmissa binaiset kertoivat tuntemis-
taan peloista ja ahdistuksistaan. Biyhteisöön kuulumista arvostettiin, koska koettiin 
muilta saatavan tukea ja ymmärrystä omalle identiteettikehitykselle (Rostosky ym. 
2010, 140). Binaisille ei seksuaalinen kiinnostus ja kiihottuminen ollut tärkeintä, 
enemmänkin korostettiin tunne-elämän tekijöitä kuin seksuaalista suuntautumista 
(Rullo 2011, 19). Jotkut binaiset toivoivat löytävänsä binaisen, jonka kanssa voi-
si solmia ystävyyssuhteen. Binaisille oli tärkeää, että he voivat avoimesti puhua 
tunteistaan ja tuntemuksistaan. Määtän (2001, 37) kokemuksen mukaan naiset 
ilmaisevat henkilökohtaisia tunteitaan rohkeasti ja selkeästi. 

”Puhuminen muille samoin tunteville naisille tuntui lohdulliselta ja tärkeiltä. 
Ilman naispuolista ystävääni, en olisi varmaankaan edes selvinnyt omasta 
kriisistäni.” Binainen, tarina 48. 

Identiteettikehityksen neljännessä eli tunnustamisvaiheessa haluttiin ”tulla ulos” 
läheisille. Tälle vaiheelle oli ominaista halu identifioitua biseksuaaliseksi (Belmonte 
2011, 3). Internet koettiin tärkeäksi portiksi niille, jotka eivät tunteneet oloaan mu-
kavaksi homo- tai lesboympäristössä, mutta halusivat kuitenkin saada sosiaalista 
tukea muilta samoin tuntevilta ihmisiltä (MacMaster ym. 2003, 149; Shernoff 2008, 
155). Biseksuaalisuuden salaaminen omalta puolisolta tuntui raskaalta, ahdistavalta, 
kuluttavalta ja vaikealta. Salaamisesta aiheutuneet paineet koettiin voimakkaana 
taakkana, ja binaiset pohtivat oman biseksuaalisuutensa tunnustamista läheisilleen. 
Salaaminen ja salaamisesta aiheutuvat raastavat ja ristiriitaiset tunteet aiheuttivat 
binaisille tuskaa ja pelkoa. Salailun ja vaikeiden tunteiden säilömisen pelättiin joh-
tavan jopa mielenterveyden järkkymiseen (Valve 2004, 212).

”Koin kaapissaolon ristiriitaiseksi ja raastavaksi ajaksi. Koin, että minun oli 
kerrottava biseksuaalisuudestani miehelleni. Silläkin ehdolla, että tuli mitä 
tuli. Minua pelotti ja kauhistutti oma uskallukseni, koin vaikeita tunteita ja 
olin epävarma itsestäni. Olinhan naimisissa, ihastunut naiseen ja olin lasteni 
äiti. Koin henkisen yhteyden olevan ihastukseeni vahvan ja halusin säilyttää 
yhteytemme. Olin saanut monilta samoin tuntevilta naisilta tukea tunnusta-
miseen. Sen vuoksi halusin ja uskalsin kertoa biseksuaalisuudestani läheisil-
leni.” Binainen, tarina 55. 

Biseksuaalisuuden tunnustamisen neljännessä vaiheessa julkituominen saattoi 
aiheuttaa puolisoille shokin, ahdistuksen, paniikin, järkytyksen, luottamuksen 
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menetyksen, hämmennyksen, pettymyksen, ristiriidan ja joillekin jopa traumaat-
tisen kriisin tunteita. Jotkut kokivat voimakkaan, äkillisen ja ihmistä kuluttavan Mal-
lonin (2008b, 253) tarkoittaman paniikkitilan. Suhteen julkitulemisesta aiheutuva 
kriisi aiheutti voimakkaita tunnemyrskyjä (ks. Mäkinen 2013, 161). Kriisivaiheessa 
tunnettiin avuttomuuden ja turvattomuuden tunteita (ks. Määttä 2001, 181). Ihmiset 
saattoivat kokea traumaattisen kriisin aiheuttaman muutoksen uhkaavan itseään 
(Kettunen ym. 2009, 53). Suru koettiin ahdistavana ja vaikeana prosessina, jossa 
havaittiin useita päällekkäisiä vaiheita, kuten epäusko, sekavuus sekä kaipauksen 
ja masennuksen tuntemuksia, jotka kuitenkin johtivat tilanteen hyväksymiseen 
(Meert 2007, 2). 

Elämäntarinoissaan binaiset kertoivat läpikäymistään raskaista tunteista ja 
helpotuksesta, kun he olivat pystyneet kertomaan heteropuolisoilleen biseksuaali-
suudestaan. Bi-identiteetin rakentuminen on ihmiselle ainutkertainen tapahtuma, 
jossa elettyä elämää, nykyisyyttä ja tulevaisuutta tulkitaan kielellisesti. Seksuaalis-
ta identiteettiä luodaan kielen avulla ja käytyjä identiteettikeskusteluja leimaavat 
koetut kokemukset (Weber ja Heffern 2008, 73). 

”Muutama viikko oli minulle raskasta aikaa, mutta halusin kertoa bisek-
suaalisuudestani. Pelkäsin mieheni reaktioita. Koin itse innostuksen, mutta 
myös hämmennyksen ja avuttomuuden tunteita, enhän voinut olla varma 
mieheni suhtautumisesta. Halusin kuitenkin kertoa hänelle. Lapsilleni en ha-
lunnut asiasta vielä kertoa. Kun olin päättänyt kertoa miehelleni, tein sen 
myös ja helpotuksen tunteeni oli sanoinkuvaamaton.” Binainen, tarina 5. 

Neljännessä vaiheessa binaiset olivat jo varmistuneet omasta seksuaalisesta iden-
titeetistään. Tässä bi-identiteetin neljännessä vaiheessa binaiset olivat omaksu-
neet omat bi-identiteettinsä ja kertoneet siitä omille heteropuolisolleen (Payumo 
ym. 2009, 5–7). Identiteetin muutos ei koskenut ainoastaan binaisia, vaan myös 
heteropuolisot joutuivat pohtimaan muutoksista aiheutunutta tilannetta ja omia 
identiteettejään. Jokainen pari ja yksilö etenivät omalla identiteetin kehityspolullaan 
omassa tahdissaan (Booker ja Dodd 2008, 187). Biseksuaalisuuden tunnustaneilta 
binaisilta oli vaatinut rohkeutta tuoda esille omaa sisintään. Elämäntarinoissaan 
binaiset uskalsivat kertoa heteropuolisoilleen avoimesti biseksuaalisuudestaan ja 
kokivat olevansa turvallisissa sekä rakastavissa parisuhteissa. Pelko siitä, etteivät 
heteropuolisot ymmärtäisi tilannetta, koettiin vahvana uhkana. 

”Koin voimakkaita helpotuksen tunteita, koska voin vihdoinkin sanoa puoli-
solleni olevani biseksuaalinen. Vielä kuitenkin koen, että meillä on pitkä mat-
ka selviytymiseen, mutta uskon meidän selviytyvän.” Binainen, tarina 59. 

Pareilla oli mahdollisuus selvitä, mikäli myönteinen keskusteluyhteys löytyi. Tun-
teista puhuminen, halu joustaa omista periaatteista ja kompromissien aktiivinen 
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etsintä auttoivat puolisoita pääsemään hyvään lopputulokseen. Suhteesta oli mah-
dollista tulla henkisesti läheinen, jos se tarjosi tukea molemmille osapuolille (ks. 
Mäkinen 2013, 62). Parisuhteessa joudutaan toisinaan alttiiksi vieraille tunteille, 
minkä jälkeen on mahdollista liittyä puolisoonsa uudelleen ja rehelliseltä pohjalta 
(Määttä 2001, 189). Pitkään jatkunut salaaminen oli koetellut binaisten voima-
varoja. Binaiset eivät kokeneet pettäneensä heteropuolisoitaan, ja sen vuoksi he 
ajattelivat puolisoiden ymmärtävän tilanteen. Toisaalta he pelkäsivät, että puhu-
minen oman puolison kanssa epäonnistuu, koska se vaatii ymmärrystä ja halua 
jatkaa sekä panostaa liiton säilymiseen. Osapuolten sitoutuminen parisuhteeseen 
edellyttää puolisoilta vapaaehtoista päätöstä säilyttää parisuhde, vaikka suhteessa 
kohdataan pettymyksiä ja haasteita (Wood 2000, 252). 

Sopeutuminen tilanteeseen vaatii molemmilta puolisoilta omien voimavarojen 
runsasta käyttöönottoa (ks. Saari ym. 2009, 9) sekä halua sopeutua muuttuneeseen 
tilanteeseen. Biseksuaalisuuden tunnustaminen ja sitoutuminen on bi-identiteet-
tikehityksen neljäs vaihe ennen konkreettista ”ulostulovaihetta” (Belmonte 2011, 
3). Elämäntarinoissaan binaiset julkituovat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tois-
ten binaisten kanssa läpikäymiään pohdintojaan. Binaiset kokevat yhteyden toisiin 
samoin ajatteleviin binaisiin tärkeäksi samaistumisen näkökulmasta. Muut binaiset 
kykenevät ymmärtämään niitä tunteita, joita binaiset sillä hetkellä tunsivat. Seuraa-
vassa elämäntarinan katkelmassa binainen kuvaa niitä mielen sisäisiä ja kehollisia 
reaktioita sanoina, jotka vastaavat binaisen senhetkistä tunnetilaa. 

”Vaikka kaapissaolo oli ristiriitojen täyttämää aikaa. Yritin vaieta ja kärsiä, 
mutta loppujen lopuksi en jaksanut ja koin, että asetin vaakalaudalle koko 
elämäni, puolisoni ja perheeni. Uskoin, pelkäsin ja luulin, ettei mieheni ym-
märtäisi, vaan vaatisi eroa. Halusin kuitenkin säilyttää liittoni ja puhuin 
puhumistani miehelleni, ja loppujen lopuksi löysimme keskusteluyhteyden 
toisiimme. Keskustelimme päivästä päivään, viikosta viikkoon ja lopulta tu-
limme siihen tulokseen, että haluamme säilyttää liittomme.” Binainen,  
tarina 41.

”Kerroin miehelleni, että olen biseksuaalinen ja olen sen julkisesti tunnus-
tanut internetissä kohtaamilleni naisille. Haluan kertoa, että päätökseni on 
vahva, ja tunnen, että olen aivan kuin sitoutunut olemaan bi.” Binainen, ta-
rina 20.

Elämäntarinan katkelmasta käy ilmi, että lopullinen tunnustaminen, sitoutumi-
nen ja itsensä määrittäminen biseksuaaliseksi tehtiin vasta identiteettikehityksen 
viidennessä vaiheessa, kun omat pelot oli voitettu. Ihmisen identiteettikehityksel-
le on ominaista, että se elää, joustaa ja muovautuu koko elämän ajan (Mäkinen 
2013, 80). Kun puolisot olivat eläneet pitkään yhdessä ja viettäneet aikaa toistensa 
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kanssa, heidän oli mahdollista löytää yhteinen tapa elää parina (ks. Wood 2000, 
173). Vaikka biseksuaalisuudesta kertominen koettiin vaikeaksi, haluttiin kuitenkin 
ottaa tietoinen riski ja biseksuaalisuudesta kerrottiin puolisoille. Parisuhteessa bi-ih-
misten avoimuus nähtiin suhdetta vahvistavaksi tekijäksi. Parisuhteessa korostetaan 
luottamusta, ja jos bipuolisot kokevat itsensä luotetuiksi ja rakastetuiksi, on parilla 
mahdollisuuksia selvitä kriisitilanteistaan (Kangasvuo 2006, 149). 

5.2 HETEROPUOLISOIDEN EMOTIONAALISET REAKTIOT JA 
SOSIAALINEN VUOROVAIKUTUS

Tässä alaluvussa kuvaan heteromiehen ja binaisen emotionaalisia reaktioita ja 
sosiaalista vuorovaikutusta parisuhtessa. Tämän alaluvun heteromiehet kokivat 
suhdetta ravistelevan kriisin parisuhteessaan. Kriisin läpikäyminen ja suhteen pe-
lastamiseksi laadittu sopimus kummankin oikeuksista parisuhteessa saivat aikaan 
sopimuksen suhteen jatkumisesta. Kuljetan mukana myös binaisten kertomuksia, 
joiden perusteella muodostuu parin käsitys kriisistä selviytymisestä ja biseksuaa-
lisuuden hyväksymisestä. Binaiset esittelin jo alaluvussa 5.1.

Seuraavaksi esittelen tutkimuksessani mukana olevia heteromiehiä, joita tähän 
osuuteen otin mukaan kaikkiaan kolmetoista tutkittavaa. Tutkimukseen osallis-
tuneet heteromiehet olivat eri-ikäisiä, ja he olivat solmineet avio- tai avoliiton bi-
naisen kanssa. Heteromiesten iät vaihtelivat hieman yli kahdestakymmenestä yli 
viiteenkymmeneen ikävuoteen. Nämä heteromiehet eivät olleet tienneet naisten 
biseksuaalisuudesta etukäteen. Tutkittavat olivat solmineet parisuhteensa, jonka 
he olettivat olevan heteroseksuaalinen. Parit olivat olleet suhteessa eripituisia ajan-
jaksoja. Kun tässä luvussa puhun heteromiehistä, tarkoitan tämän otoksen hetero-
miehiä. Puhuessani binaisista tarkoitan tähän tutkimukseen osallistuneita binaisia. 

Biseksuaalisuuden tultua ilmi joillakin pareilla ilmeni parisuhteessa muutos-
tilanne, johon ei heti löydetty ratkaisua. Tutkimuksessa mukana olevat nuorem-
mat heteromiehet kertoivat elämäntarinoissaan olevansa innoissaan ja tuntevan-
sa innostuksen tunteita puolisonsa biseksuaalisuudesta. Monet heterokumppanit 
kiinnostuivat ja kiihottuivat biseksuaalisuudesta, jolloin biseksuaalisuus koetaan 
seksisuhteessa lisämausteena (Kangasvuo 2006, 149). Seuraavassa elämäntarinan 
katkelmassa kolmekymmentävuotias heteromies kertoo omista reaktioistaan kuul-
tuaan kumppaninsa biseksuaalisuudesta.

”En kiistellyt asiasta, koska mielestäni mitään erityistä ei ollut tapahtunut. 
Ennemminkin innostuin saadessani tietää, että kumppanini fantasioi myös 
naisista.” Heteromies, tarina 6.
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Tutkimuksessani mukana olevat nuoremmat heteromiehet ottivat ilmoituksen 
puolisonsa biseksuaalisuudesta vastaan rauhallisesti ja luottavaisesti. Tutkimieni 
nuorten heteromiesten elämäntarinoista ilmeni, että he kokivat biseksuaalisuuden 
luonnollisena ja erilaisuuden rikkautena. Jokainen heteromies ja bipuoliso käsit-
telivät kirjoittamissaan elämäntarinoissaan oman elämänsä muuttuvia tilanteita 
yksilöllisellä tavallaan. Tutkimuksestani ilmenee, että tutkimani nuoremmat hetero-
miehet ymmärsivät, etteivät naispuoliset bipuolisot olleet tehneet mitään väärää. 

”Puolisoni oli kertonut biseksuaalisuudestaan jo seurusteluvaiheessa, joten 
en kokenut biseksuaalisuuden uhkaavan millään tavalla suhdettamme.” He-
teromies, tarina 6. 

”Kerroin biseksuaalisuudestani jo suhteemme alkuvaiheessa, joten puolisoni 
oli tietoinen siitä. Hänestä biseksuaalisuudessa ei ollut mitään ihmeellistä.” 
Binainen, tarina 40.

Parisuhdetta kannattavia asioita ovat puolisoiden väliset keskustelut, joiden avul-
la kumpikin kumppani purkaa parisuhteessa syntyneitä solmuja. Ihanteellisessa 
parisuhteessa jaetaan ilon, surun, ahdistuksen ja pelon tunteet, eikä puolisoiden 
tarvinnut turvautua asioiden salaamiseen eikä kantaa mukanaan pelkoa parisuhteen 
kariutumisesta. Parisuhde koettiin onnellisuuden lähteenä, mutta myös ristiriitoja 
kohdattiin (Ruoppila 2014, 112). Parisuhteessa koettiin tärkeäksi, että tiedostettiin 
puolison tarpeet, toiveet (Määttä 2001, 137) ja tunteet. Binainen koki luottavansa 
heteropuolisoonsa. Binainen uskoi voivansa vapaasti ilmaista naista kohtaan tun-
temiaan tunteita, eikä niitä nähtykään suhdetta uhkaavina tai mustasukkaisuut-
ta aiheuttavina. Binaisella oli vahva luottamus itseensä ja heteropuolisonsa sekä 
tämän ymmärtämykseen. Binaisen luottamus ja usko heteropuolisoonsa kertovat 
positiivisesta suhtautumisesta tulevaisuuteen. Luottamus lisääkin ihmisen toivoa 
ja uskoa tulevaisuuteen (Raatikainen 2015, 18). 

”Aviovaimollani oli ollut suhde naiseen, vaikka tilanne olikin hämmentävä, 
en kokenut olevani mustasukkainen. Jos hänellä taas olisi ollut suhde mie-
heen, uskoisin sen hyväksymisen olevan tosi tuskallista.” Heteromies, tarina 
58.

Biseksuaalisuuden julkituloon kukaan tämän tutkimuksen heteromiehistä ei kyen-
nyt etukäteen valmistautumaan. Heteromies pyrki luomaan järjestystä kokemiinsa 
sekaviin ajatuksiin ja tunteisiin, jotka olivat aiheutuneet siitä, kun binainen oli il-
moittanut biseksuaalisuudestaan. Joillekin näistä heteromiehistä binaisen ilmoi-
tus biseksuaalisuudesta oli ollut yllätys, joka käynnisti joissakin heteromiehissä 
psyykkisen kriisitilanteen (Saari ym. 2009, 11). Psyykkisellä kriisillä tarkoitetaan 
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voimakasta äkillistä tilannetta, jossa ihmisen aiemmat kokemukset ja keinot ei-
vät riitä ratkaisemaan syntynyttä tilannetta (Palosaari 2008, 22–23). Jotkut van-
hemmista heteropuolisoista joutuivatkin työstämään syntynyttä tilannetta omien 
voimavarojensa äärirajoilla, kun taas nuoremmat heteropuolisot pääsivät helpom-
malla. Nuoremmat heteropuolisot toipuivat puolisonsa ilmoituksesta vanhempia 
heteromiehiä nopeammin. Biseksuaaliseksi identifioitunut binainen toivoi hetero-
puolisonsa hyväksyvän hänen biseksuaalisuutensa. Binainen ei ollut kokenut pet-
tävänsä heteropuolisoaan ollessaan suhteessa samanaikaisesti binaiseen. Binaisen 
heteropuoliso ei myöskään tuntenut mustasukkaisuuden tunteita. Sen sijaan suhde 
vastakkaiseen sukupuoleen olisi tulkittu pettämiseksi. Parien oma henkilökohtainen 
kokemus määrittää sen, mikä parisuhteessa koetaan pettämiseksi. 

”Ymmärsin puolisoni kiinnostuneen naisista. Pohdin hetken oliko vaimo-
ni pettänyt minua naisen kanssa. Mutta, kun pystyimme puhumaan hänen 
suhteestaan naiseen, ymmärsin, ettei mustasukkaisuuten ole aihetta, koska 
hän ei ollut pettänyt minua.” Heteromies, tarina 7. 

Kun nuoremmat heteropuolisot olivat käsitelleet puolisonsa ilmoitusta biseksuaa-
lisuudesta, he pystyivät hyväksymään tilanteen. Nuoremmat heteropuolisot eivät 
tunteneetkaan tilanteessa pitkään jatkuvia kuluttavia tunteita, vaikka binaisen 
ilmoitus oli joillekin aiheuttanut psyykkisen kriisitilanteen. Nuoremmille hetero-
puolisoille binaisten ilmoitus biseksuaalisuudesta ei edustanut kummallekaan puo-
lisolle mitään kiellettyä, luvatonta tai väärää. Tähän tutkimukseen kirjoitetuista 
elämäntarinoista kävi ilmi, että heteromiehet olisivat olleet mustasukkaisia, jos 
naisen paikalla olisi ollut toinen mies. Mäkinen (2013) on todennut heteromies-
ten antavan vaimoilleen tai naisystävilleen luvan naisten välisiin suhteisiin. Mikäli 
naisten seksuaalinen mielenkiinto kohdistuu myös naisiin tai pelkästään naisiin, 
se voi merkitä alkuperäisen suhteen loppua (Mäkinen 2013, 82). 

”Uskoin vaimoani, kun hän kertoi, ettei ollut pettänyt minua naisen kanssa. 
Jos heillä olisi ollut seksisuhde, se mielestäni olisi ollut pettämistä.” Hetero-
mies, tarina 7. 

Useimmat seksuaalisesti moninaiset henkilöt toivovat perheidensä edelleen ra-
kastavan, huolehtivan ja hyväksyvän heidät, vaikka he paljastavatkin seksuaalisen 
identiteettinsä (Mallon 2008a, 241). Jokainen ihminen reagoi yksilöllisellä taval-
laan kokemiinsa äkillisiin muutoksiin. Ihminen kävi kriisitilanteissaan läpi erilaisia 
kehitysvaiheita, joita käytiin läpi joko kielteisesti tai myönteisesti (Lehtinen 2007, 
22). Kriisitilanteissa jotkut saattoivat tuntea itsensä jopa voimattomiksi ja heikoiksi 
(Elstad 2003, 23), kuten seuraavassa elämäntarinan katkelmassa keski-iässä oleva 
heteromies kertoo omasta kokemuksestaan. 
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”Vaimoni tunnustus oli jotakin sellaista, jota en voinut ymmärtää. Minua 
ärsytti ja hämmensi kokemani tilanne ja koin, etten riittänyt hänelle, olin vi-
hainen, järkyttynyt, loukkaantunut enkä jaksanut selvittää ja avata väliim-
me tullutta lukkoa. Koin, että olin kriisissä ja niin oli myös pitkään jatkunut 
liittomme. Mietin vain sitä, miten jaksaisin eteenpäin, pelkäsin tulevaisuut-
tamme ja mietin, haluaisinko tai jaksaisinko jatkaa vaimoni kanssa, siihen 
en pystynyt antamaan vastausta. Elämänhaluni oli kokonaan mennyt.”  
Heteromies, tarina 4. 

Jotkut kokivat kriisitilanteet vaikeampina kuin toiset, toteaa Sue Johnson (2008, 
85). Joillekin tähän tutkimukseen osallistuneille keski-ikäisille tai vanhemmille he-
teromiehille kriisistä selviäminen oli henkisesti työläs ja rankka kokemus. Kriisistä 
selviäminen koettiin pitkäkestoiseksi jaksoksi, jonka kesto saattoi olla kuukausista 
vuosiin (Lehtonen 2008, 109). Heteromiesten kertomista elämäntarinan katkel-
mista ilmeni, että odottamattomat tapahtumat nostattivat joissakin heteromiehissä 
vaikeita kriisistä johtuvia tunteita. Jotkut kokivat riittämättömyyden, hylätyksi ja 
loukatuksi tulemisen sekä elämänhallinnan menetyksen tunteita. Traumaattisen 
hädän hetkellä omat elämänarvot muuttuivat ja tietoisuus omasta haavoittuvuu-
desta tiedostettiin. Meert (2007, 2) on todennut, että traumaattinen hätä sisältää 
luottamuksen ja turvallisuuden menetyksen tunteita. Myös rankat kielteiset tunteet, 
kuten, viha ja pettymys, voivat nousta pintaan kriisitilanteissa. Kriisitilanteissa tun-
netaan joskus myös hämmästyksen, tyrmistyksen sekä ihmetyksen tunteita (Shaw 
ja Ivens 2005, 47). 

”Koin vahvoja tunteita, joita en pystynyt käsittelemään. Koin vihaa, petty-
mystä, riittämättömyyttä ja pelkäsin tulevani hylätyksi.” Heteromies,  
tarina 18.

Jotkut tutkimukseen osallistuneista vanhemmista heteromiehistä kokivat inhoa ja 
häpeää, kun biseksuaalisuus parisuhteessa tuli esille. Häpeä on voimakas tunne, 
joka koskettaa ihmistä laaja-alaisesti. Häpeän tunteen kokemisessa ihminen on 
vastakkain sisimpänsä kanssa, ja se liittyy ihmisen sisäiseen maailmaan. Häpeä 
näyttäytyy jokaiselle ihmiselle hänelle yksilöllisenä tapana. Häpeän tunne liittyy 
tabuihin, salaamiseen ja vaikenemiseen (Eronen 2012, 46). Kielteisten tunteiden lä-
pikäyminen on psyykkisesti raskas prosessi, jos tunteiden taustalla on kipeää tekevä 
kokemus (Määttä 2001, 183). Henkilökohtaiset, ihmissuhteisiin ja ihmisten välisiin 
tilanteisiin liittyvät tekijät saattavatkin aiheuttaa monitasoisia surun kokemuksia 
(Meert 2007, 3). Seuraavassa elämäntarinan katkelmassa tutkimukseen osallis-
tunut keski-ikäinen heteromies pohti tilannettaan, jonka binaisen ilmoitus bisek-
suaalisuudestaan oli hänelle aiheuttanut. Elämäntarinan katkelmasta voi päätellä 
heteromiehen pettymyksen ja vihan tunteiden koskettaneen sekä järkyttäneen häntä 
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syvällisesti. Tämän otoksen heteromiehen kokemus itsestään, omista tunteistaan 
ja valinnoistaan vaikutti siihen, millaisia ratkaisuja ja päätöksiä hän elämässään 
teki. Binainen sen sijaan oli pahoillaan tapahtuneesta ja halusi puhua tapahtuneesta 
sekä etsiä ratkaisukeinoja suhteen jatkamiselle. 

”Ymmärrettyäni, mitä puolisoni minulle oli kertonut, olin niin vihainen, 
suuttunut, katkera ja pettynyt ja koin, etten pystynyt selviämään kuulemas-
tani enkä tästä vihantunteestani. Vihasin vaimoani, jolla oli suhde naiseen. 
Ihmettelin, miksi hän oli tehnyt tämän minulle. Halusin vain eroon tästä ti-
lanteesta ja vaimostani enkä halunnut käsitellä asiaa hänen kanssaan, mi-
nulla ei ollut enää voimia siihen.” Heteromies, tarina 46. 

”Ymmärsin loukanneeni miestäni ja olin pahoillani tapahtuneesta. Halusin 
kuitenkin, että mieheni antaisi anteeksi ja haluaisi puhua kanssani.”  
Binainen, tarina 41.

Tutkimukseen osallistunut heteromies oli joutunut tilanteeseen, jossa hänen sisäl-
lään myllersi kaaos. Kaikki miehen ympärillä oleva tuntui sekavalle ja epätodelliselle. 
Puolison ilmoitus biseksuaalisuudesta aiheutti äkillisen, yllätyksellisen, kärsimystä 
ja tuskaa tuottavan tilanteen heteromiehelle. Otoksen heteromies tunsi, etteivät 
aiemmat kokemukset ja opitut reaktiotavat riittäneet tilanteen ymmärtämiseen ja 
hallitsemiseen. Sisäinen kaaos aiheutti heteromiehessä keskittymättömyyttä sekä 
tunteiden hajanaisuutta. Myös (Csikzentmihalyi 1997, 22) on havainnut ihmisten 
reagoivan kaaostilanteissa samankaltaisesti kuin osa tämän tutkimuksen hetero-
miehistä. Negatiiviset tunteet nousivat pinnalle siinä vaiheessa, kun tutkimuksessa 
mukana olleet binaiset kertoivat heteropuolisoilleen suhteestaan toiseen binaiseen. 
Rankkoja tunteita oli vaikea käsitellä, koska valehtelu ja salailu koettiin niin loukkaa-
vina. Mitä enemmän käsittelemättömiä kriisitilanteita ihmisellä oli takanaan, sitä 
vaikeammin uusista kriiseistä selvittäisiin. Petetyksi tuleminen on ihmiselle kriisi, 
johon vaikuttavat aiempi henkilöhistoria ja oma persoona (Buchert ym. 2007, 21). 

”Kaikkein pahimmalta tuntui, että vaimoni oli salannut minulta näinkin tär-
keän asian, joka vaikutti meihin ja tulevaiisuuteemme. Minusta salaaminen 
tässä asiassa olisi se kaikkein pahin loukkaus. En tiedä, pystynkö antamaan 
salaamista anteeksi.” Heteromies, tarina 46.

”En uskaltanut aluksi kertoa suhteestani naiseen, mutta sitten koin, etten 
pystyisi salaamaan häneltä biseksuaalisuuttani ja että hänellä oli oikeus tie-
tää.” Binainen, tarina 40. 
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Negatiiviset tunteet, joita otoksen heteromies sillä hetkellä tunsi binaista kohtaan, 
toimivat heteromiehen haavoittuvuutta suojaavina tunteina. Salaaminen oli tuntu-
nut loukkaavalta, raskaalta ja kuluttavalta kokemukselta. Salailu ja vaikeneminen 
olivat omiaan luomaan mustasukkaisuutta ja epävarmuutta parisuhteeseen (Kan-
gasvuo 2006, 153). Puhumattomuus, salailu, kertomattomat salaisuudet sekä tu-
kahdutetut tunteet parisuhteessa voivat johtaa eroon. Eropäätöksen tiedostaminen 
saattoi johtaa järkytykseen ja shokkitilaan (Häkkänen-Nyholm ja Nyholm 2015, 33). 

Tämän otoksen binaisten suhde samaa sukupuolta olevaan toiseen binaiseen 
hämmensi tutkimuksessani mukana olleita heteromiehiä. Parisuhteessa julkitul-
lutta elämänmuutosta oli työstettävä läpikäy tunteita ei ollut helppo kohdata. Ne-
gatiiviset tunteet koettiin joskus niin satuttavina, että kipeistä asioista vaiettiin. 
Negatiiviset ja kielteiset tunteet vaativat kuitenkin tunteiden työstämistä (Luoto 
2008, 37). Ihminen tarvitsee aikaa ennen kuin kykenee ottamaan kipeät tunteet 
itseensä (Elstad 2003, 22). Heteromiehet kokivat kuitenkin, ettei heillä ollut kei-
noja käsitellä binaisten ilmoitusta biseksuaalisuudestaan. Miesten sanotaan hallit-
sevan ristiriitojen ratkaisukeinot naisia huonommin (Ruoppila 2014, 112). Mies-
ten sanotaan pelkäävän ristiriitoja ja tunteenpurkauksia niin paljon, että miehet 
alkavat rakentamaan ympärilleen suojamuureja (Elstad 2010, 82). Rakennettuja 
suojamuureja saattoi olla vaikea purkaa, koska negatiivisia tunteita ei ollut helppo 
kohdata. Negatiiviset tunteet koettiin joskus niin satuttavina, että kipeistä asioista 
vaiettiin. Negatiiviset ja kielteiset tunteet vaativat kuitenkin tunteiden työstämistä 
(Luoto 2008, 37). Ihminen tarvitsee aikaa ennen kuin kykenee ottamaan kipeät 
tunteet itseensä (Elstad 2003, 22). 

Vaikka binainen oli kertonut biseksuaalisuudestaan, heteromies tunsi itsensä 
kuitenkin arvottomaksi ja loukatuksi. Vihan tunteen avulla heteromies puolusti 
itselleen merkityksellistä asiaa ja yritti käsitellä sekä purkaa syntynyttä tilannet-
ta. Pitkäkestoiset negatiiviset ja mieltä ahdistavat tunnekokemukset voivat pitkit-
tyessään aiheuttaa parisuhteessa pysyviä vihan ja loukkaantumisen tunteita, ei-
kä niistä selviäminen onnistunut omin voimin. Sopeutumattomuus syntyneeseen 
tilanteeseen saattoikin altistaa otoksen heteropuolisoita tuntemaan ahdistuksen, 
masennuksen, vihamielisyyden ja riittämättömyyden tunteita (Reeve 2005, 409). 
Kielteisten tunteiden käsittely voi edesauttaa tilanteen hyväksymisessä ja johtaa 
tilanteen hyväksyntään.

Heteromiehestä biseksuaalisuus parisuhteessa saattoi tuntua ylipääsemättö-
mältä asialta silloin, jos koettiin, ettei loukkaantumisen tunteista pystytty puhu-
maan oman puolison kanssa. Miehet kokevatkin puhumattomuuden luontaisena 
taipumuksena olla keskustelematta ystävien tai läheisten kanssa henkilökohtai-
sista asioistaan (Häkkänen-Nyholm ja Nyholm 2015, 30). Jotkut parit saattoivat 
kokonaan poissulkea kielteiset tunteensa (Uusitalo 2006, 108). Kipeistä tunteis-
ta huolimatta puolisoiden kannatti kuitenkin rohkeasti avautua toisilleen. Asiois-
ta puhuminen vapautti puolisot mieltä raastavista taakoista ja auttoi pääsemään 
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kipeistä tilanteista eteenpäin. Avoimuus parisuhteessa lujitti puolisoiden välistä 
tunnesidettä, ja samalla parisuhteessa koettu kriisi helpottui. (Pukkala 2008, 79.) 

”Parisuhteeseemme tullut asia tuntui sillä hetkellä ylipääsemättömältä. Pu-
huminen puolisoni kanssa oli vaikeaa, koska emme pystyneet kertomaan 
tunteistamme. Kun pystyimme ajattelemaan tilannetta ja rauhoituimme, 
saatoimme vihdoin puhua keskenämme. Tulimme siihen tulokseen, että tar-
vitsemme jonkun ulkopuolisen, kenen kanssa puhua asiasta. Vaikeaa oli tie-
tää, kenen kanssa puhua tai minne mennä puhumaan asiastamme.” Hetero-
mies, tarina 32. 

Toiset kokivat kriisin läpikäymisen vaikeaksi tai liian rankaksi selvitä omin avuin. 
Jotkut joutuivat tukeutumaan ammattiauttajan apuun (Mallon 2008b, 255). Tut-
kimukseen osallistuneilla ei ollut selvää osoitetta, jonne olisi voinut mennä ja jossa 
olisi uskaltanut asiasta puhua. Pelko siitä, että biseksuaalisuudesta puhumista ei 
ehkä ammattiauttajienkaan taholta ymmärretä, aiheutti hämmennystä. Loukatun 
puolison oli vaikea käsitellä tilannetta, koska se koettiin vaikeasti puheeksi otetta-
vaksi, traumaattiseksi ja hallitsemattomaksi. Biseksuaalisuutta haluttiin käsitellä 
ulkopuolisen ihmisen kanssa. Elämä vihamielisessä ympäristössä voi muuttua stres-
saavaksi ja rasittavaksi (Nealy 2008, 326). Seuraavassa elämäntarinan katkelmassa 
tutkimuksessa mukana oleva heteromies kertoo omista ajatuksistaan. 

”Olisi hyvä, jos tällaiseen parisuhdetilanteeseen olisi selvä osoite, jonne us-
kaltautuu menemään, josta tietää saavansa apua ja jonne uskaltaa mennä 
tuntematta häpeää ja jossa ei tarvitse selitellä tapahtunutta. Tuntuisi hyväl-
tä, jos jollakin ammattilaisella olisi tietoa ja käsitys, mitä biseksuaalisuus on 
ja miten tilanteesta pystyisi selviämään.” Heteromies, tarina 7. 

Tämän otoksen keski-ikäinen heteromies kertoi perusturvallisuuden järkkymisestä 
tilanteessa, jossa biseksuaaliseksi identifioitunut binainen oli kertonut suhteestaan 
samoin tuntevaan binaiseen. Otoksen heteromies tunsi tilanteen vuoksi vaikeita 
häpeän tunteita. Häpeän kokemus koettiin niin voimakkaana, että monet tutkimuk-
seen osallistuneet puolisot halusivat käsitellä biseksuaalisuutta, kriisiä ja häpeää 
ammattiauttajan kanssa. Häpeä koettiin tuskalliseksi tilaksi silloin, kun se kosketti 
omaa minuutta (Uusitalo 2006, 110). Otoksen heteromies oli joutunut binaisen 
ilmoituksen vuoksi voimakkaan tunnekuohun valtaan, joka sai heteromiehen tun-
temaan itsensä avuttomaksi, arvottomaksi ja haavoittuvaksi. Vaikeasta elämäntilan-
teesta selviäminen edellytti heteromieheltä, mutta myös binaiselta kriisin käsittelyä 
ja surutyön tekemistä. Ikävistä asioista puhuminen edellytti rohkeutta. Inhimillinen 
vuorovaikutus, tilanteeseen tarttuminen, aito välittäminen ja kuunteleminen toivat 
helpotuksen ja eheytymisen tunteita kipeään tilanteeseen (ks. Brusila 2009a, 92). 
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”Koin olevani voimakkaan tunnekuohun vallassa. Tunsin olevani häpeissä-
ni vaimoni tekemisestä, koin olevani kyvytön käsittelemään syntynyttä ti-
lannetta, mutta en oikein tiedä keneltä voisin tästä kysyäkään.” Heteromies, 
tarina 7. 

Tilanne ei tutkimukseen osallistuneelle biseksuaalisuutensa tunnustaneelle binai-
sellekaan ollut helppo. Ulostuloprosessi päätti henkilökohtaisen elämänvaiheen 
(Mallon 2008b, 247), jota oli saattanut edeltää pitkä ja kivulias oman tilanteen 
harkinta- ja pohdintavaihe. Heteromiehen tunteet herättivät binaisessa ymmärtä-
mättömyyden ja hämmennyksen tunteita. Binainen sijoitti yksilöllisen elämänsä 
laajempaan sosiaaliseen kokonaisuuteen ja määritteli sen kautta omaa identiteet-
tiään. Identiteetin kehittymisvaiheelle on ominaista, että sitä luodaan ja tulkitaan 
yhä uudelleen niissä tilanteissa, joissa rutiininomainen elämänkulku on jostain 
syystä katkennut. Binaisen oman identiteetin määrittely sai heteromiehen mietti-
mään omaa identiteettiään ja edessä olevaa elämän muutosta. Heteromies pohti 
omaa pettymyksen kokemustaan, miehisyyttään ja loukkaantumistaan. Binaisesta 
loukkaantuminen ei tuntunut oikeutetulta, koska binainen oli avautunut hetero-
miehelleen oma-aloitteisesti, vapaaehtoisesti ja omasta halustaan sekä kertonut 
heteromiehelleen biseksuaalisuudestaan. Seuraavassa elämäntarinan katkelmassa 
binainen pohti heteromiehensä loukkaantumista. 

”En voinut ymmärtää, miksi mieheni oli niin loukkaantunut. Olinhan ker-
tonut hänelle biseksuaalisuudestani ja siitä, että tapailin keskustelupalstalla 
naisia. En kokenut, että olisin pettänyt häntä. Olin mielestäni uskaltanut olla 
niin rehellinen kuin vain osasin, ja kuitenkin mieheni oli loukkaantunut, vi-
hainen, pettynyt, puhumaton ja häpesi minua, näin minusta tuntui.”  
Binainen, tarina 55. 

Binainen oli rehellisesti ilmaissut salassa pitämänsä biseksuaalisuuden heteromie-
helleen eikä sen vuoksi ymmärtänyt heteromiehensä reaktioita. Toistuvat vierailut 
internetin keskustelupalstoilla olivat tarjonneet binaiselle mahdollisuuden vertais-
tukeen samoin tuntevilta muilta binaisilta. Internetin keskustelupalstat tarjosivat 
luontevan vuorovaikutuskanavan (Raijas ja Sailio 2012, 316) binaiselle. Binainen ei 
ymmärtänyt hetromiehen kokemaa pettymystä ja siksi tilanne tuntui hämmentäväl-
tä. Heteromies ei kyennyt puhumaan tunteistaan binaisen kanssa. Heteromies koki 
tyypillisiä petetyksi tulemisen tunteita, jotka purkautuivat vihan, raivon, pettymyk-
sen tunteina sekä loukatuksi tulemisen kokemuksena (ks. Buchert ym. 2007, 27). 
Tunteiden työstämisvaiheen tekevät tuskalliseksi vihan, katkeruuden ja epätoivon 
tunteiden herääminen (Häkkänen-Nyholm ja Nyholm 2015, 33).

Häpeän tunteet saattoivatkin aiheutua myös leimautumisen pelosta. Heteromie-
hen kokemus binaisen suhteesta toiseen binaiseen saattoi ohjata miehen häpeän 
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kokemusta sekä sitä, miten hän itse näki itsensä (ks. Tangneyn ja Dearing 2002, 
3, 91–92). Tapahtumien kieltäminen, puhumattomuus ja tunteiden puuduttami-
nen koettiin heikentävän parisuhdetta. Biseksuaalisuus saattaakin parisuhteessa 
aiheuttaa epävarmuutta (Kangasvuo 2006, 151). Rauhallinen tilanteen pohtiminen 
saattoi olla sekä binaisen että heteromiehen selviytymiskeinoja selvitä yllättävästä 
tilanteestaan. Heteromiehen toipuessa ensijärkytyksestään parit päättivät kuiten-
kin jatkaa suhdettaan. Seuraavassa elämäntarinan katkelmassa binainen tuo esille 
omaa näkökulmaansa ja kokemiaan tunteita. 

”Omatkin voimani olivat lopussa, koin olevani täysin lukossa sekä henkisesti 
että fyysisesti, parisuhdetilanne oli täysin hallitsematon johtuen biseksuaa-
lisuuden esilletulosta. En ollut pettänyt miestäni enkä ymmärtänyt hänen 
suhtautumistaan tilanteeseemme. Ainoat, kenen kanssa saatoin asiasta pu-
hua, olivat samoin tuntevat ystäväni. Mietin tahollani myös sitä, minkälai-
sessa suhteessa elän, ja tulin tulokseen, että haluan jatkaa nykyisessä suh-
teessani, vaikka kaipaankin naista.” Binainen, tarina 5.

Vaikka tilanne koettiin vaikeaksi, syntyneestä konfliktitilanteesta oli mahdollista 
selvitä, jos keskinäinen vuorovaikutus parisuhteessa oli avointa ja ristiriidoista pys-
tyttiin rauhallisesti puhumaan. Parisuhteen ristiriitatilanteissa edellytetään kum-
maltakin osapuolelta kykyä hyväksyä kompromissiratkaisut (Häkkänen-Nyholm 
ja Nyholm 2015, 65). Joskus parisuhteessa ei uskallettu näyttää tunteita, koska 
riitatilanteet tuntuivat niin pelottavilta. Pelättiin myös sitä, että omaiset, lähimmät 
ja ystävät hylkäävät ja torjuvat seksuaalisuutensa paljastaneen (Lehtonen 2008, 115) 
tai tilanne koetaan uhkaavaksi ja vaaralliseksi (Puolimatka 2004, 75). Kehityskrii-
seihin liittyvät pelot (Uusitalo 2006, 118), kuten tässä tapauksessa pelko puolison 
jättämisestä, hämmensivät binaista ja tämän heteropuolisoa. Mikäli syntynyttä 
konfliktitilannetta päästiin yhdessä purkamaan, puolisoa ei koettu viholliseksi. 
Yhdessä etsityssä sovintoratkaisussa kummankaan puolison ei tarvinnut uhrautua 
(ks. Pukkala 2006c, 115). Löydetty keskusteluyhteys loi luottamuksen ja turvalli-
suuden tunteen selviytymisestä, kun kumppanit pääsivät kumpaakin tyydyttävään 
ratkaisuun. Heteromiehen kyetessä hyväksymään ja ymmärtämään tapahtuneen 
sekä binaisen käyttäytymistä (ks. Määttä 2001, 188) saattoi parisuhteella olla mah-
dollisuus yhteiseen tulevaisuuteen. 

”Olin pohtinut tilannettamme pitkään ja tullut siihen tulokseen, että kuiten-
kin kaikesta huolimatta haluan ymmärtää ja jatkaa suhdettamme. Koin 
tärkeänä, että voisimme puhua tilanteestamme ja kun vaimonikin halusi 
puhua, olin siihen itse valmis. Puhuminen auttoi ja tunsin, että voisimme jat-
kaa suhdettamme.” Heteromies, tarina 58. 
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”Tunsin syvää helpotusta ja kiitollisuutta siitä, että puolisoni halusi jatkaa 
suhdettamme.” Binainen, tarina 14. 

Tutkimuksessa mukana olleet puolisot löysivät tilanteeseensa ratkaisun. Parisuh-
dekiistassa yksilölliseen ratkaisuun pääseminen edellytti kummaltakin puolisolta 
emotionaalista osaamista, tunteiden tunnistamista sekä anteeksiantoa. Anteeksi-
anto parisuhteessa tarkoittaa muutosta, johon kumpikin puolisoista sitoutuu, eikä 
loukatuksi tulleella puolisolla ole halua tuntea ja käyttäytyä negatiivisesti. (Fincham 
ym. 2006, 415–416.) Seuraavassa elämäntarinan katkelmassa heteromies purkaa 
tuntojaan kohtaamastaan elämänmuutoksesta. Heteromies pohtii kokemansa muu-
toksen vaikutusta itseensä, menneisyyteensä ja tulevaisuuteensa. Menneisyys ja 
tulevaisuus yhdistyvät juonellisena heteromiehen kertomassa tarinassa. 

”Ensin alkuun olin vihainen vaimolleni ja koin hänen pettäneen luottamuk-
seni. Koin tilanteen ikävänä ja loukkaavan. Pohdin asiaa aikani. Sitten mie-
tin asiaa tarkemmin ja ajattelin, ettei vaimoni olisi kertonut biseksuaali-
suudestaan minulle, jos hän olisi halunnut salata tilanteensa. Pikku hiljaa 
ymmärsin, ettei vaimoni ollut muuksi muuttunut, vaan sama ihminen, joka 
oli uskaltanut olla perusteellisen rehellinen. Viimein sain avattua keskustelu-
yhteyden vaimooni, ja siitä pitäen olemme keskustelleet enemmän kuin koko 
avioliiton aikana. Sanon, että rehellisyys kannatti ja vaimoni on sama Mar-
ja. (nimi muutettu) Heteromies, tarina 38. 

”Koska vaimoni oli ollut rehellinen ja kertonut suhteestaan toiseen naiseen, 
en halunnut heti lopettaa suhdettamme. Puhuimme toistemme kanssa ja 
koin ymmärtäväni tilanteen. Teimme sopimuksen siitä, miten vaimoni saa 
pitää yhteyttä ystäväänsä. Tunsin, että olin kiintynyt vaimooni ja rakastin 
häntä, enkä voinut heittää pois kaikkea elämässämme olevaa hyvää.”  
Heteromies, tarina 18.

Kun parit kykenivät puhumaan naisen biseksuaalisuudesta, yleensä tilanteeseen 
löytyivät toimivat ratkaisumallit. Kumpikin tunnisti toisessa vaikeita tunteita, jotka 
uskallettiin ottaa puheeksi. Ikävistä asioista ei aina haluttu tai uskallettu puhua 
edes omalle puolisolle. Joskus oma puoliso ei nähnyt tilanteesta ulospääsyä, koska 
tunnelataus oli niin voimakas. Väärin kohdeltu osapuoli saattoikin reagoida tilan-
teeseen voimakkaasti (Johnson 2008, 86). Jos petetylle osapuolelle jää epäselväksi 
uskottomuuden tai pettämisen syyt, voi järkytyksestä toipuminen olla huomattavan 
vaikeaa (Häkkänen-Nyholm ja Nyholm 2015, 24). Toivon ja tulevaisuudenuskon 
herääminen kantavat ja auttavat vaikeiden tunteiden purkamisessa. Uusitalo (2006) 
väittää, ettei pelkkä tunteiden tunnistaminen riitä, vaan tunteista on otettava ylivalta. 
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Ilman tunteiden ylivaltaa ei kyetä parantamaan menneisyyden haavoja ja ylläpitä-
mään tulevaisuuden parantavaa elämänlaatua (Uusitalo 2006, 126).

Jotkut miehistä turvautuivat ammattiapuun, kuten sosiaalityöntekijään tai mie-
lenterveyspalveluihin (Mallon 2008c, 301). Ulkopuolisen henkilön, kuten psykolo-
gin, psykiatrin, terapeutin tai sielunhoitajan, apu saattoi auttaa löytämään hyödylli-
siä näkökulmia kriisitilanteen selvittämiseen (Buchert ym. 2007, 41). Ammattiavulta 
odotettiin tukea, tietoa kriisitilanteista ja konkreettista apua kaaosmaisen tilanteen 
selvittämiseen. Kriisitilanteessa ammattilaisen odotettiin suhtautuvan tilanteeseen 
asiallisesti, ylireagoimatta ja empaattisesti kuunnellen. Vertaistuki ja samassa elä-
mäntilanteessa olevien tuki koettiin hyvänä. Myös ystävien, sukulaisten tai työto-
vereiden tukea pidettiin hyvänä ratkaisuna (ks. Buchert ym. 2007, 40). Samassa 
elämäntilanteessa elävällä ihmisellä oli kyky ymmärtää biseksuaalisuuden koke-
muksia. Seuraavassa elämäntarinan katkelmassa biseksuaalisuutta ei koettu ylipää-
semättömäksi asiaksi, koska apua oli saatu asiantuntevilta ja ymmärtäviltä ihmisiltä. 

”Haluan tuoda julki sen, ettei biseksuaalisuus ole ylitsepääsemätön asia pa-
risuhteessa, mutta vaatii paljon työtä ja tukea asiantuntevilta ja ymmärtä-
väisiltä ihmisiltä.” Heteromies, tarina 27.

”Vertaistuki samoin kokeneilta ihmisiltä on hyvä, sillä on tärkeää päästä ja-
kamaan ajatuksia samoin ajattelevien ihmisten kanssa.” Heteromies,  
tarina 12. 

”Koin saaneeni apua psykologilta, jonka vastaanotolle ajauduin. Hänen 
kanssaan sain avattua syntyneitä tunnelukkoja, ja pääsimme puolisoni 
kanssa tämän psykologin ansiosta puheväleihin. Voin sanoa, että tämä iha-
na ihminen osasi kuunnella ja löytää sellaisia näkökohtia, joita itse en olisi 
ymmärtänyt olevan olemassa.” Heteromies, tarina 56.

”Kävimme yhdessä psykologin vastaanotolla. Mielestäni nämä käynnit am-
mattiauttajan luona toivat miehelleni lisäymmärrystä tilanteeseemme.”  
Binainen, tarina 40. 

Kun puolisot pystyivät rauhallisesti käsittelemään syntynyttä tilannetta, erittele-
mään sekä ymmärtämään toistensa tunteita, päästiin asiassa myös rauhanomai-
seen ratkaisuun. Puolisoiden väliset rakentavat keskustelut kantoivat hedelmää, ja 
tilanteessa voitiin tehdä sopimus, jota kumpikin puoliso sitoutui noudattamaan. 
Kummallakin puolisolla oli halua säilyttää pitkään kestänyt liitto, eikä perhet-
tä haluttu hajottaa. Puolisoiden välinen keskinäinen kiintymys ja rakkaus olivat 
kantavia voimia, jonka varaan haluttiin uskoa ja luottaa. Tuula Pukkala (2006) 
kehottaa parisuhteessa avautumaan rohkeasti omalle puolisolleen. Avautuminen 
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lujittaa puolisoiden välistä tunnesidettä ja vapauttaa mielen taakoista sekä helpottaa 
kriisin läpikäyntiä. (Pukkala 2006b, 79.) Biseksuaalisuudesta parisuhteessa onkin 
syytä puhua ääneen, silloin se toimii parisuhdetta vahvistavana ja tukevana tekijänä 
(Kangasvuo 2006, 152–153). Seuraavassa binainen kuvailee helpotustaan voituaan 
uskoutua heteromiehelleen ja kerrottuaan biseksuaalisuudestaan. 

”Nyt olemme käsitelleet asiaa, avanneet lukkoja, ja mieheni tietää sekä hy-
väksyy suhteeni naiseen. Teimme sopimuksen, jossa saan pitää naisen ystä-
vänä, mutta suhteeseen ei saa kuulua seksi. Itse olen tyytyväinen sopimuk-
seemme ja haluan pitää siitä kiinni. Puolisoni ja lapset kuuluvat arkeeni, ja 
olen löytänyt elämääni tasapainon. Mieheni pystyy nyt myös luottamaan 
siihen, etten jätä kotia ja perhettä, enkä voisi niin tehdäkään. Koville se ot-
ti, mutta selvisimme. Olemme sitä mieltä, ettei kannata hätiköidä asiassa ja 
rikkoa mitään arvokasta.” Binainen, tarina 44. 

Biseksuaalisuudesta puhuminen koettiin vaikeaksi, koska tilanteeseen liittyi voi-
makkaasti latautuneita tunteita. Binainen mietti suhdettaan heteropuolisoonsa ja 
koki tarvetta tunnustaa biseksuaalisuutensa heteropuolisolleen. Ajatus biseksuaa-
lisuuden tunnustamisesta oli kypsynyt ajan kuluessa ja identiteetin vahvistuessa. 
Binaisella itsellään oli ollut aikaa miettiä ja valmistautua tunnustukseensa (Mallon 
2008b, 249). Sen sijaan heteromies ei pystynyt varautumaan millään tavalla bisek-
suaalisuuden esille tulemiseen. Tunteiden kokeminen edellytti kummaltakin puo-
lisolta tilanteen ymmärtämistä. Binaisen yllättävä tunnustus biseksuaalisuudesta 
asetti heteromiehen alttiiksi haavoittumiselle. Puolisot joutuivat keskusteluissaan 
käymään läpi elämäntilanteeseensa tullutta arkaluontoista ja yllättävää tilannetta, 
johon ei heti löydetty selviämiskeinoja. Välttämättä uutta elämäntilannetta ei heti 
koettukaan omaksi, kuten seuraavassa elämäntarinan katkelmassa heteromies tuo 
julki. 

”Vaimoni ilmoittaessa biseksuaalisuudestaan tunsin niin suurta tuskaa ja 
ahdistusta. Koin olevani haavoittuvimmillani. Ajattelin kuitenkin, etten ha-
lua heittää menemään sitä hyvää, jota meillä oli. Minua auttoi paljon, että 
pystyimme keskustelemaan keskenämme. Kun vaimoni sanoi, että hän ym-
märtää, jos tilanne on liian vaikea minulle, silloin tajusin, että vaimoni ei voi 
leikata bisseyttään pois. Jotenkin sitten vain ymmärsin tilanteen ja hyväk-
syinkin omalla tavallani.” Heteromies, tarina 27. 

Kriisitilanteessa kumpikin puolisoista koki myllertäviä hämmennyksen ja surun 
tunteita. Puolisot tunsivatkin täysin valmistautumattomia tilanteeseen. (ks. Mallon, 
2008b, 246.) Tilanteessa koettiin kipeitä epäoikeudenmukaisuuden, avuttomuu-
den ja voimattomuuden tunteita. Binaisen paljastus oli loukannut ja nostanut esiin 
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hetkittäin jopa vihaa. Siitä huolimatta suhdetta haluttiin kuitenkin jatkaa. Parit 
kokivat ajoittain voimakkaita syyllisyyden, syyttämisen, kieltämisen, eristämisen 
(Mallon 2008c, 287) ja elämänhallinnan menetyksen tunteita. Parisuhteen tilaa 
haluttiin tarkastella ja käsitellä avoimesti sekä etsiä ratkaisuja. Vaikka läheisen ”ulos-
tuloon” oli jo totuttu, perheenjäsenet saattoivat kuitenkin olla varuillaan (Mallon 
2008b, 249). 

”Vaimoni oli kertonut avoimesti biseksuaalisuudestaan ja halustaan jatkaa 
ystävyyssuhdetta naiseen. Vaimoni ei kuitenkaan halunnut erota minusta ja 
lapsistamme. Etsimme ratkaisua tilanteeseemme ja päädyimme tekemään 
sopimuksen, jossa vaimoni saa luvan tavata joskus tätä naista. Olemme so-
pineet, että suhde on henkinen ystävyyssuhde naiseen. Koemme kumpikin 
fyysisen suhteen pettämisenä, koska biseksuaalisuus ei anna lupaa olla usko-
ton. Näin olemme edenneet asiassa ja toistaiseksi kaikki on hyvin.” Hetero-
mies, tarina 32.

”Lapsillemme emme ole asiasta kertoneet, koska he ovat vielä niin pieniä, et-
teivät asiasta mitään ymmärtäisi. Monet samassa tilanteessa olevat ovat sa-
noneet meille, että tällaiseen sopimukseen pystyy vain harva, me molemmat 
haluamme jatkaa liittoamme näin.” Heteromies, tarina 24.

Puolisot, jotka onnistuvat hoitamaan myönteisesti parisuhteessaan esille tulleen 
biseksuaalisuuden aiheuttaman kriisitilanteen, halusivat panostaa parisuhteensa 
laatuun. Puolisot olivat valmiita keskustelemaan omista ja puolisonsa tunteista ja 
kiinnostuivat toistensa kokemuksista. Kriisitilanteessa parit pohtivat kriisiin joh-
taneita syitä. Syntyneeseen kriisiin haettiin ratkaisua aktiivisesta parin välisestä 
keskustelusta. Keskustelut lisäsivät tulkintoja ja ymmärrystä kriisistä sekä selviä-
miskeinoista. Parisuhteen hoitamiseen haluttiin kiinnittää päähuomio, koska pa-
risuhteen haluttiin jatkuvan. Kun binainen tunnustautui biseksuaaliseksi, myös 
perheenjäsenet saattoivat tuntea joutuvansa hallitsemattomaan paniikkitilaan. 
Perheissä saatettiin tuntea kielteisiä tunteita ja pelätä koko perheen leimautumista 
(Mallon 2008b, 253–258) biseksuaalisiksi. 

Mustasukkaisuus ja pettäminen ovat negatiivisia tunteita, joihin liittyy välittä-
misen ja poissulkemisen ajatus (Uusitalo 2006, 108). Syyllisyyden tunne voi lie-
ventyä, jos tiedostetaan, ettei syyllisyydentunne ole perusteltua (Puolimatka 2004, 
75). Binainen koki suhteensa toiseen binaiseen enemmänkin ystävyyssuhteena, 
koska suhde ei ollut binaisten välinen seksisuhde. Kun puolisot ymmärsivät, ettei 
kumpikaan ole täydellinen, parilla oli mahdollisuus uuteen alkuun. Surun ja avut-
tomuuden tunteita tunnetaan, kun parisuhteen turvasatama oli uhattuna (Johnson 
2008, 92). Surun tunteiden tarkoituksena on antaa kummallekin puolisolle aikaa 
jäsentää ajatuksiaan, tunteitaan ja omia tulevaisuuteen liittyviä toiveitaan. Puolisot 
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olivat rakkaussuhteessaan uskaltautuneet kuitenkin asettua alttiiksi erilaisille vie-
raille tunteille (Määttä 2001, 189). Jotkut pareista löysivätkin yhteisen kielen ja 
toimivan kommunikaation. Joillakin pareista oli halua panostaa suhteeseensa, ja 
he löysivät ongelmiinsa myös toimivat ratkaisut. (Buchertin ym. 2007, 52.) 

Koska binainen oli salannut suhteensa toiseen binaiseen, heteromies koki olon-
sa parisuhteessaan turvattomaksi. Biseksuaalisuuden ilmi tullessa heteromies koki 
tilanteen hallitsemisen olevan liikaa omille voimilleen ja sietokyvylleen. Heteromies 
ei pystynyt myöskään luottamaan binaiseen. Parisuhteessa turvallisuuden ja luot-
tamuksen tunteet kulkevat rinnakkain, eikä olo tunnu turvalliselta, jos puolisoon 
ei voi luottaa (Pukkala 2006b, 68). Tärkeää oli huomata, että parisuhdeongelma 
johtui biseksuaalisuuden esille tulosta eikä suhteesta toiseen binaiseen. Tämän tie-
dostaessaan puolisot kokivat parisuhteen jatkamisen hyväksi ja uuden tilanteen 
hyväksyttävänä ratkaisuna. Jos puolisot kykenevät välittämään kiintymyksen ja 
rakkauden tunteita toisiaan kohtaan, koetaan suhteella olevan jatkuvuutta. Rakkaus 
on suhdetta tukeva voima, joka saa ihmisen tekemään luovia ratkaisuja elämänti-
lanteensa muuttamiseksi (Ojajärvi 2012, 20). 

Rakkaudessa on parempi jakaa kielteiset tunteet kuin olla poissaoleva ja väl-
tellä tilannetta. Tärkeää on, ettei tilanne riistäydy käsistä. Kun tunteita käsitellään 
rauhallisesti ja tarkasti, tunteet yleensä selvenevät. (Johnson 2008, 93–94.) Kiin-
tymys ja rakkaus puolisoon viestittivät sitoutumishalua. Biseksuaalisten ihmisten 
täytyy itse opetella olemaan avoimena seksuaalisesta suuntautumisestaan (Mallon 
2008c, 290), koska asioista puhuminen nähdään yhdeksi kriisistä selviämiskeinoksi 
(Lehtonen 2008, 121). Kriisin uudelleensuuntautumisvaiheen jälkeen puolisoilla 
on mahdollisuus löytää uusia selviytymiskeinoja elämäänsä. Myönteisen ratkai-
sun löytymisen jälkeen puolisot tunsivat voimakkaita ilon tunteita, koska uskottiin 
saavutetun jotakin arvokasta (Puolimatka 2004, 75). Parisuhteen kiintymyksestä 
ja rakkaudesta kertovat hyväksynnän, luottamuksen, kiintymyksen, sitoutumisen, 
ihailun ja ihastuksen tunteet (Shaw ja Ivens 2005, 47). Kun suhdetta oli päästy käsit-
telemään rauhassa, voitiin tehdä sopimus kummankin oikeuksista parisuhteessaan. 

”Mun mielestä parisuhteessa kaikki on kiinni rehellisyydestä, luottamukses-
ta, hyväksynnästä, sitoutumisesta ja keskinäisestä rakkaudesta. Nää viisi 
asiaa on mielestäni perusta turvalliselle kommunikoinnille ja suhteelle. Jos 
nää asiat parisuhteesta puuttuu, ei parisuhdetta mielestäni kyetä ja pystytä 
rakentamaan kovin pitkäaikaiselle ja vankalle suhteelle.” Heteromies,  
tarina 27. 

”Rakkaus on vahvin meitä kiinnipitävä voima, sen olemme todenneet jo mo-
neen kertaan”. Binainen, tarina 41.
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”Kun saa ajatella pitkään, mitä se biseksuaalisuus juuri meidän parisuh-
teessamme tarkoittaa, se selkiyttää asioita. Biseksuaalisuus on asia, jota ei 
hetkessä sisäistetä. Ohjeeni muille tätä tilannetta pohtiville pareille on, an-
na aikaa selvittää asioita ja ole rehellinen itsellesi ja puolisollesi. Myös teke-
mämme sopimus selkiyttää tilannetta ja itse luotan puolisooni ja siihen, että 
hän noudattaa sopimustamme.” Heteromies, tarina 12.

5.3 BISEKSUAALISUUDEN TUNNUSTAMINEN PARISUHTEESSA

Tämän toisen konstruoidun ydinkertomuksen päähenkilöt ovat bimiehiä, jotka ker-
toivat biseksuaalisuuden kokemuksista ja sen tunnustamisesta heteronaisille. Tuon 
esille sekä bimiehen että heteronaisen tunteita ja kokemuksia biseksuaalisuuden 
julkitulosta parisuhteessa. Osa tämän alaluvun henkilöiden liitoista päättyivätkin 
eroon. Tutkittavat ovat biseksuaaleiksi identifioituneita bimiehiä (taulukon sarake 
1), jotka olivat avio-/avoliitossa heteronaisten kanssa (taulukon sarake 5 heteroa-
viopuoliso/nainen) ja (taulukon sarake 6, heteroavopuoliso/nainen). Tutkimukseen 
osallistuneiden parien liitot ovat kestäneet vuosia ja suhteen koettiin vakiintuneen. 
Osalla pareista on lapsia (taulukon sarake 2), jotkut ovat lapsettomia (taulukon sa-
rake 3). Yksi pareista ei ole ilmoittanut elämäntarinassaan sitä, kuuluko perheeseen 
lapsia (taulukon sarake 4) (ks. Liite 2).

Tämän luvun bimiehet olivat tutkimuksen tekohetkellä iältään 21–72-vuotiaita. 
Alle kolmekymmentävuotiaita bimiehiä oli kaikkiaan kolme, alle neljäkymmentä-
vuotiaita oli kaksi ja loput kuusi bimiestä olivat iältään lähellä viittäkymmentä tai 
jo yli viidenkymmenen vuoden. Viidellä bimiehellä oli liitostaan lapsia. Nuoremmat 
viisi bimiestä olivat lapsettomia. Ainoastaan yksi bimiehistä ei ole kertonut lapsista 
mitään. Monen parin liitto oli tutkimuksen tekohetkellä kestänyt jo kymmeniä vuo-
sia. Ajan kuluessa tilanne oli muuttunut, ja bimiehet olivat avio-/avoliittonsa aikana 
tunnustaneet itselleen olevansa biseksuaalisia. Kellään heteronaisista ei ole ollut 
parisuhteen solmimisaikaan tietoa miehensä biseksuaalisuudesta. Heteronainen 
oletti miehensä edelleen olevan heteroseksuaalinen. Bimies salasi kuitenkin tiukasti 
biseksuaalisen taustansa eikä ollut tunnustanut lähimmilleen biseksuaalisuuttaan. 

Seuraavassa esittelen biseksuaaliksi avioliittonsa aikana identifioituneiden kes-
ki-ikäisten bimiesten elämäntarinoiden katkelmissa pohtimiaan ajatuksia parisuh-
teesta, biseksuaalisuudesta, ulostulosta, peloista ja tunteista sekä biseksuaalisuuden 
määrittelystä. Bimies koki liittonsa olevan turvallisella ja vakaalla pohjalla. Monet 
tutkittavista bimiehistä viestittivät, että biseksuaalisuus oli ollut tavalla tai toisella 
bimiehen mielessä jo teini-iästä asti. Joidenkin bimiesten minuuden kehitys oli 
alkanut jo varhaisessa teini-iässä. Nuorena tehdyt satunnaiset kokeilut samanikäis-
ten poikien kanssa olivat nostaneet joissain bimiehessä esille syyllisyyttä ja häpeää. 
Negatiivisiin tunteisiin, kuten syyllisyyteen ja häpeään, liittyy usein jonkinasteinen 
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luvaton, kielletty tai vääränä pidetty teko (Uusitalo 2006, 109), vaikkei syyllisyyden-
tunteisiin olisi aihettakaan (Puolimatka 2004, 75). Syyllisyydentunne voi syventyä, 
jos tiedostetaan rikkomuksen vakavuus, tai lieventyä, jos syyllisyydentunne ei ole 
perusteltu (Puolimatka 2004, 75). Häpeällä on ihmistä suojaava vaikutus. Se aut-
taa ihmistä säilyttämään itsekunnioituksensa ja todelliset voimavaransa. (Uusitalo 
2006, 111.) Seuraavassa elämäntarinan katkelmassa eräs bimies kertoo lapsena 
kokemastaan ensimmäisestä kokemuksestaan miehen kanssa. Tästä kokemuksesta 
oli aiheutunut bimiehelle voimakasta pelkoa, häpeää ja syyllisyyden tunteita. 

”Ensimmäinen kosketukseni toiseen mieheen tapahtui kymmenen vuoden 
iässä, jolloin leikimme toistemme pippeleillä. Tullessani kotiin koin valtavaa 
syyllisyyden tunnetta ja pelkäsin äidin ja isän reaktioita.” Bimies, tarina 37. 

Tutustuminen samaa sukupuolta olevaan mieheen houkutti. Monella ei ole ollut 
mahdollisuutta tai tilaisuutta elävässä elämässä tavata samoin ajattelevia bimiehiä. 
Internetin keskustelukanavat tarjosivat bimiehelle mahdollisuuden toisten tapaa-
miseen ja oman biseksuaalisuutensa määrittelyyn. Internet luo mahdollisuuksia 
tavata toisia bimiehiä jopa kotoa käsin ja internetverkon kautta luodaan suhteita 
muihin bimiehiin. Samaa sukupuolta olevien kontaktit toisiin miehiin tai naisiin 
olivat alkaneet internetin kautta. (Olson 2011, 153.) Internetissä saatettiin tuntea 
myönteisiä tunteita, kuten iloa, mutta myös pettymyksiä sekä saatiin kolhuja (Räi-
sänen 2006, 86). Vaikka internet tuntui luonnolliselta ympäristöltä tavata muita 
miehiä, taka-alalla oli kuitenkin pelko. Monet pelkäsivät heteronaisen suhtautumista 
ja internettapaamisten tulevan heteronaisen tietoisuuteen. Biseksuaalisuutta salat-
tiin lähiomaisilta ja ympäröivältä yhteiskunnalta (Lehtonen 2008, 119). Seuraavasta 
elämäntarinan katkelmasta ilmenee, että biseksuaalisuutta pyrittiin kaikin tavoin 
salaamaan ja ainoastaan jotkut luotettavat ihmiset tiesivät bimiehen salaisuudesta. 

”En voi kertoa asiastani mitenkään lähipiirille, ja vain muutama hyvä kave-
ri netissä tietää, jonka kanssa olen jutellut asiasta. Ja olenkin saanut inter-
netistä pari oikein hyvää ystävää.” Bimies, tarina 11. 

Bimies salasi suhteensa samaa sukupuolta olevaan toiseen bimieheen sekä vierailun-
sa internetin keskustelupalstoilla. Pelko siitä, että heteronainen saisi tietää bimiehen 
vierailusta internetin keskustelupalstoilla, oli suuri. Useat keskustelupalstojen yllä-
pitäjät kehottavatkin internetin keskustelupalstoilla keskustelevia varovaisuuteen ja 
miettimään tarkkaan omia sanavalintojaan. Olson (2011, 154) varoittaa jakamasta 
henkilökohtaisia tietojaan internetissä, ja lisäksi hän ehdottaa ensimmäistä tapaa-
mista julkiselle paikalle. Monelle bimiehelle riitti kuitenkin keskustelupalstoilla 
keskustelut samanhenkisten miesten kanssa. Tärkeänä pidettiin luottamuksellisten 
ajatusten vaihtamista toisten bimiesten kanssa. Monelle internetissä koetut hetket 



87

tuntuivatkin yhtä tavallisilta kuin jollekin muulle baariin lähteminen (Räisänen 
2006, 88). Tärkeää oli saada elää elämäänsä omien tarpeiden ja taipumustensa 
mukaisesti (Buchert ym. 2007, 190). 

”Olin kirjoittanut ajatuksiani biseksuaalisuudesta internetin keskustelupals-
talle, koska halusin tietää toisten ajatuksia biseksuaalisuudesta ja siitä, mi-
ten asian voisi ottaa esille vaimoni kanssa. Koin, että internetin keskuste-
lupalstat olivat ainoita, joissa saatoin pelkäämättä kertoa ajatuksistani ja 
lukea toisten ajatuksia.” Bimies, tarina 35.

Internetin kautta oli mahdollista etsiä ja löytää biseksuaalien käyttämiä keskustelu-
palstoja. Internet mahdollisti ihmisten vuorovaikutussuhteiden syntymisen ilman 
fyysistä kontaktia (Vanhanen 2011, 36). Myös monet tutkimukseen osallistuneet 
bimiehet etsivät mahdollisuutta keskustella tilanteestaan toisten biseksuaalisten 
miesten kanssa ja saada vertaistukea toisilta samoin tuntevilta miehiltä. Internet 
mahdollisti tapaamiset ja keskustelut, mutta myös uskottomuudet ja pettämiset 
(Daneback ja Månsson 2013, 16). Vanhemmat bimiehet olivat varovaisia suhteis-
saan ja salasivat käyntinsä keskustelupalstoilla. Bimiehet pelkäsivät, etteivät he-
teropuolisot sallisi satunnaisia kokeiluja tai suhteita ei-heteroseksuaalisten muiden 
miesten kanssa. 

Nuoret ovat sallivampia esiaviollisissa ja satunnaisissa kokeiluissaan ei-hetero-
seksuaalisissa suhteissaan. Nuorten on sanottu olevan myös aktiivisempia inter-
netissä. Nuoret ovat kasvaneet tietoyhteiskunnassa, jossa internet koetaan luon-
nollisena viestivälineenä. (Månsson ym. 2003, 21.) Henkilöt, jotka ovat tottuneet 
käyttämään työssään internetiä, kokivat seurustelusuhteiden luomisen internetissä 
luontevaksi (Räisänen 2006, 88). Internetkeskusteluissa on mahdollista pettyä, 
mutta myös tuntea ilon tunteita (Räisänen 2006, 84) ja saada vertaistukea poh-
timaansa asiaan. Vertaistuessa korostuu samanhenkisten yhteenkuuluvaisuuden 
tunne (Vanhanen 2011, 36). Internetin keskusteluryhmät tarjosivat yhteisöllistä ja 
sosiaalista tukea biseksuaalisuuttaan määritteleville tutkittaville. 

”Olin jo nuorena kokenut olevani erilainen. Ihannoin miehisiä miehiä ja kat-
selin heitä kaukaa. Olin jo murrosiän kynnyksellä miettinyt olevani homo 
tai bi. Siinä vaiheessa en osannut tarkentaa seksuaalista suuntautumistani. 
Pidin kuitenkin myös tytöistä. Tapasin nykyisen vaimoni ja menimme nai-
misiin, saimme lapset ja rakensimme yhteisen kodin. Kunnes huomasin taas 
pohtivani samoja asioita kuin nuorena, olinko siis bi? Pohdin asiaa mielessä-
ni usean vuoden ajan. Olin kuullut internetin keskustelupalstoista ja viimein 
huomasin pohtivani seksuaalisuuttani siellä samoin ajattelevien muiden 
miesten kanssa. Pelkäsin tuoda ajatuksiani julki, koska pelkäsin asian tule-
van vaimoni korviin. Päätin, että salaan ajatukseni enkä puhu vaimolleni 



88

 

biseksuaalisuudesta. Pelkään hänen jättävän minut. Salaaminenkin on tus-
kallista ja ahdistavaa, mutta perheen menettäminen olisi minulle katastrofi.” 
Bimies, tarina 39.

Bimies pohti pitkään omaa biseksuaalisuuttaan, jonka hän oli työntänyt taka-alalle. 
Bimiehellä oli ajatuksia, toiveita ja ehkä fantasioitakin biseksuaalisuudesta. Bimies 
joutui kuitenkin tekemään valintansa joko pysyä ”kaapissa” tai ”tulla ulos” julkisesti 
ja tunnustaa suhteensa samaa sukupuolta olevaan. Olson (2011) toteaa kirjansa 
esipuheessa, että ”ulostulo” keski-ikäisenä on erityisen haastava vaihe. Biseksuaa-
lisuuttaan pohtivalle bimiehelle elämäntilanne oli jollakin tasolla kriisiytynyt. Tässä 
biseksuaalisuuden määrittelyvaiheessa toisten bimiesten tuki koettiin tärkeäksi. 
Internetin keskustelupalstoilla keskustelevat toiset bimiehet tarjosivat tukeaan, 
johon seksuaalisuuttaan pohtivan bimiehen oli helppo samaistua. Yhteys toisiin 
bimiehiin mahdollisti oman seksuaalisen suuntautumisen määrittelyn ja mahdol-
lisuuden arvioida omaa elämäänsä uudesta näkökulmasta. 

Biseksuaalisuus oli ollut bimiehellä itsellään tiedossa koko avioliiton ajan, mut-
ta uskallusta biseksuaalisuuden määrittelemiseen ei ollut. Jossain vaiheessa liit-
toa bimiehen kiinnostus biseksuaalisuuteen johti kuitenkin toistuviin vierailuihin 
internetin keskustelupalstoille. Internetin keskustelupalstat olivat osoittautuneet 
suosituiksi paikoiksi löytää treffi- tai seksikumppani (Daneback ja Månsson 2013, 
17). Vuorovaikutus onkin muuttanut muotoaan internetin yleistyessä ja arkipäi-
väistyessä (Raijas ja Sailio 2012, 317). Joidenkin bimiesten tilanne oli niin vaikea, 
etteivät he uskaltaneet internetin keskustelupalstoilla paljastaa henkilöllisyyttään, 
vaan pysyivät nimettöminä ja kasvottomina.

”En uskalla täälläkään kertoa nimeäni, koska pelkoni paljastumisesta on 
niin suuri.” Bimies, tarina 39. 

Epävarmuuden tunne ylläpiti epätietoisuutta, mikä sai bimiehen epäröimään henki-
löllisyytensä paljastamista keskustelupalstoilla. Internetin keskustelupalstoilla koet-
tiin, että kasvottomina ja nimettöminä uskalsi kysyä itseä pohdituttavista asioista. 
Anonyymiys auttoi hankalien asioiden esille ottamisessa ja keskusteluyhteyksien 
luomisessa (Raijas ja Sailio 2012, 329). Internetissä solmitut vuorovaikutussuhteet 
ulottuivat verkon ulkopuolellekin, ja palstoilla tavattuja ihmisiä saatettiin tavata 
verkon ulkopuolella kasvotusten (Raijas ja Sailio 2012, 319). Bimies koki halunsa 
kohdistuvan samaa sukupuolta olevaan miehiin. Queer-ajattelun mukaisesti keskus-
telupalstoilla käydyt toistuvat vierailut toimivat tekoina, joissa pyritään purkamaan 
heteronormatiivisuuden tuottamia normeja. Näissä bimieheen kohtaamisissa toisen 
bimiehen kanssa haastetaan luonnollisena pidetyn binaariajattelun mallia, jossa 
halun kohteena nähdään olevan ainoastaan vastakkainen sukupuoli. 
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”Olen koko ikäni tajunnut olevani jotenkin erilainen kuin muut. Tajusin sen 
jo 15-vuotiaana ja siitä saakka olen joutunut aina miettimään omaa seksu-
aalisuuttani, mikä minä oikein olen? Tämä paini on ollut minulle henkises-
ti todella rankkaa. Jos chatin keskustelupalstaa ei olisi, en tiedä mitä tekisin. 
Koen helpottavana, että saan kirjoittaa palstalle ja puhua samoin tuntevien 
kanssa.” Bimies, tarina 16.

Bimiehen elämässä biseksuaalisuus oli ollut tiedostamattomana ja taka-alalla. 
Heteronaisella ei ollut tietoa miehensä biseksuaalisuudesta. Bimies ei voinut kes-
kustella kenenkään läheistensä kanssa biseksuaalisuudestaan. Bimiehen mielessä 
liikkui monia avoimia kysymyksiä, joihin vain samoin tuntevat bimiehet internetin 
keskustelupalstoilla pystyivät vastaamaan. Toisten bimiesten vertaistuesta saatiin 
voimia kestää salaamista ja salailuun liittyviä paineita (Lehtonen 2008, 112). Salailu 
ja valehtelu kuluttivat bimiestä, ja sen vuoksi ajatus heteronaisille kertomisesta 
koettiin tarpeelliseksi. Bimies pohti omaa tilannettaan, loukkaisiko heteronaista 
kertomalla totuuden itsestään. Vaihtoehtona oli kantaa syyllisyyden taakkaa ilman 
anteeksiantoa (Buchert ym. 2007, 131). Parisuhteessa korostuu rehellisyys etenkin 
silloin, kun tehdyt teot tai sanat tiedetään loukkaaviksi (Pukkala 2006b, 67). 

Biseksuaalisuuden puheeksi ottaminen pelotti bimiestä. Kuitenkin biseksuaa-
lisuudesta kertomisen heteronaiselle koettiin tärkeäksi, että syntynyttä tilannetta 
päästäisiin käsittelemään. Pitkään jatkunut salaaminen koettiin rankaksi ja kulut-
tavaksi (Lehtonen 2008, 112) eikä biseksuaalisuutta haluttu enempää salailla. Tun-
teet, joita parisuhteessa nousi esille, kuohuttivat, hallitsivat ja pelottivat bimiestä. 
Parisuhteessa koettiin tärkeäksi, että suuttumusta ja vihaa pystyttiin käsittelemään 
(Pukkala 2006b, 73). Vihan tunteella on myös rakentava merkitys. Yhtenä vihan 
tunteen positiivisena merkityksenä nähdään, että sillä voidaan herätä puolustamaan 
loukattuja oikeuksia. (Puolimatka 2004, 90.) Salailun taakka koettiin niin raskaana, 
että bimies halusi ottaa riskin ja kertoa heteropuolisolleen biseksuaalisuudestaan. 
Salaaminen ja asioiden peitteleminen voivat johtua myös siitä, että ihminen pelkää 
läheisten suhtautumista. Jokaisella ihmisellä on kuitenkin omat syynsä vaikenemi-
seen tai puhumiseen (Mäkinen 2013, 158). 

”Parisuhteessa mun mielestä on oltava rehellinen ja luottamuksen arvoinen. 
Kaapissaolo oli ahdistavaa ja raskasta ristiriitojen täyttämää aikaa. Olin 
ajoittain masentunut, ja jatkuva asian pohtiminen kulutti energiaani. En 
enää pystynyt salaamaan biseksuaalisuuttani, vaan halusin vapautua salai-
suuden taakasta ja kertoa biseksuaalisuudestani vaimolleni.” Bimies,  
tarina 9.

”Koin levottomuuden ja ahdistuksen käyvän ylivoimaiseksi enkä jaksa-
nut enää salailla biseksuaalisuuttani. Samassa rytinässä sain sitten lopulta 
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kerrottua tämän kauhean salaisuuteni vaimolle, mikä saikin sitten aikaan 
elämämme vaikeimman kriisin.” Bimies, tarina 10. 

Bimiehen yllättävä tunnustus biseksuaalisuudestaan aiheutti parisuhteessa kriisin, 
jota kumpikin osapuoli joutui työstämään. Kummankin psyykkiset voimavarat ja 
kriisin käsittelytavat vaikuttivat siihen, miten kriisitilanteeseen reagoitiin (Saari ym. 
2009, 52). Kriisin ratkaisuun vaikuttivat puolisoiden selviytymis- ja sopeutumiskei-
not. Puolisot kokivat äkillisen kriisitilanteen ahdistavana, järkyttävänä, hämmen-
tävänä ja arkea rikkovana kokemuksena. Elämäntarinoissaan puolisot kuvasivat 
kriisin yllätyksellisyyttä ja tapahtuman aiheuttamaa voimakasta epätodellisuuden 
tunnetta. Puolisot kokivat kriisin tilaksi, jossa pelättiin otteen katoamista elämästä. 
Kriisitilanne koettiin haavoittavaksi ja turvallisuuden tunnetta murtavaksi tilaksi 
(Heiskanen ym. 2006, 35). Välttämättä bimiehellä ja heteronaisella ei ollut aiem-
paa kokemusta tilanteen hallitsemisesta, ymmärrystä eikä keinoja kriisitilanteesta 
selviämiseen. 

”Mieheni kerrottua suhteestaan toiseen mieheen elämältäni putosi pohja pois 
ja koin elämäni vaikeimman, pitkäkestoisimman ja järkyttävimmän krii-
sin, mitä koskaan voin ajatella kohtaavani. Tunsin niin hirvittävää vihaa ja 
suuttumusta, etten edes ymmärtänyt sellaisten tunteiden olemassaoloa itses-
säni.” Heteronainen, tarina 23.

”Koin, että mieheni tunnustus aiheutti minussa voimakkaan, ahdistavan ja 
traumaattisen kriisin, josta en löytänyt ulospääsyä. Koin, että mieheni oli tu-
honnut kaikkein arvokkaimman asian, jonka koin parisuhteessa tärkeäksi. 
Mieheni on toteuttanut itseään ja kaikki arvokas, joka meillä on ollut, on tu-
houtunut.” Heteronainen, tarina 1.

”En kykene kilpailemaan mieheni rakkaudesta miehen kanssa. Olisin ym-
märtänyt tilanteen, jos miehelläni olisi ollut suhde toiseen naiseen. Olen jär-
kyttynyt, vihainen ja katkera enkä pysty ajattelemaan muuta kuin suh-
teemme päättämistä, koin mieheni pettäneen minua, luottamus mieheeni oli 
mennyt.” Heteronainen, tarina 53.

Bimiehen ja heteronainen kokivat suhteessaan äkillisen, salakavalan ja traumaat-
tisen kriisin, jonka läpikäyminen noudatteli samaa kaavaa kuin binaisen ja he-
teromiehen vastaava kokemus omassa parisuhteissaan biseksuaalisuuden julki-
tultua. Kriisin läpikäyminen muutti pysyvästi puolisoiden toimintamalleja, eikä 
tilanteeseen löydetty välttämättä minkäänlaisia ratkaisumalleja. Kriisin äkillisyys 
saattoi aiheutti bimiehessä sekä heteronaisessa myös jälkireaktioita, kuten pelkoa, 
kauhua, avuttomuutta, neuvottomuutta, hallitsemuuden tunteita ja stressiä (Jaycox 
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ym. 2006, 7). Kriisitilanteessa ei välttämättä osattu kohdata ja purkaa syntyneitä 
tilanteita järkevästi. Ihmistä järkyttävissä kriisitilanteissa on tyypillistä tuntea jopa 
fyysistä tuskaa (Saari ym. 2009, 36). 

Parisuhdetta kohdanneelle äkilliselle traumaattiselle kriisille oli luonteenomais-
ta, etteivät puolisot aavistaneet tulevaa kriisitilannetta ennalta. Kumpikaan ei kyen-
nyt omalla käyttäytymisellään ja toiminnallaan varautumaan kriisitilanteeseen. 
Kriisitilanteessa kumpikin puolisoista reagoi julki tulleeseen tilanteeseen itselleen 
ominaisella tavalla. Traumaattisessa kriisitilanteessa kummallakin puolisolla oli 
voimavarojensa mukaiset kyvyt selvitä kriisistään. Jokainen ihminen reagoikin yksi-
löllisellä tavallaan kriisitilanteisiin (Palosaari 2007, 32). Seuraavassa elämäntarinan 
katkelmassa heteronainen erittelee kriisistä aiheutuneita tunteitaan. 

”Olimme kokeneet vaikean ja traumaattisen kriisin, josta emme pystyneet 
omin voimin selviämään. Koin, että minua vaimona oli loukattu ja petetty. 
Tunsimme molemmat itsemme uhatuiksi ja riittämättömiksi. Olimme joutu-
neet tahtomattamme tilanteeseen, josta emme tienneet mitään ja josta emme 
itse kyenneet selviytymään omin voimin. Emme myös tienneet, keneen tai 
minne ottaisimme yhteyttä. Lisäksi koimme vahvoja häpeän tunteita, koska 
emme hallinneet syntynyttä tilannetta.” Heteronainen, tarina 13. 

Elämäntarinoiden katkelmissa puolisot kertoivat kokemistaan hämmennyksen, 
pettymyksen ja häpeän tunteista. Molempien puolisoiden tunteet antoivat henkilö-
kohtaisille kokemuksille merkityksen (Reeve 2005, 293). Tilanteissa, joissa bimies 
ilmoitti biseksuaalisuudestaan, puolisot kokivat riittämättömyyden ja epävarmuu-
den tunteita. Eräs heteronainen kirjoitti elämäntarinansa katkelmassa saaneensa 
hämmentävän ja tuskaa tuottavan kolauksen omaan naiseuteensa. Kriisitilanteessa 
puolisot tahoillaan joutuivat ratkaisemaan ja pohtimaan ristiriitaisia tunteitaan. 
Ristiriitaiset tunteet heijastivat parisuhteissa tyytymättömyyttä, jotka saattoivat 
johtaa parin eroon. 

”En kyennyt ajattelemaan mitään muuta kuin eroa, joka oli päällimmäisenä 
ajatuksissani.” Heteronainen, tarina 30.

Kirjoitetuista elämäntarinoiden katkelmista heijastui puolisoiden kokemat negatii-
viset tunteet, kuten inho, viha ja syyllisyys, jotka viestittivät pahaa oloa. Puolisot koki-
vat voimavaransa vähäisiksi tai kokonaan puuttuviksi, ja ratkaisumallien löytyminen 
konfliktitilanteessa tuntui vaikealta sekä toivottomalta. Puuttuvien ratkaisumallien 
löytymättömyys saattoi johtaa umpikujaan. Mitä kauemmaksi puolisoiden tarpeet 
olivat lipuneet toisistaan, sitä vaikeampi esiin tullutta kriisiä oli hallita (Buchert 
ym. 2007, 156). Ristiriitatilanteissa parit joutuivat etsimään ratkaisuja puhumalla 
(Elstad 2010, 73). Umpikujasta ei myöskään välttämättä löydetty ulospääsyä ilman 
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ulkopuolista tukea. Ero herätti sitä läpikäyvissä puolisoissa monenlaisia kielteisiä 
tunteita, jotka kohdistuivat itseen, mutta myös puolisoon (Häkkänen-Nyholm ja 
Nyholm 2015, 70). Puolisot tunsivat voimakkaita bimiehen ”ulostulosta” johtuvia 
hämmentäviä tunteita. ”Ulostulot” saattoivat olla tuskallisia, koska puolisot kokivat 
voimakkaita menetyksen tunteita (Olson 2011, 70). Heteronainen pohti elämänta-
rinansa katkelmassa tulevaisuuttaan ja syntynyttä kilpailutilannetta. Heteronainen 
koki, ettei hän pystynyt kilpailemaan bimiehensä huomiosta miespuolisten kil-
pailijoiden kanssa. Nissinen (2006, 141) painottaa ystävyysverkoston merkitystä 
parisuhdekriiseissä. Aina ystävyyssuhteissa ei kyetä ottamaan esille biseksuaalisuut-
ta, koska tilanne saatetaan kokea niin yllättäväksi ja vaikeaksi keskusteluaiheeksi 
ystävien kanssa. Seuraavan elämäntarinan katkelman kirjoittaneelle heteronaiselle 
tilanne kävikin niin vaikeaksi, että hän puntaroi turvautumista ammattiapuun. 

”Puntaroimme kumpikin tahollamme, mitä vaihtoehtoja meillä olisi. Tu-
lin siihen tulokseen, etten kykenisi kilpailemaan mieheni huomiosta miehen 
kanssa, minulla ei ollut keinoja siihen. Koin, etten riittänyt miehelleni. Olin 
katkera, koin petetyksi tulemisen, turvattomuuden ja avuttomuuden tun-
teita, mutta myös avuttomuuden tunteita. Minulla ei ollut keinoja käsitellä 
tilannetta. Tein oman ratkaisuni ja katsoin eron olevan oikean ratkaisun.” 
Heteronainen, tarina 19.

”En pystynyt luottamaan mieheni yrityksiin parisuhteemme pelastamiseksi. 
Avioero oli paras ratkaisu tilanteessamme, koska en enää pystynyt luotta-
maan mieheeni. En myös kyennyt antamaan anteeksi sitä, että mieheni oli 
pettänyt ja ollut uskoton minulle. En tiennyt, minne olisin voinut mennä ker-
tomaan tilanteestamme, ja tuntui, etten mistään löytäisi ulospääsytietä ti-
lanteeseemme.” Heteronainen, tarina 22. 

Uskottomuuden koettiin raastavan parisuhdetta (Määttä 2005, 107). Pettämisen 
koettiin parisuhteessa olevan väärin, oli kyseessä sitten mies tai nainen (Olson 
2011, ii). Elämäntarinan otteessa heteronainen kertoi omasta epätoivoisesta tilan-
teestaan ja tunteistaan. Heteronainen tunsi itsensä petetyksi ja koki voimakkaita 
suuttumuksen, ärtymyksen, vihan, ahdistuksen ja epäluottamuksen tunteita. Risti-
riitojen selvittäminen parisuhteessa vaati puolisoilta halua ja kykyä selvitä vaikeasta 
tilanteesta. Syntyneessä konfliktitilanteessa heteronainen koki ahdistavia tunteita, 
joita olisi pitänyt käsitellä ulkopuolisen tahon kanssa. Puolisot tunsivat, että kyky 
vastata toistensa vaatimuksiin oli puutteellinen. Etenkin heteronainen koki, ettei 
puolisoiden keskinäinen vuorovaikutus toiminut kuten ennen ja siksi puolisoiden 
mahdollisuudet selvitä konfliktitilanteesta vähenivät. 



93

”Koin, etten saanut vastakaikua mieheltäni, joko hän ei välittänyt tai ei 
osannut pukea ajatuksiaan sanoiksi. Tunsin, että minun olisi pitänyt keskus-
tella jonkun kanssa, mutta kuka se sitten olisi, en tiennyt.” Heteronainen,  
tarina 17.

Kriisivaiheessa oli tyypillistä, että puolisot tunsivat toisiaan kohtaan voimakkaita 
pettymyksen, avuttomuuden ja turvattomuuden kokemuksia ja tuntemuksia (Määt-
tä 1999, 181). Vaikka puolisot kokivat tilanteensa ahdistaviksi, avun hakemisen 
kynnys koettiin korkeaksi tai ei osattu ajatella, keneltä apua olisi haettu. Koettu 
kriisi hämmensi kumpaakin puolisoa, eikä avuntarpeeseen löytynyt helposti oi-
keaa osoitetta. Puolisoiden tilanne parisuhteessa oli haastava ja tunteita kuluttava. 
Ammattiauttajilla odotettiin olevan asiantuntemusta, halua ja kykyä asennoitua 
avuntarvitsijaan empaattisesti ja rehellisesti. Auttajan ammattitaito oli edellytys 
oikealle ja aidolle kohtaamiselle. Työskentelyssä ammattiauttajan kanssa koros-
tettiin luottamusta ja tietämystä biseksuaalisuudesta. 

”Koin, että avunsaamisen kynnys pitäisi olla matala, ei ajanvarauksia, ei 
puhelinaikoja eikä turhanpäiväisiä lässyn lässyn puheita. Tilanteessa pitäisi 
saada asiallista tietoa ja kriisinhallintakeinot käyttöön. Asioista pitäisi kyetä 
puhumaan oikeilla nimillä ja kasvotusten. On voitava luottaa myös siihen, 
että asiat pysyvät salassa. Ymmärtävä ja kuunteleva ammattilainen ei läs-
syttele asioista. Paikka, jossa asioista puhutaan, ei saisi myöskään olla lei-
maava.” Heteronainen, tarina 23. 

”Sellainen ammattilainen, joka kykenee kuuntelemaan keskeytyksettä ja tie-
tää asioista ja kenen luokse pääsisi silloin, kun tarve on suurin. En tiedä, oli-
siko se psykologi, sosiaalityöntekijä vai mikä?” Heteronainen, tarina 1. 

Läpikäymättömät kriisit aktivoivat vanhat muistot ja vaikeuttavat kriisin läpikäy-
mistä myönteisesti. Useamman kriisin yhtäaikainen käsittely koettiin puolisoiden 
voimavaroja kuluttavaksi. (Saari 2000, 71–72.) Tilanteen läpikäyminen ammatti-
auttajan kanssa tuntui tarpeelliselle kummankin puolison kohdalla. Kriisin työs-
tämisvaiheessa puhumiseen koettiin voimakasta tarvetta, mutta kuitenkin vasta 
siinä vaiheessa, kun kumpikin koki olevansa siihen valmis. Umpikujaan ajautuneen 
suhteen käsittelyyn tarvittiin aikaa sekä tilaa. Syntynyt kriisi oli vakava ja emoti-
onaalisesti rankka. Kriisin käsittelemättömyys vaikeutti puolisoiden kehitystä ja 
uuden tilanteen omaksumista. Kriisistä oli mahdollista selvitä, jos kriisiä työstettiin 
tarkoituksenmukaisella tavalla (Elstad 2010, 123).

Ammattiauttajan puheille toivottiin päästävän ilman ajanvarausta. Tapaamis-
paikan odotettiin olevan asianmukainen, eikä se saisi olla leimaava. Ammattiaut-
tajan toivottiin olevan luotettava ja ymmärtävä. Luotettavan suhteen syntyminen 
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asiakkaan ja ammattiauttajan välille on mahdollista, jos ammattilainen syventyy 
kuuntelemaan ihmisen tarinaa ja odotuksia. Ammattiauttajan pitäisi keskittyä ai-
toon läsnäolevaan kuuntelemiseen ja antaa tilaa asiakkaan monille tunteille. Bi-
seksuaalisten ihmisten ja heidän heteropuolisoidensa kanssa työskenneltäessä ko-
rostuvat erityisesti vaitiolovelvollisuuteen liittyvät asiat. Ammattiauttajan työssä 
painottuvat osaaminen, epävarmuuden sietäminen, asiakkaan vahvojen tunteiden 
vastaanottaminen ja työn tekeminen asiakasta kuunnellen (Pyhäjoki ja Koskimies 
2015, 164–165). Kohtaamisessa avainasemassa ovat myös huomaavaisuus ja ai-
to kiinnostus ihmisestä ja hänen elämäntilanteestaan (Vilkka 2014, 90). Häkkä-
nen-Nyholm ja Nyholm (2015, 58) rohkaisevat, että jo yhdestäkin ammattiauttajalla 
käynnistä saattaisi olla apua toivottomuuden tunteiden käsittelyssä.

”En tiedä, voimmeko koskaan enää palata yhteen. Nyt tuntuu, että ei, mutta 
mene ja tiedä. Kolaus on ollut ainakin minulle aikamoinen. En oikein tiedä, 
miten selviämme tästä tilanteesta. Toivon, että voisimme jutella asiasta rau-
hallisesti ja rehellisesti.” Heteronainen, tarina 13.

Puolisoiden väliseen kriisitilanteeseen liittyy monia tuskallisia tunteita, joista toi-
puminen edellyttää kummaltakin puolisolta keskinäistä ymmärrystä ja voimava-
roja. Ero koskettaa kumpaakin puolisoa. Tilanteesta selviämiseen vaikuttivat omat 
selviytymiskeinot ja puolisoiden välinen toimiva vuorovaikutus. Pitkään jatkunut 
asioiden salaaminen koettiin vaikeana ja tunteita kuluttavana tilanteena. Parisuh-
teen arvopohjan muodostivat keskinäinen rehellisyys ja luottamus. Puolisoiden 
sitoutuminen toisiinsa edellytti vapaaehtoista päätöstä säilyttää parisuhde (Wood 
2002, 252). Parisuhteen laadulla ja toimivalla vuorovaikutuksella (Dindia 2003, 
1) sekä puolisoiden välisellä yhteistyöllä (Häkkänen-Nyholm ja Nyholm 2015, 59) 
oli merkitystä suhteen jatkumisessa. Muutos parisuhteessa tarkoitti myös sitä, että 
kumpikin osapuoli oli valmis unohtamaan tapahtuneen ja panostamaan yhteiseen 
tulevaisuuteen (Buchert ym. 2007, 150). 

”Olin viimein uskaltanut kertoa sisarelleni, joka kehotti kertomaan Tuulal-
le (nimi muutettu). Jo sisarelleni kertominen oli ollut niin helpottava koke-
muksena, että päätin uskaltautua kertomaan Tuulalle. Kerroin hänelle, että 
sisareni tietää asiasta. Vaikka Tuulan oli vaikea keskustella kanssani ja hy-
väksyä tunnustustani, hän kuitenkin jutteli sisareni kanssa. Ymmärsin, että 
sisareni oli voinut lähestyä Tuulaa vailla salaisuuden julkitulon häpeää, ja 
hän sai aikaan sen, että juttelimme kaikki kolme biseksuaalisuudestani. Koin 
niin suurta helpotusta, etten osaa edes kirjoittaa siitä. Salaaminen oli ollut 
niin kamalaa, ahdistavaa, kuluttavaa ja ainaista varovaisuutta vaativaa. 
Vielä en tiedä, mitä tapahtuu, toistaiseksi vaimoni kuitenkin haluaa olla eril-
lään minusta ja ajatella asioita.” Bimies, tarina 50.
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Tilanteesta selviämiseen vaikutti yksilön kyky toipua aiemmista vastoinkäymisistä 
ja elämänkokemuksista (Olson 201, 180). Puolisot käsittelivät tilanteita, joissa mää-
riteltiin parisuhteen tilaa ja sääntöjä. Luottamus, toimiva vuorovaikutus, rohkeus 
ottaa esille vaikeita asioita, ratkaisujen etsiminen konfliktitilanteissa ja suhteeseen 
uskominen muodostivat hyvän parisuhteen perustan. Parisuhteessa jouduttiin te-
kemään kumpaakin puolisoa tyydyttäviä kompromisseja ja joustoja (Määttä 2002, 
31), vaikka kaikkea ei kuitenkaan suvaittu. Tärkeäksi kysymykseksi parisuhteessa 
muodostui luvan antaminen seksuaalisen halun toteuttamiseen. Luvallinen sek-
suaalisen halun toteuttaminen vapautti salaamisen taakasta sekä vaikeista ja ah-
distavista tunteista. Normaaliuden tunteen kokeminen vapautti epäonnistumisen 
kokemuksen tuntemuksesta. Ihmisen tuntemus omasta itsestä kokonaisuutena 
auttoi määrittämään omaa seksuaalista moninaisuutta. 

”En kokenut, että minun olisi pitänyt tuntea syyllisyyttä ollessani miehen 
kanssa, koska en kokenut pettäneeni vaimoani.” Bimies, tarina 50.

Uskottomuus ja pettäminen ovat parisuhteessa vaikeasti käsiteltäviä aiheita. Petetyn 
osapuolen päällimmäisinä tunteina olivat voimattomuus, epätoivo ja viha (Elstad 
2010, 131). Haavoittumisen, luottamuksen ja menetyksen tunteet koettiin syvinä. 
Tilanteen korjaamiseksi ja parisuhteen jatkamiseksi oli asetettu suuria toiveita. 
Arvostavassa parisuhteessa pettymyksen tunne koettiin pettymyksistä suurimmaksi 
ja pahimmaksi. Pettymysten vuoksi bimiehen ja heteronaisen kokemien pinnalla 
olevien vaikeiden tunteiden koettiin uhkaavan parisuhteen jatkamista. Kolmannen 
osapuolen tuleminen parisuhteeseen saattoi uhata puolison tasapainon ja hyvin-
voinnin järkkymistä.

Traumaattisilla kokemuksilla on vaikutusta ihmiseen (Ojanen 2013, 81). Pet-
tymyksen, aggression, avuttomuuden, loukkaantumisen, tulevaisuuden pelon, su-
run ja kaaoksen tunteet (Elstad 2010, 132) raastoivat petettyä heteronaista, eikä 
anteeksiantamisen ja loukkauksen hyväksymisen koettu olevan helppoa (Määttä 
2005, 161). Yksittäinen loukkaus saatetaan kokea niin ahdistavana, ettei se unohdu 
koskaan (Ojanen 2013, 82). Traumaattisen kriisin kulun tunnistamisella oli mer-
kitystä ihmisen toipumisprosessissa (Olson 2011, 181). Parisuhteesta eroamiseen 
liittyy monenlaisia ihmisen hyvinvointiin vaikuttavia raastavia tunteita. Tunteiden 
voimakkuus ja eron mukanaan tuomat pettymyksen ja epäluottamuksen tunteet on 
läpikäytävä. Mitä nopeammin oman ajattelun pystyy kohdistamaan tulevaisuuteen 
ja hyväksymään erotilanteen, sitä nopeammin erosta kuitenkin selvitään. Kiian-
maa (2008, 36) kehottaa eroa suunnittelevia pareja kääntämään päähuomionsa 
kriisistä selviytymiseen. 
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”Toivon vieläkin, että vaimoni tulisi takaisin. Emme ole vielä eronneet, mut-
ta asumme erillään. Rakastan vaimoani ja perhettäni ja jaksan edelleen 
odottaa.” Bimies, tarina 35.

Bimiehen suhteet toiseen bimieheen järkyttivät heteronaista. Tilannetta ei ollut 
helppo käsitellä eikä antaa anteeksi. Puolison luottamuksen takaisin ansaitseminen 
saattoikin olla hidas ja aikaa vievä prosessi (Elstad 2010, 132). Heteronaisella ei 
ollut voimia, tahtoa eikä uskallusta jatkaa liittoa. Hateronainen tunsi voimavaransa 
rajallisiksi. Heteronainen koki maailmansa kääntyneen päälaelleen, eikä sopua löy-
detty. Bimies oli pelännyt heteropuolisonsa reaktioita, jos biseksuaalisuus tulisi ilmi. 
Bimies pelkäsi heteropuolisonsa romahtavan ja parisuhteensa perusluottamuksen 
järkkyvän. Olsonin (2011) mukaan heteroparin seksuaalinen uskottomuus ja suh-
de samaa sukupuolta olevaan henkilöön kääntävän petetyn puolison maailman 
ylösalaisin. 

”Olen pohtinut monta kertaa, josko kertoisin vaimolleni biseksuaalisuudes-
tani. Mietin kuitenkin, että onko siitä mitään hyötyä? En haluaisi mistään 
hinnasta riskeerata liittoamme ja pelkään vaimon ja lasten menettämistä ja 
suhteemme päättymistä eroon.” Bimies, tarina 16.

5.4 BI-IDENTITEETIN HYVÄKSYMINEN, SALAISUUDEN 
PALJASTAMINEN JA PARISUHDE

Tarkastelen tässä alaluvussa bimiesten elämäntarinoiden katkelmissa kertomiaan 
kokemuksia biseksuaalisuuden salaamisesta, salaisuuden paljastamisesta ja hyväk-
symisestä parisuhteessa. Analysoin sitä, onko iällä merkitystä biseksuaalisuuden 
kokemiseen ja suhteen esille tuomiseen avio- tai avopuolisolle ja selviääkö elämän-
tarinoiden katkelmista, halutaanko biseksuaalisuuden kokemus salata lähimmiltä ja 
vaikuttaako salaaminen suhteen kestoon. Seuraavissa elämäntarinoiden katkelmis-
sa kaksi viisikymmentävuotiasta bimiestä kertoo kohtaamisistaan samaa sukupuolta 
olevan miehen kanssa ja sen merkityksestä heille itselleen. 

”Tunnen sellaista riemua ja hyvää oloa ja alussa myös sellaista löytämisen 
iloa. Haluan miehenä kohdata miehen kokonaisena, henkisellä ja fyysisellä 
tasolla, en pelkästään seksuaalisella. Koen psyykkisen kohtaamisen paljon 
fyysistä kohtaamista tärkeämmäksi. Vaikka tapaan toisia miehiä, en vielä 
ole uskaltanut kertoa salaisuuttani vaimolleni.” Bimies, tarina 11.

”Tunnen sellaista tyhjentymisen ja täyttymyksen tunnetta ollessani miehen 
kanssa. Henkinen yhteys mieheen on tärkein.” Bimies, tarina 36. 
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Bimiehen ensikokemus miehen kanssa oli ollut koskettava ja mieleen painuva koke-
mus. Kohtaamisessa korostui kohtaaminen henkisellä tasolla. Fyysistä kohtaamista 
tärkeämmäksi nähtiin henkinen yhteys samaa sukupuolta olevaan mieheen. Fyysisiä 
suhteitakin bimiehillä oli, koska suhteesta samaa sukupuolta olevaan toiseen mie-
heen oli haaveiltu ja unelmoitu. Vaikka tilanteessa tunnettiin omantunnon tuskia, 
ne eivät kuitenkaan hallinneet elämää. Bimiehet joutuivat pohtimaan tilannettaan, 
kertoako heteropuolisoille vai salata suhteensa toiseen mieheen. Bimiehet eivät 
halunneet loukata heteropuolisoitaan, mutta eivät myöskään halunneet luopua 
kontaktista toiseen mieheen. Ihmisen käyttäytyminen oli sidoksissa elämäntilan-
teeseen, elämäntapaan ja ihmissuhteisiin (Buchert ym. 2007, 152). Seuraavassa 
elämäntarinan katkelmassa keski-ikäinen bimies pohtii seksikokemustaan ja sen 
jälkeisiä tuntojaan. 

”Ei mennyt kauaa, kun tapasimme uudelleen, ja silloin sain kokea seksuaali-
suuden miehen kanssa, sellaisena kuin sitä haaveilin ja josta pidän. Oman-
tunnontuskat olivat vähäisemmät, mitä olin kuvitellut, vaikka olihan niitä-
kin. Se positiivinen kokemus ehkä puudutti morkkiksen tunteen. Oli jotenkin 
helpottunut olo ja toisaalta taas mielipiha, lähinnä itseni kannalta, koska 
jouduin pitämään suhteeni toiseen mieheen salassa.” Bimies, tarina 33.

Ihmisen omien subjektiivisten kokemusten merkitykset muovautuivat vuorovai-
kutuksessa muiden ihmisten kanssa. Bimies koki oman suhteensa sekä toiseen 
mieheen että heteropuolisoon tärkeinä. Bimies painotti tunnetason kohtaamista. 
Ihmisen kokemukset muodostuivat sisäisesti koettujen vuorovaikutuksellisten elä-
mäntilanteiden pohjalta (Koivisto 2012, 119). Tässä elämäntarinan katkelmassa 
bimies toi esille myös sopimuksen, joka tarkoitti heteropuolison antamaa lupaa 
saada tavata toista miestä. Elämäntarinan katkelmista välittyi vahva käsitys siitä, 
että kukaan suhteen osapuolista ei kokenut suhdetta toiseen mieheen pettämisenä 
tai uskottomuutena eikä suhteessa ollut mustasukkaisuutta. Sitaatista saa käsityk-
sen, että bimiehen puoliso oli ymmärtänyt bimiehensä biseksuaalisen identiteetin. 
Toisen identiteetin kunnioittaminen ja erilaisuuden hyväksyminen (Määttä 2000, 
206) muodostivat parisuhteen peruspilarin. On myös olemassa sellaisia ihmisiä, 
jotka reagoivat kokemiinsa epäoikeudenmukaisuuksiin anteeksi antaen (Häkkä-
nen-Nyholm ja Nyholm 2015, 62). 

”Minulle miehenä biseksuaalisuus merkitsee paljon muutakin kuin seksuaa-
lista suhdetta. Kysymys on tunnetasolla tapahtuvasta kohtaamisesta. Itsel-
läni on suhde sekä oman ikäiseeni keski-ikäiseen mieheen että naiseen. Suh-
teeni molempiin on erilainen sekä tunne että käytännön tasolla. Kumpikin 
tietää toisistaan eikä kumpikaan koe, että pettäisin heitä. Kumpaakin koh-
taan tunnen hellyyttä, kiintymystä ja seksuaalista halua.” Bimies, tarina 9.
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Rohkeus selvittää ristiriitoja ongelmien peittämisen sijaan loi myönteisen pohjan 
parisuhteelle (Määttä 2005, 156). Elämäntarinoiden katkelmissa parisuhteen kon-
fliktitilanteeksi koettiin ne tilanteet, jossa bimiehellä oli rinnakkaissuhde toiseen 
bimieheen. Parisuhteessa uskottomuus voitiin kokea rankkana ja vaikeasti selvi-
tettävänä asiana. Suhdetta oli tarkasteltava uudesta näkökulmasta. Parisuhteen 
jatkuessa oli hyväksyttävä rinnakkaissuhteen olemassaolo ja tehtävä päätöksiä 
suhteen jatkamisesta. Seuraava sitaatti on pitkä, mutta pidän tärkeänä sen esille 
tuomista kokonaisuutena. 

”Avasin monta kertaa suuni kertoakseni totuuden vaimolleni, mutta ääntä 
ei tullut. No, sitten tapasin yhden toisen miehen, täyshomon ja hänen kans-
sa juttelimme, koska hän oli ortodoksi ja meillä oli vain sellainen ystävyys-
suhde ilman seksiä. Hän rohkaisi minua, kun valitin, etten enää jaksa pitää 
salassa tätä vaimolta. Ja sitten tuli se suuri sunnuntaiaamu, ja kerroin, mi-
tä olin tehnyt viime aikoina ja ketä olen tavannut. Vaimoni sanoi ne armon 
sanat. Olet sama mies kuin nytkin, et sä ole miksikään muuttunut, vaikka 
kerroit. Itkimme ja nauroimme vuoronperään, ja olin ainakin kaksi viikkoa 
15 cm ilmassa. Puhuimme ja puhuimme asiasta, koskaan ei ääntä korotettu 
tai riidelty. Pohdimme vaimoni pelkoja ja olihan hänellä pelko, että jos me-
nettää minut jollekin miehelle. Sanoin, etten rakkautta hae, sillä hukun ai-
van hänen rakkauteensa ja olen aina velan puolella siinä hänelle. Mutta hän 
seisoi kuin tienristeyksessä ja ei osannut mennä mihinkään suuntaan. Var-
maan oli ahdistavaa olla siinä pelossa. Muistaakseni sanoin, että mennään 
samaan suuntaan päivä kerrallaan ja opetellaan elämään näin. Meillä ei ole 
ketään, joilta kysyä neuvoa ja ei voida kellekään kertoa, paitsi näille minun 
homo- ja bituttaville.” Bimies, tarina 37. 

Osa bimiehistä oli myös niitä, jotka pitivät rinnakkaissuhdetta toiseen bimieheen tär-
keänä ja salasivat suhteensa heteropuolisoltaan. Etenkin keski-ikäiset ja vanhemmat 
bimiehet kokivat kertomisen heteropuolisoilleen liian haastavaksi ja sen vuoksi he 
olivat taipuvaisia salailuun. Olson (2011) kehottaakin kaikkia keski-ikäisiä bimiehiä, 
jotka salaavat seksuaalisen suuntautumisensa, pohtimaan sitä, miten pitkälle he 
olisivat valmiita seksuaalisessa suuntautumisessaan menemään (Olson 2011, 152). 
Pitkään jatkunut salailu saattaa aiheuttaa ristiriitoja sekä rinnakkaissuhteessa (Mä-
kinen 2013, 104) että suhteessa heteronaiseen. Jotkut kokevat jatkuvan salaamisen 
ahdistavaksi, ristiriitaiseksi ja jopa pelottavaksi kokemukseksi (Lehtonen 2008, 119). 

Elämäntarinoiden katkelmissa jotkut bimiehet miettivät myös suhteen solmi-
mista toisiin bimiehiin. Joissain elämäntarinoissa kävi ilmi, että biseksuaalisuudes-
ta ei kerrottu heteronaiselle, mikä tarkoitti silloin bimiehelle ”kaksoiselämän” hy-
väksymistä. Salaaminen saattaa tuoda tullessaan ”syyllisyydentunteen” bimiehelle, 
joka saattaa kokea pettäneensä heteronaista. Kaksoiselämästä syntynyttä kierrettä 
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saattaa olla myös vaikea katkaista. (Leinonen ja Leinonen 2007, 81.) Watson (2014) 
on pohtinut seksuaalisuuden salaamiseen ja julkituomiseen liittyviä asioita. Hä-
nen mukaansa seksuaalisuuden julkituominen tuo mukanaan paljon tyrmistystä 
ja sanoittamattomia ajatuksia sekä levottomuutta siitä, mitä ”tulevaisuus tuo mu-
kanaan”. Tilanteessa joutuu myös pohtimaan, ”kertoako”, ja sitä, ”kuka kertoo”. 
(Watson 2014, 106.) Seuraavassa elämäntarinan katkelmassa keski-ikäinen bimies 
pohtii suhdettaan toiseen bimieheen ja sen merkitystä itselle. Elämäntarinan kat-
kelmassa näkyy bimiehen moraaliin viittaava pohdinta ja epäröinti, kertoako sek-
suaalisuudestaan heteropuolisolleen. 

”Tärkeää on, että löytää samanhenkisen keski-ikäisen bimiehen, jonka kans-
sa voi puhua asioistaan hyvin avoimesti. Pelkäämättä halveksuntaa ja sitä, 
että toinen tuomitsee. Se kaikkein paras tilanne olisi sellainen, jossa itse voisi 
olla avoin toiselle bimiehelle, ihan pohjamutia myöten. Vaimolleni en kuiten-
kaan ole uskaltanut asiasta kertoa, koska koen biseksuaalisuuden olevan sen 
verran arkaluontoinen asia ja epäilen vaimoni reaktioita. Uskon hänen ha-
luavan erota pitkään kestäneestä liitostamme saadessaan tietää biseksuaa-
lisuudestani. Luulen, että vaimoni kokisi suhteeni toiseen bimieheen pettämi-
senä, vaikka en ole pettänyt vaimoani.” Bimies, tarina 33.

Elämäntarinoiden katkelmissa kuvataan biseksuaalisuutta ja läheisyyden koke-
musta toiseen bimieheen sekä omaan heteropuolisoon, jotka molemmat koetaan 
tärkeäksi. Yhteys toiseen bimieheen koettiin minuutta vahvistavana kokemuksena. 
Bimiehet itse tunsivat itsensä rakastaviksi ja kunnollisiksi aviomiehiksi. Joiden-
kin bimiesten heteropuolisot kokivat suhteen toisiin bimiehiin pettämisenä, ja se 
järkytti bimiehiä sekä heteronaista (Lehtonen 2008, 117). Näissä kriisitilanteissa 
heteropuoliso tunsi itsensä haavoittuvaksi ja ahdistuneeksi (Mallon 2008b, 257). 
Tilanteessa pohdittiin myös parisuhteen kestoa ja sen merkitystä itselle. Kestä-
vän parisuhteen ylläpitämistä pidetään ihmiselämän haasteellisimpana tehtävänä 
(Ojajärvi 2012, 190). 

”Itse olen alle nelikymppinen bimies ja olen huomannut, että kaikki tuntema-
ni bimiehet ovat todella kunnollisia ja rakastavat suuresti vaimojaan ja tyt-
töystäviään. Tästä huolimatta se toinen mies kummittelee siellä mielen poh-
jalla.” Bimies, tarina 43.

Keski-ikäiset ja vanhemmat bimiehet ilmaisivat kirjoittamissaan elämäntarinoiden 
katkelmissa pohtineensa kauan biseksuaalisuutensa tunnustamista heteronaiselle. 
Bimieheltä vaadittiin erityistä herkkyyttä pohtia mahdollisia paljastamisesta seu-
raavia vaikutuksia heteronaiseen. Osa keski-ikäisistä bimiehistä salasi biseksuaali-
suutensa ja pysyi ”kaapissa”. Joillakin salaaminen oli kestänyt jopa vuosikymmeniä. 
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Jotkut bimiehistä olivat kertoneet suhteestaan mieheen jo seurustelun alkuvaihees-
sa. Näissä parisuhteissa avoimuus oli ollutkin alusta asti selkeää, ja heteronaiset 
tiesivät jo liittoa solmittaessa miehensä biseksuaalisuudesta. 

Tähän tutkimukseen osallistuneiden bimiesten ”ulostuloprosessit” vaihtelivat 
suuresti. Ne heteronaiset, jotka tiesivät puolisonsa biseksuaalisuudesta alusta asti, 
eivät kokeneet ”ulostuloa” mieltä ahdistavana kriisinä. Joillekin läheisille ”ulostulot” 
saattoivat olla koskettavia ja tuskallisia tapahtumia. Silloin omasta seksuaalises-
ta moninaisuudesta ei ollut helppo puhua. Seksuaalisuus koettiin araksi aiheeksi, 
jota saatettiin pitää jopa liian intiiminä puheenaiheena. (Taavetti 2015, 40–42.) 
Läheisiltä vaaditaankin erityistä ymmärrystä sekä kasvua sopeutua tilanteeseen 
(Dodd ja Booker 2008, 127). Läheisillä ja lämpimillä väleillä oli vaikutusta ”ulos-
tulleen” hyväksymiseen (Watson 2014, 106). Nuorempien ikäluokassa bimiesten 
suhde toiseen bimieheen koettiin heteropuolisoiden taholta luonnollisempana 
verrattuna keski-ikäisiin ja vanhempiin. Keski-ikäisten ja vanhempien bimiesten 
kiinnostus toista bimiestä kohtaan koettiin joissakin heteronaisten kirjoittamissa 
elämäntarinoiden katkelmissa järkyttävinä ja ahdistavina. Nuoremmat bimiehet 
olivat kertoneet avoimesti biseksuaalisuudestaan heteronaisille, eivätkä nuoremmat 
heteronaiset tunteneet vastaavassa tilanteessa vanhempien heteronaisten kokemia 
ahdistuksen tai järkytyksen tunteita. Ympäristön ja läheisten tuella oli vaikutusta 
nuorempien bimiesten ”ulostuloprosessin” onnistumiseen ja terveen minäkuvan 
kehittymiseen (Dodd ja Booker 2008, 119). Vaikutusta saattoi olla myös sillä, ketkä 
tämän tutkimuksen aineistoon olivat valikoituneet. 

”Puolisoni on alusta asti tiennyt biseksuaalisuudestani. Asiasta ei tarvinnut 
sen enempää puhua. Kumppanini kertoi, että liitto on muutakin kuin seksu-
aalisuus. Hän kertoi, että hänelle parisuhteessa arvot ovat tärkeimmät.”  
Bimies, tarina 54.

Onnistumisen kokemuksia välittävistä elämäntarinoiden katkelmista huomasi, 
että keskusteluyhteys puolisoon lisäsi parisuhteessa avoimuutta. Kun nuoremmat 
bimiehet puhuivat avoimesti biseksuaalisuudestaan ja kriisivaiheessa koetuista pet-
tymyksistä, myös heteronaiset rohkaistuivat avoimeen keskusteluun. Avoin kes-
kustelusuhde takasi rakkaussuhteelle syvällisemmän sisällön (Määttä 2001, 19). 
Konfliktitilanteiden myönteinen suhtautuminen konfliktitilanteisiin vahvisti liiton 
turvallista perustaa (Johnson 2011, 110). Avoimuus parisuhteessa auttoi ongelmien 
ratkaisuissa ja vahvisti parisuhdetyytyväisyyttä. Ihmiset eroavat toisistaan helpom-
min niissä tilanteissa, joissa joudutaan ratkomaan stressaavia tapahtumia (Buchert 
ym. 2007, 39). Kun salaisuuksia avataan, on tunteiden käsittely ja salaisuuden 
sisällön avaaminen tärkeää (Leinonen ja Leinonen 2007, 82). Joissakin elämän-
tarinoiden katkelmissa, kuten seuraavassa, korostetaan ihmisen omaa toimintaa 
ja avoimuutta jo suhteen alkuvaiheessa. 
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”Kerroin vaimolleni biseksuaalisuudestani jo seurustelumme alkumetreillä. 
Vaimoni ei nostanut ääntään, ei moittinut minua, itse asiassa biseksuaali-
suus ei ole vaimolleni eikä itsellenikään mikään ongelma. Mitä kauemmin 
asiaa salailee, sitä vaikeammaksi asia tulee, asioilla kun on tapa mutkistua. 
Jokainen parisuhde on kuitenkin omanlaisensa, kaikki eivät voi toimia sa-
malla tavalla. Tämä tapa sopii meille ja olemme onnellisia.” Bimies,  
tarina 54. 

Nuorempien parien kirjoittamista elämäntarinoiden katkelmista ilmeni, että puoli-
sot olivat tiedostaneet suhteessaan biseksuaalisuuden. Biseksuaalisuus ei ollut uhka 
parisuhteessa, enemmänkin elämään kuuluva hyväksytty asia. Biseksuaalisuudessa 
ei painotettu suhdetta naiseen tai mieheen, vaan persoonaan. Suhteessa ei välttä-
mättä ollut kolmansia osapuolia. Kolmannen osapuolen olemassaolo olisi koettu 
pettämisenä. Heteronainen oli selvillä miehensä biseksuaalisuudesta jo suhteen 
alusta alkaen, koska bimies oli kertonut siitä. Parisuhteessa ei koettukaan ”ulos-
tuloon” liittyviä yllätyksiä tai vaikeita kriisejä. Rakkaussuhteessa on mahdollista 
käydä läpi intiimejä tunteita ja saada tukea oman seksuaalisuuden pohdintoihin 
ja hyväksymiseen (Taavetti 2015, 73). Jokainen voi tuntea olonsa turvalliseksi, jos 
saa itse päättää siitä, mitä ja koska kertoo itsestään (Taavetti 2015, 35). Turvallises-
sa suhteessa edellytetään yhteyden saamista puolison tunnemaailmaan (Johnson 
2011, 113). 

Nuoremmat parit kokivat olevansa turvallisessa yhteydessä puolisoonsa, mikä 
näkyi kyvyssä ratkaista kipeitä asioita rauhanomaisesti (Johnsson 2011, 30). Pari-
suhteessa on uskallettava tuoda omia kokemuksiaan esille avoimesti. Parisuhteessa 
luotettavuutta ja tasapainoisuutta pidetään arvokkaana (Määttä 2001, 28). Parin ky-
ky arvioida kokemuksiensa vaikutusta toisiinsa pidettiin arvokkaana ominaisuutena 
(Himmanen-Koski 2004, 70). Kummankin puolison identiteettikehityksessä koros-
tui se, että parit kykenivät tiedostamaan oman ainutlaatuisuutensa. Elämäntarinoi-
densa katkelmissa parit kertoivatkin biseksuaalisuuden kokemuksistaan ja tunnis-
tivat omat voimavaransa sekä heikkoutensa. Omaksutulle identiteetille positiiviset 
tunteet, toisen arvostaminen ja arvojen merkitys koettiin suurena asiana, koska ne 
tukivat identiteetin vahvistumista. Parit halusivat ymmärtää menneisyyttään ja 
suuntautuivat rohkeasti tulevaisuuteen. Seuraavasta elämäntarinan katkelmasta 
huomaa, ettei biseksuaalisuus uhannut parin liittoa. 

”Olen solminut avioliiton 24-vuotiaana ja vaimoni on hetero. Suhteessamme 
ei ole milloinkaan ollut mustasukkaisuutta, joka kohdistuisi mieheen, mutta 
sen sijaan vaimoni on mustasukkainen, jos katselen toisia naisia. Vaimoni 
tiesi biseksuaalisuudestani heti seurustelumme alusta saakka. Biseksuaali-
suus ei ole ollut milloinkaan liitossamme minkäänlainen ongelma. Bisek-
suaalisuuden olen kokenut niin, että suuntautumiseni painottuu enemmän 
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persoonaan kuin sukupuoleen. Koen myös, ettei biseksuaalisuus tarkoita us-
kottomuutta eikä kokeilunhalua. Välttämättä biseksuaalinen henkilö ei tar-
vitse vakituisen kumppanin lisäksi suhdetta samaan sukupuoleen.” Bimies, 
tarina 54.

”En huomannut, että puolisoni olisi mitenkään muuttunut, vaikka kertoikin 
biseksuaalisuudestaan. Luotan häneen ja koen parisuhteemme olevan hyväl-
lä tolalla. Arvostan sitä, että kumpikin saa olla sellainen, miksi hänet on luo-
tu”. Heteronainen, tarina 50. 

5.5 SITOUTUMINEN ELÄMÄÄN BISEKSUAALISENA

Binaiset kertoivat miehiä laajemmin biseksuaalisuuden kokemuksistaan ja tunteis-
taan. Binaisten kertominen saattoi selittyä myös naisten kommunikointitavalla. 
Suomalaisten naisten on helpompi kommunikoida tunteistaan verrattuna miehiin 
(Tuovila 2006, 16). Kertomisen tapaan vaikutti yksilön verbaalinen lahjakkuus ja 
sosiaaliset taidot, jotka määräytyvät yksilöllisesti. Binaiset kokivat myös tarvitse-
vansa enemmän ystävää, jonka kanssa vaihtaa ajatuksia. Empaattisen ja luotetta-
van ystävän tuki (Mäkinen 2013, 134) oli binaisille tärkeä. Sen sijaan bi-ihmisen 
heteropuoliso ei löydä helposti henkilöä, jolle kertoa elämäntilanteestaan (Nissinen 
2011, 23). 

”Biseksuaalisuuden kokemus ei tarkoita kokeilunhalua, ei vakinaisen kump-
panin lisäksi muita kumppaneita. Riittää, että olisi joku ystävä, kenen kans-
sa vaihtaa syvimpiä ja salaisempia ajatuksia, niin kuin tämä biseksuaali-
suus. Pidän siitä, että voin saada ja antaa hellyyttä ja hyväksyntää toisen 
naisen taholta, mutta kuitenkin ilman seksuaalista kanssakäymistä.” Binai-
nen, tarina 48.

Binaiset kertoivat halustaan nauttia toisen binaisen seurasta vapaasti, eikä suhteelta 
odotettu seksuaalista kontaktia. Toiveena oli löytää itseä ymmärtävä binainen, jo-
ka tukisi elämän vaikeissa tilanteissa. Läheisten ystävien tukea arvostettiin ja tuki 
koettiin äärimmäisenä tärkeänä niin emotionaalisesti kuin fyysisestikin (Johnson 
2011, 31). Syvälliset ystävyyssuhteet merkitsevät naiselle luottamuksellisia keskus-
teluja ja ymmärretyksi tulemisen kokemusta (Mäkinen 2013, 90). Niin keski-ikäiset 
binaiset kuin samanikäiset bimiehetkin olivat taipuvaisia salaamaan biseksuaali-
suutensa. Biseksuaaliselle ihmiselle ystävien tuki oli tärkeä (Mallon 2008b, 241) 
etenkin ulostuloprosessin aikana (Mallon 2008b, 249). 
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”Olen ollut salaa ihastunut samaa sukupuolta olevaan saman ikäiseen hen-
kilöön, siis toiseen binaiseen ja koen, että olen saanut kokea jotakin ainutker-
taista. Jotakin, joka on opettanut minulle jotakin arvokasta ihmisyydestä. 
Koin, että paras tukeni löytyi tästä ihmisestä, eikä mieleeni missään tilan-
teessa olisi tullut vaatia suhteeltamme muuta kuin henkistä yhteenkuuluvuu-
den tunnetta. Ystäväni ymmärtää minua täysin, ja meille kummallekin on 
tärkeää toisen tilanteen ymmärtäminen ja tukeminen. Tilanteeseemme ei lii-
ty minkäänlaista seksuaalista latautumista.” Binainen, tarina 60. 

Jotkut binaisista kokivat suurta vapautumisen tunnetta, koska pystyivät kertomaan 
biseksuaalisuudestaan heteromiehelleen. Binaisen tunteet toista binaista kohtaan 
olivat vahvat, mutta heteromiehen kanssa pitkään kestänyt liitto haluttiin säilyttää. 
Suhdetta heteropuolisoon arvostettiin, liittoon haluttiin panostaa ja sen puolesta 
taistella. Rakastava yhteys puolisoon auttoi selviämään elämän mukanaan tuomista 
haasteista ja traumoista (ks. Johnson 2011, 33). Jotkut halusivat kertoa omille per-
heenjäsenilleen ”ulostulostaan” (Mallon 2008b, 250), toiset taas halusivat kertoa 
biseksuaalisuudestaan vain heteropuolisolleen. Pareilta vaaditaan kärsivällisyyttä, 
motivaatiota ja valmiutta kehittyä ja kasvaa kriisitilanteessa ihmisinä sekä puo-
lisoina (Buchert 2007, 77). Kun biseksuaalisuudesta keskusteltiin ja kummatkin 
olivat avoimia, lopputulos oli yleensä hyvä. Binainen oli vapautunut salaamisen 
taakasta, ja heteromies oli saanut vahvistusta siihen, että bipuolisolla oli toiseen 
naiseen pelkkä ystävyyssuhde. 

”Paljon puhuimme mieheni kanssa myös siitä, millainen bi minä olen. Kai-
paanko vain seksiä naisen kanssa, elänkö kenties miehen kanssa kaivaten 
naista ja päinvastoin vai tulenko elämään aina kaksijakoisena. Että minul-
la voi olla vilpittömät tunteet kahteen ihmiseen yhtä aikaa. En osannut tä-
hän kysymykseen antaa vastausta miehelleni enkä osaa vastata vieläkään. 
Minun on hyvä olla näin. Ihastukseni kohteen kanssa olemme hyviä ystä-
viä. Tunteeni häntä kohtaan elävät yhä, mutta ne tunteet eivät aja minua 
ahtaalle eivätkä ahdista. Seksi ei kuulu välillemme. Enkä tällä hetkellä sitä 
kaipaakaan. Oleellisinta elämässäni on sen laadun parantuminen, kun sain 
kertoa miehelleni biseksuaalisuudestani. Koin, että kertominen vapautti mi-
nut jostakin, ja koin vapautumisen tunteen voimakkaana ja helpottavana 
tunnustamiseni jälkeen.” Binainen, tarina 59.

Parisuhteessa koetaan joskus tilanteita, joissa salaisuuksia peitellään ja joita kum-
pikaan puolisoista ei pystynyt paljastamaan. Asioiden peittely ja kokemusten sa-
laaminen saattoivat johtua myös halusta suojella puolisoa. Oman seksuaalisen 
moninaisuutensa salaava joutuu peittelemään monia tärkeitä asioita omassa elä-
mässään (Taavetti 2015, 35). Salaisuus kaivertaa ihmistä sisältä päin, ja se koetaan 
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ahdistavana. Keskeisintä parisuhteessa koettiin olevan avoimuus ja asioista ker-
tominen. Biseksuaalit joutuivat valitsemaan ”ulostulohetkensä” parisuhteessaan. 
Aluksi biseksuaalisuus saatettiin salata, mutta suhteen syvetessä ja luottamuksen 
kasvaessa siitä uskaltauduttiin kertomaan läheisille. (Webern ja Heffern 2008, 77.) 
Seuraavassa elämäntarinan katkelmassa binainen kertoo oman kokemuksensa 
”ulostulosta” parisuhteensa aikana. 

”Olin jonkin verran alle kolmekymmentä, kun kerroin biseksuaalisuudesta-
ni miehelleni. Asia ei miehessäni herättänyt juuri kummoisiakaan tunteita, 
ei ainakaan negatiivisia tunteita, päinvastoin. Näkökulmamme elämään on-
kin selvästi laajentunut. Alkuaikoina en uskaltanut heti kumppanilleni ker-
toa biseksuaalisuudestani, vaan siinä tuhrautui noin vuosi pari, ennen kuin 
asiasta keskusteltiin. Yllätyin hänen asenteestaan, joka oli tosi myönteinen 
jo valmiiksi. Hän ymmärsi minua täysin eikä pitänyt biseksuaalisuutta min-
käänlaisena ongelmana.” Binainen, tarina 15. 

Nuorempien henkilöiden kirjoittamista elämäntarinoiden katkelmista näkyy hyväk-
symisen kokemus. Niissä ilmenee, että binaisen ja heteromiehen välisissä parisuh-
teissa hyväksyminen ja samanhenkisyys olivat suhteen pohjavireenä. Molemmat 
tunsivat, ettei minkäänlaiseen salaamiseen ollut tarvetta. Myönteisten asioiden esille 
tuominen parisuhteessa edistääkin parisuhdetyytyväisyyttä. Kyky kuunnella puoli-
son syvimpiä tuntoja ja vastavuoroisesti toisen tarpeisiin reagoiminen on todellisen 
sitoutumisen alku (Johnson 2011, 117). Parisuhteessa on hyvä tuntea ja kokea, että 
kummankaan osapuolen tarvitse luopua oikeudestaan olla oma itsensä (Määttä 
2000, 30). Sekä binainen että heteropuoliso kokivat suhteessaan tulevansa rakas-
tetuksi ja hyväksytyksi puolisonsa taholta. Biseksuaalisuudessa saatetaan korostaa 
liikaa seksuaalisuutta, vaikka kyseessä ennemminkin on ystävyys-, kaveruus- tai 
jopa rakkaussuhde. Suhteeseen ei koeta kuuluvan myöskään suhteen ulkopuolista 
henkilöä. Kolmannen henkilön tulo suhteeseen koettiin luottamuksen menettä-
misenä ja pettämisenä. Parisuhteelta odotettiin molemminpuolista uskollisuutta 
(Mäkinen 2013, 40) ja rehellisyyttä. Parisuhteessa on tärkeää, että parit pääsevät 
todelliseen kosketukseen tunteidensa kanssa ja kykenevät avautumaan toisilleen 
(Johnson 2011, 118) sekä keskustelemaan toistensa kanssa. Parisuhteessa jatkuva 
kommunikointi luo pohjaa luottamukselliselle ja tasapainoiselle parisuhteelle. 

”Mieheni on hyvin tietoinen siitä, että tykkään myös naisista. Meillä ele-
täänkin päivä kerrallaan. Koen suhteemme olevan todella vahvalla poh-
jalla. Yhdessä sovitaan pelisäännöistä, ja molemmat osapuolet ovat tyyty-
väisiä tavalliseen arkeen. Itsessäni olen huomannut muutoksia, jotka ovat 
olleet eduksi suhteellemme. Itseluottamukseni on kasvanut, ja mieheni on 
tyytyväinen suhteeseemme. Meidän kohdallamme ei ole kolmatta osapuolta. 



105

Biseksuaalisuus meidän kohdallamme ei tarkoitakaan sitä, että tarvitsisim-
me suhteeseemme kolmannen eli naispuolisen osapuolen.” Binainen, tarina 
14.

”Koen parisuhteen täysin yksiavioiseksi. En hyväksy itseltäni tai mieheltäni 
seksiä selän takana muiden kanssa. Koen sen pettämisenä, ja se rikkoo suh-
teemme sopimusta ja mahdollistaa eron.” Binainen, tarina 55. 

Heteromiehen reaktiot huolestuttivat binaista, kun tieto binaisen omasta ”ulostu-
losta” (Webern ja Heffern 2008, 77) tuli heteropuolison tietoisuuteen. Nuoremmat 
binaiset olivat puhuneet seurustelukumppaneilleen jo suhteensa alusta asti omasta 
biseksuaalisuudestaan. Nuoret kokivat toinen toisensa ominaisuuksineen erilaisiksi 
ja yksilöllisiksi olennoiksi (Lehtinen ym. 2007, 14). Sen vuoksi nuorempien pari-
en puheissa biseksuaalisuutta ei mitenkään kyseenalaistettu, ujosteltu, salattu tai 
peitelty. Biseksuaalisuudesta puhumisen oli koettu olevan helppoa ja vaivatonta. 
Parisuhde koettiin tilaksi, jossa kumppanit itse päättivät, miten he parisuhteensa 
järjestivät. Aina seksuaalisesta suuntautumisesta kertominen ei aiheuta osapuolil-
le kriisiä, vaan ”ulostulo” saatettiin kokea helpoksi ja positiiviseksi kokemukseksi 
(Taavetti 2015, 36). Hyväksymisestä kertovissa elämäntarinoissa korostettiin re-
hellisyyden ja avoimuuden merkitystä, kuten seuraavastakin katkelmasta ilmenee.

”Biseksuaalisuudestani puhumista en ole kokenut millään lailla hankalaksi 
asiaksi. Minua ei ole ujostuttanut, enkä ole millään tavalla salaillut seksu-
aalista suuntautumistani. Itse olen heti suhteeni alussa ilmoittanut olevani 
biseksuaalinen. Olen suurimmaksi osaksi seurustellut ainoastaan ihmisten 
kanssa, jotka ovat ilmoittaneet olevansa heteroita. Kertominen heille on ollut 
helppoa, ja kaikki kumppanini ovat kokeneet biseksuaalisuuteni positiivisena 
tai sitten aivan neutraalina asiana.” Binainen, tarina 26.

Elämäntarinoiden katkelmissa arvostettiin sitä, että osapuolet huomioivat toistensa 
tunteet ja asettivat yhteisiä päämääriä. Biseksuaalisuuden julkitulo parisuhteessa 
laukaisi kummassakin puolisossa myönteisen kehitysprosessin. Kehitysprosessin 
eri vaiheissa persoonallisuuden muutos on mahdollinen (Lehtinen ym. 2007, 23), 
kun parisuhteen ilmapiiri koetaan sallivaksi. Sosiaalisissa suhteissa ihminen ke-
hittyy ja muuttuu. Sosiaaliset suhteet muokkaavat ja määrittävät yksilön kehitystä 
sosiokulttuurisessa ympäristössä. (Lehtinen ym. 2007, 15.) Kumppanien kehitys-
vaiheella ja ”ulostulolla” oli vaikutusta yksilöihin, mutta myös parin kehitykseen, 
toimintaan ja onnellisuuteen. Jokainen pari eteni kehitysprosessiaan omalla yksi-
löllisellä tavallaan (Dodd ja Booker 2008, 67). Parisuhteen näkökulmasta on tärkeä, 
että osapuolet uskaltavat puhua asioista avoimesti ja rehellisesti (Pukkala 2006b, 
67). Tämän tutkimuksen parisuhteissa uskallus palkittiin, ja osa heteromiehistä 
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otti tiedon puolisonsa biseksuaalisuudesta tavallisena asiana, kuten seuraavasta 
kommentista huomaa. 

”Koen vaimoni biseksuaalisuuden ihan tavallisena asiana. Voihan se jostakin 
olla kiinnostavakin, minua se ei innosta eikä inhota. Ihan normaaliahan se 
on.” Heteromies, tarina 32. 

Toiset kokivat biseksuaalisuuden tulleen julki fantasioiden yhteydessä. Näissä tilan-
teissa ei koettu menettämisen pelkoa, salailua tai kriisejä eikä erilaisuuden tunteita 
tai torjuntaa. Kirjoitetuista elämäntarinoiden katkelmista ilmeni parien olevan rak-
kaussuhteissaan onnellisia ja tyytyväisiä. Rehellisyys parisuhteessa koettiin lisäävän 
suhteen kestävyyttä (Pukkala 2006b, 67). Biseksuaalisuuden julkitulolla ei koettu 
olevan vaikutusta parin elämään. Elämäntarinoiden katkelmista välittyi tunne, että 
parit olivat oman elämänsä rakentajia ja säätelijöitä. Jokainen pari koki oikeudek-
seen tehdä itse ratkaisunsa toiveidensa ja tavoitteidensa mukaisesti (Määttä 2000, 
181). Binaisten ja heteromiesten kirjoittamista elämäntarinoiden katkelmista huo-
mataan, että sopeutuminen muuttuviin toimintaympäristöihin vaatii kummaltakin 
eron tekemistä menneeseen ja uusien toimintatapojen oppimista. Puolisot ottivat 
riskin ja keskustelivat toistensa kanssa ja näin jakoivat herkät asiat, paljastivat haa-
voittuneisuutensa ja loivat välilleen kestävän tunnesiteen (ks. Johnson 2011, 120). 

”Biseksuaalisuuteni tuli hyvin luonnollisesti esiin omien fantasioiden kerto-
misen yhteydessä. Mies ei kriiseillyt asiasta, ehkä jopa hieman innostui tie-
dostaessaan, että fantasioin myös naisista. En missään vaiheessa pelännyt 
puolisoni menettämistä, en ole koskaan osannut suhtautua seksuaalisuuteeni 
jotenkin ”kaapissa olevana”, vaikken sitä ole kaikille kuuluttanutkaan.”  
Binainen, tarina 20. 

5.6 PARIEN KÄSITYS BISEKSUAALISUUDESTA 

Tässä kolmannessa konstruoidussa ydinkertomuksessa kerron parien käsityksiä 
biseksuaalisuudesta. Julkisuudessa biseksuaalisuudesta on erilaisia käsityksiä. Mää-
ritelmien hajanaisuuteen vaikuttaa biseksuaalisuuden näkymättömyys. Biseksuaalit 
eivät itse tuo aktiivisesti julki käsitystään biseksuaalisuudestaan. Kiinnostavana 
pidän tietoa siitä, kenen halusta ollaan näkymättömiä ja vaietaanko biseksuaalisuu-
desta oma-aloitteisesti. Näkymättömyyttä saattaa ohjata ulkoapäin biseksuaaleihin 
vaikuttava vaientava ja voimakas heteronormatiivisuuden paine. Heteronormatii-
visuus on käsite, joka kohdistuu niihin ihmisiin, jotka eivät ”sovi” seksuaalisuuden 
normiin ja jotka tehdään näkymättömiksi tai vaiennetaan (Qween ym. 2004, 3). 
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Terminä heteronormatiivisuus on jäänyt ”monimuotoisuus”-keskustelujen ul-
kopuolelle. Jokainen ”ulostulija” kohtaa heteronormatiivisuuden paineen. Tämän 
jokainen kokee omalla tavallaan, mutta yhteiskunta voi myös helpottaa, auttaa ja 
olla suvaitsevampi. Heteronormatiivisuus kuvaa prosesseja, joiden kautta yhteis-
kunnalliset instituutiot vahvistavat käsitystä ihmisten jakautumisesta kahteen eri 
sukupuoleen eli miehiin ja naisiin (Qween ym. 2004, 3). Halu samaa sukupuolta 
kohtaan koetaan hämmentävänä ja salassa pidettävänä, ja siihen kohdistuu ul-
koapäin vahvana heteronormatiivinen viesti ”älä kysy, älä kerro” (Yoshino 2000, 
5). Sen vuoksi jotkut kokivat luonnollisena kertoa biseksuaalisuudestaan ainoas-
taan niille ihmisille, joihin luotettiin. Heteronormatiivisuus tulee esille ihmisten 
puheissa, joissa heteroseksuaalisuus koetaan ainoaksi oikeaksi tavaksi elää ja olla. 
Seuraavassa elämäntarinan katkelmassa bimies pohtii omaa biseksuaalisuuttaan 
ja sen merkitystä itselle. 

”Toisaalta minä koen nykyään biseksuaalisuuteni niin luontevana osana it-
senäni, ettei se hirvittävästi askarruta eikä ahdista. Se vain on parasta pitää 
omana tietonaan ja jakaa vain niiden ihmisten kanssa, joihin voi luottaa.” 
Bimies, tarina 39. 

Biseksuaalit ovat moninainen ja seksuaalisesti joustava ryhmä, jonka halu voi koh-
distua kumpaankin sukupuoleen. Biseksuaalit eivät syrji muita ihmisiä sukupuolen 
perusteella (Yoshino 2000, 4). Syrjintä nähdään toimintana, jossa muut asetetaan 
huonompaan asemaan ilman hyväksyttävää syytä (Taavetti 2015, 27). Biseksuaalien 
oma käsitys itsestään ei sisällä huonoja tai halventavia ilmaisuja. Biseksuaalit voivat 
käsityksensä mukaan sitoutua joko naiseen, mieheen tai henkilöön, ja heillä on 
halu seurustella vastakkaisen tai samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa omien 
mieltymysten mukaisesti. (Yoshino 2000, 10.) Biseksuaalien vetovoima kohdis-
tuu heteroseksuaalisuus–homoseksuaalisuus-kategorian ulkopuolelle. Bi-ihmisten 
kohdalla se tarkoittaa joustavuutta valita itselleen samaa tai eri sukupuolta oleva 
kumppani. Kumppani voidaan valita samaa sukupuolta olevasta homoseksuaali-
sesta persoonasta tai eri sukupuolta edustavasta heteroseksuaalisesta henkilöstä. 
Seuraavassa keski-ikäinen bimies pohtii käsitystään omasta seksuaalisuudestaan: 

”Omalta kohdaltani en voi sanoa, että olisin hylännyt perinteisen homo/he-
tero-ajattelun, vaan olen kasvanut tähän ”bi-ajatteluun” jo siitä asti, kun 
seksuaalisuuteni on herännyt. Oikeastaan minulle ihminen ei tarvitse olla 
hetero, homo taikka bi. Henkilössä viehättää hänen oma persoonansa ja ole-
muksensa, johon kuuluu osana viehättävyys, empaattisuus, seksuaalisuus, 
naisellisuus tai miehekkyys ja mitä ikinä ihmisessä on eri juttuja. Tosin on-
han ollut minullakin aikaisemmin aikoja, jolloin olen koittanut puristaa it-
seni ajattelemaan perinteisesti, mutta en ole pystynyt muuttamaan itseäni 
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sellaiseen. Itselleni ns. täysi hetero tai täysi homo ovat kummatkin kuitenkin 
jotenkin vieraita, ja en voi täysin käsittää heidän ajatusmaailmaansa, toisin 
kuin bi, joka on mielestäni se luonnollisin tapa tuntea ja ajatella.” Bimies,  
tarina 37. 

Bi-identiteetin omaavat henkilöt liikkuvat joustavasti sektorilla mies/nainen, he-
tero-/homo eivätkä halua rajoittaa kanssakäymistään pelkästään seksuaalisuuteen 
tai sukupuoleen, vaan keskittyivät myös sosiaaliseen vuorovaikutukseen (Watson 
2014, 106). Kokemukset ja muistot muuttuvat koko ajan, kuten ihmisen identi-
teettikin. Biseksuaaliset ihmiset saattavat suhteessaan kaivata toista sukupuolta. 
Ihastumisen kohde voi myös vaihdella. Toisilla biseksuaalisuus voi toteutua pelkäs-
tään tunteina tai ajatuksina, toisilla se taas voi kohdistua molempiin sukupuoliin. 
Seuraavassa elämäntarinan sitaatissa binainen pohtii omaa kiinnostustaan ja sitä, 
miten hänen kiinnostuksen kohteensa voivat käytännössä vaihdella sekä samaa 
että vastakkaista sukupuolta kohtaan.

”Oma käsitykseni biseksuaalisuudestani tarkoittaa itselleni ensisijaisesti sek-
suaalista kiinnostusta molempiin sukupuoliin, toissijaisesti halua seurustella 
molempien sukupuolien kanssa. Tarkoitan tällä sitä, että ollessani parisuh-
teessa olen tunne/romanttisella 110 % sitoutunut kumppaniini, oli kumppani 
sitten mies tai nainen. Sen sijaan suhteessa ollessanikin voin haluta seksuaa-
lisesti ”puuttuvaa” sukupuolta – eli omassa tilanteessani naista.” Binainen, 
tarina 5. 

Bi-ihmisten elämäntarinat muotoutuivat sanoista, jotka nousivat kokemuksista ja 
muistoista, joilla elämää rakennettiin ymmärrettäväksi. Näissä elämäntarinoissa 
ihmiset määrittelivät seksuaalisuuttaan. Joidenkin käsitys omasta biseksuaalisuu-
tensa määrittelystä kesti verrattain kauan johtuen määrittelyn vaikeudesta tai siitä, 
ettei henkilö halunnut lokeroida itseään kuuluvaksi mihinkään ryhmään. Jokainen 
koki oman biseksuaalisuutensa omanlaisenaan ja varmuus oman sisimmän var-
mistumisesta otti aikansa. Biseksuaaliset ihmiset saattoivat olla myös vastahakoisia 
paljastamaan biseksuaalisuuttaan perheilleen (Scherrer 2013, 242). Joillekin sek-
suaalisen identiteetin muodostuminen, ”ulostulo” ja identiteetin kehitys saattoivat 
olla pitkä ja monimutkainen prosessi (Olson 2011, v). Identiteetin kehittymiseen 
mielletään kuuluvaksi tunnustaminen, ulostulo, fantasiat ja itsensä hyväksyminen 
(Diamond 2005, 79). Biseksuaalisuudesta on vallalla myös erilaisia uskomuksia 
eli stereotypioita, jotka biseksuaaliset ihmiset saattavat kokea hämmentävinä ja 
jopa itseä leimaavina asioina. Näissä leimaavissa stereotypioissa tuodaan esille, että 
biseksuaalisilla ihmisillä on useita seksikumppaneita eivätkä he pysty sitoutumaan 
yhteen henkilöön (Scherrer 2013, 241). Myönteisestä näkökulmasta tarkasteltuna 
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stereotypiat toimivat peilinä, jota vasten seksuaalinen moninaisuus avautuu koko 
kirjossaan (Vilkka 2014, 115).

Nämä kielteiset ja leimaavat stereotypiat loukkaavat ja hämmentävät biseksuaa-
lisia ihmisiä. Uskomustarinat saavat biseksuaalisessa ihmisessä aikaan hämmen-
nystä, pelkoa ja herkkäuskoisuutta (Scherrer 2013, 241). Seuraavassa elämäntarinan 
katkelmassa bimies kertoo oman käsityksensä bi-identiteettinsä kehittymisestä ja 
epäluulojen kohteena olemisesta sekä ympäristön taholta tulevasta leimaamisesta. 
Hämmentävät tilanteet eivät kuitenkaan vaikuttaneet bi-ihmisen kokemukseen ja 
oman bi-identiteetin kyseenalaistamiseen. Bimiehen mielikuva omasta biseksuaa-
lisuudestaan perustuu yksilölliseen kokemukseen ja pitkälliseen ajatteluun. 

”Aloin tulla kunnolla sinuksi biseksuaalisuuteni kanssa vasta avioeroni jäl-
keen, noin 28-vuotiaana. Tässä vaiheessa ikään kuin annoin itselleni luvan 
seurata ihastumisiani niiden loogisiin tuloksiin. Ehdin olemaan vain puo-
lisen vuotta sinkkuna, mutta sinä aikana minulle tuli hyvin selväksi, et-
tä todellakin olen kiinnostunut myös miehistä. Tuona aikana jouduin myös 
käytännön tasolla toteamaan, että biseksuaalin asema suomalaisessa kult-
tuurissa voi olla sekä epäluulojen kohteena olemista että ympäristön leimaa-
mana yliseksuaalistettuna.” Bimies, tarina 52. 

Bimies ja binainen käsittelivät kirjoittamissaan elämäntarinoissaan biseksuaali-
suuttaan, jonka he ymmärsivät kokonaisvaltaiseksi tilaksi, johon sisältyivät  tunteet, 
käsitykset ja kokemukset itsestä, muistot, seksuaalisuus ja identiteetin määrittely. 
Tutkittavien kaikkia kokemuksia tai muistoja ei ehkä sisällytetty niihin elämän-
tarinoihin, jotka kerrottiin tässä tutkimuksessa muille. Tärkeimmäksi asiaksi bi-
seksuaalisuuden määrittämisessä muodostui oma ymmärrys biseksuaalisuudesta, 
joka pohjautui omaan kokemukseen ja ajatteluun. Ihmisen seksuaalisuus on ko-
konaisuus, johon sisältyvät seksuaaliset fantasiat, seksuaalinen käyttäytyminen, 
seksuaalinen ja sukupuolinen suuntautuminen, identiteetti, emotionaaliset tunteet 
sekä romantiikka (Olson 2011, 7). Bi-ihmisen elämään sisältyi haastavia tilanteita, 
joita tunteet säätelivät ja kontrolloivat. Tunteet vaikuttivat ihmisen tapaan ajatella, 
tuntea ja käyttäytyä (Reeve 2005, 315). Tunteet ohjaavat ihmisen käyttäytymistä 
tiettyyn suuntaan (Ojajärvi 2012, 230). 

Konstruktionistisessa ajattelutavassa korostuu ihmisen käsitys ja tieto omista 
tunteistaan, joiden ilmaisuun ihminen käyttää apunaan omaa kieltään (Forsberg 
2006, 30). Kvalen (1996, 38, 42) mukaan tieto on sosiaalisesti konstruoitu todel-
lisuus, arvosidonnaista, paikallista ja tutkijan näkökulmasta riippuvainen. Tutki-
muksessani narratiivisuus tulee esille tutkittavien elämäntarinoissa, elämäntarinan 
katkelmissa ja analysoinnissa. Seuraavassa tarinassa ihminen on pohtinut bisek-
suaalisuuttaan ja tunteitaan sekä näiden merkitystä itselleen.
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”Biseksuaalisuus on mielestäni paljon muutakin kuin seksiä. Se on sitä, et-
tä kykenet tunnetasolla tuntemaan samoin kumpaakin sukupuolta kohtaan. 
Tunnetasolla se tarkoittaa olemista joustava tai moninainen sekä miestä et-
tä naista kohtaan. Minulla on mies, minulla on nainen ja suhteeni heihin on 
täysin erilainen, tunnesiteenä ja käytännön tasolla.” Binainen, tarina 14. 

Bi-ihmiset pystyvät tuntemaan kumpaakin sukupuolta kohtaan rakkauden, kiinty-
myksen ja intohimon tunteita. Tunteet näkyvät ihmisessä rakkautena, mielihyvänä 
ja lämpiminä tunnekokemuksina (Määttä 2001, 21). Ihminen kohdistaa rakkautensa 
henkilöön, joka vastaa rakastuneen odotuksiin. Biseksuaaliset ihmiset kokevat ja 
ylläpitävät romanttisia suhteita parisuhteissaan (Weber ja Heffern 2008, 77). Monet 
biseksuaalit tunsivat vetoa kumpaankin sukupuoleen jo murrosikäisenä ja halusi-
vat välittää itsestään rakkausväritteistä tarinaa. Osa kiinnostui biseksuaalisuudesta 
ennen murrosikää, toiset taas vasta keski-ikäisinä. Jotkut ihmiset tutkivat omaa 
sukupuoli-identiteettiään lapsuudesta aina aikuisuuteen asti (Davis 2008, 89). 

”Ymmärsin olevani biseksuaali, kun olin 16-vuotias, mutta ihan lapsesta 
asti olen tuntenut vetoa molempiin sukupuoliin. En vain kiinnittänyt esim. 
12-vuotiaana asiaan sen enempää huomiota. Toisin sanoen en ajatellut sa-
maan sukupuoleen kohdistuvien ajatuksieni olevan millään lailla epänor-
maaleja (kuten ehkä tavallisesti murrosikäinen ajattelisi). Pidän itseäni aika 
lailla 50-50 biseksuaalina eli pidän yhtä paljon sekä naisista että miehistä.” 
Binainen, tarina 21. 

Joillakin saattaa olla käsitys, että biseksuaaliseksi identifioituneet ihmiset ovat 
kokeilunhaluisia ja etsivät haluilleen aina uusia kohteita. Biseksuaalisilla ihmisillä 
on monenlaisia kokemuksia, kun he ovat suhteessa samaa tai eri sukupuolta olevien 
henkilöiden kanssa (Weber ja Heffern 2008, 77). Kuitenkaan biseksuaalit eivät 
eroa homoista, heteroista tai muista seksuaalisesti moninaisista ihmisistä millään 
tavalla. Jotkut eivät halua korostaa biseksuaalisuuttaan tai yleensä seksuaalisuutta, 
vaan korostavat enemmän sanoja persoona ja ihminen. Sanana biseksuaalisuus 
viestittää kahtia jakautumista, jonka perusteella bi-ihmisistä luodaan tarinaa yli-
seksuaalisina. Yliseksuaaliseksi leimaaminen saattaa jättää jäljen ihmiseen, mikä 
voi johtaa ihmisen syrjäytymiseen. Biseksuaalien sitoutumista yhteen sukupuoleen 
kyseenalaistetaan helposti, etenkin jos he ovat suhteessa vastakkaiseen sukupuo-
leen (Scherrer 2013, 241). Biseksuaaliset ihmiset eivät kuitenkaan ole sen enempää 
yliseksuaalisia kuin muutkaan. 

”Biseksuaalisuus ei tarkoita pelkästään kokeilunhalua, uskottomuut-
ta tai toista sukupuolta olevaa rakastettua eikä seksiä tunteakseen itsensä 
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kokonaiseksi. Biseksuaalit omaavat järjen ja moraalisen ajattelun sekä tun-
teet siinä missä kaikki muutkin.” Binainen, tarina 42.

Biseksuaalisuuden määrittelyyn vaikuttaa se, miten ihminen näkee ja määrittelee 
itse itsensä. Jotkut pohtivat pitkään seksuaalisuuttaan ennen kuin määrittelevät 
ja kertovat itsestä biseksuaalista tarinaa. Jokaisen henkilön ulostuloprosessi on 
erilainen ja vaihtelee yksilöllisesti (Mallon 2008, 247). Itsensä nimeäminen bisek-
suaaliseksi tarkoittaa samaistumista muihin itsensä biseksuaaliseksi nimenneisiin 
henkilöihin. Payumo ym. (2009) selvittivät perin pohjin biseksuaalisuuden merki-
tystä yksilölle. Monet määrittelivät itsensä biseksuaaliksi, koska tunsivat fyysistä, 
emotinaalista ja seksuaalista vetoa sekä miehiin että naisiin. Jotkut taas kertoivat 
omista biseksuaalisista tunteistaan, mutta eivät kuitenkaan pitäneet itseään bisek-
suaaleina. (Payumo ym. 2009, 38.) 

”Pohdin vuosia, olenko vain hämmentynyt hetero, piilossa oleva homo tai bi-
seksuaali vai mikä minä oikein olen? Olen kuitenkin selvittänyt itselleni, mi-
tä biseksuaalisuus merkitsee minulle. Se merkitsee minulle samaa kuin Setan 
määritelmä suuntautumisen jatkumosta eli eli homosta heteroon ja, että bi-
ihmiset ovat jossain siinä ääripäiden välissä. Ihmiset ilmoittavat itse, mitä 
ovat, mitä ovat suuntaumukseltaan, ja hetero voi olla, vaikka olisi joskus sa-
maa sukupuolta koittanut. Tai voi olla biseksuaali ilman, että olisi ikinä fan-
tasioitaan toteuttanutkaan.” Bimies, tarina 18. 

Jotkut biseksuaaleista kertovat tarinassaan kokevansa seksuaalisen moninaisuuden 
rikkautena. Biseksuaalisuus tarkoittaa kunkin henkilön tuottaman tarinan näkökul-
masta yksilöllisesti määritettyä käsitystä biseksuaalisuudestaan. Jotkut biseksuaa-
leista haluavat olla saman kumppanin kanssa koko elämänsä ajan, joillakin on ollut 
useita kumppaneita ja jotkut eivät hakeudu kenenkään kanssa suhteeseen (Weber 
ja Heffern 2008, 71). Seuraavassa on erään tutkimukseen osallistuneen käsitys 
omasta biseksuaalisuudestaan, jota hän on pohtinut ja rakentanut sekä arvioinut 
uudelleen kirjoittamassaan elämäntarinassa: 

”Oma käsitykseni biseksuaalisuudesta tarkoittaa seksuaalista rikkautta ja 
moninaisuutta sekä kykyä tuntea rakkauden ja eroottisuuden tunteita sekä 
mieheen että naiseen.” Bimies, tarina 16.
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6  BISEKSUAALISUUDEN JULKITULO JA  
HETERO NORMATIIVISUUDEN PAINE

6.1 NAISEN HÄMMENTÄVÄ ILMOITUS 

Tutkimukseen osallistuneet parit olivat luoneet suhteestaan turvallisen ja vakaan. 
Solmittu liitto oli jatkunut pitkään, joidenkin parien liitot olivat kestäneet jopa 
vuosikymmeniä. Yhteiselämä oli ollut seesteistä ja sen uskottiin jatkuvan tulevaisuu-
dessakin. Parit uskoivat suhteensa olevan heteroseksuaalinen. Heteronormatiivinen 
parisuhde nähtiin normaalina, luonnollisena, hyväksyttävänä ja hallitsevana tilana 
(Perlesz ym. 2006, 183). Heteroseksuaalisuus koettiin oikeutetuksi, toivotuksi ja 
lähes ainoaksi mahdollisuudeksi tavaksi olla ihminen (Lehtonen 2003, 32). ”Yh-
teiskunnassamme ihmisen oletetaan olevan heteroseksuaalinen” (Jämsä 2008, 29) 
eikä muunlaista parisuhdetta oletettu olevan. 

Binainen oli joutunut uudelleen rakentamaan elämäntarinaansa, johon oli bi-
seksuaalisuuden julkitulon myötä tullut muutos. Yllättävät tapahtumat binaisen 
elämässä johtivat siihen, että binainen joutui uudelleen tulkitsemaan oman elä-
mänkulkunsa juonta. Binaisen yllättäen herännyt kiinnostus toiseen binaiseen ai-
heutti binaiselle itselleen hämmennyksen, epätoivon, pelon ja ahdistuksen tunteita. 
Ihastuminen naiseen näytti olevan binaiselle itselleen kokemus, johon ei osattu 
millään tavalla suhtautua. Binainen halusi itse varmistaa itselleen, oliko mahdollis-
ta rakastaa myös naista. Binainen tunsi pelkoa ja epätoivoa uudesta tilanteestaan, 
koska binainen ei kokenut hallitsevansa uutta tilannettaan. Binainen pelkäsi, et-
teivät heteromies ja yhteiset lapset haluaisikaan jatkaa yhdessäoloa, mikäli bisek-
suaalisuus paljastuisi.

”Olin ihastunut toiseen naiseen, mutta en uskaltanut kertoa totuutta puoli-
solleni, koska pelkäsin hylkäämistä ja sitä, että puolisoni jättäisi minut. Pel-
käsin myös lasteni menettämistä ja sitä en kestäisi. Kerroin luotettavaksi ko-
kemalleni toiselle binaiselle biseksuaalisuudestani. Hän ymmärsi tilannettani 
ja kertoi omasta biseksuaalisuuden tunnustamisestaan minulle.” Binainen, 
tarina 5. 

Binainen sai tukea muilta internetin keskustelupalstoilla tapaamiltaan binaisilta. 
Samassa asemassa oleville binaisille oli helppo puhua omasta biseksuaalisuudes-
taan, tunteistaan ja tuntemuksistaan. Binainen tunnusti biseksuaalisuutensa muille 
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internetissä tapaamilleen binaisille (Burke 2000, 591). Binaisen kokema tunneko-
kemus aiheutti prosessin, jonka tuloksena binainen nimesi itsensä biseksuaaliseksi. 
Tunnustaminen oli binaiselle queerin ajatusmallin mukainen teko, jossa hän ky-
seenalaisti heteroseksuaalisuutensa ja tunnustautui biseksuaaliseksi. Seksuaalises-
sa identiteetissä koetut muutokset saattoivat johtaa seksuaalisen suuntautumisen 
muutokseen. Binainen oli saanut tukea identiteetin kehitykselleen toisilta binaisilta. 
Näiden keskustelujen pohjalta binainen nimesi ja tunnustautui biseksuaaliseksi. 
Kyseessä oli Judith Butlerin (1990) tarkoittama sukupuolen ja seksuaalisuuden 
performatiivinen (esityksellinen) tekeminen ja toisto (Butler 1990, 178) binaisen 
arkielämässä. Butlerin (1990) mukaan sukupuoli-identiteetti perustuu jatkuvaan 
esittämiseen ja toistoon. Sukupuoli-identiteettiä pidetään yllä toiston kautta erilai-
sissa arkipäivän ruumiillisissa teoissa. Näiden tekojen koetaan olevan identiteetin 
ilmauksia, jotka ovat performatiivisen sukupuolikäsityksen mukaan identiteetin 
tuottavia tekoja. (Butler 1990, 8, 19, 25.)

Binaisen ilmoitus omasta biseksuaalisuudestaan aiheutti hämmentävän tilan-
teen heteromiehelle. Myös heteromies joutui tilanteeseen, jossa hänen elämän-
kulkuunsa tuli muutos. Heteromies joutui määrittelemään uudelleen identiteet-
tiään, arvojaan ja elämänsä tavoitteita. Biseksuaalisuuden tunnustuksella oli ollut 
merkittävä rooli bi-identiteetin rakentumisessa. ”Kaapissa olo” oli ollut binaiselle 
salaamista, peittelyä ja seksuaalisuuden näkymättömyyttä. Salaamisen syitä onkin 
monia, eikä asiaan vaikuta se, onko kyseessä nuori vai vanhempi henkilö (Jantunen 
2014, 1). Binaiselle itselleen biseksuaalisuuden selviäminen oli järkytys, josta ulko-
puolisille ei uskallettu puhua. Heteronormatiivinen paine aiheutti sen, että binainen 
salasi biseksuaalisuutensa. Heteromiehen ja binaisen liitto oli heteroseksuaalinen, 
eikä sen kuviteltu muunlaisen olevankaan. Syntynyt tilanne aiheutti binaiselle elä-
mänkriisin, joka ilmeni ahdistuksen, pelon, turhautumisen ja syyllisyyden tunteina 
(Backman ym. 2012, 2). Biseksuaalisuudesta kertominen toimi binaiselle itselleen 
tekona, joka auttoi häntä jäsentämään ja uudelleen muotoilemaan tilannettaan. 

”Olin peloissani, hämmentynyt, turhautunut, epätoivoinen ja täynnä ristirii-
taisia tunteita. Olin rakastunut naiseen. Toisaalla painoi liitto, toisaalla uusi 
upea tunne, joskin yllättävään suuntaan. Kerroin miehelleni biseksuaalisuu-
destani, koska en pystynyt pitämään sitä sisälläni. Mieheni koki sen loukka-
uksena itseään kohtaan ja pohti mielessään eron hakemista. Mieheni sanoi, 
ettei ole varma, voiko hän hyväksyä minut tällaisena. Liittomme oli kriisis-
sä, ja olimme tahoillamme surullisia. Kerroin miehelleni, etten ole pettänyt 
häntä, koska en ole ollut suhteessa mieheen. Eihän kyse ollut lainkaan seksin 
harrastamisesta kenenkään ulkopuolisen kanssa. Kyse on ihmisestä, joka ky-
kenee rakastamaan kahta sukupuolta. Näin informoin miestäni, ja ihmeek-
seni hän kuunteli minua ja sen jälkeen pystyimme vähitellen keskustelemaan 
asiasta rauhallisesti ja rakentavasti.” Binainen, tarina 47. 
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Heteromies koki loukatuksi tulemisen tunteita, joita aluksi oli vaikea unohtaa ja 
antaa anteeksi (Määttä 2005, 161; Buchert ym. 2007, 27, 35). Joidenkin miespuo-
listen heteropuolisoiden kirjoittamissa elämäntarinoiden katkelmissa aisti surun ja 
kiukun tunteita. Surun tarkoituksena on antaa ihmiselle aikaa jäsentää ajatuksia, 
tunteita ja tavoitteitaan (Häkkänen-Nyholm ja Nyholm 2015, 57). Vaikeiden tun-
teiden läpikäyminen tuntui aluksi ylipääsemättömältä kokemukselta, joka saattoi 
aiheuttaa jopa syömis- ja nukkumishäiriöitä (Fisher 2010, 207). Kun tilannetta 
päästiin purkamaan, löysivät osapuolet ratkaisuvaihtoehtoja tilanteelleen. Kestä-
vässä parisuhteessa koetaan ajoittain etäisyyttä ja vierautta, jossa kuitenkin ede-
tään vähitellen läheisyyteen ja yhteenkuuluvuuteen (Linge ja Josefsson 2010, 20). 
Heteromies ja binainen olivat kokeneet elämäntilanteessaan äkillisen muutoksen. 
Näihin parin yhteisiin elämästä kertoviin elämäntarinoihin oli tullut uudenlainen 
juoni, jossa alkuperäiset tarinat näyttäytyivät pätemättöminä.

Kun parit löysivät toimivan keskusteluyhteyden toisiinsa, tilannetta työstettiin 
rauhallisesti, rakentavasti ja perinpohjaisesti, jolloin päästiin usein myös myöntei-
seen lopputulokseen. Riitelyn koettiin kuuluvan parisuhteeseen, mutta oleellisena 
pidettiin sitä, ettei suuttumusta ja vihaa lakaistu maton alle (Pukkala 2006b, 73). 
Binainen ja heteromies olivat puhuneet tunteistaan ja sopineet binaisen oikeudesta 
pitää yhteyttä toiseen binaiseen ystävänä. Fyysistä suhdetta kumpikin osapuoli piti 
pettämisenä. Binaisen kirjoittamasta elämäntarinan katkelmasta ilmeni, ettei binai-
nen kokenut pettävänsä heteromiestään, koska suhteen ulkopuolinen kumppani ei 
ollut mies. Binainen sai heteromieheltään luvan naisten välisiin suhteisiin. Hetero-
mies ei ollut mustasukkainen binaisen suhteesta toiseen binaiseen, koska hetero-
mies koki, ettei binaisen rinnakkaissuhde toiseen binaiseen uhannut parisuhdetta. 

Parit olivat avautuneet toisilleen, lujittaneet tunnesiteitään sekä vapautuneet 
ahdistavasta tilanteesta (Pukkala 2006b, 79). Koettu yhteinen parisuhdetta koet-
televa kriisi oli toiminut parisuhteessa muutoksen käynnistäjänä. Ahdistavan krii-
sitilanteen laukeaminen oli keventänyt parin henkistä kuormaa. Sekä binainen että 
heteromies kävivät läpi vaihetta, jossa kumpikin teki tahollaan valintoja ja päätöksiä 
tulevaisuuden suhteen. Kumpikin oli tuntenut pelkoa ja toivottomuutta, joka oli 
horjuttanut molempien osapuolien uskoa elämän ennustettavuuteen ja mahdol-
lisuuteen hallita elämää (ks. Johnson 2011, 129). Sopeutumisprosessiin liittyvät 
tarinat kertoivat, että kriisi oli ollut vaativa, mutta kannattava. Vaikeista tapahtu-
mista selviytymisen uskotaan vahvistavan ja lujittavan itsetuntoa sekä kokemusta 
erilaisissa elämäntilanteissa ja -kriiseissä (Laitinen 2014, 177). Parisuhdekriisi ja 
ratkaisuvaihtoehtojen löytyminen voivat jatkua vuosia (Huuska 2011, 256). Vaikka 
heteromies tarinassaan oli pohtinut jopa eroa, vaihtoehtoja oli kuitenkin löytynyt, 
ja molempien tarinoista kävi ilmi, ettei kummallakaan puolisoista ollut eroaikeita. 

”Lopulta pääsin selville vesille ja lupasin rakastaa häntä omana itsenään. 
Halusin oppia hyväksymään ja ymmärtämään häntä. Ja ennen kaikkea 
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haluan jakaa elämäni hänen kanssaan edelleen. Vaimoni bisseys ei tarkoita, 
että itse olisin vajavainen miehenä.” Heteromies, tarina 51. 

Binainen ja heteromies kertoivat omaa kriisistä selviytymistarinaansa, jossa puhu-
minen koettiin yhdeksi kriisistä selviytymisen keinoksi. Heteromies oli selvinnyt 
shokkivaiheen hämmennyksestä ja pystynyt puhumaan tilanteestaan. Selviytymis-
prosessi oli käynnistynyt, kun petetty osapuoli oli toipunut kriisin aiheuttamasta 
shokkitilastaan (Buchert ym. 2007, 32). Heteromiehen toipuminen traumaattisena 
pitämästään tilanteesta oli edennyt myönteisesti. Tutkimukset osoittavat miesten 
olevan naisia kestävämpiä toipujia traumaattisista tilanteista (Ojanen 2013, 39). 
Heteromiehen positiivinen asenne oli tukenut ja kannustanut miestä hyväksymään 
syntyneen tilanteen, ja se saikin aikaan helpotuksen, huojennuksen sekä rohkais-
tumisen tuntemuksia (Watson 2014, 119) molemmissa osapuolissa. 

Tarinoista voi tulkita, että hyvä, luottamuksellinen ja vuorovaikutuksellinen pa-
risuhde luo pohjaa myönteiseen ratkaisuun pääsylle. Turvallisesti kiintyneet parit 
selvisivät tielleen osuvista kipeistä asioista paremmin, eikä kumpikaan suhtautu-
nut avoimen vihamielisesti puolisoonsa (Johnsson 2011, 30). Parisuhdetarinoissa 
koettiin, että luottamusta lisäsi, jos puolisot tunsivat olevansa parisuhteessaan tasa-
vertaisia kumppaneita ja pystyivät tukemaan toisiaan. Tärkeimmäksi sopeutumista 
edistäväksi tekijäksi on tutkimusten mukaan todettu olevan sosiaalinen tuki (Ojanen 
2013, 39). Useampien läheisten kohdalla tieto, tuki ja aika auttoivat sopeutumaan 
seksuaalisuuteen (Taavetti 2015, 55). 

Binaisen ja heteromiehen identiteettien muuttuminen ja kehittyminen olivat 
edenneet myönteisessä vuorovaikutuksessa. Ihmisten kyky toipua traumaattisista 
tilanteista on todettu hyväksi, jos parit pystyvät pohtimaan yhteisen elämän arvo-
ja sekä tärkeyttä. Parit tarvitsivat aikaa etsiä itseään ja minuuttaan yksilöinä sekä 
tunnetta, että kummankin ajatukset hyväksyttiin ja niille osoitettiin hyväksymistä. 
Traumaattisten kokemusten purkaminen puolison ja toisten bi-ihmisten kanssa 
auttoivat kriisistä toipumisessa. Parien kirjoittamista elämäntarinoista huomaa, että 
parit olivat käyneet yhdessä läpi kasvuprosessiaan ja molemmat olivat löytäneet 
kehitysvaiheidensa jälkeen omat identiteettinsä. Parisuhteessa sekä binaisen että 
heteromiehen identiteetti oli muuttunut ja vahvistunut. Myönteinen identiteettike-
hitys näkyi parien tarinoissa kykynä tehdä yhdessä elämälleen suuntaa antavia va-
lintoja. Vaikeudet ja koettelemukset olivat vahvistaneet ja johtaneet parin henkiseen 
kasvuun (Ojanen 2013, 41). Turvallisesti kiintyneissä suhteissa parit olivat avoimia 
ja joustavia uusille kokemuksille (Johnsson 2011, 31) sekä eettisille arvovalinnoille 
että yhteisille päämäärille (Lehtinen ym. 2007, 26–27). 
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6.2 HETEROLIITTO NATISEE LIITOKSISSAAN, MUTTA KESTÄÄ 

Tämän neljännen konstruoidun yhdinkertomuksen ydinajatus on biseksuaalisuu-
den salaaminen puolisoltaan. Tutkimukseen osallistuneiden parien romanttinen 
rakastuminen oli johtanut avio- tai avoliiton solmimiseen. Liiton perustana oli 
kiintymys- ja rakkaussuhde sekä sitoutuminen. Parisuhde edusti heteronormatii-
visuuden mallia, johon kuuluivat avioliitto ja lapset. Heteronormatiivisuus näkyi 
parien elämänkulkunormeissa, perheen perustamisina ja lasten syntymisinä (Char-
pentier 2004, 112).

Tarinoissaan bimiehet toivat julki kiinnostustaan toiseen bimieheen. Suhde toi-
seen bimieheen askarrutti bimiestä itseään. Tarinoista ilmeni, että jotkut bimiehistä 
kiinnostuivat jo murrosikäisinä kummastakin sukupuolesta. Vallitsevat olosuhteet 
ja lähiympäristön paineet solmia perinteinen heteroseksuaalinen liitto olivat vah-
vat, eikä muunlaisia tarinoita uskallettu ajatella. Keski-ikää lähestyttäessä tai kes-
ki-ikäisinä bimiehen ajatukset olivat vahvistuneet ja kypsyneet. Näissä pohdinnoissa 
bimies pohti tahoillaan omaa seksuaalisuuttaan. Ajatukset biseksuaalisuudesta kui-
tenkin salattiin sekä heteronaiselta, lapsilta että läheisiltä. Joillekin salaaminen oli 
totaalista ja jopa erityisen rankkaa. Salaaminen koettiin emotionaalisesti turhautu-
misena ja huonommuuden tunteena (Kaskisaari 2004, 121). Salaisuuksien taustalla 
saattaa olla häpeän, ahdistuksen, pelon ja syyllisyyden tunteita (Huuska 2011, 256). 

Pelko siitä, etteivät puoliso, lapset tai läheiset hyväksyisi bimiehen biseksuaali-
suutta, tuntui raskaalta ja ylipääsemättömältä. Jotkut bimiehistä kokivat salaamisen 
ja kaksoiselämän raskaana, koska ei ollut ketään, jolle asiasta olisi uskaltanut puhua. 
Kaksoiselämä koettiin stressaavana, mutta kierteen katkaiseminenkin oli vaikea. 
Myös suhteen solmimista samoin tuntevaan toiseen bimieheen ja suhteen paljas-
tumista läheisille pelättiin. Paljastumisen pelko itsessään voikin johtaa suhteen 
katkeamiseen (Mäkinen 2008, 155). Mitä tarkemmin miehet salasivat biseksuaa-
lisuutensa, sitä enemmän jäätiin paitsi tuesta ja hyväksynnästä, joita olisi tarvittu. 
Bimies koki tilanteen hankalana, monimutkaisena ja ahdistavana. Salaamisella 
voikin olla vaikutusta ihmisen tunne-elämään, itsetuntoon ja terveyteen (Jantunen 
2014, 1). Koska kiinnostus kohdistui samaan sukupuoleen, kokivat jotkut bimiehistä 
myös vahvaa homopelkoa ja syyllisyyttä. 

Ajatusten kiertäessä kehää haettiin tilanteeseen ratkaisua yksilöllisellä tavalla. 
Monet etsivät piirejä, joissa voi tutustua muihin seksuaalisesti moninaisiin, koska 
muiden kokemusten jakaminen vähentää yksinäisyyttä (Taavetti 2015, 60). Monet 
bimiehistä löysivätkin erilaisten keskustelupalstojen kautta itselleen samoin tun-
tevia bimiestuttuja. Internetistä voi löytää tietoa, joka auttoi ymmärtämään omaa 
tilannetta paremmin (Taavetti 2015, 106). Vierailut keskustelupalstoilla pidettiin 
tiukasti salassa, eikä asiasta uskallettu puhua heteronaiselle eikä ainakaan lapsil-
le. Bimiesten toistuvat vierailut internetin chattien keskustelupalstoilla ja keskus-
telut muiden samoin tuntevien bimiesten kanssa olivat edesauttaneet bimiesten 
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todellisen itsen löytymistä ja nimeämistä biseksuaaliksi. Internet koettiin paikaksi, 
jossa voitiin vierailla ja oleilla toisten samoin tuntevien kanssa (Räisänen 2004, 
86) ja jossa kyseenalaistettiin heteroseksuaalisuutta. Itsensä nimeäminen bisek-
suaaliseksi edellytti itseltä pitkiä pohdintoja, fantasiointia samasta sukupuolesta 
sekä luottamuksellisia keskusteluja toisten samanhenkisten henkilöiden kanssa. 
Tärkeää on löytää tietoa netistä ja keskustella muiden kokemuksista (Taavetti 2015, 
106). Itsensä nimeäminen biseksuaaliksi on ihmisen bi-identiteetin rakentamisen 
näkökulmasta tarkastellen erityisen tärkeä kysymys (Walters ja Person 2008, 43). 
Salattujen ja peiteltyjen tunteiden hyväksyminen toi bimiehelle seesteisen ja rauhal-
lisen olon. Omista tunteista ja tarpeista puhuminen avoimesti ja johdonmukaisesti 
(Johnson 2011, 113) oli ollut tärkeä kokemus bimiehelle. Seuraavassa elämänta-
rinan katkelmassa bimies kuvaa osuvasti niitä tuntoja, joita hän biseksuaaliseksi 
nimeämisvaiheensa jälkeen tunsi. 

”Tässä kypsymisprosessini aikana olen jutellut kymmenien, ellei satojen 
kaltaisteni kanssa ja tiedän meitä olevan todella paljon. Olen saanut myös 
muutamia reaalikavereita, joiden kanssa pystyn juttelemaan asioista va-
pautuneesti juuri sellaisina kuin olemme. Minä olen löytänyt sisäisen rauhan 
itselleni.” Bimies, tarina 43. 

Nimeämisvaiheessa monet bimiehet pohtivat biseksuaalisuuden tunnustamista 
läheisilleen. Nimeämisvaihetta kuvasi kuitenkin heteronormatiivisesta paineesta 
johtuva epävarmuus, jossa epäröitiin tunnustamista läheisille. Heteronormatiivi-
suuden paine aiheutti pelkoa, jossa pelättiin läheisten reaktioita. Jotkut kokivat 
kuitenkin kokemuksensa biseksuaalisuudesta niin hyväksi ja vapauttavaksi, että 
uskaltautuivat kertomaan siitä läheisilleen. Samoin tuntevat bimiehet kertoivat 
omasta biseksuaalisuudestaan internetin keskustelupalstoilla ja rohkaisivat myös 
muita bimiehiä kertomaan omasta tilanteestaan heteronaiselle. Ajatusten vaihto 
anonyymisti muiden bimiesten kanssa oli helpottanut tilannetta (Lehtonen 2008, 
112). Usko siihen, että heteronainen hyväksyisi miehen biseksuaalisuuden koke-
mukset, oli vahva. Bimies oli kertonut salaisuudestaan ja kokenut itsessään hel-
potuksen tunteita. 

”Mieheni kertomus biseksuaalisuudestaan oli ensin häkellyttävä kokemukse-
na. Sitten ajattelin, että ehkä kuitenkin selviämme tästä, niin kuin monesta 
muustakin ennen tätä. Näin myös, miten helpottunut hän oli, kun oli kerto-
nut salaisuudestaan. Päätin, että mennään eteenpäin.” Heteronainen,  
tarina 2. 

Kerrotuista kokemuksista oli saatu voimaa, rohkeutta ja luottamusta (Ojanen 
2013, 45). Salaisuuden kertominen perheenjäsenille vähensi ahdistusta ja mursi 
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salaisuutta sitovan voiman; salaisuuden ei koettu julkitulon jälkeen olevan enää 
vaarallinen ja uhkaava (Leinonen ja Leinonen 2007, 81). Biseksuaalisuuden ymmär-
täminen ja hyväksyminen oli kuitenkin hyvin yksilöllistä, ja jokainen reagoi siihen 
omalla tavallaan. Bimiesten biseksuaalisuus näyttäytyi jokaiselle erilaisena, joillekin 
moniulotteisena, näkymättömänä, vaiettuna ja moniselitteisenä ilmiönä, joka ilmeni 
erilaisina ilmaisuina ja merkityksinä ykilöllisissä puheissa ja kokemuksissa. Toisten 
bimiesten kokemukset antoivat ymmärrystä, rohkeutta ja malleja oman tilanteen 
hahmottamiseen. Bimiehet korostivat uuden identiteetin kehitysvaiheissa toisilta 
bimiehiltä saamaansa tukea ja ymmärrystä.

6.3 ELÄMÄLTÄ POHJA POIS JA SUHDE KARIUTUU 

Jotkut heteronaisista pelkäsivät jopa psyykkisen tasapainonsa murtumista, koska 
pettymys bimieheen, omaan puolisoon ja puolison käyttäytymiseen oli ollut niin voi-
makas. Loukattu heteronainen tunsi tulleensa petetyksi ja hylätyksi (Johnson 2011, 
130) bimiehen taholta. Pahimmillaan trauman kokemuksella saattoi olla lamaan-
nuttava vaikutus heteronaiseen. Heteronainen oli kokenut parisuhdetrauman kovan 
emotionaalisen stressitilanteen aikana. Emotionaalinen stressitilanne oli lauennut, 
kun bimies oli kertonut suhteestaan toiseen bimieheen. Emotionaalinen stressitilan-
ne voi syntyä esimerkiksi lapsen syntymän, keskenmenon, vanhemman kuoleman, 
vakavan sairastumisen (Johnson 2011, 130) tai biseksuaalisuuden julki tullessa. 

Puolisot joutuivatkin tilanteeseen, jossa yhteiselämää jouduttiin miettimään 
uudesta näkökulmasta. Bimiehen kertomista elämäntarinoiden katkelmista kävi 
ilmi, että bimies oli luottanut heteronaisen ymmärtävän syntyneen tilanteen ja 
toiveena oli yhteiselämän jatkuminen. Heteronaisten elämäntarinoiden katkelmis-
ta taas ilmeni, että kriisi oli koskettanut heteronaisia voimakkaasti ja heteronaiset 
olivat kokeneet parisuhteessaan voimakkaan shokkitilan. Ristiriita parisuhteessa oli 
heikentänyt itseluottamusta ja aiheuttanut avuttomuudentunteita (Johnson 2011, 
32) heteronaisille. Tilanteessa heteronainen oli tuntenut voimakkaita, pettymyksen, 
ahdistuksen, epäluottamuksen, mustasukkaisuuden, pelon, uhan ja menettämisen 
tunteita. Kun avioliitto päättyy eroon, aiheuttaa se parille vaikeita tunteita, jois-
ta tyypillisimmät ovat epäusko ja suru (Häkkänen-Nyholm ja Nyholm 2015, 21). 
Heteropuolisot kokivatkin, että heidän luottamuksensa oli petetty ja he pohtivat 
edellytyksiään jatkaa parisuhdetta (ks. Huuska 2011, 256). Pahimmillaan uskotto-
muuskriisin ja pettymyksen läpikäyneet ihmiset voivat muuttua tunne-elämältään 
kylmiksi ja katkeriksi (Buchert 2007, 60). 

Heteronainen koki voimakkaita lyödyksi tulemisen, pettämisen, epäonnistumi-
sen ja hylkäämisen tunteita, joita odottamaton tilanne parisuhteessa oli aiheutta-
nut. Vastaavasti tilanne oli aiheuttanut riittämättömyyden tunteita bimiehelle, joka 
tunsi voimakasta sitoutumisen halua toiseen bimieheen. Bimies ei ollut kokenut 
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aiheuttaneensa heteronaiselle pahantahoisuuttaan tai tunteettomuuttaan tuskaa, 
ahdistusta ja mielipahaa. Oman ahdistuneisuuden hallitsemattomuus oli estänyt 
bimiestä ymmärtämään heteronaisen tilannetta ja kiintymyssuhdetarpeita. Negatii-
vissävytteiset tunteet saivat aikaan mielipahaa sekä välttämisen ja poissulkemisen 
ajatuksia (Uusitalo 2006, 108). Bimies koki, ettei eläminen heteronormin mukaan 
välttämättä onnistu, koska itsensä muuttaminen väkisin ei ole mahdollista (ks. 
Taavetti 2015, 65). Heteronaisen vihan tunne oli herännyt tilanteessa, jossa hetero-
nainen koki bimiehen kiinnostuksen toiseen mieheen uhkaavan itseään ja pitkään 
jatkunutta liittoaan. Tunteena viha toimikin heteronaiselle suojamuurina itselleen 
merkityksellisen liiton ollessa uhattuna. Viha liittyy tiiviisti niihin asioihin, jotka 
ihmiset kokevat arvokkaiksi ja tärkeiksi (Uusitalo 2006, 114).

Joillekin uskottomuuskriisistä toipuminen saattoikin osoittautua hankalaksi 
(Buchert 2007, 61) ja pitkälliseksi vaiheeksi. Biseksuaalisuuden julkitulon aiheutta-
ma kriisin läpikäyminen saattoi olla jopa vuosien mittainen. Pahimmillaan läheisten 
kyvyttömyys käsitellä seksuaalisen moninaisuuden kokemusta voi johtaa välien 
rikkoutumiseen (Taavetti 2015, 40). On tyypillistä, että parisuhteessa yritetään käsi-
tellä parisuhdehaavoja sulkemalla niiltä silmät. Kiintymyssuhdehaavoista päästään 
eroon vain kohtaamalla, käsittelemällä ja hoitamalla niitä yhdessä. Heteronaisen 
tarinoista huokui hämmennys ja pettymys siitä, että bimies oli pettänyt häntä toisen 
bimiehen kanssa. Välttämättä bimies ei kuitenkaan ollut fyysisessä suhteessa toiseen 
bimieheen. Siitä huolimatta heteronainen koki tulleensa petetyksi. Tämän ydinta-
rinan parisuhteessa luottamusta pidetään perusasiana (ks. Räisänen 2006, 96). 

Bimiehen suhde toiseen bimieheen ja luottamuksen rikkoutuminen tuntuivat 
joistakin heteronaisista ylipääsemättömiltä asioilta. Jotkut heteronaisista kokivat 
henkisen läheisyyden tunteen olevan suurin parisuhteen päättymistä ennustava 
uhka. Osa heteronaisista koki uskottomuuden särkeneen tärkeitä arvoja, joita pidet-
tiin parisuhteen vahvana pilarina, ja koettiin bimiehen yhteyden toiseen bimieheen 
rikkoneen annettua avioliittolupausta vastaan, jota pidettiin erityisen pyhänä. Pa-
himmillaan bimiehen ilmoitus biseksuaalisuudestaan rikkoi pohjan parisuhteelta. 
”Ulostulo” saattaakin koskettaa kipeästi biseksuaalien läheisiä (Nissinen 2011, 22). 
Jotkut heteronaisista eivät toipuneet uskottomuuden ja pettämisen tunteista, vaan 
liitot päättyivät eroon. Parisuhteessa ajauduttiin toisinaan tilanteeseen, jossa arvo-
maailman erilaisuus sekä asennoituminen elämään muodostivat ylipääsemättömän 
esteen. Silloin ajatus erosta koettiin ainoaksi oikeaksi ratkaisuksi (Kääriäinen 2008, 
37). Jotkut heteronaiset eivät kyenneet pettymykseltään enää luottamaan ja usko-
maan puolisoihinsa. Biseksuaalisuuden julkitulo parisuhteessa voikin olla puolisolle 
parisuhteen perustoja järkyttävä shokki (Nissinen 2011, 28). 

”Miehen ilmoitus oli shokki, elämässäni ei ollut enää mitään pohjaa. En jak-
sanut elää, jähmetyin, en kyennyt menemään työhön, en halunnut elää. 
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Tätä kesti vuoden ja sitten erosin, minusta ero oli paras ratkaisu meidän ti-
lanteeseemme.” Heteronainen, tarina 3.

6.4 ELÄMÄLLÄ ON VIELÄ TARJOTTAVAA

”Sen jälkeen, kun puolisoni sanoi tahtovansa rakastaa minua, suhteemme on 
lujittunut hurjasti. Emme vatvo asioita, jotka eivät ole ajankohtaisia, eläm-
me ja olemme tässä ja nyt. Puolisoni tuntee ihastukseni kohteen, ja he tule-
vat oikein hyvin juttuun keskenään. Kukaan ei tunne itseään uhatuksi eikä 
loukatuksi. Minä puolestani kunnioitan ja arvostan puolisoani entistä enem-
män ihmisenä. Hänen kykyään ja mikä tärkeintä, haluaan kehittyä ja kyp-
syä.” Bimies, tarina 11.

Elämäntarinoiden katkelmista ilmeni, että parit, joiden keskinäinen vuorovaiku-
tus oli toimivaa, onnistuivat välttämään suhteen kariutumisen. Parisuhteen tilan 
pohdinta vaati luottamuksellista ja rehellistä paneutumista muuttuneeseen tilan-
teeseen. Puolisoiden rehellisyys toisiaan kohtaan lisäsi turvallisuuden tunnetta 
parisuhteessa (Pukkala 2006b, 67). Puolisot työstivät parisuhdettaan ja kokivat, 
ettei yhteistä elettyä elämää haluttu biseksuaalisuuden takia menettää. Puolisot 
halusivat hoitaa suhdettaan (Pukkala 2006b, 64), koska kokivat, että oli selvitty 
vaikeammastakin tilanteesta. Vaikka tilanteesta ylipääseminen vei aikaa, se tuntui 
kuitenkin yrittämisen arvoiselta asialta. Molemmat puolisot joutuivat rakentamaan 
omaa identiteettiään, mutta myös parisuhdeidentiteettiään. 

Mallon (2008c, 290) kehottaa olemaan rohkea ja tuomaan julki oman sek-
suaalisen suuntautumisensa avoimesti ja rehellisesti. Bimies oli kerännyt rohkeut-
ta ja kertonut omasta biseksuaalisuudestaan heteropuolisoilleen. Bimies oli ollut 
rehellinen heteropuolisolleen, eikä bimies halunnut enempää jatkaa elämistään 
valheessa. Rehellisyys kannatti, vaikka teot ja sanat olivatkin olleet loukkaavia. Louk-
kaantunutta heteronaista helpotti, kun hän uskalsi puhua tunteistaan avoimesti 
ja ilman syyttelyjä (Johnsonin 2011, 133). Biseksuaalisuudestaan kertonut bimies 
koki onnellisuuden, iloisuuden, helpotuksen, tyytyväisyyden ja mielihyvän tunteita 
(Shaw ja Ivens 2005, 47). Bimiehen kertomalla tarinalla oli vaikutusta heteronaisen 
biseksuaalisuuden kokemukseen ja tilanteen saamaan suotuisaan lopputulokseen. 

Parit selvisivät biseksuaalisuuden aiheuttamasta kriisitilanteesta, jos he ymmär-
sivät tilanteen taustalla vaikuttavia tunteita. Kun parit ymmärsivät toistensa pel-
koja ja kiintymyssuhdetarpeita ja antoivat toisilleen tilaisuuden käsitellä tilannetta 
rauhallisesti, he onnistuivat välttämään erotilanteen. Jokainen pari eteni omalla 
yksilöllisellä tavallaan kehitysprosessissaan (Dodd ja Booker 2008, 187). Kerto-
misesta aiheutunut riskinotto oli kannattanut, eikä sen jälkeen tarvinnut kantaa 
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jatkuvaa huolta kiinnijäämisestä. Puolisoiden kyky puhua tunteistaan johti siihen, 
että kumpikin koki itsensä toisilleen arvokkaaksi. Heteronainen oli arvostanut kai-
kesta huolimatta bimiehen rehellisesti kertomaa tarinaa biseksuaalisuudesta ja us-
kallusta ottaa biseksuaalisuus puheeksi. Suurimman tunnekuohun jälkeen kumpi-
kin näki tulevaisuutensa yhteisenä. Asiaa auttoi, jos kykeni näkemään puolisolleen 
aiheuttamansa tuskan ja olemaan emotionaalisesti läsnä sekä tunnustamaan oman 
osuutensa aiheuttamastaan loukkaantumisesta puolisolleen (Johnsonin 2011, 134). 

Sosiaalityöntekijät ovat Mallonin (2008, 290) kokemuksen perusteella huo-
manneet, että läheisten ja perheiden tuki ulostulokokemusten yhteydessä on ollut 
kannustavaa. Heteronainen ymmärsi, ettei biseksuaalisuus ollut uhka parisuhteelle, 
vaan pohjimmiltaan oli kyse luottamuksesta ja bimiehen tilanteen ymmärtämises-
tä. Mitä vahvemmalla pohjalla parisuhde oli ollut, sen paremmin parit selvisivät 
biseksuaalisuuden julkitulosta. Rohkea avautuminen heteronaiselle oli vapauttanut 
bimiehen omasta taakastaan ja lujittanut puolisoiden tunnesidettä. Asiallinen tieto 
ennakkoluulojen sijaan oli helpottanut ja rauhoittanut ensihämmennystä. Onnelli-
sen ja kestävän parisuhteen perustana pidettiin ystävyyttä, luottamusta, molemmin-
puolista kunnioitusta ja arvostusta toista kohtaan. Parisuhteessa koettujen tunteiden 
ilmaiseminen toisilleen toimi suhteessa lähentävänä tekijänä (Pukkala 2006, 77). 

Omien tuntemusten ja kokemusten jakaminen toisten samoin ajattelevien kans-
sa koettiin parisuhdetta tukevaksi keinoiksi. Vertaistuen tarkoituksena olikin löytää 
uusia näkökulmia, ymmärrystä ja saada tukea muilta samassa asemassa olevilta 
ihmisiltä (Rosenwald 2008, 224). Vertaistuki koettiin hyväksi juuri silloin, kun 
ihmisiä yhdisti jokin samankaltainen kohtalon yhteys. Sosiaalityössä vertaistuki 
nähdään tehokkaana keinona auttaa tukea tarvitsevia ryhmiä (Rosenwald 2008, 
221), myös ammattilaisten tuki koetaan merkityksellisenä. Ammattilaisten odo-
tetaan olevan ymmärtäviä, asiallisia, biseksuaalisuudesta, parisuhteen ongelmis-
ta, kriisistä tietäviä ja luotettavia ammattilaisia. Lisäksi ammattilaisten odotettiin 
olevan empaattisia, kuuntelevia, hyväksyviä ja läsnä olevia. Tilanteen arvioiminen 
ja avuntarpeen määritteleminen vaativat eettistä herkkyyttä (Laitinen ja Väyrynen 
2011, 171). Ammattilaisten auttamistyöhön liittyy monenlaisia tunteita (Törrönen 
2003, 108), eikä ammattiapua nähtykään huonona ratkaisuna (Aalto 2014, 18). 

Parisuhdetilanteessa olikin syytä erottaa parisuhde ja biseksuaalisuus toisis-
taan. Parit olivat sitoutuneet toisiinsa ja elivät rakkausliitossa. Kumpikin koki, ettei 
rakkaus tunteena koskenut vain elettyjä hetkiä, vaan rakkaustunteella nähtiin ole-
van historia, nykyisyys ja tulevaisuus (Ojajärvi 2012, 230). Bimiehelle oli tärkeää 
tunnistaa itsensä ainutlaatuiseksi yksilöksi, joka pystyisi tulevaisuudessa olemaan 
kotonaan omassa ruumiissaan (Lehtinen ym. 2007, 27). Parit tiedostivat tarpeen-
sa kehittää ja muuttaa parisuhdettaan tavoitteenaan syventää rakkaussuhdettaan 
(Ojajärvi 2012, 230). 
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”Asiat on puhuttu auki, anteeksi on annettu ja saatu. Minulla on hyvä puoli-
so, hyvä ja vahva side puolisoon. Koko prosessi itselleni on ollut tiedostami-
nen, tunnustaminen ja hyväksyntä. Sen jälkeinen eheys.” Bimies, tarina 43.

”Meitä kiinnipitävä voima on rakkaus, emme halua menettää rakkauttam-
me.” Heteronainen, tarina 2.

Syntyneiden kiintymyssuhdehaavojen ymmärtäminen, anteeksi antaminen ja an-
teeksi saaminen antoivat hyvät edellytykset lujien ja kestävien tunnesiteiden muo-
dostumiseen (Johnson 2011, 140) parisuhteessa. Parisuhde perustui osapuolien 
toisiaan kohtaan tuntemiin kiintymyksen tunteisiin (Mäkinen 2013, 15). Puolisoiden 
tarinoissa välittyvä rakkaus toisiaan kohtaan oli vahva. Elämäntarinoiden katkel-
mista välittyi tunne, ettei bimiesten tunteet heteronaisia kohtaan olleet muuttuneet 
ja se tuntui heteronaisista helpottavalta ja vapauttavalta ajatukselta. Parit olivat 
kyenneet muuttamaan omia identiteettejään, ja sen vuoksi koettiin, että rakkau-
della oli edellytyksiä säilyä tulevaisuudessakin. Bimies totesi elämäntarinassaan 
kokeneensa helpotuksen tunteita siitä, että pitkän ja ahdistavan salaamisen jälkeen 
parisuhteessa voi olla omana itsenään. Parhaimmillaan biseksuaalisuus parisuh-
teessa voi rikastuttaa myönteisesti parien liittoa ja vahvistaa parisuhteen laatua 
sekä parien yhteistä arvomaailmaa. Parit kokivat rakastavansa toisiaan persoonana 
eikä toistensa ominaisuuksia (Ojajärvi 2012, 233). 

”Sen haluan sanoa, ettei tällainen asia ole parisuhteessa ylipääsemätön, 
mutta kovaa työtä ja tukea se vaatii asiantuntevilta ja ymmärtäviltä ihmi-
siltä. Tsemppiä kaikille, joilla on tällainen mies, sama ukko se on silti, vaikka 
paljasti sisintään.” Heteronainen, tarina 42.

Kuten bimies ja heteronainen olivat todenneet elämäntarinoidensa katkelmissa, 
parisuhteessa vallitsi myönteinen kiintymys eikä olemassa olevaa hyvää kannattanut 
heittää pois biseksuaalisuuden kokemuksen vuoksi. Pitkäaikainen suhde haluttiin 
säilyttää eikä parisuhdetta haluttu purkaa. He eivät pelänneet hylätyksi tulemista 
ja halusivat säilyttää pitkäaikaisen suhteensa (Linge ja Josefsson 2010, 27–28). 
Enemmistölle oma seksuaalinen suuntautuminen onkin myönteinen osa tunne-elä-
mää (Nissinen 2011, 23). 

6.5 JOUSTAVA BISEKSUAALISUUS

Tutkimuksessani olevien nuorempien parien tarinoista ilmeni, että biseksuaalisuus 
koettiin luonnollisena ja normaalina asiana. Biseksuaalisuutta ei salailtu, muttei 
siitä puhuttu suureen ääneenkään. Kaikki eivät välttämättä muutenkaan kerro 
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itselleen tärkeistä asioista läheisilleen (Nissinen 2011, 40). Tutkimuksessa muka-
na olleet nuoremmat binaiset ja heteromiehet sekä bimiehet ja heteronaiset eivät 
tarinoissaan tuoneet esille samankaltaisia ennakkoluuloja biseksuaalisuutta koh-
taan kuin mitä tutkimuksen vanhemmat binaiset ja heteromiehet sekä bimiehet ja 
heteronaiset tarinoissaan pohtivat. Nuoremmat parit välittivät biseksuaalisuudesta 
neutraalia kuvaa. Biseksuaalisuutta nuorten tarinoissa ei kuvattu ohimenevänä 
trendinä. Tarinoista ilmeni, että useimmat nuoremmat parit olivat tienneet puo-
lisonsa biseksuaalisuudesta jo seurustelun alkaessa. Nuorempien parien kohdalla 
myös yhteiskunnan taholta nouseva heteronormatiivisuuden paine ei tuntunut niin 
vahvana kuin ikääntyneempien kohdalla. 

Nuoremmat parit tiedostivat jo rakastuessaan toisiinsa suhdetta mahdollisesti 
uhkaavista karikoista ja sudenkuopista. Sen vuoksi parit pystyivät ohjaamaan omaa 
käyttäytymistään (Määttä 2001, 11) ja ottivat parisuhteessaan huomioon puolisonsa 
biseksuaalisuuden. Nuorten elämäntarinoiden katkelmista näkyi, että biseksuaali-
suus koettiin enemmän jännittävänä ja rikkautena kuin salattavana tai hämmen-
tävänä. Nuoret parit kokivat rakastavansa suhteessaan persoonaa eikä puolison 
joustavana pidettyä ominaisuutta, biseksuaalisuutta. Tutkimukseen osallistuneet 
kokivat elämäntarinoiden katkelmissa solmineensa liiton henkilön kanssa, jolla oli 
mielenkiintoinen ja kiehtova ominaisuus, biseksuaalisuus. Parit elivät elämäänsä, 
eikä heidän elämäntarinoidensa katkelmissa biseksuaalisuutta koettu hämmentävä-
nä tai liittoa uhkaavana asiana. Nuorten elämäntarinoista välittyi, että yhteiselämän 
painopiste oli parisuhteessa itsessään eikä puolison biseksuaalisuudessa. Parisuh-
detta ei elämäntarinoissa esitelty perinteisenä heteronormatiivisena liittona, koska 
parin seksuaalisuudesta ei normaalistikaan keskusteltu muiden kanssa. Nuoret 
saattoivat myös tarkkailla ympäristön hyväksyvyyttä eivätkä sen vuoksi kertoneet 
biseksuaalisuudestaan tai yleensä rakkaussuhteistaan muille. Näin he suojelivat 
itseään syrjinnältä, tungettelevuudelta tai epämukavilta oletuksilta. (Taavetti 2015, 
34.) Parisuhteeseen liittyvät asiat koettiin yksityisinä asioina, jotka kuuluivat vain 
parille itselleen. 

Nuoret kertoivat elämäntarinoissaan, että parisuhde koettiin monogaamiseksi eli 
yksiavioiseksi. Rinnakkaissuhteet koettiin pettämiseksi. Nuorempien parisuhteessa 
ei käsitelty biseksuaalisuudesta johtuvia vaikeita ja kuluttavia negatiivisia tunteita, 
uskottomuuskriisejä tai luottamuksen menettämisiä, joita koettiin keski-ikäisten 
parisuhteessa. Elämäntarinoista ilmeni, että nuoret aikuiset eivät halunneet solmia 
rinnakkaissuhteita. 
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6.6 NUORET VASTAAN VANHEMMAT – AJATUKSIA 
SALAAMISESTA

Tämän tutkimuksen viidennen konstruoidun ydinkertomuksen nuorempien parien 
käsitys biseksuaalisuudesta erosi keski-ikäisten parien käsityksestä. Elämäntarinois-
saan nuoret kertoivat ilmoittaneensa biseksuaalisuudestaan jo suhteen alkaessa. 
Nuorilla ei ollut parisuhdetta solmittaessa ”kaapissaolon” kokemuksia. ”Kaapista 
ulostulon” kokemukset keski-ikäisillä pareilla ajoittuivat parisuhteen solmimisen 
jälkeiseen aikaan. Keski-ikäiset binaiset kertoivat elämäntarinoissaan, että kolman-
nen osapuolen olemassaolo liitossa koettiin pettämiseksi. Bimiehet näkivät suh-
teensa toiseen mieheen olevan enemmän ystävyyttä ja henkistä yhteenkuuluvuutta, 
vaikka suhteessa saattoi olla myös seksiä. 

Elämäntarinan katkelmista ilmeni keski-ikäisten bimiesten kielteinen kanta pet-
tämiseen. Bimiehet eivät kokeneet pettävänsä heteronaisia, koska tapaamisia ei 
ollut internetin ulkopuolella. Lähes kaikki bimiehet kertoivat, etteivät he kokeneet 
internetissä tapahtuneita tapaamisia pettämiseksi. Elämäntarinoissa kerrottiin, että 
pettämiseen liittyi valehtelua, salailua ja luottamuksen menetyksiä. Salaamiseen 
voidaan päätyä heteronormatiivisen paineen ja vallan pakottamana. Heteronorma-
tiivisuuden taustalla saattaa olla pelko (Taavetti 2015, 22). Heteronormatiivisuuden 
paine pakottaa vaikenemaan biseksuaalisuudesta, koska sen taustalla saattaa olla 
pelko läheisten hylkäämisestä. Ei-heteronormatiivinen biseksuaalisuus parisuh-
teessa on vaikeasti ymmärrettävä asia, joka kyseenalaistaa heteroseksuaalisuuden 
oletuksen parisuhteessa. Heteroseksuaalisuus nähdään normina ja oletusarvona 
parisuhteessa ja sen vuoksi biseksuaalisuutta pyritään kaikella tavalla salaamaan. 
Joissakin elämäntarinoissa kerrottiin, että pettämisen takana saattoi olla toimima-
ton suhde. Keski-ikäinen binainen kirjoitti elämäntarinassaan arvostavansa naista 
ja naisten välistä ystävyyttä sekä luottamusta enemmän kuin seksisuhdetta. 

Elämäntarinassaan binainen kertoi, etteivät he edenneet suhteessaan seksi-
tasolle, vaan suhde naiseen ”sielunkumppanina” koettiin riittävän. Jotkut naiset 
samaistuvat biseksuaaleiksi, vaikka seksikokemuksia samaa sukupuolta olevan 
kumppanin kanssa ei ollutkaan. Osalle naisia riitti ainoastaan seksuaalisen halun 
kokeminen samaa sukupuolta kohtaan sekä fantasiat. (Vernallis 2013, 349.) Nuo-
remmat binaiset ja bimiehet kertoivat, etteivät he kokeneet vain ”sielunkumppa-
nuutta” samaa sukupuolta kohtaan, mikä taas korostui vanhempien bimiesten ja 
binaisten tarinoissa.

6.7 BISEKSUAALISUUDEN MÄÄRITTELY 

Seuraavassa määrittelen biseksuaalisuutta tutkimukseen osallistuneiden henkilöi-
den kanssa käytyjen keskustelujen ja niistä muodostettujen ydintarinoiden sekä 
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kirjallisuuden pohjalta. Ihmisen seksuaalinen identiteetti on monimutkainen koko-
naisuus, joka sisältää seksuaaliset fantasiat, seksuaalisen käyttäytymisen, seksuaa-
lisen suuntautumisen, identiteetin, emotionaaliset ja romanttiset tunteet (Olson 
2011, 7). Seksuaalisuus muuttuu, kehittyy (Sandberg 2009, 28), elää, joustaa ja 
muovautuu koko elämän ajan (Mäkinen 2013, 80), eikä sitä nähdä lopullisena 
tai valmiina (Nissinen 2006, 133). Se alkaa ihmisen syntymästä ja päättyy kuo-
lemaan. Jotkut tunnistavat itsessään biseksuaalisen identiteetin jo murrosiässä. 
Jotkut näkevät biseksuaalisuuden välivaiheena, kuten seuraavassa bimies kertoo 
elämäntarinansa katkelmassa. 

”Ensimmäiset mielikuvani seksuaalisuudesta taisivat olla siinä, kun isäni 
kanssa saunassa kylvettiin. Tarkastelin aikuisen miehen kehoa tutkien kaik-
kea. Tunsin syvää häpeää omaa seksuaalisuuttani kohtaan jo aika varhai-
sessa vaiheessa. Kotiympäristöstäni välittyi tunne, että seksuaalisuus on 
jotain hävettävää. Mutta koko ajanhan sitä mietti, mikä on se juttu, kun se 
vaan kiinnostaa. Uskoin olevani homo. Tiesin elämän olevan rankkaa ja ah-
distavaa ja yksinäistäkin. Sellainen riittämättömyyden tunne on läsnä koko 
ajan. Huono ihminen, mitä siihen kaikkeen sisältyykin.” Bimies, tarina 37. 

Jotkut kirjoittivat tarinoissaan olleensa nuorina epävarmoja identiteetistään ja 
uskoivat olevansa homoseksuaaleja. Osa samastui aluksi homoihin ja vasta sen 
jälkeen identifioituivat biseksuaaleiksi (Nissinen 2006, 140). Kun biseksuaaliseen 
identiteettiin sitoudutaan, silloin queer-teorian mukaisesti kyseenalaistetaan sa-
malla heteroseksuaalinen identiteetti, joka yhteiskunnassamme koetaan normina. 
Biseksuaalisuuden tunnustamisessa on heteroseksuaalisesta normista eroava teko. 
Heteroseksuaalisuudesta erottava teko on queerin mukaan kyseenalaistettu, ja ih-
minen on kategorisoinut itsensä kuuluvaksi biseksuaaliseen identiteettikategoriaan. 
Jotkut bimiehistä kertoivat tarinoissaan oman biseksuaalisuutensa tunnistamisesta 
jo nuorena, vaikka suhdetta samaan sukupuoleen ei silloin solmittukaan. Osa bi-
seksuaaliseksi suuntautuneista solmikin heterosuhteen, vaikka oli tunnistanut jo 
aiemmin oman biseksuaalisuutensa. Vallitsevana normina nähdään hetero-olet-
tamus, jossa romanttinen rakkaus katsotaan kuuluvaksi vain miehelle ja naiselle, 
mutta ei samaa sukupuolta oleville. Jotkut kertoivat tarinoissaan epämääräisestä 
kaipuustaan ja levottomuudestaan, joiden alkuperää ei tunnistettu. Itsensä hyväk-
syminen on jatkuva ihmisen elämään kuuluva prosessi (Nissinen 2006, 149). 

Tutkimukseen osallistuneet henkilöt määrittelivät biseksuaalisuuttaan omis-
ta lähtökohdistaan. Biseksuaalisuus merkitsee eri asioita eri ihmisille (Nissinen 
2006, 141). Biseksuaalisuus tarkoitti kykyä tuntea romanttista vetovoimaa sekä 
mieheen että naiseen tai henkilöön sukupuolesta riippumatta (Taavetti 2015, 30). 
Seksuaalista kehittymistä ohjaavat tunteet, ja näitä tunteita ihminen ohjaa ja kä-
sittelee järjellään (Sandberg 2009, 26). Tarinoista ilmeni, ettei tunteiden kohteena 
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nähty miestä tai naista, vaan enemmänkin persoona tai itseä miellyttävä ihminen. 
Jotkut eivät halunneet rajata kumppanin sukupuolta, tärkeämpänä nähtiin ihas-
tuminen, rakastuminen tai seksuaalinen vetovoima. Jotkut korostivat heterosek-
suaalisuus–homoseksuaalisuus-akselia ja välimaastoa, jossa jollakin tasolla nähtiin 
myös biseksuaalisuuden olevan (Weber ja Heffern 2008, 69). Ihmisten käsityksissä 
ja yhteiskunnassa biseksuaalit ovat ryhmänä heterogeenisiä (Nissinen 2006, 139). 
Toinen virittyy eroottisesti, kun taas toinen arvostaa uskollista ja hellää parisuh-
detta (Jämsä 2008a, 31). Elämäntarinoissa pohdittiin myös biseksuaalisuutta vä-
livaiheena, joka näyttäytyi yhtenä päivänä yhdenlaisena ja toisena toisenlaisena. 
Käsitteenä biseksuaalisuus edustaakin heteronormia purkavaa queerin tavoitetta, 
jota kaksijakoinen homo–hetero-hierarkia tuottaa. 

Bi-ihmisellä on mahdollisuus halutessaan kokea ja ylläpitää ainutlaatuisia ro-
manttisia suhteita. Jotkut biseksuaalit sitoutuvat yhteen kumppaniin eli olivat mo-
nogaamisia. Joillakin oli useita kumppaneita, ja jotkut eivät hakeutuneet minkään-
laiseen suhteeseen (Weber ja Heffern 2008, 71). Elämäntarinoissa kerrottiin myös 
niistä biseksuaalisista ihmisistä, joilla samaan aikaan saattoi olla useita rakkaus-
suhteita, jolloin suhdetta nimitetään polyamoriseksi eli monisuhteiseksi suhteeksi. 
Polyamorialla tarkoitetaan käytäntöä, jossa yhtä ihmissuhdetta ei nosteta ainoaksi 
romanttisen, emotionaalisen ja seksuaalisen tyydytyksen antajaksi. Kaikki suhteen 
osapuolet voivat olla tietoisia toisistaan ja hyväksyvät suhteen. Polyamoria-sana 
tulee kreikan kielen sanasta poly, joka merkitsee useaa, ja latinan kielen sanasta 
amor, joka merkitsee rakkautta. Polyamorisen suhteen erityisyys korostuu ”ulos-
tulovaiheessa”, jos bi-ihmisellä on useampia romanttisia rakkaussuhteita saman-
aikaisesti (Weber ja Heffern 2008, 78). 

Kangasvuo (1999) on määritellyt ihmisen olevan biseksuaalinen, kun hän iden-
tifioi itsensä biseksuaaliseksi riippumatta siitä, miten biseksuaalisuus käsitteenä 
määritellään. Seuraavassa sanatarkka Kangasvuon määrittely biseksuaalisuudesta: 
”Biseksuaalisuus tarkoittaa ihmisellä olevan kykyä tuntea seksuaalisia, romant-
tisia ja/tai kiintymyksen tunteita eri sukupuolia olevia ihmisiä kohtaan ja/tai 
sukupuolesta riippumatta” (Kangasvuo 1999, 5). 

Seuraavan määrittelyn biseksuaalisuudesta olen koostanut tutkittavien omien 
määrittelyjen pohjalta:

Biseksuaalinen henkilö pystyy fantasioimaan, rakastumaan, tuntemaan eroottis-
ta vetoa, ihastumisen ja lämmön tunteita itseään miellyttävää ihmistä kohtaan. Hän 
kykenee sekä seurustelemaan samaa että eri sukupuolta olevan henkilön kanssa, ja 
hänen kiinnostuksensa kohdistuu eritoten persoonaan eikä niinkään sukupuoleen. 
Biseksuaalisuus ei tarkoita pelkkää seksuaalista kokeilunhalua, vaan se tarkoit-
taa tunnetasolla syvällistä kiintymystä samaa tai eri sukupuolta edustavaa henki-
löä kohtaan. Biseksuaalinen henkilö voi kaivata ja haluta ”puuttuvaa sukupuolta” 
senhetkisessä suhteessaan tai olla rakastunut kahteen henkilöön samanaikaisesti. 
Biseksuaaleiksi identifioituneet henkilöt kokevat onnellisuuden ja tyytyväisyyden 
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tunteita, mutta biseksuaalisuuteen liittyy myös tuskan ja ahdistuksen tunteita var-
sinkin silloin, kun henkilö joutuu salaamaan seksuaalista identiteettiään. Biseksuaa-
lisuus tarkoittaa ihmisessä joustavuutta, rikkautta ja moninaisuutta, kun ihminen 
voi toteuttaa itseään haluamallaan tavalla. 
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7 YHTEENVETO

7.1 BISEKSUAALISUUDEN TUNNISTAMINEN JA 
HYVÄKSYMINEN PARISUHTEESSA

Ensimmäinen tutkimuskysymykseni koski biseksuaalisuuden tunnistamista itses-
sään ja siihen liittyviä tapahtumia. Tähän tutkimukseen osallistuneet bi-ihmiset 
olivat tunnistaneet itsessään biseksuaalisuutensa. Internetin keskustelupalstoilla 
bi-ihmiset etsivät ratkaisuja omalle tilanteelleen keskustelemalla muiden bi-ih-
misten kanssa. Näistä keskusteluista biseksuaaliseksi identifioituva ihminen sai 
tukea ja rohkaisuja muilta samoin tuntevilta ihmisiltä. Monet halusivatkin kertoa 
biseksuaalisuudestaan puolisoilleen, koska biseksuaalisuuden salaaminen koettiin 
raskaana. Salaaminen aiheutti itsessä voimakkaita pelon, ahdistuksen, surun, hä-
peän ja syyllisyyden tunteita, joita oli raskas kantaa. Häpeä ja syyllisyys koettiin 
voimakkaina ja kivuliainakin tunteina, koska mieltä askarrutti kysymys siitä, oliko 
tehty jotakin väärää tai rikottu avio-/avoliiton sääntöjä. Seksuaalisuuttaan pohtiva 
bi-ihminen mietti biseksuaalisuutensa hyväksytyksi tulemista puolisonsa taholta. 
Biseksuaalisuudesta haluttiin kertoa itse, mutta pelko siitä, ettei puoliso hyväk-
syisi biseksuaalisuuttaan tunnustanutta binaista tai bimiestä, oli suuri. Etenkin 
keski-ikäiset binaiset ja bimiehet pelkäsivät puolisoidensa reaktioita ja sitä, että 
puolisot jättävät tai torjuvat biseksuaalisuutensa tunnustaneen. 

Toisessa tutkimuskysymyksessä tarkastelin biseksuaalisuuden kehittymistä vai-
heittain. Tutkimukseen osallistuneet kokivat, että biseksuaalisuuden tunnistaminen 
ja hyväksyminen itsessään oli pitkä ja aikaa vievä prosessi. Jotkut biseksuaaliseksi 
identifioituneet ihmiset tiedostivat biseksuaalisuutensa jo teini-iässä. Joidenkin 
kiinnostus samaa sukupuolta kohtaan oli kehittynyt vasta keski-iässä. Biseksuaali-
suus kehittyy vaiheittain alkaen herkistymisvaiheesta, jolloin ihminen pohtii omaa 
seksuaalisuuttaan ja erilaisuuttaan. Seuraavassa vaiheessa ihminen kiinnostuu bi-
seksuaalisuudesta ja tuntee vetovoimaa sekä samaa että vastakkaista sukupuol-
ta kohtaan. Tässä vaiheessa halutaan fantasioida suhteesta samaan sukupuoleen, 
mutta vielä ei kuitenkaan uskalleta toteuttaa fantasioita. Nimeämisvaiheessa ihmi-
nen nimeää itsensä biseksuaaliseksi. Nimeämisvaiheessa on jo tutustuttu muihin 
biseksuaalisiin henkilöihin, jotka uskaltavat jo tunnustaa oman biseksuaalisuuten-
sa. Tunnustamisvaiheessa koetaan voimakasta tarvetta sitoutua biseksuaaliseksi. 
Tunnustamis- ja sitoutumisvaiheen jälkeen on määrittelyvaihe, jolloin määritellään 
sitä, mitä biseksuaalisuus itselle tarkoittaa. Viimeisessä vaiheessa biseksuaalisuus 
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koetaan osaksi omaa minäkäsitystä ja biseksuaalisuuden kokemukset koetaan omik-
si sisäisiksi kokemuksiksi. 

Biseksuaalisuus on jatkuva dynaaminen prosessi, joka saattaa biseksuaalille 
toimia välivaiheena siirryttäessä toisesta seksuaalisesta suuntautumisesta toiseen. 
Saman ovat todenneet omassa tutkimuksessaan Heffern ja Weber (2008, 70). Bi-
seksuaaliset ihmiset kokevat seksuaalisen ja romanttisen vetovoiman kohdistuvan 
sekä mieheen että naiseen tai henkilöön sukupuolesta riippumatta. Monet kokevat 
vetovoiman ja fantasioiden kohdistumisen kahteen eri sukupuoleen hämmentävä-
nä. Silloin ei kyetty hahmottamaan, onko kyseessä ystävyys vai ihastuminen samaa 
sukupuolta olevaan henkilöön. Raja ihastumisen ja ystävyyden välillä näyttäytyikin 
häilyvänä (Taavetti 2015, 63). Jossakin vaiheessa bi-ihmiset tiedostivat samaan 
sukupuoleen kohdistuneet tunteensa. Toisille kiinnostus ja vetovoima samaa su-
kupuolta kohtaan aiheuttivat ahdistuksen, hämmennyksen ja sekavuuden tunteita. 
Toiset kokivat vapautumisen, eheyden ja seesteisyyden tunteita biseksuaalisuuten-
sa varmistumisesta. Näiden tunteiden toteuttaminen bi-ihmisille itselleen olivat 
merkityksellisiä. 

Biseksuaalisuuden kehittymisvaiheissa jotkut tarvitsivat vahvistusta ja tukea 
oman identiteettinsä vahvistamiseen. Tilanteesta haluttiin keskustella jonkun sa-
moin tuntevan ihmisen kanssa. Keskusteluapua oman biseksuaalisuuden vahvista-
miseen saatiin internetin keskustelupalstoilta muilta bi-ihmisiltä. Vertaistuki korosti 
yhteenkuuluvaisuuden tunnetta, joka koettiin sosiaalisena tukena. Yleensä bisek-
suaalisuudesta haluttiin keskustella siinä vaiheessa, kun biseksuaalinen identiteetti 
oli muotoutumassa. Saman on todennut omassa tutkimuksessaan myös Kangasvuo 
(2006, 159). Tässä identiteetin muotoutumisvaiheessa tilanne salattiin, eikä siitä 
keskusteltu läheisten kanssa. Salaaminen koettiin ahdistavana ja itseä kuluttavana. 
Oman seksuaalisuuden vahvistuttua biseksuaalisuus haluttiin tunnustaa läheisille. 

Kolmannessa tutkimuskysymyksessä käsittelin niitä parisuhteen tapahtumia, 
kun biseksuaalisuus tuli julki. Biseksuaalisuuden tunnustaminen parisuhteessa 
edellytti biseksuaalisuuden puheeksi ottamista. Biseksuaalisuudesta puhuminen 
tuntui vaikealle, koska monet kokivat torjunnan, syrjinnän ja hylätyksi tulemisen 
pelkoa. Pelko heteropuolison ja lasten menettämistä oli suuri. Erilaisuudesta puhu-
minen kysyi uskallusta, mutta salaaminenkin koettiin raskaana sekä kuluttavana. 
Vaikeita epäuskon, häpeän ja syyllisyyden tunteita ei haluttu enempää säilöä. Sen 
vuoksi biseksuaalisuus haluttiin ottaa puheeksi parisuhteessa. Sekä binaisten et-
tä bimiesten kokemukset biseksuaalisuuden tunnustamisesta parisuhteessa olivat 
samankaltaisia. Keski-ikäiset ja vanhemmat binaiset ja bimiehet eivät kokeneet 
pettäneensä heteropuolisoitaan, koska biseksuaalisuudesta oli puhuttu rehellisesti. 
Heteropuolisot kokivat tilanteen kuitenkin hämmentävänä. Bipuolison suhde sa-
maa sukupuolta olevaan kolmanteen henkilöön tuntui helpommin hyväksyttävältä 
tilanteelta, jos kyseessä ei ollut seksisuhde. 
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Keski-ikäiset heteropuolisot kokivatkin biseksuaalisuuden julkitulon raskaana 
ja joillekin se aiheutti voimakkaan ja traumaattisen kriisin. Tämän aineiston perus-
teella todetaan, että osalle keski-ikäisistä heteronaisista kriisi oli äkillinen, voimakas 
ja suhteen päättymiseen vaikuttava asia. Jotkut näistä suhteista päätyivätkin eroon. 
Mutta oli myös niitä keski-ikäisiä heteronaisia, jotka kokivat, ettei oma puoliso ollut 
muuttunut muuksi, vaikka biseksuaalisuus olikin tullut julki. Nämä puolisot selvisi-
vät biseksuaalisuuden julkitulon aiheuttamasta hämmingistä kevyemmin ja pääsivät 
sopimukseen siitä, miten bimies sai tavata toista samaa sukupuolta olevaa miestä. 

Myös keski-ikäiset heteromiehet kokivat äkillisestä kriisistä johtuvia ahdistavia 
tunteita, kun binainen tunnusti biseksuaalisuutensa ja suhteensa naiseen. Tämän 
aineiston perusteella näytti kuitenkin siltä, että heteromiehet ottivat binaisten bi-
seksuaalisuuden kevyemmin, eikä suhdetta haluttu heti lopettaa. Heteromiehet 
toipuivat kriisin aiheuttamista vaikeista tunteistaan joitain heteronaisia helpommin. 
Heteromiehet halusivat jatkaa liittojaan ja olivat valmiita antamaan bipuolisoilleen 
luvan naisten välisiin suhteisiin, jos suhde säilyisi ystävyyssuhteena. 

Nuoremmat biseksuaaliset ihmiset ja heidän heterokumppaninsa olivat kes-
kustelleet seurustelun alussa biseksuaalisuuteen liittyvistä asioista. Tieto puolison 
biseksuaalisuudesta ei aiheuttanutkaan heidän suhteissaan kriisejä, syyllisyyttä tai 
ahdistavia tunteita.

Kun biseksuaalisuudesta keskusteltiin avoimesti ja rakentavasti, yleensä päästiin 
myös kumpaakin tyydyttävään lopputulokseen. Toimiva vuorovaikutus parisuh-
teessa koetaankin yhdeksi selviytymiskeinoksi. Toisena selviytymiskeinona pide-
tään parin keskinäistä rakkautta ja kunnioitusta. Jos heteropuoliso pystyi hyväk-
symään biseksuaalisuuden, silloin sen ei koettu olevan uhka parisuhteessa. Jotkut 
pareista pitivät hyvänä ratkaisuna laatia säännöt, jossa bipuoliso sai luvan yhdessä 
sovittuihin asioihin, esimerkiksi yhteyden pitämiseen ja seksisuhteen luomiseen 
liiton ulkopuoliseen samaa sukupuolta olevaan henkilöön. Silloin puolisot sopivat 
keskenään niin sanotusta ”avoimesta suhteesta” ja kumpikin hyväksyi tilanteen. 
Jotkut pohtivat yksiavioisen parisuhdemallin ja avoimen suhteen toimivuutta pa-
risuhteessaan. Myös Kangasvuo (2006, 153) on todennut omassa tutkimuksessaan 
”avoimen suhteen” toimivaksi sopimukseksi. 

Jotkut heteropuolisoista kokivat biseksuaalisuuden julkitulon parisuhteessaan 
aiheuttaneen järkytyksen sekä loukatuksi ja petetyksi tulemisen tunteita, joita voi 
verrata avioerotilanteissa ilmeneviin tunteisiin. Tilannetta verrattiin myös syrjä-
hyppyyn, uskottomuuteen sekä pettämiseen. Jotkut kävivät läpi rakkauden me-
nettämisestä ja traumaattisesta kriisistä johtuvia voimakkaita pelkoja. Heteropuo-
lisoita kulutti suhteen epävarmuus ja puolison käyttäytymisen ennustamattomuus. 
Pelko ja pakonomaisuus parisuhteessa kasvoivat sitä suuremmaksi, mitä enem-
män epävarmuutta suhteessa koettiin. Jotkut kokivat biseksuaalisuuden uhkak-
si parisuhteessaan varsinkin niissä tilanteissa, joissa heteropuoliso ei kyennyt 
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hyväksymään puolisonsa biseksuaalisuutta. Näissä tilanteissa parisuhde saattoi 
päättyä erotilanteeseen.

7.2 BISEKSUAALISUUDEN KOHTAAMINEN SOSIAALITYÖSSÄ

Homoseksuaalit ja lesbot ovat julkisesti ilmaisseet olemassaoloaan yhteiskunnas-
samme. Jossain määrin näihin ryhmiin sosiaalityössäkin on jo totuttu. Biseksuaali-
suus saatetaan kuitenkin kokea ammattilaisten taholta hämmentäväksi, näkymättö-
mäksi ja vaikeasti hahmotettavaksi ilmiöksi. Heteronormatiivisuus saattaakin näkyä 
sosiaalityön arjessa käytännön asenteina. Sosiaalityössä onkin tärkeä pohtia omia 
ennakkoluulojaan ja käsityksiään taustalla olevista itsestäänselvyyksistä. Sosiaalityö 
asiakastilanteissa koetaan tunteita herättäväksi (Howe 2008, 195), minkä taitavan 
ammattilaisen odotetaan hallitsevan. 

Sosiaalityön asiakastilanteissa voi vallita heteronormatiivinen käsitys, joka saa 
aikaan sen, että ei-heteroseksuaaliset asiakkaat ovat näkymättömissä. Biseksuaali-
suuden näkyväksi tekeminen edellyttää sosiaalityöntekijältä sensitiivistä työotetta 
kohdata biseksuaaliksi identifioituneita asiakkaitaan. Ammattilaisen kohtaamisessa 
korostuu ihmisten kohtaaminen persoonana, avoimesti ja ilman ennakkoasenteita. 
Biseksuaalisille ihmisille saattaa olla vaikeaa kertoa ammattilaiselle tilanteestaan, 
jossa kiinnostuksen kohteena on samaa sukupuolta oleva henkilö. Biseksuaaliseksi 
identifioituneen henkilön on itse kuitenkin haluttava ”tulla ulos” sosiaalityönteki-
jälle, jos se asian käsittelyn kannalta on aiheellista. Arkuus julkituoda biseksuaali-
suutta voi olla este vuorovaikutuksellisen asiakassuhteen syntymiselle. Aikaisemmat 
kielteiset kokemukset sosiaalipalveluista saattavat aiheuttaa biseksuaalisuudestaan 
puhumaan tulleelle ihmisille ennakkoluuloja ja -asenteita, syrjinnän tai leimautu-
misen pelkoja. Viime kädessä biseksuaaliset asiakkaat kuitenkin itse päättävät siitä, 
kertovatko he avoimesti biseksuaalisesta suuntautumisestaan sosiaalityöntekijälle 
(Mallon 2008b, 290). Sosiaalityöntekijälle on hyväksi, jos hän ei etukäteen ajattele 
asiakkaansa seksuaalisuutta. 

Rohkeus puhua vaikeista asioista hienovaraisesti ja turvallisesti lisää ihmisen 
luottamusta ammattilaiseen. Biseksuaaliseksi identifioituneet ihmiset arvostavat 
ammattilaisten tukea ja pitävät sitä merkityksellisenä. Hyvä ja luottamuksellinen 
asiakassuhde lisääkin tasapuolisuuden tunnetta, jolloin asiakas-/ammattilaissuh-
detta voidaan pitää yhteistoiminnallisena suhteena. Kirjoittamissaan elämäntari-
noissa tutkittavat esittivät toiveen saada ammattilaiselta ymmärrystä ja emotio-
naalista tukea tilanteeseensa. Ymmärretyksi ja kuulluksi tulemisen tunne kertoo 
kumppanuussuhteesta asiakassuhteessa. Tähän tutkimukseen kirjoittamissaan 
elämäntarinoissa tutkittavat painottivat sitä, että monet halusivat puhua sosiaali-
työntekijän kanssa asioistaan rehellisesti ja kasvokkain. 



132

 

Työskennellessään biseksuaalisten asiakkaidensa kanssa sosiaalityöntekijän on 
syytä nostaa esille vaitiolovelvollisuuteen liittyvät asiat ja korostaa luottamuksen 
merkitystä asiakassuhteessa. Hyvä on kertoa myös sosiaalityössä käytössä olevasta 
dokumentointi- ja kirjaamiskäytännöistä. Jos asiakas kieltää seksuaalisen suuntau-
tumisen kirjaamisen tietoihinsa, ammattilaisen tulee kunnioittaa asiakkaan tahtoa. 
Biseksuaalisen suuntautumisen kirjaaminen saattaa aiheuttaa jännitystä ja pelkoa 
asian paljastumisesta läheisille. Tähän tutkimukseen kirjoitetuista elämäntarinoista 
välittyi tieto, että jotkut kokevat voimakasta häpeää ja paljastumisen pelkoa eivätkä 
sen vuoksi pysty tuomaan todellisia tarpeitaan esille. Lähimpien kokema häpeä 
vaikeuttaa tilanteesta puhumista ja tuen sekä tiedon saamista. Seksuaalisesti mo-
ninaiset voivat ammattilaisen vastaanotolla kokea häpeän lisäksi myös hämmen-
nyksen ja syyllisyyden tunteita. Käytännön sosiaalityössä asiakasta tulee kohdella 
kuitenkin syrjimättä, oikeudenmukaisesti (McCartt Hess ja Feldman 2008, 25) ja 
asiakkaan pelot huomioiden. 

Syrjinnän pelko voi olla seurausta aiemmista kielteisistä kohtaamisista, jotka 
saattavat nostaa seksuaalisesti moninaisten kynnystä hakeutua palvelujen piiriin. 
Syrjinnän pelko kokemuksena on lamaannuttava, ja se on myös uhka yksilön hy-
vinvoinnille. Sosiaalityössä työskennellään ihmisten sosiaalisten ongelmien kanssa, 
joihin liittyy usein vaikeita tilanteita. Biseksuaalisten asiakkaiden kohtaamisessa 
korostuu sosiaalityöntekijän sensitiivinen lähestymistapa. Sensitiivisyys edellyttää 
sosiaalityöntekijältä ei-heteroseksuaalisuuden hyväksymistä. Sensitiivisen käsityk-
sen mukaan jokaisella ihmisellä on oikeus määritellä seksuaalisuuttaan oman har-
kintansa mukaan tai olla kokonaan määrittelemättä itseään. Sensitiivinen työote 
sosiaalityössä tarkoittaa dialogista hyväksyvää vuorovaikutusta ja ”luvan” antamista 
asiakkaalle puhua omista tunteistaan, haluistaan, mieltymyksistään ja seksuaalises-
ta suuntautumisestaan. Sensitiivisen sosiaalityön onnistumisen edellytyksenä on 
sosiaalityöntekijän kiinnostus, reflektointi muiden sosiaalityöntekijöiden kanssa, 
omien asenteiden kyseenalaistaminen ja sensitiivisen sosiaalityön periaatteiden 
edistäminen. Sensitiivisen työotteen ensimmäinen askel tarkoittaa, että sosiaali-
työntekijä joutuu työssään omaksumaan queerisen ajattelutavan, jossa asiakaskunta 
nähdään moninaisena. Sosiaalityöntekijä joutuu hylkäämään heteronormatiivisen 
normin mukaisen ajattelutavan ja omaksumaan ajatuksen, jossa asiakkaana voi 
olla muitakin heteroseksuaaleja. 

Sosiaalityöntekijää kannustetaan tekemään eettisesti vahvaa sosiaalityötä, kun-
nioittamaan ihmisarvoa ja puolustamaan heikommassa asemassa olevia. Arvot, 
yksilöllisyys, osallisuus, ihmisarvo ja itsemääräämisoikeus mahdollistavat hyvän 
ja arvokkaan seksuaalisesti moninaisen asiakkaan kohtaamisen. Ihmisarvon kun-
nioittaminen on sosiaalityön arvoperusta (McCartt Hess ja Feldman 2008, 31). 
Sosiaalityöntekijän on tiedostettava, että on olemassa monenlaisia seksuaaliryhmiin 
kuuluvia ihmisiä, jotka kaikki edustavat itseään yksilöinä. Kirjoitetuissa elämäntari-
noissa toivottiinkin matalaa avunsaantikynnystä, eikä ihmisillä ollut halua ilmoitella 
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vastaanottotiloissa asiaansa. Vastaanotoille toivottiin päästävän silloin, kun siihen 
oli tarve, ja ilman pitkiä jonotusaikoja. Ammattilaisten vastaanottotilojen ei toivottu 
olevan tiloissa, joissa ihminen leimautuisi johonkin asiakasryhmään. Tutkimuksen 
heteronaiset toivoivat, että ammattilaisilla olisi tietoa sekä kriisinhallintakeinoista 
että biseksuaalisuudesta. 

Sosiaalityössä seksuaalisuudesta puhumista saatetaan vierastaa, eikä sitä koeta 
luonnollisena osana asiakastyötä. Sosiaalityö biseksuaalisten asiakkaiden kanssa 
edellyttää bi-identiteetin kehitysvaiheiden tiedostamista ja siihen liittyvien tuntei-
den tunnistamista. Sosiaalityöltä odotetaan valmiuksia työskennellä biseksuaalisek-
si identifioituneiden asiakkaiden ongelmien ratkaisemiseksi. Sosiaalityön ydinarvot 
ja eettiset periaatteet muodostavat herkän ja toimivan asiakaslähtöisen lähesty-
mistavan sekä hyvän sosiaalityön käytännön perustan (McCartt Hess ja Feldman 
2008, 38). Sosiaalityöntekijällä odotetaan olevan persoonallisia kykyjä olla hieno-
tunteinen, osaava ja empaattinen, ja hänellä tulee olla vuorovaikutuksellisia taitoja 
kohdata biseksuaalisia ihmisiä ja heidän heteropuolisoitaan. Biseksuaalit odottavat 
sosiaalityöntekijän olevan myös ammattitaitoinen, luotettava ja välittävä. Bisek-
suaaliseksi identifioitujen asiakkaiden ja sosiaalityöntekijän välisen luottamuksen 
rakentumiseen tarvitaan aikaa. Biseksuaalien paljastumisen ja leimautumisen pelko 
on suuri ja oikeutettu, jossa korostuu luottamuksen merkitys. Biseksuaalisuuden 
joustavuutta kahlitsee heteronormatiivisuuden paine ja valta, mikä näkyy biseksuaa-
lisuuden salaamisena ja pelkona. Normin vastainen biseksuaalinen toiminta näkyy 
yhteiskunnassa salaamisena ja vaikenemisena. Intiimeistä kokemuksista, kuten 
seksuaalisuudesta, on todettu olevan vaikea kertoa (Taavetti 2015, 66). Rohkea ja 
työtään rakastava sosiaalityöntekijä onnistuu luomaan luottamukselliset suhteet 
kaikkiin asiakkaisiinsa. 
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8 LOPUKSI

Tämän väitöskirjan kirjoittaminen laajensi alun perin vähäistä tietämystäni ja ym-
märrystäni biseksuaalisuudesta ja sen vaikutuksista parisuhteeseen. Opin ymmärtä-
mään niitä ihmisiä, jotka joskus hätääntyneinäkin kääntyivät puoleeni ja halusivat 
keskustella biseksuaalisuudesta, joka oli koskettanut heitä henkilökohtaisesti. Olen 
saanut tutkimuksen teon aikana useita yhteydenottoja ihmisiltä, jotka ovat pohtineet 
biseksuaalisuuden vaikutusta parisuhteessaan. Yhteydenottojen määrän perusteella 
olen vakuuttunut, että aiheeni on tarpeellinen ja ajankohtainen. Biseksuaalisuus 
tutkimusaiheena on melko tutkimaton aihealue. Suomessa 1990-luvulla aihetta on 
jonkin verran tutkittu, mutta parisuhteen näkökulmasta tutkimuksia ei ole tehty. 

Sosiaalityöntekijänä koin tämän väitöskirjatutkimuksen tekemisen antoisaksi, 
mielenkiintoiseksi ja ajoittain voimianikin koettelevaksi prosessiksi. Lähtökohta-
nani oli, että väitöskirjan kirjoittamisen rinnalla työskentelen rakastamassani sosi-
aalityöntekijän tehtävässä. Olenkin oppinut kiinnittämään näiden väitöskirjan kir-
joittamisvuosien aikana huomioni seksuaalivähemmistöjen asemaan sosiaalityössä 
hyvin eri tavalla kuin ennen tätä prosessia. Tutkimuksen etenemisen myötä opin 
uutta ja aloin käsitellä laajemmin oppimiani asioita tavatessani seksuaalivähem-
mistöjä sosiaalityössä. Myös tämän tutkimuksen ja tutkimusaineistoni avulla pää-
sin tutustumaan moniin hienoihin ihmisiin, jotka lisäsivät ymmärrystäni aiheesta. 

Tekemäni tutkimuksen aiheen koin kiinnostavaksi, sensitiiviseksi sekä tarpeelli-
seksi tutkimusaiheeksi. Aihe on ollut vaativa, ja biseksuaalisuuden omaksuminen on 
ollut haastava tehtävä. Luottamuksen saaminen tutkittaviin ei ollut itsestään selvää. 
Tässä väitöskirjatutkimuksessa olen tuonut biseksuaalisuutta esille vain parisuhteen 
näkökulmasta. Sen vuoksi uudet näkökulmat biseksuaalisuusilmiön tutkimuksessa 
olisivat mielenkiintoinen lisä biseksuaalisuuden kentässä. Mitä enemmän bisek-
suaalisuudesta tehdään tutkimuksia, sitä enemmän se helpottaa biseksuaalisten ih-
misten julkituloa yhteiskunnassamme sekä lisää ymmärrystä biseksuaaleja kohtaan. 

Mielenkiintoisena jatkotutkimusaiheena pitäisin mahdollisuutta tutkia sitä, mi-
ten lapset ottavat vastaan vanhempiensa ilmoituksen biseksuaalisuudesta. Toinen 
yhtä kiinnostava aihe on se, miten vanhemmat ottavat tiedon lastensa biseksuaali-
suudesta vastaan. Minkälaisia tunteita lapset/vanhemmat tuntevat niissä tilanteissa, 
kun he saavat tiedon vanhempiensa/lastensa biseksuaalisuudesta? Tuntevatko lap-
set/vanhemmat musertavia järkytyksen, uteliaisuuden tai häpeän tunteita lasten/
vanhempiensa tilanteesta vai toteavatko lapset/vanhemmat vain biseksuaalisuuden 
olevan luonnollinen tapa lähestyä ihmistä? Kiinnostavan näkökulman tutkimuk-
seen loisi se, jos aineisto koostuisi maahanmuuttajataustaisista tai ikääntyneistä 
tutkittavista. Itse olen työskennellyt monia vuosia eri kansallisuuksista koostuvien 
ihmisryhmien kanssa ja uskallan sen vuoksi sanoa, että luottamuksen saaminen 
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voi nousta esteeksi tutkia biseksuaalisuutta maahanmuuttajataustaisten ihmisten 
näkökulmasta käsin. 

Toivon muidenkin kiinnostuvan biseksuaalisuudesta tutkimusaiheena ja tutki-
van aihetta jostakin muusta mielenkiintoisesta tulokulmasta.
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LIITTEET

LIITE 1. TAULUKKO 1. BINAINEN, HETEROMIES, LASTEN 
LUKUMÄÄRÄ JA SIVIILISÄÄTY 

Sarake 1. 
Binaisten 

lkm. 

Sarake 2. 
Lasten 

lkm.

Sarake 3. 
Ei lapsia 

Sarake 4. 
Ei tietoa 

lasten lkm:stä

Sarake 5. 
Avioliitto/ 
heteromies

Sarake 6. 
Avoliitto/

heteromies

1 2 X

2 x X

3 x X

4 x X

5 2 X

6 5 X

7 2 X

8 2 X

9 x X

10 x x

11 x x

12 x x

13 x x

14 3 X

15 x x
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LIITE 2. TAULUKKO 2. BIMIES, HETERONAINEN, LASTEN 
LUKUMÄÄRÄ JA SIVIILISÄÄTY 

Sarake 1. 
Bimies 

Sarake 2. 
Lasten 

lkm.

Sarake 3. 
Parilla ei 

lapsia
 

Sarake 4. 

Ei tietoa 
lasten lkm:stä

Sarake 5. 
Avioliitossa 

heteronaisen 
kanssa

Sarake 6. 
Avoliitossa 

heteronaisen 
kanssa

1 x X

2 2 X

3 2 X

4 2 X

5 x X

6 x X

7 x x

8 x x

9 2 x

10 2 x

11 x X
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LIITE 3.VÄITÖSKIRJATUTKIMUKSENI TAUSTAAN LIITTYVÄ 
ESITTELY JA KIRJOITUSPYYNTÖ

Olen nimeltäni Irma Lehtonen ja työskentelen kehittäjäsosiaalityöntekijänä. Olen 
aiemmin tehnyt pro gradu -tutkielman aiheesta ”Siellä tai täällä – aina vieraissa” 
Vaiettu biseksuaalisuus parisuhteessa kriisiteorian näkökulmasta. Tutkin sitä, mitä 
parisuhteessa tapahtui, kun puoliso sai tietää pitkäaikaisen kumppaninsa olevan 
biseksuaalinen. 

Tässä väitöskirjatutkimuksessa tutkin sitä, minkälaisia tunteita biseksuaalisuus 
parisuhteessa herättää ja mitä parisuhteessa tapahtuu biseksuaalisuuden tullessa 
julki?

Teen tutkimustani sen vuoksi, että sosiaali- ja terveysalalla tarvitaan tietoa bi-
seksuaalisuudesta. Toivon tutkimukseni auttavan ja rohkaisevan myös niitä pareja, 
jotka pohtivat parisuhteessaan biseksuaalisuuteen liittyviä asioita. Sosiaalityönteki-
jänä olen havainnut, ettei sosiaalityöntekijöilläkään välttämättä ole osaamista eikä 
rohkeutta ottaa biseksuaalisuutta puheeksi. Itse pidän biseksuaalisuutta siinä kuin 
muutakin erilaisuutta täysin luonnollisena asiana. Olen kiinnostunut aiheestani ja 
haluan tutkimuksellani auttaa ihmisiä saamaan lisää tietoa biseksuaalisuudesta, 
jota Suomessa oman aihepiirini näkökulmasta ei ole paljon tutkittu. 

Toivoisin saavani sähköpostilla elämäntarinasi, jossa käsittelet parisuhdettasi ja 
mitä biseksuaalisuus siinä merkitsee sekä näihin liittyviä tunteita. Tunnen henkilö-
kohtaisesti monta bi/hetero avio/avoparia ja olen ansainnut vuosien varrella heidän 
luottamuksensa. Olen tehnyt vuosia sosiaalityötä erityisryhmien kanssa ja tiedän, 
miten vaikeaa jollakin on kertoa itsestään, taustastaan tai ongelmistaan muille. 
Suhtaudun vaitiolovelvollisuudella kaikkeen tietoon, jonka tutkimusmielessä saan.

Sähköpostin voi laittaa anonyyminä eli en tarvitse kenenkään henkilötietoja. 
Viestissä olisi kuitenkin hyvä näkyä se, minkä ikäisestä henkilöstä on kyse, mies/
nainen ja paikkakunnasta voisi kertoa sen verran, että onko vastaaja mistä päin 
Suomea. 

Terveisin 
Irma Lehtonen



163

LIITE 4.

Seminaaritapaamisen mainos Seminaaritapaamisen mainos

teen väitöskirjaa, jossa tutkin 
biseksuaalisuuteen ja parisuhteeseen liittyviä 
tunteita
minkälaisia tunteita Sinussa herättää tieto, 
jossa saat tietää kumppanillasi olevan suhteen 
samaa sukupuolta olevaan henkilöön 
olen kiinnostunut kaikista miesten ja 
naisten biseksuaalisuuteen liittyvistä 
tunnekokemuksista parisuhteen näkökulmasta
olisin kiitollinen haastattelusta tai 
kirjoitetusta elämäntarinasta niiltä osin kun se 
liittyy biseksuaalisuuteen ja parisuhteeseen
voit kirjoittaa minulle anonyymisti 
elämäntarinasi osoitteeseen  
irma.lehtonen@helsinki.fi
voit soittaa 040-868 1247

teen väitöskirjaa, jossa tutkin 
biseksuaalisuuteen ja parisuhteeseen liittyviä 
tunteita
minkälaisia tunteita Sinussa herättää tieto, 
jossa saat tietää kumppanillasi olevan suhteen 
samaa sukupuolta olevaan henkilöön 
olen kiinnostunut kaikista miesten ja 
naisten biseksuaalisuuteen liittyvistä 
tunnekokemuksista parisuhteen näkökulmasta
olisin kiitollinen haastattelusta tai 
kirjoitetusta elämäntarinasta niiltä osin kun se 
liittyy biseksuaalisuuteen ja parisuhteeseen
voit kirjoittaa minulle anonyymisti 
elämäntarinasi osoitteeseen  
irma.lehtonen@helsinki.fi
voit soittaa 040-868 1247
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