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1 Aluksi 

Uskottomuus, syrjähyppy, kolmiodraama. Salarakas, kodinrikkoja, naistenmies, miesten-

nielijä. Kielemme antaa ymmärtää, että on väärin ja paheksuttavaa olla useampi kuin yksi 

romanttisseksuaalinen suhde samaan aikaan, ja tätä normia rikkovat leimaantuvat herkästi 

löyhämoraalisiksi tai kevytkenkäisiksi. Polyamoria on käsite, joka viittaa usean yhtäai-

kaisen romanttisia tai seksuaalisia piirteitä sisältävän suhteen avoimeen hyväksyntään 

(Barker & Ritchie, 2007). Se on ilmaantunut haastamaan uskottomuuteen ja monogami-

aan eli yksiavioisuuteen liittyvät valtadiskurssit ja tuonut monisuhteisuutta koskevaan 

keskusteluun käsitteitä, kuten avoimuus, rehellisyys, vastuullisuus ja yhteisymmärrys. 

Polyamoria on suhdemuoto, ihmissuhdefilosofia ja monille myös tärkeä itseä määrittävä 

identiteetti (esim. Barker, 2005). Lisäksi se voidaan nähdä sosiaalisena liikkeenä, jonka 

tausta-aatteita ovat muun muassa perheiden ja ihmissuhteiden monimuotoisuuden, itse-

määräämisoikeuden sekä sukupuolten välisen tasa-arvon kannattaminen. Polygamiasta 

eli moniavioisuudesta polyamoria eroaa siten, että se ei ole sidoksissa avioliittojärjestel-

mään eikä mahdollisuus useisiin kumppaneihin ole rajattu vain yhden sukupuolen edus-

tajille (Sheff, 2011). Avoimen suhteen ja polyamorian välinen ero taas on se, että poly-

amoriset suhteet voivat olla sekä avoimia että suljettuja. Avoimissa suhteissa kuten myös 

swingauksessa keskiössä ovat myös useammin seksi ja nautinnon tavoittelu, kun taas po-

lyamoriassa korostuvat tyypillisesti enemmän rakkaus ja sitoutuminen (Klesse, 2006). 

Uskottomuudesta polyamorian erottaa avoimuuden painotus: ihanteellisesti kaikki ro-

manttisseksuaalisen suhdeverkoston osapuolet ovat tietoisia toisistaan ja hyväksyvät toi-

sensa (Sheff, 2005, 2011). 

Tutkielmassani tarkastelen sosiaalisen konstruktionismin näkökulmasta, millaisena il-

miönä polyamorisuus näyttäytyy itsensä polyamorisiksi määrittelevien suomalaisten 

(n=38) tuottamassa kvalitatiivisessa verkkokyselyaineistossa. Jill Reynoldsin ja Margaret 

Wetherellin (2003) kriittistä diskursiivista psykologiaa edustavan tutkimusmetodologian 

ohjaamana suhtaudun sekä polyamoriaan että monogamiaan sosiaalisesti rakentuneina, 

sosiaalisina kategorioina, diskursseina, henkilökohtaisina narratiiveina ja identiteettipo-

sitioina sekä poliittisina ilmiöinä. Olen kiinnostunut siitä, millaisia yhteiskunnassamme 

vallitsevia normatiivisia puhetapoja Suomen polyamorinen yhteisö haastaa ja uudelleen-

konstruoi sekä siitä, miten polyamoriset yksilöt neuvottelevat henkilökohtaisia identiteet-
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tejään ja tekevät ajattelu- ja elämäntapojaan ymmärrettäviksi ja hyväksyttäviksi kulttuu-

risessa ilmapiirissä, jossa normina on monogamia. Aineisto on analysoitu kriittiselle dis-

kursiiviselle psykologialle tyypillisiä työkaluja hyödyntäen, ja tutkimuksella on annetta-

vaa sekä monisuhteisuustutkimuksen että diskursiivisen identiteettitutkimuksen (erityi-

sesti stigmatisoitujen identiteettien ja seksuaalisten identiteettien tutkimuksen) erityisalu-

eilla. Nähdäkseni tutkimuksen voisi sijoittaa myös osaksi queer-tutkimuksen kenttää, 

vaikka en olekaan siihen tutkielmassani viitannut. 

Polyamoriaa ja muita yhteisymmärrykseen perustuvan monisuhteisuuden muotoja kos-

keva keskustelu on käynyt kiivaana viime vuosina (Barker & Langdridge, 2010b). Ai-

heesta on kirjoitettu useita itseapuoppaita (esim. Benson, 2008; Easton & Hardy, 

2009/1997; Michaels & Johnson, 2015; Taormino, 2008; Veaux & Rickert, 2014), ja se 

on saanut paljon mediahuomiota erityisesti Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa. Näky-

vyyden lisääntyessä myös polyamoriaa ja muita monisuhteisuuden muotoja koskevan 

akateemisen tutkimuksen määrä on kasvanut merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden 

aikana (Barker & Langdridge, 2010b). Wienissä järjestettiin kesällä 2017 järjestykses-

sään toinen Non-Monogamies and Contemporary Intimacies -konferenssi, jonne mo-

nisuhteisuustutkijat ja muut aiheesta kiinnostuneet ympäri maailmaa kerääntyivät keskus-

telemaan viimeisimmästä tutkimuksesta. 

Yhteisymmärrykseen perustuvasta monisuhteisuudesta ovat olleet kiinnostuneita niin so-

siologit, psykologit, antropologit, feministit kuin oikeustieteilijät. Aihetta on tarkasteltu 

useista näkökulmista: millaiset ihmisryhmät sitä harjoittavat (esim. Sheff & Hammers, 

2011); kuinka paljon heitä on (esim. Haupert, Gesselman, Moors, Fisher & Garcia, 2017); 

miten muut ihmiset asennoituvat heihin (esim. Conley, Ziegler, Moors, Matsick & Va-

lentine, 2013; Matsick, Conley, Ziegler, Moors & Rubin, 2014); eroavatko heidän suh-

teensa laadultaan monogaamisten ihmisten suhteista (esim. Morrison, Beaulieu, Brock-

man & Beaglaoich, 2013); mitä terapeuttien tulisi tietää heistä (esim. Berry & Barker, 

2014; Henrich & Trawinski, 2016; McCoy, Stinson, Ross & Hjelmstad, 2015; Weitzman, 

2006); miten heidät tulisi huomioida lain näkökulmasta (esim. Black, 2006; Dryden, 

2015; Emens, 2004; Strassberg, 2003; Tweedy, 2010); millaisin diskursiivisin keinoin 

polyamorista identiteettiä neuvotellaan (Barker, 2005); millaista uutta kieltä monisuhtei-

nen yhteisö on luonut (Ritchie & Barker, 2006) sekä millaisia ovat polyamoriset perheet 

ja heidän kohtaamansa haasteet (esim. Goldfeder & Sheff, 2013; Hiljanen & Hirvonen, 

2016; Pallotta-Chiarolli, 2010; Sheff, 2013). 
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Ensimmäisen monisuhteisuutta koskevan akateemisen kokoomateoksen toimittaneiden 

Meg-John Barkerin ja Darren Langdridgen (2010a, 2010b) mukaan tutkijat ovat usein 

korostaneet polyamorian yhteiskuntakriittistä potentiaalia, mutta liikettä on myös moitittu 

hetero- ja mononormatiivisuuteen mukautumisesta sekä siitä, että polyamoriaa koskeva 

keskustelu on useimmiten kohdistettu valkoiselle, keskiluokkaiselle ja korkeasti koulute-

tulle yleisölle. Osa tutkijoista (esim. Barker & Langdridge, 2010b; Haritaworn, Lin & 

Klesse, 2006; Klesse, 2006; Klesse, 2014b; Noël, 2006; Sheff & Hammers, 2011; Willey, 

2006) onkin viime aikoina peräänkuuluttanut intersektionaalisen monisuhteisuustutki-

muksen merkitystä. Tällainen tutkimus huomioisi entistä paremmin monisuhteisuuden 

leikkaavuuden useiden vallan akselien, kuten yhteiskuntaluokan, koulutuksen, etnisyy-

den, kansallisuuden, kielen, sukupuolen, seksuaalisuuden, iän ja vammaisuuden kanssa. 

Polyamoriaa onkin jo jonkin verran tarkasteltu spesifien ihmisryhmien, kuten naisten 

(Barker & Ritchie, 2007; Robinson, 2013; Sheff, 2005), miesten (Klesse, 2007; Sheff, 

2006), transihmisten (Richards, 2010), biseksuaalien (Klesse, 2007; Robinson, 2013; 

Weitzman, 2006), aseksuaalien (Scherrer, 2010), BDSM-yhteisön (Bauer, 2010) sekä 

vammaisten (Iantaffi, 2010) näkökulmista. 

Suomessa akateemista monisuhteisuustutkimusta ei muutamaa opinnäytetyötä (Hiljanen 

& Hirvonen, 2016; Matilainen, 2012; Taivaloja, tulossa; Tikkanen, 2016) lukuun otta-

matta vielä ole, mutta viime aikoina suomalaisessakin mediassa on käynyt kuhina, kun 

kiinnostus monisuhteisuutta ja erityisesti polyamoriaa kohtaan on alkanut suuren yleisön 

keskuudessa herätä. Polyamoriaa on käsitelty sosiaalisissa medioissa, sanomalehdissä, 

blogeissa, televisiohaastatteluissa sekä podcasteissa, ja se on tullut kansalle tutummaksi 

muun muassa polyamorisen perheen arkea kuvanneen Erilaiset perheet -jakson (MTV3, 

4.12.2014) kautta. 

Lisääntyneestä monisuhteisuuteen kohdistuvasta kiinnostuksesta huolimatta vallitseva 

romanttisia suhteita koskeva diskurssi nykyajan länsimaisessa kulttuurissa perustuu yhä 

yksiavioisuuteen: joko elämän mittaiseen rakkauteen tai niin sanottuun sarjamonogami-

aan, jossa pyritään sitoutumaan yhteen kumppaniin kerrallaan (Ritchie & Barker, 2006). 

Vaikka polyamorinen yhteisö on vähitellen luonut uudenlaista ihmissuhdefilosofiaa ja 

suhdesanastoa, jotka mahdollistavat monisuhteisuudesta puhumisen positiiviseen tai 

neutraaliin sävyyn, istuu uskottomuuteen viittaava ja seksinegatiivinen kieli tiukassa ja 

jatkaa monisuhteisuuden värittämistä. Populaarikulttuuri ihannoi yhä tarinoita sen oikean 

löytämisestä ja loppuun asti onnellisesti elämisestä, ja osa parisuhdeterapeuteista esittää 
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monogamian edelleen ainoana tapana luoda syvään yhteyteen ja intiimiyteen perustuva 

suhde (ks. esim. Kane, 2010). 

Monogamia onkin niin syvälle länsimaiseen kulttuuriin juurtunut instituutio, että siihen 

suhtaudutaan usein itsestäänselvyytenä. Moni pitää selvänä, että parisuhteessa ollessa 

seksin harrastaminen muiden kuin oman kumppanin kanssa on väärin, että romanttinen 

rakkaus on kahden ihmisen välistä ja että lapsella on ihanteellisesti kaksi, eri sukupuolta 

olevaa vanhempaa. Usein yksiavioisuuden itsestäänselvyyttä perustellaan vedoten sen 

luonnollisuuteen, aivan kuten heteroseksuaalisuuden ja kaksijakoisen sukupuolikäsityk-

sen ”itsestäänselvyyttä” on perusteltu. Viime vuosina on alettu yleisemmin käyttää Pie-

perin ja Bauerin (2005; ref. Barker & Langdridge, 2010b) kehittämää käsitettä ”mononor-

matiivisuus”, joka viittaa tällaisiin vallitseviin oletuksiin monogamian normaaliudesta ja 

luonnollisuudesta, samaan tapaan kuin heteronormatiivisuuden käsitettä on käytetty he-

teroseksuaalisuuden normaaliuden ja luonnollisuuden oletuksesta (Barker & Langdridge, 

2010b). 

Sosiaalipsykologi Kenneth Gergen (2009, s. 32) on kirjoittanut, että konstruktionistille 

tällaiset hallitsevat käsitykset eivät kuitenkaan ole lopputulemia tai tiivistelmiä siitä, mitä 

jo tiedämme, vaan alkuja. Itsestäänselvyydet kutsuvat konstruktionistin kysymään, miksi 

ajattelemme näin; miksi pidämme näitä asioita niin itsestään selvinä; miten nämä käsi-

tykset vaikuttavat meihin; keiden äänet nämä itsestäänselvyydet hiljentävät ja olisiko 

syitä tutkia myös vaihtoehtoisia näkökulmia (mts. 32). Tässä tutkielmassa en ota kantaa 

siihen, onko yksiavioisuus tai monisuhteisuus normaalia enkä siihen, kumpi on ihmiselle 

”luonnollisempi” elämäntapa. Sen sijaan tarkastelen, millaisin tavoin käsityksiä romant-

tisseksuaalisista suhteista länsimaisessa kulttuurissa rakennetaan: miten rakkautta ja sek-

suaalisuutta ilmiöinä tuotetaan ja ylläpidetään sekä arkisessa vuorovaikutuksessa että yh-

teiskunnan rakenteiden tasolla. Erityisen kiinnostunut olen näistä vaihtoehtoisista, usein 

hiljennetyistä äänistä ja siitä, millaisin tavoin vallitsevia konstruointeja kyseenalaistetaan 

ja uudelleenkirjoitetaan. 

Sen lisäksi, että mononormatiivinen ideologia näkee monogaamisen (hetero-)suhteen 

luonnollisena, ihanteellisena ja moraalisesti ylempiarvoisena, leimaa tämä uskomusjär-

jestelmä monisuhteiset vaihtoehdot epäluonnollisiksi, toimimattomiksi ja perversseiksi 

(Ferrer, 2018). Polyamoria vaikuttaakin olevan vielä toistaiseksi melko moraalisesti la-

tautunut ja marginalisoitu ilmiö, ja osittain tässä piilee sen viehätys itselleni tutkimuskoh-



5 

teena. Kulttuurintutkimuksesta kirjoittanut Pertti Alasuutari (2011, s. 59) toteaa oivalta-

vasti, että arkielämästä poikkeavien ilmiöiden – kuriositeettien – tutkiminen on mielen-

kiintoista, koska ne ”toimivat kuin peilinä tai prismana, joka valaisee normaalin arjen 

pimeää ydintä”. Samaa sukua on ajatus, että yhteiskunnan normit tulevat kunnolla näky-

viin vasta, kun niitä rikotaan. Tästä näkökulmasta polyamoriankaan tutkiminen ei ole vain 

kuriositeetin tutkimista, vaan samaan aikaan yhteiskuntaamme syvälle juurtuneiden ih-

missuhteisiin liittyvien uskomusten, normien ja puhetapojen tarkastelua. Tutkiessamme 

sitä, mitä tyypillisesti on totuttu pitämään epänormaalina, saatamme samalla tulla kyseen-

alaistaneeksi käsityksemme normaalista. 

Kulttuuristen itsestäänselvyyksien purkamisen lisäksi koen tärkeäksi tehdä tieteellisen 

tutkimuksen keinoin hieman näkyvämmäksi tätä Suomessa vielä melko näkymätöntä ih-

misryhmää. Polyamorialla saattaa olla potentiaalia tarjota monelle tyydytystä tuottava ja 

sopivalta tuntuva tapa elää (esim. Conley ym., 2013; Conley, Matsick, Moors & Ziegler, 

2017; Mitchell, Bartholomew & Cobb, 2014; Morrison ym., 2013; Rubel & Bogaert, 

2015; Weitzman, 2006), mutta perinteisestä parisuhdemallista poikkeaviin elämäntapoi-

hin kohdistuu yhä paljon stigmaa, millä voi olla haitallisia seurauksia yksilön elämälle. 

Tämä saa monet piilottamaan monisuhteisuutensa – ei ainoastaan työpaikalla, palvelu-

kohtaamisissa ja tuttavien parissa, vaan usein myös perheen ja lähipiirin keskuudessa 

(esim. Matilainen, 2012; Taivaloja, tulossa; Tikkanen, 2016). Myös terapeutit ja muut 

mielenterveysalan toimijat voivat hyötyä polyamoriaa ja muita monisuhteisuuden muo-

toja koskevasta tutkimuksesta, koska tietämättömyys ja ennakkoluulot saattavat johtaa 

siihen, että monisuhteiset asiakkaat jäävät vaille asianmukaista apua (esim. McCoy ym., 

2015; Weitzman, 2006). 

Aloitan tutkielman konstruktionistisella katsauksella rakkauden, seksuaalisuuden ja mo-

nogaamisen suhteen rakentumiseen länsimaisessa kulttuurissa. Romanttista rakkautta 

painottava diskurssi vaikuttaa muodostavan polyamorian ideologisen ytimen (esim. 

Klesse, 2006; Ritchie, 2010), joten on aiheellista tarkastella, millaisia merkityksiä rak-

kaudelle on kulttuurissamme annettu ja miksi. Toisinaan polyamorisuutta myös käsitteel-

listetään seksuaalisena identiteettinä (esim. Tweedy, 2010), ja siksi koen polyamorian 

diskursiivisen rakentumisen ymmärtämiseksi tarpeelliseksi esitellä myös seksuaalisuu-

den hallitsevia, ajan muovaamia konstruointeja. Luvussa kolme kysyn, keiden äänet rak-

kauden ja seksin normatiiviset konstruoinnit hiljentävät ja tarkastelen monisuhteisuutta 

ja polyamoriaa sekä Suomessa että muualla maailmassa. Neljännessä luvussa luon tutki-
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mukselle teoreettismetodologista taustaa, minkä jälkeen kerron tarkemmin, miten tutki-

mus on toteutettu. Olen jakanut analyysin tulosten esittelyn kahteen, eri tarkastelukulman 

ottavaan lukuun. Luvussa kuusi tarkastelen, millaisia mononormatiivisia diskursseja po-

lyamoriset puhetavat haastavat ja miten rakkaus-, seksi-, ystävyys-, perhe- ja aviosuhteet, 

viestinnän ja tunteiden merkitykset sekä sukupuoli ja seksuaalisuus rakentuvat niissä uu-

siksi. Luku toimii yleisemmän tason johdatuksena polyamorian ilmiöön ja luo pohjaa 

seitsemännelle luvulle, jonka näkökulma on enemmän yksilötasoinen. Seitsemännessä 

luvussa käsittelen tutkimukseen osallistuneiden tekemää identiteettityötä heidän hyödyn-

tämiensä tulkintarepertuaarien, subjektipositioiden ja narratiivien valossa. Luvun lopussa 

tarkastelen keskeisimpiä ristiriitoja ja jännitteitä, joita puhetapojen välillä ilmeni vetäen 

samalla yhteen analyysin tuloksia. Kahdeksannessa eli viimeisessä luvussa reflektoin tut-

kimukseni antia ja rajoitteita sekä hahmottelen mahdollisia suuntia tulevaisuuden tutki-

mukselle.  
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2 Puhetta rakkaudesta ja seksuaalisuudesta 

Kenellä on valta määritellä, mitä rakkaus on, millaista on ”normaali” seksuaalisuus tai 

mitä perheellä tarkoitetaan? Miten jotkut merkityksenannot ovat tulleet hallitseviksi ja 

keiden etuja ne palvelevat? Gergenin (2009, s. 47) mukaan normijärjestelmiämme yllä-

pitävien ja säätelevien kielenkäytön traditioiden juuret ovat usein laajemmissa organisaa-

tioissa. Tuomioistuimella on valta päättää, mikä on lain näkökulmasta oikein ja väärin, ja 

vastaavasti tieteenaloilla on auktoriteettia määritellä, mikä saa totuuden roolin alansa tut-

kimuskentällä. Samanlaista valtaa käyttävät muun muassa uskonnot, lääketieteen harjoit-

tajat, psykologit ja koululaitokset. Tällaisilla instituutioilla on Gergenin mukaan merkit-

tävä rooli sen kielen ja niiden konstruktioiden määrittelemisessä, joiden mukaan elämme 

ja hahmotamme maailmaa. Instituutiot voidaankin nähdä eräänlaisina vallan keskitty-

minä, joiden alle alistumme arjessamme useimmiten täysin vapaaehtoisesti ja huomaa-

mattamme. Foucault kutsui tätä ilmiötä kurinpidolliseksi vallaksi: sosiaalistuessaan yh-

teiskunnan instituutioihin yksilö sisäistää niiden normijärjestelmät ja diskurssit ja alkaa 

valvoa ja säädellä itseään suhteessa siihen, mitä on oppinut pitämään normaalina (Burr, 

2015, s. 81-84). 

Vivien Burrin (2015, s. 84-87) mukaan hyvä esimerkki kurinpidollisen vallan näkymät-

tömyydestä on juuri romanttisen rakkauden diskurssi. Median esittämät kuvastot aidosta 

rakkaudesta, nuoresta rakkaudesta, uskottomasta rakkaudesta, yksipuolisesta rakkau-

desta ja rakkaudesta ensisilmäyksellä ympäröivät meitä arjessamme. Romanttisen rak-

kauden diskurssi kertoo meille, että rakkaus on luonnollinen osa ihmisyyttä ja sen tarkoi-

tus on liittää kaksi ihmistä yhteen. Jos aidosti rakastamme jotakuta, olemme kiinnostu-

neita hänen hyvinvoinnistaan ja valmiita kantamaan vastuuta siitä. Oletuksena on, että 

tällaiseen suhteeseen kuuluvat myös vapaasta tahdosta annetut seksuaaliset palvelukset 

ja että rakkaus muodostaa pohjan avioliitolle ja perhe-elämälle. Rakkaus on siten esivaa-

timus avioliitolle – välittävälle, seksuaaliselle suhteelle, jossa kaksi ihmistä kantaa vas-

tuuta toistensa ja perheensä hyvinvoinnista. Rakkauden, avioliiton ja perheen diskurssit 

muodostavat viitekehyksen, jonka avulla ymmärrämme ja elämme elämiämme, mutta sa-

malla ne tekevät näkymättömiksi sosiaalisia rakenteita, jotka eivät välttämättä ole aina 

yksilön edun mukaisia, vaan hyödyttävät ennemminkin yhteiskuntamme valtaapitäviä 

ryhmiä. (Mt.) 
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2.1 Sosiaalisesti rakentunut rakkaussuhde 

Vallitsevat käsitykset romanttisesta rakkaudesta ovat itse asiassa varsin moderneja ei-

vätkä suinkaan universaaleja (esim. Giddens, 1992; Illouz, 1997; Jamieson, 1998). Esite-

ollisella 1700-luvulla avioliitto ja rakkaus ymmärrettiin hyvin erilaisina ilmiöinä kuin ny-

kyään: fyysistä halua ja romanttista rakkautta pidettiin lähinnä mielenhäiriöinä, jotka loi-

vat epävakaan pohjan avioliitolle (esim. Giddens, 1992, s. 37–38; Illouz, 1997, s. 46). 

Avioliitto ja lasten hankinta olivat taloudellisia järjestelyitä, ja naiset ja lapset katsottiin 

miesten omaisuudeksi. Seksi (etenkin naisten tapauksessa) oli rajoitettu aviovuoteeseen 

ja sen oli määrä olla lisääntymiseen tähtäävää – ei rakkauden ilmaisu. (Jamieson, 1998, 

s. 17.) 

Rakkaus ja intiimiys alkoivat nousta avioliitossa tärkeiksi arvoiksi vasta 1800–1900-lu-

vuilla teolliselle aikakaudelle siirryttäessä. Samaan aikaan miesten ja naisten välinen 

työnjako kuitenkin eriytyi aiempaa selkeämmin pitäen yllä sukupuolten välistä epätasa-

arvoa. (Jamieson, 1998, s. 17–18.) Marxilaisesta näkökulmasta avioliitolla ja perheellä 

on ollut olennainen rooli kapitalistisen talousjärjestelmän ylläpidossa. On ollut hyödyl-

listä, että työnjako on sukupuolittunutta: naiset ovat huolehtineet ilmaiseksi lastenhoi-

dosta ja kodinhuollosta, jotta miehet ovat voineet toimia tehokkaana työvoimana ja elättää 

perheensä. Avioliiton kapitalistinen luonne on kuitenkin naamioitunut romanttisen rak-

kauden diskurssin taakse: mies ja nainen menevät naimisiin ja pitävät toisistaan huolta 

vapaaehtoisesti ja omista syistään – rakkaudesta toisiaan kohtaan. (Burr, 2015, s. 86.) 

1900-luvun edetessä avioliitosta oli tullut äärimmäisen romantisoitu konstruktio ja oli en-

tistä tavallisempaa, että ihmiset valitsivat aviopuolisonsa ensisijaisesti rakkauden perus-

teella. Pariskunta alkoi myös suojella suhteensa yksityisyyttä etäännyttämällä sen muista 

ihmisistä, jolloin kodista tuli yksityinen, syvien intiimien suhteiden suojapaikka. Vallit-

sevaksi perhemuodoksi tuli kahden vanhemman ja heidän jälkeläistensä muodostama 

ydinperhe. (Jamieson, 1998, s. 17–18.) 

Intiimit, emotionaalisesti intensiiviset suhteet ovat säilyneet yksityiselämän perustana tä-

hän päivään asti, mutta yksinomaan monogaamisen heteroavioliiton varaan rakentuvan 

perheen normatiivinen valta-asema on vähitellen heikentynyt. Myös perinteiset sukupuo-

littuneet roolijaot ovat olleet jo pitkään murroksessa. Seksi ei ole enää vain avioliittoa 

varten, ja parien on mahdollista itse neuvotella omat seksuaaliset käytäntönsä ja sään-

tönsä. (Jamieson, 1998, s. 19.) Yksi kontribuutio postmodernin ajan intiimiyttä koskevaan 

keskusteluun on ollut Anthony Giddensin (1991, 1992) ”puhtaan suhteen” käsite. Puhdas 



9 

ihanneparisuhde pyrkii olemaan vapaa (eli puhdas) valtasuhteista ja sitä kontrolloivista 

institutionaalisista voimista. Se perustuu kumppaneiden väliseen tasavertaisuuteen, emo-

tionaaliseen läheisyyteen, luottamukseen ja sopimuksiin. Suhteen osapuolet pyrkivät tois-

tensa perusteelliseen tuntemiseen ja ymmärtämiseen, mikä luo heidän välilleen erityistä 

intiimiyttä (Jamieson, 1998, s. 19; Jamieson, 1999). Puhdas suhde aloitetaan sen itsensä 

takia, ja sitä ylläpidetään vain niin kauan kuin se palvelee suhteen osapuolten tarpeita 

(Giddens, 1992, s. 58). Käsitettä on kuitenkin kritisoitu siitä, ettei se vaikuta toteutuvan 

käytännön tasolla (esim. Heckert, 2010; Jamieson, 1999). Vallitsevat diskurssit kyllä tu-

kevat Giddensin ajatusta siitä, että parisuhteet ovat intiimimpiä ja sukupuolet keskenään 

tasa-arvoisempia kuin ennen, mutta ihmisten kertomat tosielämän tarinat näyttäytyvät tut-

kijoille edelleen epätasa-arvon värittäminä (Jamieson, 1999). 

Puhtaan suhteen ihanteen voi nähdä olevan seurausta yhteiskuntamme yksilöllistymisestä 

ja arkemme ”psykologisoitumisesta”, jolla viitataan siihen, että ”psykologisen ajattelupe-

rinteen alueelta on valunut käsitteitä ja ajattelumalleja jokapäiväiseen elämään” (Maksi-

mainen [2010, s. 18] Kivivuoreen [1992] viitaten). Ilmiöstä on puhuttu myös muun mu-

assa terapiakulttuurina ja terapeuttisena diskurssina (mts. 18). Sosiologi Jaana Maksi-

mainen (2010, s. 16–25) kuvailee väitöskirjassaan, kuinka terapeuttisesta maailmanku-

vasta on tullut eräänlainen hallitseva kulttuurinen itsestäänselvyys. Maksimaisen (mts. 

16) mukaan myös käsityksiämme rakkaussuhteista ohjaa nykypäivänä tällainen terapeut-

tinen ymmärrys, jonka ”keskiössä on tunteva ja puhuva yksilö, joka osaa reflektoida omia 

kokemuksiaan ja tunteitaan ja ilmaista itseään kumppanilleen”. 

Terapiakulttuurissa itsensä ”löytäminen” ja ”toteuttaminen” sekä pyrkimys henkilökoh-

taiseen kasvuun ovat tärkeitä ihanteita, ja niiden tulisi johdattaa meidät suhteisiin muiden 

kanssa – tärkeimpinä rakkaus- ja aviosuhteet (Bellah, Madsen, Sullivan, Swidler & Tip-

ton, 2008, s. 85). Rakkaus ja avioliitto nähdäänkin kenties elämämme merkittävimpinä 

henkisen hyvinvoinnin ja täyttymyksen tunteen lähteinä (Bellah ym., 2008, s. 85; Illouz, 

1997) ja romanttista rakkautta vaille jäävä yksilö saatetaan kuvata ikään kuin vajaana, 

epätäydellisenä. Rakkauden odotetaan yleensä olevan spontaania ja intensiivistä, mutta 

tällainen konstruointi on ristiriidassa rakkauden ja avioliiton perinteisten roolien kanssa: 

niiden tehtävä on ollut tarjota yksilöille stabiileja, sitoutuneita suhteita, tukiverkostoa ja 

jatkuvuutta. Mitä enemmän arvostamme spontaanisti syntyvää, yksilön itsensä toteutta-

misen tarvetta palvelevaa rakkautta, sitä enemmän perinteiset rooliodotukset ja suhteiden 

velvollisuudet jäävät taka-alalle. (Bellah ym., 2008, s. 85–112) Jamiesonin (1998, s. 19) 

mukaan intiimeistä suhteista onkin tullut aiempaa tyydyttävämpiä sen osapuolille, mutta 
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samaan aikaan myös hauraampia. Koska parisuhteiden odotetaan rakentuvan nykyään en-

sisijaisesti subjektiivisten kokemusten, kuten rakkauden ja intiimiyden varaan, ei ole 

ihme, että ne ovat myös herkemmin hajoavia (Bellah ym., 2008, s. 85–112). Sitoutuneita, 

avioliiton kaltaisia suhteita kyllä edelleen tavoitellaan, mutta niiden säilyttämisestä on 

tullut hankalampaa ja eroamisesta yleisempää (Bellah ym., 2008, s. 90; Jamieson, 1998, 

s. 19). Joidenkin kommentoijien mukaan postmodernia aikakautta leimaava individua-

lismi onkin johtanut perinteisen perhe-elämän romahdukseen ja yhteiskuntaan, jossa it-

sensä ympärille käpertyneistä yksilöistä ei enää ole pitkäkestoisiin, sitoutumista vaativiin 

suhteisiin. (Jamieson, 1998, s. 19). 

Tällaisesta kulttuurihistoriallisesta kontekstista nousee myös polyamoriaa koskeva dis-

kurssi. Barkerin (2005) mukaan polyamorian voi hyvin nähdä osana intiimiyden ja ro-

manttisten suhteiden laajempaa muutosta postmodernissa yhteiskunnassa. Se on ikään 

kuin luontevaa jatkumoa yleisemmälle siirtymälle kohti rakkaussuhteita, jotka perustuvat 

perinteiden ja järjestelykysymysten sijaan tasavertaisuuteen, vapaavalintaisuuteen, luot-

tamukseen ja yhteensopivuuteen. Barker uskoo, että monisuhteisuuden myötä yksilö saat-

taa löytää uusia tapoja ymmärtää itseään peilatessaan itseään yhden kumppanin sijaan 

useiden läheisten ihmisten avulla. Tämän tulkinnan mukaan polyamoria saattaa siis tar-

jota yksilölle erityisen hyvän mahdollisuuden ajan hengen vaatimaan ”itsensä löytämi-

seen”. 

2.2 Sosiaalisesti rakentunut seksuaalisuus 

Seksuaalisuuden historia -kirjasarjan kirjoittajan ja diskurssianalyysin isänä tunnetun 

Michel Foucaultin (2010) mukaan seksuaalisuus on diskursiivinen ilmiö, jota instituutiot, 

kuten lääketiede, biologia ja psykologia, ovat muovanneet ja hallinnoineet kertoen ihmi-

sille, miten seksuaalisuutta tulisi ymmärtää ja kokea. Diskurssit ja niitä hyödyntävät jär-

jestelmät (esim. tiede, uskonto ja politiikka) tuottavat seksuaalisuuteen liittyvää tietoa, 

jonka avulla kehojamme, halujamme ja seksuaalista toimintaamme säädellään ja joka aut-

taa ylläpitämään ihmisten hierarkkista kategorisointia esimerkiksi miehiksi ja naisiksi tai 

hetero- ja homoseksuaaleiksi. Foucaultlaisen katsantokannan mukaan tieto on valtaa, ja 

kehomme yhteiskunnallisen vallankäytön kohteita. 

Tämän päivän psykologisoituneessa kulttuurissa seksuaalisuus on rakkauden tapaan tär-

keä itsen toteuttamisen, ilmaisun ja kehittämisen väline (esim. Attwood, 2006; Giddens, 
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1992; Plummer, 1995). Regina Kunzelin (2002) mukaan suurin osa historioitsijoista nä-

kee seksuaalisen identiteetin idean syntyneen kuitenkin vasta 1800-luvun lopun ja 1900-

luvun alun tienoilla. Tästä seurasi, että se, mitä ihminen seksuaalisesti tekee ja kenen 

kanssa, alkoi määritellä sitä, kuka henkilö on (mt.). Plummerin (1995, s. 132) mukaan 

modernin aikakauden narratiiveissa seksuaalisuus rakentuu eräänlaisena yksilön sisään 

rakennettuna totuutena. Erityisesti homoseksuaalisuuden dominoivaa narratiivia on ker-

rottu tähän tapaan: yksilö voi ikään kuin löytää oman seksuaalisuutensa – havahtua jos-

sain kohtaa elämäänsä siihen, että onkin aina ollut homo. Nykyään sitä, että ihminen mää-

rittelee itsensä muuksi kuin heteroseksuaaliksi, pidetäänkin merkittävänä identiteettiky-

symyksenä. Samaan tapaan on alettu konstruoida polyamorisuutta (ks. esim. Klesse, 

2014a; Robinson, 2013). 

Näiden modernien narratiivien oheen on kuitenkin ilmaantunut uudempia, postmoderneja 

seksuaalisuuden narratiiveja, joissa seksuaalisuutta konstruoidaan aiempaa epämääräi-

semmin, vaihtelevammin ja selkeästi itsetietoisemmin (Attwood, 2006). Näitä tarinoita ei 

kerrota enää vain tutkijoiden ja lääkäreiden kaltaisten asiantuntija-auktoriteettien äänellä, 

vaan uniikkien, itsereflektioon kykenevien yksilöiden (Plummer, 1995, s. 131–143). Ta-

rinoita on yhä useampaan makuun ja niitä kerrotaan entistä heterogeenisemmille ylei-

söille (Attwood, 2006; Plummer, 1995, s. 137). Seksitutkimus ja suhtautumisemme sek-

siin ovatkin tutkijoiden mukaan muuttuneet merkittävästi 1900-luvun lopun jälkeen. Eri-

tyisesti feministit ja queer-teoreetikot ovat muuntaneet tapoja, joilla seksuaalisuutta kä-

sitteellistetään. (Attwood, 2006.) On alettu puhua kulttuurin seksualisaatiosta, joka ilme-

nee Attwoodin (2006, s. 78–79) mukaan suuressa seksuaalisiin arvoihin, käytäntöihin ja 

identiteetteihin kohdistuvassa kiinnostuksessa; sallivampien seksuaaliasenteiden lisään-

tymisessä; seksiä koskevien tekstien määrän selvässä kasvussa; uudenlaisten seksuaalis-

ten kokemusten ilmaantumisessa; säädyttömyyden ja ”vääränlaisen” seksuaalisuuden ku-

rissa pitämiseen pyrkineiden kategorioiden ja sääntelyn höllentymisessä sekä ihmisten 

kiintymyksessä seksiin liittyviin skandaaleihin ja kiistakysymyksiin. Teknologian kehi-

tyksen myötä seksistä on tullut aiempaa näkyvämpää, ja erilaisista seksuaalisuuden rep-

resentaatioista, seksituotteista ja -palveluista on tullut laajemmalle yleisölle helpommin 

saatavia. Tähän muutokseen on seksitutkimuksessa viitattu välillä seksuaalisuuden dis-

kurssin demokratisoitumisena. (Attwood, 2006.) 

Vaikka seksuaaliset narratiivit ovat monipuolistuneet, ovat jotkin seksuaalisuuden muo-

dot kulttuurissamme silti edelleen ”normaalimpia” ja hyväksyttävämpiä kuin toiset. Su-
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kupuolentutkija ja kulttuuriantropologi Gayle Rubin kirjoittaa seksiradikalismia edusta-

vassa tekstissään Thinking Sex (1984) seksuaalisuuden hierarkkisesta ja poliittisesta luon-

teesta. Rubin hahmottelee erilaisten seksiaktien ja seksuaalisten suhteiden keskinäistä 

hierarkkista järjestystä kehän (ks. liite 1) avulla, jonka hyväksytyllä sisäalueella on nor-

maali ja luonnollinen seksi ja paheksutulla ulkoreunalla epänormaali ja luonnoton seksi. 

”Hyvä” ja ”paha” seksi on järjestetty kehälle dikotomisesti, jolloin hyvällä seksillä on 

aina paha vastakohtansa. Esimerkiksi heteroseksuaalisuuden paheksuttuna vastakohtana 

on homoseksuaalisuus. Heteroseksuaalisuuden lisäksi hyvän seksin ominaisuuksiin 

1980-luvun Yhdysvalloissa kuuluivat Rubinin mukaan monogamia ja osapuolten pienet 

ikäerot sekä se, että seksi tapahtuu avioliitossa, yksityisissä tiloissa ja on lisääntymiseen 

tähtäävää. Hierarkian ulkolaidoille, pahan seksin alueelle, sijoittuivat sen sijaan muun 

muassa osa homoseksuaaleista, transihmiset, seksityöläiset ja sadomasokistit. Kiistel-

lyssä välimaastossa olivat vakiintuneet yksiavioiset homosuhteet, naimattomat heteropa-

rit, heteroseksuaalinen promiskuiteetti ja itsetyydytys. Homoseksuaalisuus siis laski suh-

teen ”statusta” hierarkiassa eikä se yltänyt heteroseksuaalisten suhteiden kanssa samaan 

asemaan, mutta yksiavioisuus ja suhteen vakiintuneisuus taas nostivat homoseksuaalisen 

suhteen arvoa. Sijoitus hierarkiassa vaikutti merkittävästi siihen, millainen yksilön yh-

teiskunnallinen asema oli. 

Asenteet ovat muuttuneet 80-luvulta tähän päivään merkittävästi, mutta Rubinin malli 

hyväksyttävästä ja paheksuttavasta seksistä on edelleen ajankohtainen. Hierarkia on ni-

mittäin jatkuvassa muutoksessa: hyvän ja pahan seksin rajanvedoista käydään taukoa-

matonta neuvottelua (mt.) Homoseksuaalisuuteen kohdistuvat diskurssit ja siihen liittyvät 

lait ovat muuttuneet radikaalisti viimeisten vuosikymmenten aikana, kuten myös itsetyy-

dytykseen, aviottomaan seksiin ja joihinkin seksuaalisiin mieltymyksiin tai fetisseihin 

suhtautuminen1. Vaikka hyvän ja pahan seksin välinen raja muuttuu jatkuvasti, ei seksin 

hierarkkinen rakenne kuitenkaan Rubinin mukaan häviä: kun aiemmin paheksuttu seksu-

aalisuuden muoto siirtyy hyväksytympien muotojen joukkoon, syntyy samalla uusi pa-

heksuttu marginaali.  

                                                 
1 Esimerkkinä eroottisen Fifty Shades of Grey -kirja- ja -elokuvasarjan omalta osaltaan herättelemä BDSM-

myönteinen julkinen keskustelu. Kirjojen ja elokuvien aiheuttaman villityksen seurauksena muun muassa 

Anttila-tavaratalo otti valikoimiinsa BDSM-välinesetin ja KappAhl-vaatekauppa Fifty Shades of Grey -

brändin alusvaatemalliston (ks. esim. ”Anttilan sadomasokistin aloittelijanpakkauksesta tuli nettihitti”, 

10.12.2014; ”Helsinkiläiset jonottavat sidontakursseille: Tekikö Fifty Shades of Grey alistusleikeistä arki-

päivää?”, 12.2.2015). 
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Jonkin ilmiön normalisointi tapahtuukin usein jonkin toisen ilmiön kustannuksella. Ho-

moseksuaalien oikeuksia on puolustettu diskursseilla, jotka painottavat homoseksuaalien 

olevan ”aivan tavallisia ihmisiä” – toisin sanoen kykeneviä sitoutuneisiin yksiavioisiin 

suhteisiin, joissa täyttyvät hyvän seksuaalisuuden ehdot. Normalisoidessaan homoseksu-

aalisuutta tällainen diskurssi rakentaa kuitenkin samalla erontekoa kuilun toiselle puolelle 

jäävään paheksuttavaan seksuaalisuuteen – tässä tapauksessa esimerkiksi ihmisiin, jotka 

eivät mukaudu yksiavioisuuden normiin. 

2.3 Pakollinen monogamia 

Perinteisten konstruointien mukaan ihmisille on luonnollista ja universaalia muodostaa 

monogaamisia heterosuhteita, joissa mies on aktiivisempi ja nainen passiivisempi osa-

puoli (Barker, 2005, s. 76). Reynoldsin ja Wetherellin (2003) mukaan yksi feminismin 

merkittävistä saavutuksista on ollut huomion suuntaaminen siihen, mitä Adrienne Rich 

(1980) kutsuu ”pakolliseksi heteroseksuaalisuudeksi” feministisessä esseessään Com-

pulsory Heterosexuality and Lesbian Existence. Jamie Heckertin (2010) tulkinnan mu-

kaan Richin keskeinen argumentti on, että patriarkaaliset, kapitalistiset yhteiskunnat sekä 

hienovaraisesti että täysin avoimesti sortavat naisia kontrolloimalla heidän emotionaalisia 

ja eroottisia halujaan. Tämä sorto on ilmennyt muun muassa heteroseksuaalisuuden ins-

titutionalisoinnissa sekä siinä, että heteroseksuaalisuudesta puhutaan luonnollisena fak-

tana, kun taas naisten välisestä intiimiydestä usein vaietaan tai esitetään se pienen vähem-

mistön ”mieltymyksenä”. Richin (1980) mukaan naisten välinen intiimiys ottaa todelli-

suudessa valtavan määrän eri muotoja ja naisten motiivit lesboudelleen ovat yhtä moni-

naiset. 

Heteroseksuaalisuuden ”pakollisuuden” ohella yhteiskunnassamme on siis pakollista 

myös monogamia ja avioliiton tai pitkien vakiintuneiden suhteiden tavoittelu (Rosa, 

1994). Rosa (mts. 107–108) on määritellyt monogamian ideologiaksi, jonka mukaan mei-

dän tulisi muodostaa syvä, sitoutunut suhde yhteen ihmiseen, joka täyttää suurimman 

osan tarpeistamme (seksuaalisista, emotionaalisista, fyysisistä jne.) Tätä ideologiaa yllä-

pitävät Rosan mukaan muun muassa media, taloudelliset rajoitteet (mm. verokannustimet 

ja yksinelämisen korkeat kustannukset), sosiaaliset tekijät (tuki, kumppanuus, sosiaalinen 

status ja etuoikeudet, jotka ovat sidoksissa parisuhteeseen) ja ajatus, että ”näin se vain 

menee” – tämä on luonnollista. 
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Heckert (2010) huomauttaa, että monogamian pakollisuus ei ole historiassa kuitenkaan 

ulottunut lainkaan samalla tavalla miehiin kuin naisiin. Useat feministit ja muut kirjoitta-

jat ovat nähneet monogamian instituutiona, joka hyödyttää erityisesti miehiä ja kapitalis-

mia: nainen on ollut miehen yksityisomaisuutta ja mahdollistanut miehen perinnön siir-

tämisen eteenpäin (Robinson, 1997). Naisen uskomus ikuiseen, monogaamiseen, ”soke-

aan” rakkauteen on asettanut hänen elämänsä keskiöön miehen. Ajatus siitä, että mies on 

myös naisen ensisijainen emotionaalisen tuen ja intiimiyden lähde ja että nainen on riip-

puvainen miehestä, on samalla etäännyttänyt naiset toisistaan ja tehnyt heistä toistensa 

kilpailijoita. (Robinson, 1997; Rosa, 1994.) Samaan aikaan on pidetty yllä bioessentialis-

tista diskurssia, jonka mukaan miehet ovat luonnostaan seksuaalisempia eivätkä täten 

yhtä ”virittyneitä” monogamiaan kuin naiset. Monogamian on väitetty olevan naiselle 

hyödyllinen lisääntymisstrategia, joka kuitenkin tekee tämän riippuvaiseksi miehen tar-

joamasta suojasta ja muista resursseista. (Robinson, 1997). Monogamia onkin historialli-

sesti ollut oletussuhdemalli vain naisille. Miehille samaa pakkoa monogamiaan ei ole ol-

lut ennen kuin vasta aivan lähihistoriassa. 

Robinsonin (1997) mukaan monogamian ideologiaa on pidetty yllä erityisesti eksklusii-

visuuden, omistushalun ja mustasukkaisuuden romantisoinnilla. Hänen mukaansa mo-

nogamia tuottaa mustasukkaisuuden eikä mustasukkaisuus monogamiaa. Polyamoriaa ja 

mustasukkaisuutta tutkineen Jillian Derin (2015, s. 4) mukaan seksuaalisen eksklusiivi-

suuden idea muodostaa länsimaisessa kulttuurissa osan ”tunnemaailmaamme”: eksklusii-

visuus on rakkauden ja sitoutumisen kulmakivi, ja poikkeamat siitä konstruoidaan jonain, 

mihin kuuluu reagoida epäluottamuksella ja mustasukkaisuudella. Deri soveltaa Hoch-

schildin (1979) tunnesäännön käsitettä mustasukkaisuuteen: joihinkin tilanteisiin on mo-

nogaamisessa tunnemaailmassa normatiivista ja kulttuurimme tunne- ja ilmaisusääntöjen 

edellyttämää reagoida mustasukkaisesti. Mustasukkaisuuden voisikin nähdä eräänlaisena 

sosiaalisena performanssina, jota pakollisen monogamian kulttuurissa esitetään ja joka on 

kaikkien tähän kulttuuriin sosiaalistuneiden tunnistettavissa. Erään tutkimuksen mukaan 

sukupuolet kokevat mustasukkaisuuden eri tavoin: naiset menettämisen pelkona ja miehet 

intensiivisenä vihana haastajiaan kohtaan (Moi, 1987; ref. Robinson, 1997, s. 148). Tä-

män pohjalta voisi päätellä, että naiset ja miehet myös esittävät keskenään erilaisia ”mus-

tasukkaisuuden performansseja”. 

Emootiot saavat eri aikoina erilaisia kulttuurisia merkityksiä, kuten on nähtävissä romant-

tisen rakkauden merkitysten muutoksista. Clanton (1989) on tutkinut, miten mustasuk-

kaisuus on ymmärretty Yhdysvalloissa eri tavoin kahtena eri aikakautena. 1945–1965 
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mustasukkaisuus on käsitteellistetty todisteena rakkaudesta ja jonain, mikä on luonnol-

lista ja hyväksi avioliitolle. 1970-luvulta eteenpäin se on käsitteellistetty epäluonnollisena 

ja opittuna – jonain, mikä on haitallista avioliitolle ja josta tulisi oppia pois. Tämä muutos 

mustasukkaisuuden konstruoinnissa on seurausta romanttisten suhteiden muutoksista 

näinä aikakausina: siinä missä 50- ja 60-luvuilla painotettiin sitoutumista, oli painotus 

1970-luvulla henkilökohtaisessa autonomiassa. Autonomian ihannoiminen parisuhde-

kontekstissa taas on seurausta laajemmasta kulttuurisesta trendistä, joka suosii yksilön-

vapautta, kokeilunhalua ja positiivisempaa suhtautumista nautintoon. (Clanton, 1989; ref. 

Musolf, 2003, s. 228–229.) 

Omien havaintojeni mukaan mediassa ja arjen vuorovaikutustilanteissa kohtaa edelleen 

molempia yllä esiteltyjä mustasukkaisuuden representaatioita. Välillä mustasukkaisuu-

desta puhutaan yksilön tunnesäätelyn ongelmana ja merkkinä huonosta itsetunnosta. Täl-

lainen representaatio esittää mustasukkaisuuden jonain, mitä kuuluu hävetä ja mistä kuu-

luu pyrkiä eroon. Välillä taas mustasukkaisuutta saatetaan jopa ihannoida ja esittää se 

todisteena aidosta rakkaudesta. Tämän representaation valossa mustasukkaisuus näyttäy-

tyy normaalina ja toivottunakin reaktiona, ja jos mustasukkaisuutta ei ole, saatetaan se 

nähdä merkkinä aidon rakkauden puuttumisesta. 

Monogamian pakollisen ideologian ohjaamina yhteiskunnan päättävät tahot yrittävät 

mahduttaa meidät siisteihin, tarkasti määriteltyihin kategorioihin, jotka eivät ota huomi-

oon ihmisten todellisia, monimuotoisia tapoja elää elämiään ja muodostaa suhteita (Ro-

binson, 1997). Ne ihmisryhmät, jotka eivät istu näihin kategorioihin, kuten sateenkaari-

perheet, yksinhuoltajat tai sinkkunaiset, kohtaavat rakenteellista syrjintää. Robinson 

(1997) huomauttaakin, että ei-monogaamiset ihmiset eivät ole ainoita, joiden elämiä mo-

nogamian hegemoninen asema hankaloittaa. Heckertin (2010) mukaan juuri pakollisen 

monogamian yhteen kietoutuminen niin monen hierarkian muodon (avioliitto, sukupuoli 

ja pakollinen heteroseksuaalisuus, kuluttajakapitalismi ja omistajuuden ajatus, patriarkaa-

liset uskonnot, etnisyys ja luokka) kanssa tekee siitä erityisen mielenkiintoisen analyytti-

sen käsitteen. Muun muassa hetero- ja homoseksuaalisuuden binäärinen malli ja niiden 

välimuotojen näkymättömyys kumpuavat osittain siitä romanttisesta monogaamisesta us-

komuksesta, jonka mukaan yhden ihmisen on mahdollista täyttää toisen ihmisen kaikki 

tarpeet (Heckert, 2010.) 

Monogamian konstruoinnit ovat viime vuosikymmenten aikana painottaneet aiempaa 

enemmän suhteen osapuolten tasavertaisuutta, itsenäisyyttä ja päätäntävaltaa yksilöinä, 
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joilla on mahdollisuus lopettaa suhde, jos se ei enää palvele heidän tarpeitaan. Koko elä-

män mittaisen monogaamisen suhteen tilalle on tullut sarjamonogamia, ja myös perintei-

siä monogamian rajoja on alettu uskaltaa venyttää, kun ihanteeksi on tullut, että kumppa-

nit voivat itse neuvotella suhteensa säännöt. Näistä muutoksista huolimatta pakollisen 

monogamian diskurssi on edelleen vallitseva tapa puhua ja ajatella romanttisseksuaali-

sista suhteista. Kuten Barker (2005) huomauttaa, on polyamoria vielä varsin nuori ”sek-

suaalinen tarina” (Plummer, 1995), joka yrittää löytää jalansijaa sosiaalisessa ilmapii-

rissä, joka on pääasiassa ennakkoluuloinen ja usein jopa vihamielinen monogaamisten 

normien rikkojia kohtaan.  
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3 Keiden äänet hiljennämme? 

Gergeniä (2009, s. 110) vapaasti lainaten: rakentaessamme yhdessä hyvää ja toivottavaa 

maailmaa, tulemme samalla luoneeksi maailman, joka ei ole yhtä hyvä ja toivottava. Kai-

kella, mille annamme tässä maailmassa arvoa, on myös vähemmän arvostettu vastapuo-

lensa. Tätä vähemmän arvostettua maailmaa asuttavat muut, jotka eivät kuulu meidän 

joukkoomme. Tulemme luoneeksi todellisuuden, jossa me olemme muita parempia – tie-

dämme paremmin, toimimme moraalisemmin, ansaitsemme enemmän hyvää. Näin syn-

tyvät ilmiöt, kuten vihapuhe, eristäminen ja ryhmien välinen aggressiivisuus. (Mts. 110.) 

Rakentaessamme siis todellisuutta, jossa on suotavinta ja normaaleinta olla yksiavioista 

parisuhdetta ja ydinperhettä tavoitteleva hetero, luomme samalla todellisuutta, jossa toi-

sin tekevä saattaa kohdata vihamielisiä asenteita ja syrjintää tai vähintäänkin kokea jou-

tuvansa perustelemaan ja oikeuttamaan normeista poikkeavia valintojaan. Tässä luvussa 

tarkastelen niitä, jotka haastavat kulttuuriimme syvään juurtunutta oletusta yksiavioisuu-

den ihanteellisuudesta. 

3.1 Monisuhteisuus 

Välillä monisuhteisuus ja polyamoria ymmärretään synonyymeinä. Itse näen monisuhtei-

suuden tarkoittavan samaa kuin englannin non-monogamy (”ei-monogamia”), sillä ilmiö, 

jossa ihmisellä on useampi kuin yksi rinnakkainen romanttinen tai seksuaalinen suhde 

käsittää muitakin suhdemuotoja kuin polyamorian. Tässä työssä puhunkin monisuhtei-

suudesta viitaten kaikkiin monogamialle vastakkaisiin suhdemuotoihin, eli se toimii kat-

tokäsitteenä polyamorialle. Lisäksi käytän termiä yhteisymmärrykseen perustuva mo-

nisuhteisuus1 vastineena englanninkielisessä monisuhteisuustutkimuksessa vakiintu-

neelle käsitteelle consensual non-monogamy, tehdäkseni eron pettämiseen ja muihin mo-

nisuhteisuuden muotoihin, jotka eivät perustu yhteisymmärrykseen. 

Monisuhteisuutta on luultavasti ollut aina ja kaikkialla, missä on ollut ihmisiä, mutta suh-

tautuminen siihen on vaihdellut hyvin paljon eri kulttuureissa ja eri aikakausina. Zeitzen 

                                                 
1 ”Vastuullinen monisuhteisuus” ja ”eettinen monisuhteisuus” vaikuttavat jokseenkin vakiintuneilta ter-

meiltä suomalaisessa keskustelussa (esimerkiksi Polyamoria – monisuhteisuusyhdistys Ry käyttää kotisi-

vuillaan näitä käsitteitä polyamorian kattokäsitteinä). Itse kuitenkin suosin ”yhteisymmärrykseen perustu-

vaa monisuhteisuutta” kömpelyydestään huolimatta, sillä sen sävy on neutraalimpi: vaikka suhde olisi so-

vitusti avoin, ei se välttämättä kuitenkaan ole vastuullinen tai eettinen. Kaikissa suhdetyypeissä ilmenee 

ongelmia ja epäeettistä käytöstä, olivat ne monogaamisia tai ei-monogaamisia. 
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(2008) osoittaa polygamiaa käsittelevässä etnografisessa teoksessaan, että monisuhtei-

suus on maailmanlaajuinen ilmiö, johon voi törmätä jossain muodossa lähes jokaisen 

kulttuurin ja uskonnon piirissä. Kaikki polygamia ei ota muotoa, jossa miehellä on useita 

vaimoja (polygynia), vaan esimerkiksi joissain Nepalin ja Intian osissa harjoitetaan poly-

andriaa, jossa naisella on useita aviomiehiä. Zeitzen painottaa, että mononormatiivisen 

asenneilmapiirin yleistymisen ja lain muutosten myötä monisuhteisuuden harjoittaminen 

ei suinkaan ole kadonnut, vaan se on monessa kulttuurissa vain muuttunut ”näkymättö-

mäksi” tai ottanut uusia muotoja. 

Vaikka lähihistoriamme on ollut länsimaissa monogaamisen ideologian valtakautta, ei 

meidän tarvitse katsoa toisiin kulttuureihin tai vuosisatojen päähän löytääksemme esi-

merkkejä monisuhteisuudelle myönteisestä ajattelusta. Haupert tutkijatiiminsä kanssa 

(2017) selvitti kahden erillisen otoksen (yht. lähes 9 000 osallistujaa) pohjalta yhteisym-

märrykseen perustuvan monisuhteisuuden yleisyyttä Yhdysvalloissa. Kyselyihin vastan-

neilta, sinkuiksi itsensä määritteleviltä aikuisilta kysyttiin, onko heillä ikinä ollut seksu-

aalisesti avointa suhdetta (määriteltynä ”yhteisesti sovituksi seksuaalisesti ei-eksklusii-

viseksi suhteeksi”). Heistä reilu viidesosa vastasi kyllä. Tulokset olivat samoja iästä, kou-

lutustasosta, tulotasosta, uskonnosta, poliittisista kannoista ja etnisestä taustasta riippu-

matta, mutta erosivat sukupuolen ja seksuaalisen orientaation mukaan. Miehet (naisiin 

verrattuna) ja homoiksi, lesboiksi ja biseksuaaleiksi identifioituvat (heteroiksi identifioi-

tuviin verrattuina) ilmoittivat useammin harjoittaneensa joskus sovittua monisuhtei-

suutta. Vaikuttaa siis siltä, että yhteisymmärrykseen perustuva monisuhteisuus ei ole mi-

kään harvinainen pienen vähemmistön harjoittama ilmiö, ainakaan yhdysvaltalaisten 

sinkkujen keskuudessa. 

Monisuhteisuus on eri aikoina ja erilaisten uskomusten ja normien myötä ottanut useita 

muotoja esihistoriallisten yhteisöjen jaetusta vanhemmuudesta (esim. Ryan & Jethá, 

2010) institutionalisoituun moniavioisuuteen, monogaamisen avioliiton sisäisiin ”syrjä-

hyppyihin”, parinvaihtoon, sinkkujen useisiin samanaikaisiin ”etuystävyyssuhteisiin” ja 

polyamoriaan. Sitä ovat eri muodoissaan harjoittaneet niin uskonnollisten yhteisöjen jä-

senet, 60-luvun hippiliikkeen kannattajat, feministit kuin aivan ”tavalliset” länsimaiset 

ihmiset. Silti jopa yhteisymmärrykseen perustuvaan monisuhteisuuteen vaikuttaa länsi-

maissa kohdistuvan paljon stigmaa. Tätä stigmaa käsittelen luvun lopussa. 
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3.2 Polyamoria 

Käsitteenä polyamoria (poly – usea, amor – rakkaus) keksittiin Barkerin (2005) mukaan 

1960-luvulla, mutta se alkoi tulla tunnetuksi vasta muutama vuosikymmen myöhemmin, 

erityisesti kolmannen aallon feminismin myötä (Aguilar, 2013). Noëlin (2006) mukaan 

polyamorian yhdysvaltalaiset juuret ovat paikannettavissa 1900-luvun alkuun, erityisesti 

ensimmäisen aallon feministien, sosialistien ja utopististen yhteisöjen keskuuteen. Nämä 

yhteisöt tarkastelivat siis jo varsin varhain ei-monogamian – tai ”anti-monogamian” – 

mahdollisuuksia. 1960-luvun seksuaalinen vallankumous kasvatti seksuaalisuuteen ja su-

kupuoleen liittyvää ymmärrystä entisestään, ja 90-luvulla tästä kulttuurisesta sosiaalisten 

liikkeiden kontekstista ilmaantui polyamoria – suhdemuoto, joka salli ihmisten avoimesti 

rakastaa ja olla intiimisti useamman kuin yhden kanssa. (Mt.) 

Polyamoria tarkoittaa eri ihmisille eri asioita, ja myös käytännössä polyamoria ottaa hy-

vin monenlaisia muotoja. Polyamorinen suhde saattaa olla esimerkiksi kolmen toisiaan 

rakastavan aikuisen muodostama perhe, jossa ulkopuoliset suhteet on rajattu pois (”po-

lyuskollisuus”). Tällainen suhde saattaa muistuttaa muuten perinteistä parisuhdemallia, 

mutta suhteessa on enemmän kuin kaksi ihmistä. Polyamoria voi ilmetä myös usean ih-

misen muodostamana suljettuna tai avoimena ihmissuhdeverkostona, jossa osa ihmisistä 

on suhteessa keskenään ja osa ei. Suhde voi muistuttaa muodoltaan esimerkiksi V-kir-

jainta, jossa yhdellä henkilöllä on kaksi kumppania, jotka eivät ole keskenään suhteessa 

tai N-kirjainta, jonka keskiössä olevan pariskunnan osapuolilla on myös toiset kumppanit. 

Osa polyamorisiksi itsensä määrittelevistä ihmisistä taas elää kahdenvälisissä suhteissa, 

ehkä kuitenkin pitäen uusien suhteiden mahdollisuuden avoimena. Joissain polysuhteissa 

vain yksi osapuoli elää polyamorisesti, kun toinen valitsee olla monogaaminen (”mono-

polysuhde”). Polyamorinen henkilö saattaa myös elää yksin tai mieltää itsensä sinkuksi 

tai itselliseksi yksilöksi, jolla on useita enemmän tai vähemmän romanttisia tai seksuaa-

lisia piirteitä sisältäviä suhteita (”soolopoly”). Yksi polyamorian ilmenemismuoto on ih-

missuhdeanarkismi, jolla viitataan filosofiaan tai elämäntapaan, jossa ihmiset nähdään 

vapaina muodostamaan haluamanlaisiaan suhteita ja jossa painottuvat usein spontaanius 

ja vapaus sekä se, ettei ihmissuhteita muodosteta tai rajoiteta velvollisuudentunteesta tai 

pakosta. Suhdeanarkistit eivät välttämättä luokittele suhteitaan selkeisiin kategorioihin tai 

tee eroa kumppanin ja ei-kumppanin välille. (Glossary of poly terms, n.d.) Polyamorisuus 

voi myös olla ilmenemättä mitenkään käytännön tasolla, mutta olla silti yksilölle merki-

tyksellinen ajattelutapa, identiteetti tai ihmissuhdemalli. 
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Entä keitä polyamoriset ihmiset ovat? Monisuhteisuutta ja polyamoriaa useita vuosia tut-

kineen Christian Klessen (2011) mukaan polyamorista diskurssia esiintyy varsin monen 

alakulttuurin keskuudessa. Polyamoria vaikuttaa hänen mukaansa vetoavan ainakin ihmi-

siin, jotka ovat tekemisissä HLBTIQ1-, BDSM2- tai queer-feminististen yhteisöjen 

kanssa, anarkistisia ja uusvasemmistolaisia piirteitä sisältävien yhteisöjen kanssa sekä 

erilaisten ekologisten, henkisten, uskonnollisten tai new age -liikkeiden kanssa (jotka voi-

vat perustua esimerkiksi ”neotantrismiin”, uuspakanuuteen, wiccalaisiin uskontoihin, 

kristinuskoon tai hindulaisuuden ja buddhalaisuuden länsimaisiin adaptaatioihin). Sheff 

ja Hammers (2011) tulivat käytyään läpi polyamorisuutta käsitelleitä tutkimuksia päätel-

mään, että ainakin tutkimuksiin valikoituneiden ihmisten perusteella kyseessä on varsin 

homogeeninen ihmisryhmä, joka koostuu korkeasti koulutetuista, valkoisista, keski- ja 

ylempää keskiluokkaa edustavista ja suhteellisen korkean sosioekonomisen statuksen 

omaavista ihmisistä. Tämän pohjalta ei kuitenkaan voi automaattisesti päätellä, että suu-

rin osa monisuhteisista ihmisistä edustaisi tällaista väestönosaa. Sille, että muunlaiset ih-

miset eivät osallistu polyamoriatutkimuksiin, ole aktiivisesti osa polyamorista yhteisöä 

tai nimitä elämäntapaansa polyamoriseksi, on monta mahdollista selitystä, joita en kui-

tenkaan tässä lähde pohtimaan. 

Merkittävä osuus polyamorisista ihmisistä vaikuttaa olevan biseksuaaleja ja myös moni 

biseksuaali on polyamorinen (Barker & Langdridge 2010b; Klesse, 2005; Robinson, 

2013; Weitzman, 2006). Robinsonin (2013) mukaan polyamoria voi olla biseksuaaleille 

konkreettinen tapa tehdä näkyväksi bi-identiteettiään ja sitä kautta kokea kuuluvuutta bi-

seksuaalien yhteisöön, mutta se voidaan myös kokea ainoaksi mahdolliseksi tavaksi elää 

yhtenäistä, tyydyttävää elämää. Tämänkaltaisen biseksuaalisuuden representaation nor-

malisointiin voi tosin suhtautua myös kriittisesti. Monisuhteisia biseksuaaleja Iso-Britan-

niassa tutkineen Klessen (2005) mukaan monisuhteisuus on monille biseksuaaleille on-

gelmallinen ilmiö, koska vallitsevan bifoobisen diskurssin mukaan biseksuaalien täytyy 

olla monisuhteisia ollakseen tyytyväisiä. Tämä diskurssi juontaa juurensa dualistisesta 

käsityksestä, jonka mukaan ainoat ”oikeat” seksuaaliset suuntautumiset ovat hetero- ja 

homoseksuaalisuus (toisilleen vastakkaisina ilmiöinä ajateltuna). Näin ollen biseksuaa-

lilla yksilöllä voi ajatella olevan sekä ”heteropuoli” että ”homopuoli”, ja jompikumpi 

näistä puolista saattaa jäädä täyttymättä, jos henkilö elää monogaamisesti. Kulttuurissa, 

                                                 
1 Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä käytetty lyhenne, joka viittaa homoihin, lesboihin, biseksuaalei-

hin, transihmisiin, intersukupuolisiin ja queereihin. 
2 Yleiskäsite mm. sitomista, rankaisemista, dominointia ja alistumista sisältäville eroottisille käytänteille. 
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jossa seksiin ja monisuhteisuuteen liittyy edelleen paljon stigmaa, biseksuaalien esittämi-

nen korostuneen seksuaalisina, ”kevytkenkäisinä” ja perusluonteeltaan monisuhteisina 

auttaa ylläpitämään negatiivista kuvaa heistä. 

Kuten Barker ja Ritchie (2007) ovat huomauttaneet, ulkopuolelta tarkasteltuna jotkut nä-

kevät polyamorian erityisesti miesten fantasioiden toteutumisena (esim. uskottomuutena 

ilman häpeää tai seksinä usean naisen kanssa), mutta monet polyamorisen yhteisön sisällä 

pitävät sitä erityisen ”feminiinisenä” tapana suhtautua suhteisiin, koska avoin viestintä, 

tunteiden ilmaisu ja sosiaaliset tukiverkostot ovat siinä avainasemassa (mt.) Barkerin ja 

Ritchien tutkittavista lähes kaikki identifioituivat feministeiksi ja linkittivät polyamorian 

eksplisiittisesti feminismiin. Myös varhaisimpien aihetta käsitelleiden teosten kirjoittajat 

vaikuttavat olevan naisia, feministejä ja osa heistä myös lesboja (esim. Anapol, 1997; 

Easton & Hardy, 2009/1997; Munson & Stelbaum, 1999). Sheffin (2005) mukaan poly-

amoria voi auttaa vahvistamaan naisten seksuaalista toimijuutta ja Barker ja Ritchie 

(2007) puolestaan ovat esittäneet väitteen, että polyamoriset naiset ovat vähemmän riip-

puvaisia miehistä kuin heteroseksuaalisesti monogaamiset naiset ja myös vapaampia lait-

tamaan yhtä paljon arvoa ystävyyssuhteille kuin seksuaalisille suhteille. Robinsonin 

(1997) mukaan monisuhteisuudella olisikin paljon annettavaa erityisesti heteronaisille, 

koska sillä on potentiaalia haastaa pakollisen monogamian diskurssiin sisältyvät suku-

puolittuneet valtasuhteet. Näiden näkökulmien pohjalta patriarkaalista ja kapitalistista 

monogamian ideologiaa kyseenalaistava polyamoria näyttäytyykin erityisen feministi-

senä diskurssina. 

3.3 Polyamoria Suomessa 

Polyamoristen ihmisten määrästä Suomessa ei ole saatavilla tilastoja, mutta jotain sen 

esiintyvyydestä voinee päätellä siitä, että isoimmissa kaupungeissa järjestetään säännöl-

lisesti tilaisuuksia, joissa polyamoriset voivat kohdata toisiaan. Vuonna 2010 Suomeen 

myös perustettiin Polyamoria – Monisuhteisuusyhdistys Ry, joka vastikään hyväksyttiin 

Setan jäsenjärjestöksi. Yhdistyksen tarkoituksena on omien sanojensa mukaan ”ajaa po-

lyamoristen ihmisten etuja, jakaa asiallista ja ajantasaista tietoa polyamoriasta, vähentää 

polyamorisiin suhteisiin kohdistuvia ennakkoluuloja ja tarjota verkostoitumismahdolli-

suuksia ja yhteistoimintaa yhdistyksen jäsenille ja muille kiinnostuneille” (Polyamoria – 

Monisuhteisuusyhdistys Ry:n www-sivusto, < http://polyamoria.fi/yhdistys>). 
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Kuvailin johdannossa, kuinka median ja suuren yleisön kiinnostus polyamoriaa kohtaan 

on selvästi herännyt viime vuosina. Omien havaintojeni mukaan viimeaikaiset suomalai-

set mediarepresentaatiot ovat esittäneet polyamorian varteenotettavana vaihtoehtona mo-

nogaamiselle elämäntavalle, ja selkeästi monisuhteisuutta demonisoivaa representaatiota 

olen kohdannut hyvin vähän. Median polyamoriasta luoma kuva vaikuttaa kuitenkin 

omiin silmiini usein (joskaan ei toki aina) hieman sensaatiohakuiselta: haastattelut ja hen-

kilökuvat tarjoavat ”tavalliselle kansalle” mahdollisuuden päästä tirkistelemään poly-

amoristen epätavalliseksi oletettua arkielämää. Iltalehti ja MTV otsikoivat viime vuonna 

ilmestyneet juttunsa näin: 

Emilialla, 30, on kihlattu ja kaksi poikaystävää: Yhden kumppanin kanssa py-

syin hengissä, mutten ollut onnellinen (14.12.2017, Iltalehti) 

Tamperelainen Aisla, 30, elää suhteessa kahden kanssa - Tästä on kyse kohu-

tussa rakkaus- ja seksi-ilmiössä (27.7.2017, Iltalehti) 

”Tuntui kummalliselta nähdä tyttöystäväni suutelevan aviomiestään” – Juhani 

kertoo polyamorian herättämistä tunteista (23.8.2017, MTV) 

Jo tieto siitä, että jollakulla on useampi kuin yksi kumppani, ylittää uutiskynnyksen ja 

pääsee otsikkoon asti. Tämä kertonee siitä, että ilmiö on vielä jossain määrin tuntematon 

– ja kuten Iltalehti sanoo, ”kohuttu”. MTV:n otsikkoon taas on valittu nostaa Juhanin 

haastattelusta nimenomaan tämän alkuun kokema hämmennys, vaikka se oli vain pieni 

osa haastattelussa käsitellyistä asioista. Vaikka aiheesta siis kirjoitetaan ja puhutaan jo 

melko paljon, vaikuttaa siltä, että sitä kuvataan edelleen useimmiten epätavallisuuden ja 

poikkeavuuden kielellä. 

Kun aloin hahmotella tutkielmaani vuonna 2015, oli aiheesta tehty Suomessa ainoastaan 

yksi akateeminen tutkimus: Jesse Matilaisen (2012) antropologinen pro gradu -työ. Sen 

jälkeen on valmistunut toinenkin polyamoriaa käsittelevä gradu sosiologisesta näkökul-

masta (Tikkanen, 2016) ja ainakin yksi ammattikorkeakoulun sosiaalialan opinnäytetyö 

(Hiljanen & Hirvonen, 2016), jossa haastateltiin kolmen polyamorisen perheen jäseniä. 

Oman työni lisäksi on valmisteilla myös toinen sosiaalipsykologinen, monisuhteisten ih-

misten palvelukohtaamiskokemuksia tarkasteleva gradu (Taivaloja, tulossa). Opinnäyte-

työt voivat antaa hieman osviittaa siitä, millaisista ihmisistä Suomen polyamorinen yh-

teisö koostuu. Matilaisen tutkimusaineisto koostui 12 haastattelusta sekä kvantitatiivi-

sesta kyselyaineistosta, johon vastasi 76 polyamoriseksi identifioituvaa ihmistä. Hänen 
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tutkittavansa muodostivat sosiaalisesta ympäristöstään ja suomalaisesta normista selke-

ästi poikkeavan ihmisryhmän, joka koostui suurimmaksi osaksi ei-uskonnollisista urbaa-

neista feministeistä. Kyselyyn vastanneet olivat keski-iältään 29-vuotiaita ja koulutus- ja 

ammattitaustoiltaan kirjava joukko. Mikään yhteiskuntaluokka ei noussut selkeästi ylitse 

muiden. Suurin osa heistä oli naisia ja 4 % identifioitui sukupuoleltaan muuksi kuin mie-

heksi tai naiseksi. Naiset määrittelivät seksuaalisuuttaan hyvin moninaisin käsittein, joista 

biseksuaalisuus ja panseksuaalisuus olivat yleisimmät. Miehistä puolet määritteli itsensä 

heteroseksuaaleiksi. 22 % vastaajista kuvaili itseään sanalla queer (yleiskäsite sukupuoli- 

ja seksuaalivähemmistöille) ja 64 % kertoi kuuluvansa sateenkaariväkeen. BDSM liittyi 

suurimman osan elämään jollain tapaa – vain 19 % ei kertonut sen olevan lainkaan läsnä 

elämässään. Myös ruokatottumukset erottivat polyamoristit valtaväestöstä: 47 % kertoi 

olevansa kasvissyöjiä tai vegaaneja. Myös Tikkasen haastateltavista (n=8) suurin osa oli 

bi- tai panseksuaaleja, ja enemmistöllä oli korkeakouluopintotaustaa. Omaan tutkimuk-

seeni osallistuneiden sosiodemografisia tietoja esittelen luvussa 5.2. 

3.4 Monisuhteisuuteen kohdistuva stigma 

Terri Conleyn luotsaaman tiimin (2013) tutkimussarja osoittaa, että monisuhteisuuteen 

kohdistuu edelleen paljon stigmaa. Yhteisymmärrykseen perustuvaa monisuhteisuutta 

harjoittavat ihmiset ja heidän suhteensa arvioitiin tutkimusten mukaan monogaamisia ih-

misiä negatiivisemmin lähes kaikilla tutkituilla asteikoilla, joita olivat muun muassa si-

toutuminen, luottamus, hyväksyttävyys, seksuaaliterveys, romanttisuus, yksinäisyys, 

mustasukkaisuus, anteliaisuus, tyytyväisyys seksiin, tyytyväisyys elämään ja koulutus. 

Tämä negatiivisuus monisuhteisuutta kohtaan ulottuu myös ominaisuuksiin ja toimintoi-

hin, jotka eivät liity millään tavoin seurusteluun. Monisuhteisesti elävien arvioidaan ole-

van monogaamisia ihmisiä huonompia myös muun muassa koiranulkoilutuksessa, vita-

miinivalmisteiden ottamisessa ja hammasvälien lankauksessa. Monogamiaa koskevia 

asenteita sen sijaan värittää haloefekti, joka saa ihmiset liittämään siihen positiivisia omi-

naisuuksia. (Conley ym., 2013.) Tämä haloefekti vaikuttaa erään tutkimuksen mukaan 

ulottuvan jopa siihen, miten monisuhteisuustutkijoihin suhtaudutaan. Tutkijat, jotka esit-

tävät polyamoristen suhteiden positiivisia seurauksia kuvailevia tuloksia, arvioidaan puo-

lueellisemmiksi kuin ne, jotka raportoivat monogaamisten suhteiden positiivisista seu-

rauksista. (Conley ym., 2017.) 
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Vaikuttaa siltä, että myös Suomessa monisuhteiset ihmiset joutuvat väistämättä koske-

tuksiin ennakkoluulojen kanssa. Matilaisen (2012) haastateltavista suurin osa piilotteli 

polyamorisuuttaan työpaikalla eikä etsinyt kumppaneita esimerkiksi työ- tai harrastus-

konteksteista. Moralisoinnin, kyseenalaistamisen, kiusanteon ja kritisoinnin kohteeksi 

joutumisen kokemukset olivat yleisempiä niillä, joiden ystävät eivät olleet polyamorisia. 

Tikkasen (2016) haastateltavista viisi kahdeksasta salasi polyamorisuutensa ja osan suh-

teistaan joissain konteksteissa. Muiden kielteisiä reaktioita ja ”oudoksi” tai ”pervoksi” 

leimautumista pelättiin, ja moni avoimesti monisuhteisuudestaan kertoneista olikin koh-

dannut torjuntaa ja negatiivista suhtautumista muun muassa tuttaviensa ja vanhempiensa 

tahoilta. Jotkut kuitenkin kertoivat kokevansa salailun vielä mahdollisia negatiivisia re-

aktioita raskaampana. (Mts. 63–73.) 

Kaikkia yhteisymmärrykseen perustuvan monisuhteisuuden muotoja ei kuitenkaan arvi-

oida yhtä kielteisesti, vaikka kaikkiin suhtaudutaankin paljon negatiivisemmin kuin mo-

nogaamisiin suhteisiin. Kyselytutkimuksen perusteella polyamoriaan asennoidutaan huo-

mattavasti myönteisemmin kuin swingaukseen, kun taas asennoituminen avoimiin suh-

teisiin on jossain näiden kahden monisuhteisuuden muodon välimaastossa. Selityksenä 

saattaa tutkijoiden mukaan olla se, että monogamian normin lisäksi swingaajat rikkovat 

myös toista kulttuurista ydinoletusta: että seksin tulisi pohjautua rakkauteen, ei vain hi-

moon. (Matsick ym., 2014.) 

Hutzler, Giuliano, Herselman ja Johnson (2015) ovat tunnistaneet tekijöitä, joiden avulla 

polyamoriaan liittyviä asenteita voidaan ennustaa sekä testanneet, voidaanko ennakko-

luuloisuuden vähentämiseen tähtäävillä kokeellisilla manipuloinneilla vaikuttaa ihmisten 

asenteisiin. He saivat selville, että erityisesti yksilöillä, jotka raportoivat olevansa poliit-

tisesti konservatiivisia ja uskonnollisia, oli taipumusta suhtautua negatiivisesti polyamo-

riaan, kun taas henkilöt, joilla oli aiempaa tietämystä polyamoriasta (esim. termiin liitty-

vää tietoa tai polyamorisia tuttavia) suhtautuivat siihen positiivisemmin – aivan kuten 

Allportin kontaktihypoteesi (1954) olettaa. Kokeellinen manipulaatio osoitti, että osallis-

tujat, joille annettiin lisätietoa polyamoriasta tai joita pyydettiin pohtimaan monogamian 

etuja ja rajoituksia, suhtautuivat positiivisemmin polyamoriaan kuin osallistujat, joille 

kerrottiin vain polyamorian perusmääritelmä. (Mt.) Tutkimus puhuu sen puolesta, että 

polyamorian tutkiminen ja normalisointi tiedon lisäämisen kautta on arvokasta. 
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Entä kuvastavatko monisuhteisiin kohdistuvat ennakkoluulot todellisuutta? Tutkijat vas-

taavat tähän kysymykseen aika lailla yksimielisesti ”eivät”. Monisuhteisuutta harjoitta-

vien ja monogaamisten ihmisten psyykkisessä hyvinvoinnissa ja suhteiden laadussa ei 

tutkimusten mukaan ole kovin selkeää eroa. (Rubel & Bogaert, 2015.) Yhteisymmärryk-

seen perustuvaa monisuhteisuutta harjoittavien on kuitenkin tutkittu harrastavan toden-

näköisemmin suojattua seksiä kuin monogaamisten, kumppaniaan pettävien ihmisten 

(Conley, Moors, Ziegler & Karathanasis, 2012). Erään tutkimuksen (n=2124) mukaan 

monisuhteisuuden muodolla saattaa olla tekemistä suhteen laadun kanssa. Kun suhteen 

laatua mitattiin tyytyväisyyden, sitoutumisen, intohimoisen rakkauden, mustasukkaisuu-

den ja luottamuksen perusteella, saivat polyamoriset hieman parempia tuloksia kuin 

monosuhteissa olevat, swingausta harjoittavat suunnilleen samanlaisia tuloksia kuin mo-

nogaamiset ja avoimissa suhteissa olevat hieman huonompia. Saman tutkimuksen poh-

jalta näyttää myös siltä, että monisuhteiset saattavat olla vähemmän mustasukkaisia kuin 

monogaamisissa suhteissa olevat. (Conley ym., 2017.) Polyamoristen ja monogaamisten 

ihmisten (n=284) kiintymystyylejä, sosioseksuaalisuutta (halukkuutta ”irtosuhteisiin”) 

sekä heidän suhteidensa intiimiyttä, intohimoa ja luottamusta vertailleen tutkimuksen mu-

kaan polyamoriset kokivat suhteissaan jonkin verran monogaamisia enemmän intiimiyttä. 

Lisäksi polyamoriset miehet saivat monogaamisia miehiä korkeampia arvoja sosioseksu-

aalisuutta mitattaessa. (Morrison ym., 2013.) 

Asenteet monisuhteisuutta kohtaan elävät ja muuntuvat yhteiskunnallisia ja sosiaalisia 

muutoksia mukaillen. 1960-luvun tienoilla asennoitumisen monisuhteisuuteen ja ”vapaa-

seen rakkauteen” on sanottu olleen liberaalimpaa, johtuen näihin aikoihin tapahtuneesta 

seksuaalisesta vallankumouksesta (esim. Kontula, 2009, s. 70; Rubin, 2001), kun taas 80-

luvulta eteenpäin asenteet ovat tiukentuneet luultavasti ainakin osittain AIDS-epidemiaa 

seuranneen uuden konservatiivisuuden aallon myötä (Kontula & Haavio-Mannila, 2004; 

Rubin, 2001). Asenteet vaikuttavat olevan jonkinlaisessa murroksessa tässäkin ajassa. 

Laajan suomalaisten seksuaalisuutta kartoittavan FINSEX-tutkimushankkeen uusin, 

vuonna 2015 suoritettu kyselytutkimus (n=6000) osoittaa, että seksuaaliasenteet ovat 

muuttuneet vuoden 2007 jälkeen selkeästi vapaamielisempään suuntaan, etenkin nuorten 

keskuudessa. Silti vuonna 2015 edelleen jopa 33% miehistä ja 49% naisista piti ryhmä-

seksiä ja parinvaihtoa perverssinä tai sairaana ja vapaata seksiä 26% miehistä ja 35% 

naisista. Sadomasokismin (joka vaikuttaa olevan yleistä monisuhteisten keskuudessa) ta-

pauksessa vastaavat luvut olivat 53% ja 58%, ja homo- ja biseksuaalisuuden (joka myös 

on hyvin yleistä monisuhteisten keskuudessa) tapauksessa 29% ja 15%. Vaikuttaa siltä, 
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että osa monisuhteisista kohtaa ei-monogaamisuutensa lisäksi stigmaa muihinkin katego-

rioihin kuulumisen takia. (FINSEX Asenteet.) 

Vaikka asenteet seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja seksuaalista monimuotoisuutta 

kohtaan ovat muuttuneet vuosien varrella sallivammiksi (FINSEX Asenteet), vaikuttaa 

suhtautuminen uskottomuuteen ja rinnakkaissuhteisiin kuitenkin jyrkentyneen. Vertail-

lessaan suomalaisten seksuaalisuutta ja parisuhteita kolmena eri ajankohtana – 1971, 

1992 ja 2007 – Väestöliiton tutkimusprofessori Osmo Kontula (2009, s. 70–73) havaitsi, 

että aviopuolison ”rinnakkaissuhteisiin” (tai ”uskottomuuteen”, kuten ensimmäisessä ky-

selyssä asia ilmaistiin) liittyvät asenteet olivat tiukentuneet 70- ja 90-lukujen jälkeen. 

Vuonna 2007 erityisesti nuoret ihmiset tuomitsivat kumppanin rinnakkaissuhteet, van-

himpien sukupolvien ollessa suvaitsevimpia. Uusimmassa, vuoden 2015 tutkimuksessa 

niihin suhtauduttiin tiukemmin kuin koskaan aiemmin (FINSEX Uskollisuus). Kontula 

(2009, s. 73) uskoi muutoksen johtuvan siitä, että koska Suomessa miesten ja naisten ole-

tetaan olevan taloudellisesti itsenäisiä eikä toimeentulo ole enää kovin merkittävä kriteeri 

suhdetta etsittäessä, nousevat rakkaus ja seksi suhteen keskeisimmiksi merkitsijöiksi. Ai-

kakautena, jona suhteet yhä useammin rakennetaan taloudellisen toimeentulon ja aviolii-

ton sijaan rakkauden ja seksin varaan ja eroaminen on helpompaa ja hyväksyttävämpää 

kuin ennen, luovat rinnakkaissuhteet aiempaa suuremman uhan siitä, että kumppanin rak-

kaus ja seksi menetetään jollekin toiselle. 

Matilainen (2012, s. 40) on huomauttanut, että vaikka Kontulan vuosien 1992 ja 2007 

kyselyissä sana ”uskottomuus” oli korvattu ”rinnakkaissuhteella”, puhui Kontula (2009, 

s. 70–73) itse edelleen uskottomuudesta raportoidessaan tutkimusten tuloksia. Sama kie-

lenkäyttö toistuu uusimmassakin suomalaisten uskollisuutta käsittelevässä internetrapor-

tissa (FINSEX Uskollisuus), jossa kerrotaan, että uskottomuutta on mitattu ”sen perus-

teella oliko parisuhteissa elävillä ollut viimeisen vuoden aikana useampi kuin yksi sek-

sikumppani”. Raportin mukaan tällainen uskottomuus oli uusimmassa tutkimuksessa 

myös käytännössä vähentynyt merkittävästi 1990-lukuun verrattuna.1 ”Uskottomuus”-sa-

nan käyttöä saattaa puoltaa raportissa esitetty havainto, että useimmiten rinnakkaissuhde 

oltiin salattu, ja niissä tapauksissa, joissa ei oltu, oli vain pieni osa saanut suhteelle kump-

paninsa hyväksynnän. Joka tapauksessa esimerkit kuvastavat hyvin Ritchien ja Barkerin 

                                                 
1 Tämä on mielenkiintoinen havainto, kun ottaa huomioon sallivammat seksuaaliasenteet ja jatkuvasti li-

sääntyneen monisuhteisuutta koskevan julkisen keskustelun. 
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(2006) havaintoa yhteisymmärrykseen perustuvan monisuhteisuuden näkymättömäksi te-

kemisestä julkisessa keskustelussa. 

Mononormatiiviset ”itsestäänselvyydet” vaikuttavatkin maallikoiden lisäksi myös tutki-

joiden ajatteluun. Conley ja kumppanit (2017, s. 207–208) havainnollistavat katsaukses-

saan, kuinka johdattelevaa monisuhteisuuteen liittyvä sanasto romanttisseksuaalisia suh-

teita käsittelevässä tutkimuskirjallisuudessa on. Ilmaisut, kuten pettäminen ja uskotto-

muus, kun viitataan pariskunnan ulkopuolella tapahtuvaan seksiin, tai loukattu osapuoli 

ja petetty kumppani, kun viitataan henkilöön, jonka kumppanilla on ollut jonkun muun 

kanssa seksiä, eivät suinkaan ole neutraaleja, vaan antavat mahdollisuuden suhtautua 

useisiin yhtäaikaisiin intiimeihin suhteisiin ainoastaan negatiivisesti. Välillä myös tutki-

musmenetelmät ”suosivat” monogaamisia vastaajia. Romanttisten suhteiden kiintymystä 

mittaava The Passionate Love Scale -mittari (Hatfield & Sprecher, 1986) kysyy vastaa-

jalta, kuinka mustasukkainen tämä olisi, jos hänen kumppaninsa rakastuisi toiseen ihmi-

seen. Enemmän mustasukkaisuutta raportoinut vastaaja saa korkeamman ”intohimoar-

von” suhteelleen. (Conley ym., 2017.) Polyamoria- ja muu monisuhteisuustutkimus on 

ilmaantunut purkamaan tällaisia myös akateemisessa maailmassa vallitsevia itsestäänsel-

vyyksiä, ja näin pyrkii tekemään myös oma tutkimukseni.  
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4 Polyamoria diskursiivisen tutkimuksen kohteena 

Kieli on niin keskeinen osa elämäämme, että sitä on helppo pitää itsestäänselvyytenä. 

Emme käytä kieltä vain viestimään asioita muille, vaan käytämme sitä myös ajattelun ja 

järkeilyn apuvälineenä: samaan tapaan kuin on vaikea kuvitella kunnollista keskustelua 

ilman sanoja, on vaikea kuvitella, miten monimutkainen abstrakti järkeily olisi mahdol-

lista ilman kieltä (Potter & Wetherell, 1987, s. 9). Sosiaalitieteilijät käsittelevät tutkimus-

aineistonaan jatkuvasti erilaisia kielellisiä kuvauksia. Usein tieteen tekijöitä kiinnostavat 

näiden kuvausten objektiivisuuteen liittyvät kysymykset: onko tämä aineisto luotettava? 

Puhuuko tämä henkilö totta? Kertooko tämä kuvaus sen, mitä oikeasti tapahtui? Wethe-

rellin (2001, s. 15–16) mukaan tällainen lähestymistapa kertoo siitä, että tapaamme suh-

tautua kieleen ikään kuin neutraalina välittäjänä meidän ja maailman välissä: palveli-

janamme, joka välittää ihmiseltä toiselle viestejä siitä, millainen maailma on ja mitä 

mieltä kukin on mistäkin asiasta. Tällaisesta näkökulmasta sosiaalitieteilijöiden ei tarvitse 

olla erityisen kiinnostuneita kielen tutkimisesta, sillä se on vain väline, jonka avulla pääs-

tään kiinni ”oikeisiin” ilmiöihin. On kuitenkin toinenkin näkökulma, jonka mukaan kieli 

ei ole vain välittäjä, vaan se on sosiaalisen elämän perusta, ja ilmiönä konstruktiivinen: se 

rakentaa objekteja, maailmoja, mieliä, minuuksia ja sosiaalisia suhteita, ei vain kuvaa 

niitä (mts. 16). Tällaisesta näkökulmasta kielestä itsestään tulee hyvin keskeinen tutki-

muskohde sosiaalitieteilijälle. 

Yksi tutkimuksellinen viitekehys, josta kielenkäyttöä voidaan tarkastella, on diskurssi-

analyysi. Siinä kielenkäyttö ymmärretään toimintana, joka rakentaa sosiaalista todelli-

suutta ja jota käytetään erilaisiin tarkoituksiin. Kielenkäyttäjiä ei nähdä informantteina, 

jotka paljastaisivat meille, millainen heidän edustamansa kulttuuri on tai millaisia asen-

teita ja arvoja heillä on. Sen sijaan diskurssianalyysissä keskitytään tarkastelemaan, mil-

laisia diskursseja eli puhetapoja he hyödyntävät ja miten toimijat tekevät asioita ymmär-

rettäväksi kielenkäytöllään. (Suoninen, 1999, s. 18–20.) Tarkastelun kohteeksi otettavia 

kuvauksia nimitetään diskurssianalyysin piirissä usein selonteoiksi, koska halutaan tehdä 

eronteko lähestymistapaan, jossa aineistoa luetaan kuvailuna todellisuudesta (mts. 20). 

Selonteot toimivat muun muassa selityksinä ja oikeutuksina toiminnallemme – joko tule-

valle toiminnalle, tai jollekin, mitä on aiemmin tapahtunut. Selontekoja antamalla saate-

taan mahdollisesti välttää stigman kohteeksi joutuminen. (Musolf, 2003, s. 284.) Joiden-

kin ihmisten oletetaan olevan enemmän velvollisia selittelemään elämäntapojaan, kun 

taas toisten elämäntavat ovat tavallisia ja itsestään selviä (Reynolds & Wetherell, 2003). 
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Yksi ihmisryhmä, jolta on tavattu odottaa selitystä kumppanivalinnoilleen, ovat olleet 

seksuaalivähemmistöt. Tällaista selontekovelvollisuutta (ks. esim. Potter & Wetherell, 

1987, s. 74–94) kuvaamaan on kehitetty ”kaapista tulon” metafora. Siinä missä heteroksi 

identifioituva harvoin joutuu ottamaan seksuaalista suuntautumistaan puheeksi ja ole-

maan varuillaan siitä puhuessaan, saattaa homoseksuaaliksi identifioituvan kokemus olla 

varsin erilainen. Myös tutkimukseeni osallistuneet käyttivät usein kaapin metaforaa. Ole-

tankin, että monisuhteisesti eläviin ihmisiin kohdistuu selontekovelvollisuus, jota mono-

gaamisesti eläviin ihmisiin ei yleensä kohdistu. 

Vivien Burr (2015, s. 24–26) jakaa sosiaalisen konstruktionismin mikro- ja makrotason 

konstruktionismiin. Ensimmäistä suuntausta edustaa erityisesti diskursiivisen psykolo-

gian traditio, ja jälkimmäistä foucaultlainen diskurssianalyysi. Molempiin suuntauksiin 

saatetaan viitata diskurssianalyysin käsitteellä, vaikka diskursiivisen psykologian piirissä 

hyödynnetään myös keskustelunanalyysiä tutkimusmenetelmänä. Mikrotason konstruk-

tionismissa kiinnostus kohdistuu siihen, miten ihmiset rakentavat todellisuutta arjen vuo-

rovaikutuksessa yhdessä muiden kanssa, kun taas makrotason konstruktionistit ovat kiin-

nostuneita siitä, miten rakenteet ja instituutiot käyttävät ja muokkaavat kieltä vallan väli-

neenä. Mikrotason analyysissä yksilö nähdään aktiivisena toimijana ja diskurssien tuot-

tajana, kun taas makrotason analyysissä yksilölle ei anneta kovin paljon toimijuutta, vaan 

tämä nähdään tavallaan diskursiivisten ja yhteiskunnallisten rakenteiden tuotoksena. 

Mikrotason konstruktionismia edustaa muun muassa Kenneth Gergenin työ ja makrota-

son konstruktionismia Foucaultin työ sekä Norman Faircloughin kriittisen diskurssiana-

lyysin suuntaus. Makrotason diskurssianalyysiä on hyödynnetty myös poststrukturalisti-

sen feministisen tutkimuksen parissa. (Mts. 24–26.)  

Mikro- ja makrotason konstruktionismia ei kuitenkaan tarvitse nähdä toisiaan poissulke-

vina, vaan yksilö voidaan ymmärtää samaan aikaan sekä diskurssien tuottajana että niiden 

tuottamana (Edley & Wetherell, 1997, s. 206). Useat konstruktionistit ovatkin pyrkineet 

luomaan näiden tasojen synteesiä analyyseissään. (Burr, 2015, s. 24–26.) Yksi näistä on 

kriittisen diskursiivisen psykologian suuntaus, jota esittelen seuraavaksi luoden pohjaa 

tutkimukseni analyysille. 

4.1 Polyamoria kriittisen diskursiivisen psykologian näkökulmasta 

Tutkielmassani näen kyselyyni vastanneet aktiivisina toimijoina ja diskurssien tuottajina, 

pitäen mielessä, että he samalla kuitenkin toimivat kulttuurissamme saatavilla olevien 
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diskurssien rajoittamina. Tämä on yksi kriittisen diskursiivisen psykologian perusajatuk-

sista: historian muovaamat diskurssit ikään kuin puhuvat ihmisten läpi, mutta samaan ai-

kaan yksilöt luovasti hyödyntävät ja muokkaavat niitä omien tarkoitusperiensä nimissä. 

Oli kyseessä seksuaalinen suuntautuminen, sukupuoli, rakkaus tai mikä vain aihe, kult-

tuurimme tarjoaa meille joukon vaihtoehtoisia puhetapoja, ja tämä saatavilla olevien pu-

hetapojen moninaisuus asettaa meidät yksilöinä valitsijan rooliin (Edley, 2001, s. 190). 

Tarjolla olevat vaihtoehdot eivät kuitenkaan aina ole tasavertaisia, kuten Edley huomaut-

taa, vaan joistain konstruoinneista ja tavoista ymmärtää maailmaa tulee kulttuurissamme 

dominoivia tai hegemonisia: ne saattavat saada faktan tai itsestäänselvyyden aseman 

(mts. 190). Edleyn mukaan yksi kriittisen diskursiivisen psykologian keskeisistä tavoit-

teista on analysoida tällaisia joitain konstruointeja normalisoivia prosesseja ja kysyä, kei-

den intressejä erilaiset puhetavat palvelevat (mts. 190). Tämä on tärkeä näkökulma myös 

omassa analyysissäni. 

Kaikkien eri diskurssianalyysin traditioiden joukosta päädyin valitsemaan viitekehyksek-

seni juuri kriittisen diskursiivisen psykologian osittain erään Reynoldsin ja Wetherellin 

(2003) nimenomaista lähestymistapaa hyödyntäneen tutkimuksen innoittamana. Tutki-

muksessaan Reynolds ja Wetherell ovat tarkastelleet, millaisin diskursiivisin keinoin nai-

set neuvottelevat itselleen sinkun identiteettiä kulttuurisessa ilmapiirissä, jossa naisten 

sinkkuus usein marginalisoidaan erilaisuudeksi tai viaksi. Tutkijoiden kiinnostus aihetta 

kohtaan kumpusi havainnosta, että naimisissa tai vakiintuneessa heterosuhteessa olevia 

naisia pyydetään hyvin harvoin selittämään itseään ja suhdetilannettaan, kun taas sinkku-

naisilta usein odotetaan jonkinlaista selitystä ”tilalleen”. He ovat siis kulttuurissamme sa-

maan tapaan selontekovelvollisia kuin seksuaalivähemmistöjen jäsenet ja polyamoriset 

ihmiset. 

Näen sinkkuuden ja polyamorisuuden välillä muitakin yhtäläisyyksiä. Sekä sinkkuus että 

monisuhteisuus saavat kulttuuriset merkityksensä suhteessa pakolliseen heteroseksuaali-

suuteen (ks. luku 2.3) – suhteita ja intiimiyttä koskevien normien ja konstruointien jouk-

koon, jotka ovat usein ääneen sanomattomia, mutta määrittävät vahvasti sitä, mitä pi-

dämme hyväksyttävinä intiimeinä suhteina (Reynolds & Wetherell, 2003). Sinkkunaiset 

ja ei-monogaamisesti elävät ihmiset ovat molemmat pakollisen heteroseksuaalisuuden 

kulttuurissa toisia: niitä, jotka eivät ole sitoutuneessa monogaamisessa (hetero)parisuh-

teessa. Sinkkunaisten ja polyamoristen (kuten myös seksuaalivähemmistöihin kuuluvien) 

ihmisten toiseuttaminen epänormaaleiksi tai jollain tapaa viallisiksi auttaa ylläpitämään 
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pakollisen heteroseksuaalisuuden ja monogamian hegemonista asemaa. Epänormaalius 

auttaa määrittämään, mikä on normaalia. 

Reynoldsin ja Wetherellin (2003) omaksumasta teoreettismetodologisesta näkökulmasta 

sinkkuus on: 1. sosiaalisesti rakentunut, 2. sosiaalinen kategoria, 3. diskurssi, 4. joukko 

henkilökohtaisia narratiiveja ja subjektipositioita sekä 5. poliittista. Analyysissäni sovel-

lan samaa näkökulmaa polyamorisuuteen. Ensinnäkin, polyamorisuutta – kuten sinkkuut-

takin – rakennetaan arjen vuorovaikutuksessa ja yhteiskunnan tasolla sosiaalisesti, ja sille 

annetaan eri tilanteissa ja eri ajan hetkinä eri merkityksiä. En tarkastele polyamorisuutta 

”luonnollisena faktana”, vaan historiallisesti ja kulttuurillisesti kontekstisidonnaisena 

konstruktiona, joka on syntynyt vastaamaan ihmisten diskursiivisiin tarpeisiin. 

Toiseksi, polyamorisuus on sosiaalinen kategoria, jota käytetään ihmisten luokittelun ja 

sosiaalisen järjestyksen ylläpitämisen diskursiivisena välineenä. Polyamorisuuden kate-

goria ei edelleenkään ole luonnollinen fakta, jonka perusteella ihmisiä voidaan luokitella 

”polyihin” ja ”ei-polyihin”, vaan sitä käytetään eri tilanteissa erilaisiin tarkoitusperiin. 

Itsen tai muiden kategorisointi polyamoriseksi on aina aktiivista toimintaa ja tällaisen ka-

tegorisoinnin merkitykset ovat kulttuuri- ja tilannesidonnaisia. Joku saattaa esimerkiksi 

monogaamisen henkilön kanssa omasta elämästään keskustellessaan määritellä (eli kate-

gorisoida) itsensä polyamoriseksi, koska se voi olla toimiva tapa välttää tulemasta positi-

oiduksi pettäjänä. 

Kolmanneksi, diskurssina polyamoria on kytköksissä valtaan: sillä tuotetaan versioita to-

tuudesta, joilla säädellään ihmisten käytöstä. Polyamorian diskurssia käytetään normali-

soimaan monisuhteisuutta ja haastamaan ajatus monogamiasta ainoana mahdollisena elä-

mäntapana. Siinä missä uskottomuuden diskurssi ylläpitää monogaamisen ideologian he-

gemonista asemaa ja toiseuttaa ei-monogaamiset ihmiset vastuuttomiksi pettäjiksi, tuot-

taa polyamorian diskurssi vaihtoehtoisen totuuden: jotkut ihmiset rakastavat samanaikai-

sesti useaa, eikä siinä ole mitään pahaa. Yksilötasolla polyamorian diskurssi saatetaan 

omaksua eräänlaiseksi itsesäätelyn välineeksi: se tarjoaa viitekehyksen, johon peilaten 

itseä ja omaa toimintaa ymmärretään ja säädellään. Omassa aineistossani tämä näkyi 

muun muassa niin, että jotkut olivat syrjähyppyjen ja omantunnontuskien jälkeen alka-

neetkin elää avointa ja rehellistä monisuhteista elämää. Ennen polyamorisen diskurssin 

omaksumista avointa monisuhteisuutta ei yksinkertaisesti oltu nähty mahdollisena, mutta 

diskurssi oli tarjonnut pakollisen monogamian tilalle vaihtoehtoisen tavan ymmärtää itseä 
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ja omaa toimintaa sekä neuvotella suhteeseen uudet säännöt. Aiemman tutkimuksen pe-

rusteella en kuitenkaan oleta, että polyamoria olisi millään tapaa yhtenäinen diskurssi, 

vaan kuten sinkkuuskin, se muodostaa ennemminkin laajan ideologisen kentän, jolla eri-

laiset kielikuvat, kliseet ja keskenään dilemmaattiset puhetavat kilpailevat (Reynolds, & 

Wetherell, 2003, s. 493). 

Neljänneksi, tämä polyamorian ympärille rakentuva ideologinen kenttä tekee mahdol-

liseksi joukon henkilökohtaisia narratiiveja ja subjekti-/identiteettipositioita, joita yksilö 

voi itselleen omaksua. Identiteetti on Reynoldsin ja Wetherellin mukaan ”neuvoteltu per-

formanssi” (mts. 493), joka on jatkuvassa muutoksen tilassa – ei siis mikään yksilön py-

syvä sisäinen ominaisuus. Diskursseja hyväksikäyttäen – ja niiden rajoittamina – ihmiset 

muovaavat identiteettejään joka kerta kun ajattelevat tai puhuvat. Narratiivit sen sijaan 

ovat yksilön tapa hallinnoida identiteettejään ”muuttuvalla, sirpaleisella ja kompleksilla 

ideologisella kentällä” (mts. 493), jollaisen polyamoria muodostaa. Analyysissäni olen 

kiinnostunut siitä, millaisia identiteettejä ja subjektipositioita polyamorisiksi itsensä mää-

rittelevät henkilöt ottavat ja millaisin narratiivein he hallinnoivat näitä identiteettejä. 

Viimeiseksi, polyamoria – kuten sinkkuuskin – on poliittista. Polyamorian tarkastelu ei 

saa pysähtyä siihen, että tunnistamme, millaisia elementtejä polyamorian ideologinen 

kenttä pitää sisällään ja millaisia identiteettejä se mahdollistaa. Sen lisäksi on tärkeää 

suhtautua kriittisesti näihin puhetapoihin ja ”identiteettiresursseihin” ja kysyä, mitä niillä 

tehdään ja keitä ne hyödyttävät. Millaista versiota todellisuudesta erilaiset tulkintareper-

tuaarit ja narratiivit ovat luomassa, ja keillä on valta määritellä, mitä polyamorisuus on? 

Toiseuttavatko nämä määritelmät joitain muita vähemmistöjä? Tähän kriittisempään, po-

liittisempaan polyamorisen diskurssin ulottuvuuteen syvennyn erityisesti tutkielman lop-

pua kohden. 

Kolme kriittiselle diskursiiviselle psykologialle keskeistä käsitettä – jotka ovat jo jonkin 

verran vilahdelleet tekstissä – ovat tulkintarepertuaari, ideologinen dilemma ja subjekti-

positio. Reynoldsin ja Wetherellin (2003) mukaan tulkintarepertuaareilla1 tarkoitetaan 

tunnistettavia rutiininomaisia argumentteja, kuvailuita ja arvioita, joita ihmisten puheesta 

voi löytää: ne koostuvat siitä, ”minkä kaikki tietävät” johonkin aiheeseen liittyen. Tulkin-

tarepertuaarit ovat ikään kuin keskustelun rakennuspalikoita, joiden avulla rakennetaan 

selontekoja ja versioita tapahtumista (mts. 498) tai kuin joukko opeteltuja tanssiaskeleita, 

                                                 
1 Alun perin Potterin ja Wetherellin (1987) sosiaalipsykologian alalle esittelemä käsite (Edley, 2001, s. 

198). 
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joita voi improvisoidussa tanssissa luovasti ja melko joustavasti yhdistellä (Edley, 2001, 

s. 198). Tulkintarepertuaarit ovat samaan kulttuuriin sosiaalistuneille niin tunnistettavia 

ja vakiintuneita, että yleensä puhujan täytyy ilmaista vain pieni osa argumentointiketjusta, 

jotta keskustelukumppanit ymmärtävät, mitä versiota todellisuudesta tämä on tuottamassa 

(Reynolds & Wetherell, 2003). Yksi esimerkki tästä voisi olla luonnollisuuden repertu-

aari, jota voidaan hyödyntää monenlaisista aiheista puhuttaessa – sekä puolesta että vas-

taan argumentoitaessa: ”homoseksuaalisuus ei ole luonnollista” versus ”homoseksuaali-

suutta esiintyy eläimilläkin”. Luonnollisuuteen vetoaminen on vahva argumentti kulttuu-

rissamme (Barker, 2003, 2005), joten usein jo pelkkä toteamus jonkin ilmiön luonnolli-

suudesta on riittävä kannanotto johonkin aiheeseen. 

Kuten sanottu, eri repertuaarit tuottavat erilaisia versioita todellisuudesta ja ihmisistä. 

Tästä seuraa, että ne ovat usein keskenään ristiriitaisia ja muodostavat niin sanottuja ideo-

logisia dilemmoja. Luonnollisuuden repertuaari saattaa esimerkiksi saada haastajakseen 

valinnan repertuaarin: ”seksuaalinen suuntautumiseni ei määritä minua, vaan on aktiivi-

nen valinta”. Myös Reynoldsin ja Wetherellin (2003) tunnistamat repertuaarit muodosti-

vat ideologisen dilemman: naiset puhuivat sinkkuudestaan yhtäältä henkilökohtaisten 

puutteiden ja sosiaalisen eristämisen värittämänä ilmiönä ja toisaalta itsenäisyytenä ja va-

lintana sekä mahdollisuutena itsensä kehittämiseen ja saavutuksiin. Billigin ja kumppa-

neiden (1988) tunnetuksi tekemä ideologisen dilemman käsite kuvaa juuri tällaista arki-

sen ajattelun ristiriitaisuutta ja merkitysten moninaisuutta: ihmiset luovivat arjessaan jat-

kuvasti erilaisten, usein vastakkaistenkin puhetapojen välillä, omaksuen yhtenä hetkenä 

yhdenlaisia positioita ja toisena toisenlaisia. Tämä vaatii välillä varsin hienoviritteistäkin 

retorista kekseliäisyyttä, jotta oma identiteettinarratiivi pysyy johdonmukaisena. 

Subjektipositio on tulkintarepertuaarille läheinen käsite: tulkintarepertuaarit tekevät eri-

laisten positioiden ottamisen mahdolliseksi. Puhujat aktiivisesti positioivat itseään ja 

muita vuorovaikutuksessa, tekstissä ja puheessa, ikään kuin roolittaen hahmoja näytel-

mään (Reynolds & Wetherell, 2003). Subjektipositioita ottamalla ihmiset asemoivat itse-

ään keskusteluissa ja kykenevät omaksumaan eri näkökulmia. Kun positioimme itse-

ämme eri tavoin, me siis ikään kuin neuvottelemme ja sovitamme yllemme erilaisia iden-

titeettejä ja minuuksia. Se, keitä voimme olla, on riippuvainen näistä positioista (Davies 

& Harré, 1990, s. 46). Joistain positioista ja identiteeteistä tulee tietyssä kulttuurisessa 

ilmapiirissä ongelmallisia, kuten naisen sinkkuudesta pakollisen heteroseksuaalisuuden 

kulttuurissa (Reynolds & Wetherell, 2003). Tutkielmassani näen polyamorisuuden juuri 
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tällaisena ongelmallisena identiteettipositiona, joka vaatii taidokasta selontekojen muo-

toilua ja ”identiteettityötä”. 

4.2 Tutkimuskysymykset ja tutkijan positio 

Koska aihe on lähes tutkimaton Suomessa, valitsin lähteä tarkastelemaan varsin avoimin 

mielin, millaisina ilmiöinä polyamoria ja polyamorisuus näyttäytyvät polyamoristen suo-

malaisten kuvauksissa ja miten niitä konstruoidaan suhteessa ympäröivään monogaami-

seen kulttuuriin. Tämän takia tutkimuskysymyksetkin ovat laajat. Ensimmäinen kysymys 

liittyy osallistujien puhetapoihin suhteessa normatiivisiin puhetapoihin. Toinen kysymys 

alakysymyksineen koskee vastaajien tekemää identiteettityötä sekä merkityksiä, joita 

omalle polyamorisuudelle annetaan ja kolmas kysymys eri puhetapojen välisiä jännitteitä, 

joita oletan aineistossa ilmenevän. Analyysiluvut seuraavat järjestykseltään löyhästi tut-

kimuskysymyksiä. Polyamorisia puhetapoja käsittelevän kuudennen luvun on määrä toi-

mia yleistason katsauksena polyamoristen tuottamiin diskursseihin ja luoda pohjaa seit-

semännelle luvulle, jonka fokus puolestaan on enemmän yksilössä ja tämän tavoissa ra-

kentaa identiteettiään. 

1. Millaisin tavoin osallistujat haastavat ja uudelleenkonstruoivat ihmissuhteisiin 

liittyviä normatiivisia puhetapoja? Millä tavoin he ylläpitävät niitä? 

2. Millaisin diskursiivisin tavoin tutkimukseen osallistuneet neuvottelevat polyamo-

risia identiteettejään ja elämäntapojaan vastauksissaan? 

a. Millaisten tulkintarepertuaarien avulla polyamorisuutta merkitykselliste-

tään? 

b. Millaisia subjekti- ja identiteettipositioita osallistujat rakentavat itselleen 

ja polyamorisille ihmisille suhteessa muihin ihmisiin ja ryhmiin? 

3. Nouseeko aineistosta ideologisia dilemmoja tai ristiriitaisuuksia tulkintarepertu-

aarien, subjektipositioiden ja muiden puhetapojen välillä? 

Diskurssianalyytikon on tärkeää tunnistaa myös oma positionsa, josta käsin tutkimustaan 

toteuttaa. Tutkimusaineistojen tuottaminen ja analysoiminen sekä tutkimusraporttien kir-

joittaminen ovat lopulta luonteeltaan ihan samanlaista, vahvasti vuorovaikutuksellista toi-

mintaa, kuin se vuorovaikutus, jota tutkija tutkii (Juhila, 1999, s. 201). Myös tutkija pu-

huu ja kirjoittaa, kuuntelee aineistoaan ja keskustelee sen kanssa, käy dialogia muiden 

tutkijoiden kanssa, suuntaa puheensa jollekin yleisölle ja on samanlainen kulttuurinsa tar-
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joamien tulkintaresurssien rajoittama toimija kuin kaikki muutkin (mts. 201). Omaan tut-

kijan positiooni ja asiantuntemukseeni on vaikuttanut erityisesti aiheen tuttuus itselleni. 

Olen seurannut polyamorian ympärillä sekä suomalaisissa että kansainvälisissä sosiaali-

sissa medioissa ja tiedotusvälineissä käytävää keskustelua varsin aktiivisesti usean vuo-

den ajan ja lukenut aiheeseen liittyvää kirjallisuutta jo ennen tutkimukseni aloittamista. 

Olen myös vuosien varrella osallistunut joihinkin polyamoria-aiheisiin keskustelu- ja 

muihin tapahtumiin, kuten johdannossa mainitsemaani monisuhteisuutta koskevaan aka-

teemiseen konferenssiin Wienissä. 

Tutkielmassani en ole pyrkinyt häivyttämään omaa ääntäni täysin, toisin kuin tutkijat vä-

lillä tekevät. Asettaudun tutkijana kriittisen keskustelijan positioon, ja tarkastelen, miten 

”kielelliset toimijat tuottavat toiminnassaan taitavasti todellisuutta” (Juhila, 1999, s. 219). 

Positiostani tarkastelen hallitsevia sosiaalisia todellisuuksia sekä sitä, miten ne on mah-

dollista rakentaa toisin, ja tiedostan, että tutkimus on aina myös poliittinen teko: ei ole 

olemassa ”vallasta vapaata keskustelukenttää” tai ”viatonta tietoa” (mts. 207–208). Juhi-

laa (mts. 208) vapaasti lainaten pyrin paitsi paljastamaan vakiintuneita ja vaiettuja totuuk-

sia ja erittelemään valta- ja alistussuhteita, myös tekemään tilaa marginalisoiduille ää-

nille. Lopuksi, olen tutkijana kuitenkin vain yksi tulkitsija muiden tulkitsijoiden joukossa 

(mts. 214). Aineistoa olisi voinut lukea ja kuunnella lukuisin muinkin tavoin (mts. 212).  
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5 Tutkimuksen toteutus 

Punnittuani kasvokkain suoritettavan haastattelun ja avoimista kysymyksistä koostuvan 

internetkyselyn välillä päädyin lopulta muutamastakin syystä jälkimmäiseen. Ensinnäkin, 

Barkerin (2005) mukaan polyamoria on luonteeltaan pitkälti internetissä rakennettava il-

miö, millä hän myös perustelee omaa valintaansa kerätä tutkimusaineistonsa verkkoky-

selymenetelmällä. Omat havaintoni ovat linjassa Barkerin kanssa: internetin erilaiset so-

siaaliset mediat näyttävät olevan polyamoristen tärkeimpiä foorumeja luoda kontakteja 

toisiinsa, jakaa vertaistukea, käydä neuvottelua polyamorisuuden määritelmistä ja luoda 

sitä koskevaa diskurssia. Tämän takia uskon, että internetkysely on luonteva tapa haasta-

tella polyamorisiksi itsensä määritteleviä ihmisiä. Toiseksi, menetelmän tarjoama ano-

nyymiys saattaa joidenkin tapauksessa helpottaa henkilökohtaisista asioista puhumista ja 

antaa äänen niille, jotka ovat harvemmin aiheesta äänessä. Kolmanneksi, aiemmat Suo-

messa polyamoriaa käsittelevät kvalitatiiviset aineistot on kerätty kasvokkaisilla haastat-

teluilla, joten kyselylomakkeen käyttö mahdollistaa uudenlaisen aineiston analyysin ja 

tuo kerralla kuuluviin useamman ihmisen näkemyksiä kuin syvähaastattelut toisivat. 

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että polyamoriaa määritellään ja toteutetaan monin 

eri tavoin. Laajempi aineisto saattaa tehdä paremmin näkyväksi tätä monimuotoisuutta 

myös suomalaisten polyamoristen tapauksessa. 

5.1 Aineistonkeruu 

Tutkimuksen kohderyhmäksi rajasin itsensä polyamorisiksi määrittelevät suomalaiset. 

Osallistujat rekrytoin vuoden 2016 alussa Facebookin suljetusta Polyamoria-ryhmästä, 

jossa oli silloin yli 500 ja kaksi vuotta myöhemmin jo lähes 1200 jäsentä. Ryhmässä jul-

kaisemani kutsu kyselyyn löytyy liitteenä työn lopusta (liite 2). Valitsin tämän rekrytoin-

tialustan, koska se vaikuttaa olevan yksi aktiivisimmista polyamoristen suomalaisten kes-

kustelualueista ja näin ollen hyvä sivusto tavoittaa samalla kertaa suuri määrä polyamo-

risiksi identifioituvia henkilöitä. Tiedostan kuitenkin, että rekrytoinnin rajaaminen tähän 

ryhmään on tarkoittanut vastaajien jonkinasteista valikoitumista ja sulkenut tutkimuksen 

ulkopuolelle muun muassa sellaiset henkilöt, jotka eivät halua (tai voi) kuulua ryhmään, 

jonka jäsenyys näkyy kaikille. 

Varsinaisen kyselyn (liite 3) loin Google Forms -kyselyalustalle. Julkaistessani kyselyn 

olin epähuomiossa jättänyt kyselylomakkeessa mainitsematta graduohjaajani nimen. Kun 
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kysely oli ehtinyt olla vajaan tunnin aktiivisena ja siihen oli tullut joitain vastauksia, huo-

mautti eräs henkilö tästä puutteesta, ja korjasin asian. Tutkielman lopussa on tämä kor-

jattu versio kyselystä, johon suurin osa vastaajista on vastannut. Kysely koostui kymme-

nestä avoimesta kysymyksestä, ja ne on laadittu alustavien tutkimuskysymysten pohjalta, 

jotka ovat kuitenkin myöhemmin muuttuneet. Koska näin tutkimuksen fokuksen ja tutki-

muskysymysten muokkaantumisen tutkimusprosessin edetessä mahdolliseksi alusta asti, 

suunnittelin kyselyn avoimet kysymykset varsin laajoiksi. Halusin samaan aikaan sekä 

esittää paljon kysymyksiä saadakseni kattavia kuvauksia ilmiöstä että tarjota vastaajille 

vapauden puhua aiheesta niin laajasti kuin he itse katsovat relevantiksi. Vastaajien taus-

tatietoja kartoitin kysymällä ikää, asuinpaikkakuntaa, sukupuolta, seksuaalista/romant-

tista suuntautumista ja koulutusta. 

Kyselyn lopussa oli mahdollisuus antaa palautetta, jota kysyin muodossa: ”Jäikö jotain 

sanomatta? Haluatko antaa palautetta kyselystä?” Palautetta annettiinkin kohtalaisen pal-

jon. Moni kertoi pitäneensä kyselystä ja kokevansa tutkimuksen tärkeäksi sekä kiitti, että 

olen tarttunut aiheeseen. Parin vastaajan mukaan kysely oli hieman raskas, koska kysy-

myksiä oli niin paljon. Osa kiitti avoimista kysymyksistä, jotka jättivät vastaajalle liikku-

mavaraa muun muassa sukupuolen ja seksuaalisen/romanttisen suuntautumisen osalta. 

Eräs osallistuja kertoi kokeneensa kyselyn hyväksi mahdollisuudeksi jakaa tuntojaan ja 

näkemyksiään aiheesta, koska arastelee tuoda niitä julkisemmilla foorumeilla esiin. Pari 

osallistujaa toivoi saavansa lukea erityisesti polyamoristen kohtaamaa ennakkoluuloi-

suutta kartoittavaa tutkimusta. 

5.2 Osallistujat 

Kysely oli auki vastauksille noin viikon ajan, ja vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta, 

jotka otin kaikki mukaan analyysiin. Nuorin vastaaja oli 21-vuotias ja vanhin 53, keski-

iän ollessa 31.6 ja mediaanin 28. Vastaajista 17 oli kotoisin Helsingistä, 5 Espoosta ja 5 

Tampereelta. Loput 11 olivat kotoisin eri puolilta Suomea pieniltä sekä suuremmilta paik-

kakunnilta. 

Koin tärkeäksi kysyä sukupuolta ja seksuaalista suuntautumista avoimen kysymyksen 

muodossa, sillä halusin huomioida ilmiöiden moninaisuuden ja antaa tutkittaville mah-

dollisuuden määritellä ne vapaasti. Seksuaalisen suuntautumisen yhteyteen lisäsin myös 

kehotuksen erotella romanttinen suuntautuminen, jos vastaaja itse niin haluaa. Tämän tein 

huomioidakseni sen, että ihmisen seksuaalinen ja romanttinen suuntautuminen eivät aina 
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kohdistu samoihin ihmisiin tai sukupuoliin. Yksilö voi esimerkiksi kokea olevansa sek-

suaalisesti suuntautunut naisiin, mutta romanttisesti suuntautunut miehiin, tai määritellä 

itsensä aseksuaaliksi (henkilö, joka kokee hyvin vähän tai ei lainkaan seksuaalista kiin-

nostusta muita ihmisiä kohtaan), mutta olla silti romanttisesti kiinnostunut muista ihmi-

sistä. Sukupuolen ja seksuaalisen/romanttisen suuntautumisen kysyminen avoimilla ky-

symyksillä osoittautuikin hyväksi päätökseksi, sillä vastaajat kuvailivat itseään mitä mo-

ninaisimmin tavoin. Heistä 16 määritteli sukupuolensa naiseksi, 14 mieheksi ja kaksi 

muunsukupuoliseksi. Näiden lisäksi käytettyjä määritelmiä olivat enimmäkseen nainen, 

kaksisukupuolinen cis-mies, transgender, female-to-male-prosessin läpikäynyt mies ja 

muu. Yksi jätti vastaamatta kysymykseen. Noin viidesosa vastaajista siis määritteli it-

sensä muuksi kuin yksiselitteisesti naiseksi tai mieheksi. 

Seksuaalista ja romanttista suuntautumista kuvailtiin vielä moninaisemmin. 11 vastaajaa 

määritteli itsensä heteroksi (käytettyjä termejä olivat hetero, heteroseksuaali ja heteroro-

manttinen). Tämän lisäksi esiintyi määritelmiä, kuten heterohko, enimmäkseen hetero, 

lähes täysin hetero ja heterofleksiibeli. Termeillä bi, biseksuaali tai bicurious itseään ku-

vasi yhteensä yhdeksän ihmistä. Yksi vastaaja kertoi olevansa ”bi, mutta lähes lesbo” ja 

yksi ”bi- tai panseksuaali”. Termeillä pan, panseksuaali tai panromanttinen itseään ku-

vasi kymmenen ihmistä. Välillä termi sai lisäkseen muita määritteitä ja tarkennuksia, ku-

ten ”panseksuaali kinky”, ”panseksuaali, panromanttinen, demiseksuaali” ja ”pan, seksu-

aalisesti dominoiva, karhu”. Sanaa queer käytti itsestään yksi vastaaja, minkä lisäksi yksi 

kertoi olevansa romanttisesti suuntautunut muunsukupuolisiin ja seksuaalisesti muunsu-

kupuolisiin ja miehiin. Eräs vastaaja kyseenalaisti koko määrittelemisen merkityksen it-

selleen: ”Heteroromanttinen, panromanttinen, miksei bikin, en ehkä määrittelisi miten-

kään”. 

Seksuaalisen/romanttisen suuntautumisen ja sukupuolen yhteyttä tarkastellessa nousi 

esiin mielenkiintoinen ilmiö: niistä 14 vastaajasta, jotka määrittelivät sukupuolekseen yk-

siselitteisesti mies, määritteli itsensä 12 heteroksi, ”heterohkoksi” tai ”lähes täysin hete-

roksi”. Yksi käytti määritelmää ”heteroromanttinen, heterofleksiibeli/panseksuaali”, ja 

yksi käytti itsestään sanaa panromanttinen, mutta kertoi miesten harvoin pystyvän tarjoa-

maan sellaista kumppanuutta, mitä hän hakee. Suurin osa miehistä oli siis selkeästi hete-

roita. Naiseksi itsensä määrittelevien tapauksessa seksuaalisuuden määrittely oli täysin 

päinvastainen. Vain yksi kuudestatoista naisesta määritteli itsensä ”heteroromanttiseksi”. 

Loput 15 määritteli itsensä käyttäen bi- tai panseksuaalisuuteen liittyviä ilmauksia, kuten 

”bi”, ”biseksuaali”, ”bicurious” tai ”panseksuaali”. Lopuista kahdeksasta vastaajasta, 
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jotka kuvasivat itseään muilla käsitteillä kuin pelkkä mies tai nainen, määritteli suurin osa 

itsensä panseksuaaliksi. Yksi kertoi olevansa ”enimmäkseen nainen” ja ”enimmäkseen 

hetero”. Jos ei lähdetä etsimään selitystä bioessentialistisista näkemyksistä (esim. ”nais-

ten seksuaalisuus on joustavampaa kuin miesten”), niin yksi tätä sukupuolieroa selittävä 

tekijä voi olla miesten ei-heterouteen liittyvä suurempi stigma. Naisten biseksuaalisuu-

desta on tehty normaalimpaa (mm. pornografian kautta), mikä saattaa näkyä naisten mo-

ninaisemmissa itsemäärittelyissä. 

Viimeisenä taustatietona kysyin avoimella kysymyksellä vastaajien koulutusta. 19 vas-

taajalla oli yliopistotutkinto tai jonkinlaista yliopisto-opintotaustaa, ja yksi näistä kertoi 

olevansa tohtori. Ammattikorkeakoulututkinto tai ammattikorkeakouluopintoja oli kah-

deksalla. Yksi kertoi opiskelleensa sekä yliopistossa että ammattikorkeakoulussa. Neljä 

vastaajaa kertoi olevansa ylioppilaita ja neljä ammatillisen koulutuksen hankkineita. Yksi 

kertoi opiskelleensa taiteen alaa, ja yksi jätti vastaamatta kysymykseen. Selkeästi suurim-

malla osalla vastaajista oli siis korkeakouluopintotaustaa. 

Vastaajien senhetkisiä suhdemuotoja tai -tilanteita ei kysytty taustakysymyksissä, mutta 

ne tulivat usein ilmi muiden kysymysten yhteydessä ja erityisesti vastauksena kysymyk-

seen ”Miten polyamorisuus ilmenee tai on aiemmin ilmennyt arkielämässäsi ja ihmissuh-

teissasi? Kutsuisisitko suhteitasi polyamorisiksi? Mistä syistä?” Vastaajien elämäntilan-

teet ja suhdemuodot olivat keskenään hyvin erilaisia: oli sekä sinkkuja että parisuhteessa, 

monisuhteessa, tapailusuhteessa, useissa suhteissa ja naimisissa olevia. Eräs kertoi ole-

vansa monogaamisessa suhteessa, mutta määrittelevänsä silti itsensä polyamoriseksi, ja 

moni määritteli suhteensa polyamorisiksi tai avoimiksi suhteiksi. Useille suhteen määrit-

tely polyamoriseksi oli tapahtunut siirtymänä avoimen suhteen kautta – oltiin esimerkiksi 

todettu, että ihmisiin halutaan muodostaa syvempiä ja pysyvämpiä suhteita kuin avoimen 

suhteen idea sallii. Monilla oli yksi vakituisempi tai pidempiaikaisempi kumppani (mm. 

sanaa ”primäärikumppani” käytettiin) ja muita ”kevyempiä”, ”sekundäärisiä” tai lyhytai-

kaisempia rinnakkaissuhteita. Moni kuitenkin kertoi vastustavansa ajatusta siitä, että yksi 

kumppani olisi jollain tapaa määriteltynä muita tärkeämpi. Joillain oli useampi kuin yksi 

samanaikainen vakituinen suhde. Osa kertoi tapailevansa muita ihmisiä omalla tahollaan 

ja heidän kumppaninsa omilla tahoillaan, kun taas toiset kertoivat tapailevansa muita ih-

misiä yhdessä kumppaninsa kanssa. Yksi vastaaja kertoi olevansa kolmiosuhteessa, jossa 

kaikki kolme ovat toisiinsa suhteessa ja haaveilevat yhteisestä kodista, ja yksi kertoi elä-

vänsä osana suljettua usean aikuisen muodostamaa perhettä, joka on ollut yhdessä monta 

vuotta ja jonka jäsenet ovat kaikki keskenään rakkaussuhteessa. Isolla osalla vastaajista 
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vaikutti olevan kokemusta pitkistä suhteista – moni kertoi olleensa kumppaninsa tai 

kumppaneidensa kanssa yli viisi tai kymmenenkin vuotta. 

Myös vastaajien asumisjärjestelyt erosivat paljon toisistaan. Oli sekä yksin asuvia, kump-

panin, kumppanien tai ystävän kanssa asuvia että kommuunissa/kimppakämpässä asuvia. 

Moni niistä, jotka asuivat yksin tai kumppaninsa kanssa, kertoivat haaveilevansa yhtei-

söllisemmästä asumisesta useiden kumppanien, kumppanien kumppanien ja/tai ystävien 

kanssa. Osa haaveili myös lapsista osana monisuhteista elämäntapaa ja joillain oli jo per-

heessään omia tai kumppanien lapsia. 

Vastaajat nostivat esiin useita ihmisryhmiä ja konteksteja, joiden mielsivät olevan osittain 

päällekkäisiä polyamorian kanssa. Yksi ryhmä, johon polyamoria joitain kertoja yhdis-

tettiin, oli niin sanottu queer- tai sateenkaariväki eli seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmis-

töihin identifioituvat ihmiset. Erityisinä mainintoina nousivat muun muassa ei-binäärisen 

sukupuolen omaavat (esim. muunsukupuoliset) ihmiset ja ”queer-feministit”. Myös 

”BDSM-piirit” mainittiin, mikä tukee Matilaisen (2012) havaintoa siitä, että iso osa po-

lyamorisista vaikuttaisi olleen tekemisissä BDSM:n kanssa. Melko moni yhdisti poly-

amorisuuden yliopistokoulutukseen (muun muassa humanistisiin opintoihin) tai kuvasi 

sen olevan pääasiassa ”akateemisen kuplan” ilmiö. Myös hipit, vegaanit ja kasvissyöjät, 

vasemmistolaisuus, eräät tanssiyhteisöt, ”tantrapiirit” ja luovien alojen ihmiset mainittiin 

sosiaalisina ryhminä, joiden katsottiin olevan enemmän tai vähemmän löyhästi yhtey-

dessä polyamoriaan. Vastausten perusteella polyamoria näyttäytyi erityisesti nuorten kau-

punkilaisten koko ajan kasvavana ilmiönä. 

Ainoastaan oman aineistoni pohjalta ei voi vetää kovin yleistäviä päätelmiä siitä, millai-

sista ihmisistä Suomen polyamorinen yhteisö koostuu, mutta havaintoni ovat selkeästi 

linjassa Matilaisen (2012) kyselyaineiston ja myös muissa maissa toteutettujen tutkimus-

ten sosiodemograafisten havaintojen kanssa. Polyamorinen yhteisö vaikuttaa niin Suo-

messa kuin muualla maailmassa muodostuvan usean eri alakulttuurin leikkauspisteeseen, 

minkä lisäksi valkoiset, korkeasti koulutetut ja keskiluokkaiset ihmiset vaikuttavat olevan 

yhteisössä muita ihmisryhmiä näkyvämmin edustettuja, kuten luvussa kolme kerroin. 
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5.3 Analyysi 

Diskursiivisille lähestymistavoille ominaiseen tapaan olen suorittanut analyysin hyvin ai-

neistolähtöisesti, niin, että tutkimuskysymysten ja tutkimuksen fokuksen on sallittu tar-

kentua ja muokkautua analyysin edetessä. Aloitin analyysin lukemalla aineiston läpi use-

aan kertaan saadakseni siitä yleiskuvan ja tunnistaakseni usein toistuvia teemoja, puheta-

poja, narratiiveja ja argumentteja. Joillain lukukerroilla keskityin yhden kysymyksen 

kaikkiin vastauksiin kerrallaan saadakseni käsityksen kysymykseen annettujen vastausten 

eroista ja samankaltaisuuksista. Toisilla lukukerroilla taas luin yhden henkilön vastauksia 

kerrallaan, saadakseni jokaisesta vastaajasta jonkinlaisen yleiskuvan. Joillain kerroilla 

keskityin etsimään koko aineistosta erilaisia teemoja koskeva puhetta, kuten polyamorian 

määritelmiä, omalle polyamorisuudelle annettuja merkityksiä, arvoja koskevaa puhetta, 

puhetta polyamoriaan kohdistuvista ennakkoluuloista tai rakkauteen, ystävyyteen ja sek-

siin liittyvää puhetta. 

Saatuani mielestäni hyvän yleiskuvan aineiston sisällöstä aloin käydä sitä läpi yksityis-

kohtaisemmalla analyyttisellä otteella tunnistaen toisistaan eroavia tulkintarepertuaareja, 

vastaajien itselleen ottamia ja muille antamia subjekti- ja identiteettipositioita sekä laa-

jempia kulttuurissamme esiintyviä diskursseja. Myös tässä myöhemmässä analyysin vai-

heessa keskityin eri lukukerroilla eri tarkastelutasoihin. Välillä otin mikrotason näkökul-

man, jossa huomioni oli esimerkiksi vastaajien identiteettityössä. Tällöin pyrin lukemaan 

yksittäisen henkilön vastausta kokonaisuutena ja mahdollisimman tarkasti, tiedostaen 

kuitenkin, että sama henkilö voi ottaa vastauksissaan useita erilaisia ja jopa vastakkaisia 

positioita. Välillä taas otin makrotason näkökulman, jolloin keskityin tunnistamaan laa-

jempia, kulttuurissamme yleisesti jaettuja monogamiaan, monisuhteisuuteen ja ylipäänsä 

ihmissuhteisiin liittyviä diskursseja, tuttuja puhetapoja ja kulttuurisia ”itsestäänselvyyk-

siä”. Tällöin pyrin tarkastelemaan aineistoa kokonaisuutena, keskittymättä kovin tarkasti 

yksittäisiin vastauksiin. Tunnistettuani erilaisia, usein keskenään ristiriitaisia ja jännittei-

siä puhetapoja, repertuaareja, ja positioita, alkoi aineistosta myös vähitellen hahmottua 

erilaisia ideologisia dilemmoja. 

Mitä pidemmälle analyysi eteni, sitä enemmän keskityin siihen, millaisina kielellisinä te-

koina vastaukset toimivat. Kun aluksi huomioni suuntautui siihen, mitä aineistossa sano-

taan ja miten se sanotaan, siirsin fokustani vähitellen enemmän siihen, miksi näin sano-

taan. Läpi analyysiprosessin pyrin ottamaan mahdollisimman avarakatseisen näkökulman 

aineistoon ja haastamaan itseäni kyseenalaistamaan tulkintojani. Kirjoitin havainnoistani 
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jatkuvasti muistiinpanoja ja tiivistelmiä sekä piirsin miellekarttoja. Alusta asti peilasin 

havaintojani myös polyamoriasta tehtyyn aiempaan tutkimukseen ja tunnistin samankal-

taisuuksia sen kanssa. 

Tärkeänä analyysin apuvälineenä toimi kvalitatiivisen aineiston analyysiohjelma Atlas.ti. 

Sitä hyödyntäen kävin vastaukset ensin läpi luoden kyselyn rakennetta ja vastaajien an-

tamia taustatietoja koskevia koodeja. Tämä helpotti haluttuihin kysymyksiin keskitty-

mistä ja vastausten keskinäistä vertailua. Tämän jälkeen loin omaan tulkintaani pohjaavia 

koodeja, jotka kartoittivat vastaajien hyödyntämiä tulkintarepertuaareja, identiteettipo-

sitioita, retorisia keinoja ja muita puhetapoja. Atlas.ti:n avulla oli helppo nähdä, mitkä 

koodit esiintyivät aineistossa paljon, eli mitkä puhetavat tai positioinnit olivat yleisiä ja 

mitkä harvinaisempia. Ohjelman avulla pystyin myös helposti tulostamaan kaikki tiettyä 

puhetapaa edustavat tekstiotteet samaan tiedostoon ja lukemaan niitä eroja ja samankal-

taisuuksia vertaillen. 

Olen antanut jokaiselle vastaukselle oman tunnisteen (esim. ”V1” – vastaaja numero 1). 

Esittäessäni aineisto-otteita viittaan vastaajiin ainoastaan näillä tunnisteilla. Suojatakseni 

kyselyyn vastanneiden yksityisyyttä en ole valinnut tutkielmaan otteita, joissa vastaaja 

kertoo niin yksityiskohtaisesti elämästään, että joku saattaisi tunnistaa tämän. Olen sa-

masta syystä myös poistanut otteista osan vastaajien mainitsemista tarkemmista tiedoista, 

kuten vuosiluvuista.  



43 

6 Polyamoriset puhetavat pakollisen monogamian haastajana 

Polyamoriaan liittyvien puhetapojen tutkiminen on konstruktionistille hedelmällistä, 

koska ne asettavat kyseenalaiseksi samanaikaisesti varsin monta kulttuurista itsestäänsel-

vyyttä ja valottavat sokeita pisteitä, joita meille yhteiskuntamme jäseninä on muodostu-

nut. Tässä luvussa analyysini keskittyy vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: mitä norma-

tiivisia puhetapoja polyamoristen itsemäärittelyt ja tavat puhua ihmissuhteista kyseen-

alaistavat tai haastavat, ja millaisin tavoin ihmissuhteisiin liittyviä itsestäänselvyyksiä kir-

joitetaan uusiksi? 

6.1 Vaihtoehtoisen suhdesanaston rakentajat 

Alkaessani jälleen kaivata seksuaalista vapauttani tarvitsin välineitä ja ter-

mejä, joilla sanallistaa sitä, millaista elämäntapaa kaipasin, joten aloin am-

mentaa niitä polyamorian käsitteistöstä. Koin toiveeni ja tarpeeni jotenkin 

yleisesti hyväksyttävimmäksi ja helpommin selitettäviksi kun pystyin tukeu-

tumaan kirjallisuuteen ja polyamorisesti elävien ystävieni kertomiin koke-

muksiin aiheesta. (V33) 

Olen kyennyt aina rakastamaan ja sitoutumaan vastuullisesti moniin ihmisiin, 

mutta ensimmäinen polysuhteeksi nimetty kolmirakkaussuhteeni alkoi [vuo-

siluku]. Piti löytää sana kuvaamaan suhdettamme ulkopuolisille. (V38) 

Yllä V33 ja V38 kuvailevat tarvettaan polyamoriselle kielelle. Sosiaalisen konstruktio-

nismin näkökulmasta kieli, joka meille on saatavilla, muokkaa identiteettejämme, suhtei-

tamme, tunteitamme ja kokemuksiamme itsestämme, mutta ihmiset ja yhteisöt myös kek-

sivät, muokkaavat ja uudelleenmäärittävät kieltä tehdäkseen todeksi kokemuksia, joille 

ei vielä ole olemassa sanastoa. Kielen uudistaminen siis luo myös uusia olemisen muo-

toja. (Ritchie & Barker, 2006.) Samaan tapaan myös polyamoriset yksilöt ja yhteisöt luo-

vat ja neuvottelevat uutta kieltä rakentaakseen henkilökohtaisia ja sosiaalisia identiteet-

tejään ja nimetäkseen itselleen relevantteja tunteita ja suhdemuotoja, joille ei ole aiemmin 

ollut kuvaavia sanoja. Tämä tehdään ympäristössä, jossa vallitseva – parisuhteita, mus-

tasukkaisuutta ja syrjähyppyjä viljelevä – kieli on hyvin mononormatiivista. (Mt.) 

Ritchie ja Barker (2006) ovat tutkineet tällaisia uusia sanastoja, joita polyamoriset ihmiset 

hyödyntävät kuvaillessaan itseään ja elämiään. Usein polyamoriseen identiteettiin viita-

taan niin englannin- kuin suomenkielisessäkin yhteisössä lyhenteellä poly. On myös luotu 
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identiteettitermi ethical slut1, jota käyttämällä on samalla annettu uusi, seksipositiivinen 

merkitys ”lutka”-sanalle, jolla on yleisessä käytössä ollut hyvin loukkaava sävy (Ritchie 

& Barker, mt.) Tällainen alistavan sanan haltuunotto uudessa, myönteisessä merkityk-

sessä voi olla tärkeä voimaantumisen keino sortoa kokeneelle vähemmistölle. Vastaavan-

laisena esimerkkinä voi nähdä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin viittaavan queer-

sanan merkityksen muuttumisen viime vuosikymmeninä (ks. esim. Brontsema, 2004). 

Polyamoristen suhteiden yleistyessä on tullut tarpeelliseksi luoda käsitteistöä kuvaamaan 

myös tunteita, joita olemassa oleva mononormatiivinen sanasto rajoittaa tai ei kata lain-

kaan. Ritchie ja Barker (2006) esittelevät polyamorisen yhteisön käyttämiä termejä wib-

bly/wobbly/shaky, joilla viitataan kumppanin toisesta suhteesta kumpuavaan epävarmuu-

den tai epämukavuuden kokemukseen, mutta joilla ei ole samanlaista negatiivista latausta 

kuin ”mustasukkaisuudella” (jealousy). Tällaisilla ilmauksilla voi esimerkiksi viestiä 

kumppanilleen omasta tunnetilasta ja tuen tarpeesta, kuitenkaan vastuuttamatta häntä 

siitä. Polyamoristen keskuudessa on Ritchien ja Barkerin mukaan yleistynyt myös termi 

frubble, joka on vastakohta mustasukkaisuudelle: se kuvastaa positiivista tuntemusta, 

joka syntyy siitä, että kumppani rakastaa toista tai kokee positiivisia tunteita muiden kuin 

itsen kanssa. Samassa merkityksessä on oman havaintoni mukaan vielä yleisemmin käy-

tetty termiä compersion. 

Muita englanninkielisen poly-yhteisön melko rutiininomaisesti käyttämiä käsitteitä ovat 

omien havaintojeni mukaan muun muassa polycule (romanttinen suhdeverkosto, jonka 

jäsenet ovat erilaisissa suhteissa keskenään), triad, threelationship tai t(h)rouple (kolmen 

hengen romanttinen/seksuaalinen suhde), quad (neljän hengen suhde) sekä polyfidelity 

(”suljettuun” polysuhteeseen viittaava sana). Kumppaneihin saatetaan viitata muun mu-

assa sanoilla nesting partner (kumppani, jonka kanssa esimerkiksi asutaan ja luodaan 

perhe) ja other significant other (toinen kumppani). Henkilölle, joka identifioituu sekä 

swingeriksi että polyamoriseksi on myös oma nimityksensä – swolly (”swinger” + 

”poly”). Olen havainnut myös suomenkielisen polyamorisen yhteisön luovan nopeasti 

uutta kieltä vastaamaan uudenlaisiin diskursiivisiin tarpeisiin. Moniskunnista ja polypal-

loista puhuttaessa viitataan useamman kuin kahden ihmisen suhteisiin ja yksisarvisella 

(vastine englanninkielisen yhteisön käyttämälle unicorn-sanalle) yleensä naisen ja mie-

hen muodostamaan pariskuntaan, joka etsii kolmatta henkilöä suhteeseensa – useimmiten 

                                                 
1 Tullut tunnetuksi Eastonin ja Hardyn välillä ”polyamoristen raamatuksi” kutsutusta Ethical Slut -teoksesta 

(2009/1997). 
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bi-naista, joka olisi halukas olemaan suhteessa pariskunnan molempien osapuolten 

kanssa. Nimitys kuvastaa sitä, kuinka harvinaista tällaisen ”mystisen olennon” löytämi-

nen on. Compersion- ja frubble-käsitteiden suomenkielisinä vastineina olen kuullut pu-

huttavan muun muassa kompersiosta, myötäilosta, myötärakkaudesta ja valkosukkaisuu-

desta. Metamuru taas on kumppanin kumppania tarkoittava käännös englannin meta-

mour-sanasta. Sävyltään positiivinen, tai edes neutraali, suhde kumppanin muihin kump-

paneihin on hyvä esimerkki ilmiöstä, josta on perinteisen mononormatiivisen sanaston 

varassa vaikea puhua, sillä kyseessä on ihmissuhde, joka on totuttu näkemään epätoivot-

tuna ja uhkaavana. Puhuessaan myönteiseen sävyyn suhteestaan kumppaneidensa kump-

paneihin polyamoriset siis ikään kuin luovat aivan uudenlaisen suhdetyypin. 

Myös kyselyyni vastanneet osoittivat kielellistä kekseliäisyyttä luodessaan tilaa mono-

gaamisia normeja uhmaaville käsityksilleen, elämäntavoilleen ja identiteeteilleen. ”Poly-

amorisen” tai ”polyn” lisäksi vastaajat viittasivat itseensä muun muassa termein vapaa-

rakkauksinen, monirakkaudellinen ja monirakastava. Polyamorisuutta ei aina hyväksytty 

itseä määrittävänä kategoriana sellaisenaan, vaan siihen liitettiin tarkentavia määritelmiä. 

Eräs vastaaja muun muassa määritteli itsensä soolopolyksi, viitaten siihen, että arvostaa 

vapautta, nauttii omasta seurastaan eikä halua asua kumppaneidensa kanssa. Jotkut irtisa-

noutuivat polyamorisuudesta identiteettileimana kokonaan. Kumppaneihin viitattiin pe-

rinteisten tyttö-/nais- ja poika-/miesystävien lisäksi sukupuolineutraaleilla käsitteillä 

kumppani, heila ja ystävä-rakastettu, ja erilaisiin suhteisiin muun muassa käsitteillä poly-

/monosuhde, ystävärakkaussuhde, monisuhde, v-suhde, suljettu/avoin suhde, kolmio-

suhde, triadi, kolmirakkaussuhde, heilastelusuhde, romanttisseksuaalinen suhde, seksito-

verisuhde, kevyt suhde, naissuhde, primäärisuhde ja sekundäärisuhde. Jotkut tosin myös 

kertoivat olevansa haluttomia määrittelemään suhteitaan sen tarkemmin. Tällöin saatet-

tiin viitata ihmissuhdeanarkismin filosofiaan. 

Suhteitaan ”metarakkaisiinsa” osallistujat eivät yksittäisiä sivumainintoja lukuun otta-

matta juuri tuoneet esiin – luultavasti, koska mikään kysymys ei suoraan koskenut aihetta 

tai koska usea vastaaja kertoi, ettei vastaushetkellä elänyt monisuhteisesti, vaikka määrit-

telikin itsensä polyamoriseksi. Kun kumppanin muut kumppanit mainittiin, oli sävy po-

sitiivinen tai neutraali: eräs vastaaja muun muassa kertoi pitävänsä työpisteessään sekä 

kumppaninsa että tämän kumppanin valokuvia, eräs käyneensä kaljalla poikaystävänsä 

tyttöystävän kanssa ja muutama vastaaja kertoi kumppaneidensa tulevan hyvin toimeen 

keskenään. 
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6.2 Puhetta rakkaudesta, seksistä ja ystävyydestä 

Uskoisin, että monille kuitenkin keskeinen asia on se, että siinä missä rakkau-

temme ei rajotu yhteen vanhempaan, emme näe syytä että sitä pitäisi väkisin 

rajoittaa yhteen kumppaniinkaan. [--] Polyamorian ydin omasta näkökulmas-

tani on se, että rakkaus on asia, joka jakamalla kasvaa, eikä toiste päin. Eli se, 

että kumppanini rakastaa jotain muutakin kuin minua ei ole minulta pois, vaan 

päin vastoin. (V13) 

Ehkä itsestään selvin mononormatiivinen diskurssi, jonka kaikki vastaajat haastoivat, oli, 

että romanttisseksuaaliset suhteet ovat kahden välisiä. Romanttisen rakkauden kielikuvat 

luovat maailmaa, jossa yksiavioisuus on oletus. Puhumme ”siitä oikeasta”, jonka kanssa 

elää onnellisesti loppuun asti, tai viittaamme ”puolisoomme” tai ”parempaan puolis-

koomme” viestien samalla, että yksin olemme vain puolikkaita – että rakkauteen tarvit-

semme toisen (ja nimenomaan vain yhden), meitä täydentävän ihmisen. Vastaajien mu-

kaan suhteet voivat olla myös useamman välisiä tai useaan henkilöön kerrallaan suuntau-

tuneita. Lisäksi he haastoivat usein avoimiin suhteisiin liitettyä mononormatiivista aja-

tusta siitä, että seksi suhteen ulkopuolella on sallittua, mutta ”tunteita” saa olla vain ”en-

sisijaisen” kumppanin kanssa. 

Derin (2015, s. 36) mukaan yksi pakollisen monogamian ohessa kulkeva myytti on, että 

rakkautta ja energiaa voi ylipäänsä riittää tarpeeksi vain yhdelle ihmiselle kerrallaan. Täl-

löin rakkaus näyttäytyy rajallisena ja harvinaisena resurssina. Polyamoristen kuvauksissa 

rakkaus sen sijaan näyttäytyi resurssina, joka ”ei kulu rakastamalla”, kuten eräs vastaaja 

asian ilmaisi. Kuten Deri (mts. 36) ja ylempänä siteerattu V13 sanovat, tämä myytti rak-

kauden rajallisesta luonteesta on helppo kyseenalaistaa, kun ajattelee vaikkapa vanhem-

paa, joka rakastaa yhtä lailla jokaista lastaan tai rakkautta, jota koemme perheenjäse-

niämme kohtaan. 

Toinen myytti, jota polyamorinen yhteisö aktiivisesti kyseenalaistaa, on, että monogaa-

minen suhde on yhtä kuin pitkäkestoinen ja ”turvallinen” suhde (Deri, 2015, s. 35–36). 

Monogaamisessa suhteessa ei ole kilpailijoita, jotka olisivat viemässä kumppanimme ai-

kaa, eikä esimerkiksi seksuaalista intiimiyttä tarvitse jakaa, joten monosuhteen saatetaan 

ajatella takaavan meille tiettyjä resursseja varmemmin kuin monisuhteisen elämäntavan 

(esim. Deri, 2015, s. 36; Robinson, 2013). Kyselyyni vastanneet, kuten V20 alla, kyseen-

alaistivat tämän ajatuksen yksiavioisuuden tuomasta turvasta sanomalla, että monisuhtei-

suus voi luoda erilaista turvallisuuden ja varmuuden kokemusta kuin monogamia: 
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Polyamorisuus merkitsee itselleni myös rehellisyyttä ihmissuhteissa, joka li-

sää varmuutta siitä että kanssani ollaan vain ja ainoastaan siksi että niin halu-

taan. Se merkitsee myös turvallisuutta, sillä en joudu pelkäämään että tulisin 

jätetyksi jonkun muun ihmisen vuoksi -voin tulla jätetyksi vain jos minun ja 

toisen ihmisen suhde itsessään on toimimaton. (V20) 

V20:n mukaan hänen ei tarvitse monisuhteisena pelätä, että tulisi jätetyksi toisen ihmisen 

vuoksi, vaan suhteen voivat hajottaa vain sen sisäiset ongelmat. Jotkut taas kertoivat po-

lyamorian tarjonneen turvaa laajempien tukiverkostojen ja kasvaneen sosiaalisen pää-

oman muodossa. Myös se, ettei koe olevansa riippuvainen vain yhdestä henkilöstä omien 

tarpeiden täyttymiseksi, saattaa vahvistaa joidenkin emotionaalisen turvan ja itsenäisyy-

den kokemusta. Vastaajat kyseenalaistivatkin joitain kertoja diskurssin, jonka mukaan 

yksi henkilö voisi täyttää kaikki omat ”suhde-elämän tarpeet” (esim. Rosa, 1994). Heidän 

mukaansa tällainen ajatus ei välttämättä ole realistinen tai ihanteellinen, sillä eri ihmisten 

kanssa on mielekästä tehdä eri asioita ja eri ihmisten seurassa myös itsestä heijastuu eri-

laisia puolia. V18 kertoo elämänsä olevan monisuhteisena kokemusrikkaampaa kuin mitä 

se voisi muuten olla: 

Mahdollisuus kokea lähisuhteet kaikissa väreissään eritapaisten ihmisten 

kanssa, oppia niistä suhteista paljon ja päästää tekemään elämästäni paljon 

enemmän kuin sen yhden ja ainoan kanssa voisin ikinä päästää tekemään. Sen 

yhden ja ainoan kanssa, kanssakäyminen rajoittuu siihen, mistä kaksi ihmistä 

pitävät. Silloin kun kansaihmisiä on monia, mahdollisuuksia on vaikka kuinka 

paljon, koska harvoin jokainen pitää tasan samoista asioista kuin muut. (V18) 

Pakollisen monogamian diskurssi sanelee, että parisuhdekumppanin kanssa tulisi haluta 

olla loppuelämä – tai ainakin pyrkiä pitkäkestoiseen sitoutumiseen. Koko elämän mittai-

set suhteet ovat kuitenkin yhä harvinaisempia, ja nykypäivän monogamiaa kutsutaankin 

usein sarjamonogamiaksi. Siinä yhden ihmisen kanssa kerrallaan pyritään toteuttamaan 

tietyn kaavan mukaan etenevää monogaamista skriptiä. Jos tämä skripti särkyy (esimer-

kiksi koska ”rakkaus loppuu”, ”kasvetaan erilleen” tai kumppani pettää) ja suhde päättyy, 

saatetaan koko suhteeseen suhtautua epäonnistuneena yrityksenä ja aloittaa uudestaan 

seuraavan ihmisen kanssa. Vanha suhde saatetaan jopa yrittää pyyhkiä kokonaan pois 

omasta elämäntarinasta. Osallistujien kuvaamat suhteet poikkesivat tästä skriptistä monin 

tavoin. Ne näyttäytyivät orgaanisina, elävinä ja myös kuolevaisina ilmiöinä, joihin kuuluu 

olennaisena osana muutos: suhteet kasvavat, kuolevat, lahoavat ja välillä taas uudelleen-

syntyvät (Heckert, 2010, s. 264–264). Aiempien suhteiden ei täydy olla virheitä, eikä ly-

hytaikainen suhde ole välttämättä vähemmän arvokas kuin pitkä suhde. V29 kuvailee 

suhteidensa elävää luonnetta seuraavasti: 
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Tapani ajatella ihmissuhteista muotoutui nykyisekseen muistaakseni kolme 

tai neljä vuotta sitten silloisen parisuhteeni kaaduttua. Entinen tyttöystäväni 

oli minulle yhä tärkeä ja tunteetkin olivat enimmäkseen tallella, vaikka yhtei-

nen elämä ja yhdessä asuminen osoittautuivatkin mahdottomiksi hänen kans-

saan. Oli helpottavaa oivaltaa, ettei minun tarvitse määritellä mitään ihmis-

suhteitani kovin tarkasti, vaan voin kaikissa niistä vapaasti tuntea mitä tunnen 

ja myös ilmaista tunteitani läheisyyden ja seksin keinoin, sikäli kuin se kulle-

kin sopii. Halusin saada pitää suhteitani niin merkityksellisinä kuin ne tosiasi-

assa koin, vastoin kokemaani ulkopuolista painetta parisuhdenormin ulkopuo-

listen suhteiden vähättelyyn. Myös suhteiden intensiteettien vaihteluiden hy-

väksyminen luonnollisena on keskeistä ajattelussani. Saan sillä tavalla pysy-

vyyden kokemusta ihmissuhteisiini, kun voin nähdä tärkeät suhteeni elämän 

mittaisina sidoksina huolimatta ajoittaisista tai kuka tietää pysyvistäkin etään-

tymisistä elämän virran kuljettaessa kauas. Jos hyvästelemme ystävinä, 

olemme ystäviä yhä. (V29) 

Monogamiaa kuvataan usein myös niin sanottuina ”suhdeliukuportaina” (relationship es-

calator), jossa suunta on aina ylöspäin: sen askeleina voivat olla esimerkiksi tapailu, va-

kiintuneen seurustelun aloittaminen, yhteenmuutto, naimisiinmeno, lasten hankinta ja 

niin edelleen. Alaspäin ei ole mahdollista kulkea ilman, että ympäröivä kulttuuri pitää sitä 

vähintäänkin omituisena. V29 oli kuitenkin kertomansa mukaan joutunut jossain kohtaa 

ottamaan askeleita taaksepäin. Yhdessä asuminen entisen tyttöystävän kanssa oli osoit-

tautunut mahdottomaksi, mutta hänen tunteensa tätä kohtaan olivat edelleen olemassa. 

V29 ei ilmeisesti ollutkaan pyrkinyt pyyhkimään entistä tyttöystäväänsä ja tunteitaan pois 

elämästään, vaan päättänyt hyväksyä, että suhteet ja tunteet elävät eikä niitä tarvitsekaan 

pyrkiä lukitsemaan tietynlaisiksi. Vaikka romanttinen suhde päättyisi, ei suhteen tarvitse 

päättyä pysyvästi. Itselle merkitykselliset suhteet voi V29:n mukaan nähdä ”elämän mit-

taisina sidoksina”. 

Braken (2011) mukaan kulttuurissamme vallitsee kyseenalaistamaton oletus siitä, että ro-

manttisen rakkauden ja avioliiton kaltaisten suhteiden tavoittelu on ihmisille universaali 

arvo ja että avio-/rakkaussuhteet ovat yksilön tärkeimpiä suhteita. Tätä oletusta hän kut-

suu ”amatonormatiivisuudeksi”. Sen seurauksena olemme tottuneet ajattelemaan, että ys-

tävyyssuhteet ovat vähemmän tärkeitä kuin romanttisseksuaaliset suhteet, mikä näkyy 

muun muassa siitä, että puhumme ”vain ystävistä”, kun kahden ihmisen välillä ei ole rak-

kaussuhdetta tai seksiä (Barker, 2005, s. 81; Brake, 2011; Rosa, 1994, s. 108–109). 

Kumppaneihin taas tapaamme suhtautua ensisijaisina fyysisen ja emotionaalisen intiimiy-

den ja tuen lähteinä (Rosa, 1994, s. 109). Kyselyyn vastanneet muokkasivat perinteisiä 

ystävyyden, rakkauden ja seksin välisiä rajoja ja merkityksiä vastauksissaan monin ta-

voin. Havainto on linjassa Barkerin (2005) samankaltaisten löydösten kanssa. Ystävyy-
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den ja rakkauden väliset rajat näyttäytyivät usein häilyvinä ja välillä ei katsottu edes tar-

peelliseksi tehdä määritelmällistä eroa ystävän ja rakkaan välille. Tällöin saatettiin viitata 

ihmissuhdeanarkismin filosofiaan. Usein myöskään ystävyyttä ja seksuaalista kanssakäy-

mistä ei katsottu toisiaan poissulkeviksi: 

Polyamoria on kuin loisi pelkästään ystävyyssuhteita kuten tavallisestikin, 

mutta ystävyyssuhteissa ei ole mitään rajaa (tavallisesti seksin harrastami-

nen), mitä ei saisi ylittää. Jokaisen ihmisen kanssa syntyy omanlainen suhde 

ilman mitään ennakko-odotuksia. (V15) 

Tunnen, ajattelen ja sanon rakastavani useampia kuin yhtä ystävääni romant-

tisessa mielessä. Joidenkin kanssa on läheisyyttä ja joidenkin kanssa myös 

seksiä. Joidenkin kanssa on ainoastaan keskusteluja ja ajanviettoa, vaikka tun-

nenkin kiintymystä tai romanttisia tunteita. Joidenkin kanssa ei ole edes tun-

teita, mutta ystäviä hekin ovat. Toisiin olen yhteydessä usein, toisiin harvem-

min. (V29) 

Eräs vastaaja kirjoitti, että hänellä on yksi ”ystävä-rakastettu”, jonka kanssa hänellä on 

seksiä, minkä lisäksi hänellä on muita ei-seksuaalisia ”ystävä-rakkaussuhteita”. Luodes-

saan tällaisia subjektipositioita ihmisille, joiden kanssa on läheinen, hän rikkoo perinteistä 

rajanvetoa ystävien ja kumppanien välillä. Vastaaja myös kertoi ystäviensä olevan hä-

nelle yhtäläinen emotionaalisen tuen ja hyväksynnän lähde kuin kumppaninsa, antaen 

ymmärtää, ettei ole mitään selkeää hierarkiaa, joka priorisoisi hänen rakastajansa ystävien 

yli. Hänen ystäviensä ei myöskään tarvitse olla ”vain” ystäviä, aivan kuten hänen rak-

kaussuhteidensa ei tarvitse olla seksuaalisia. Samaan tapaan V29 ja V32 alla kertovat, 

etteivät halua arvottaa suhteita sen mukaan, kuinka paljon niihin liittyy tunnetta ja seksiä. 

Niin sanottua platonista ystävyys-/rakkaussuhdetta ei kuvattu seksuaalisromanttista suh-

detta vähemmän merkitykselliseksi: 

En mielelläni aseta suhteita arvohierarkiaan sen mukaan, miten paljon niissä 

on vaikkapa tunnetta ja seksiä. On selvää, että toiset ovat yhtenä aikana tavalla 

tai toisella läheisimpiä tai tärkeämpiä kuin toiset, mutta mielestäni sellaisen 

korostaminen, ystävien tietoinen vertailu tai jonkin asetelman lukitseminen ei 

ole toivottavaa vaan lähinnä vahingollista. (V29) 

Lähinnä kai määrittelen polyamorian mahdollisuudeksi ja haluksi rakastaa 

useampia ihmisiä. Rakkaus voi olla joko "platonista" tai sitten sisältää seksu-

aalista kanssakäymistä, mutta nähdäkseni polyamorian piirissä rakkaus ei 

määrity vain yhteen ihmiseen kohdistuvaksi tai hierarkisesti niin, että seksu-

aalinen rakkaussuhde olisi merkityksellisempi kuin ystävyys-rakkaus suhde, 

joka ei sisällä seksuaalista kanssakäymistä. (V32) 

Monogamian ideologiaan on sisäänkirjoitettuna dikotomia, jonka mukaan kaikki ihmiset 

ovat luokiteltavissa kumppaneiksi ja ei-kumppaneiksi: rakastetulle on yksi paikka, ja 
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muut saavat olla enintäänkin ”vain” ystäviä. Niin sanottujen ”friends with benefits”- tai 

”etuystävyys”-suhteiden (joita koskeva puhe ei ole kovin vanhaa) lisäksi meillä ei juuri 

ole ollut sanastoa kuvaamaan suhteita, jotka eivät mahdu monogaamisen kumppanuuden 

kategoriaan, mutta ovat kuitenkin ”enemmän kuin ystävyyttä” (Rosa, 1994, s. 107). Po-

lyamoristen puhetavat romuttivat tämän dikotomian, ja kuten näimme luvussa 6.1, poly-

amorinen yhteisö on pikkuhiljaa myös luonut uudenlaista sanastoa ja sosiaalisia katego-

rioita. 

6.3 Puhetta viestinnästä ja tunteista 

Monogamian asema oletussuhdemallina johtaa havaintoni mukaan siihen, että seuruste-

lusuhteeseen saattaa monilla liittyä joukko odotuksia ja oletuksia, joita ei välttämättä 

ikinä sanoiteta ääneen, koska niitä pidetään niin itsestään selvinä. Alkaessaan seurustella 

jonkun kanssa moni saattaa esimerkiksi olettaa, että kumppani viimeistään siinä vaiheessa 

lakkaa harrastamasta seksiä muiden kanssa tai poistaa seuranhakuprofiilinsa internetistä. 

Kysyttäessä, kuinka usein he puhuvat suhteessaan seksuaalisesta eksklusiivisuudesta, 

vastasivat Frankin ja DeLamaterin (2010) monogaamiset tutkittavat usein, etteivät koe 

tarvetta sellaiselle keskustelulle, vaikka samaan aikaan tutkittavien käsitykset siitä, mikä 

lasketaan uskottomuudeksi, erosivat paljon toisistaan. Suhteen säännöt lienevät siis jok-

seenkin sanattomia.1 Omaan tutkimukseeni osallistuneiden mukaan yksi olennaisimmista 

polysuhteen elementeistä on, että suhteen säännöistä – tai siitä, että niitä ei ole – neuvo-

tellaan ja kunkin rajoista keskustellaan avoimesti. Viestinnän ja neuvottelun merkitys ei 

välttämättä myöskään häviä alun sopimusten jälkeen, vaan moni painotti sitä, että vies-

tinnän on oltava jatkuvaa, sillä tilanteet, tunteet, rajat ja tarpeet elävät ja muuttuvat. Myös 

vaikeista tunteista ja ajatuksista on heidän mukaansa kyettävä keskustelemaan perinpoh-

jaisesti: 

Uskon myös, että (toimivissa) polyamorisissa suhteissa on pakko keskustella 

uudestaan ja uudestaan luottamuksesta, omista ja toisten rajoista ja säännöistä. 

On pakko opetella sanoittamaan niitäkin ajatuksiaan, jotka tuntuvat hävettä-

viltä ja puhumaan vaikeistakin tunteista perinpohjaisesti. Se jos mikä on po-

sitiivista. (V37) 

                                                 
1 Tosin samaan aikaan on alkanut olla puhetta ns. uudesta monogamiasta (ks. esim. Frank & DeLamater, 

2010), joka on liberaalimpaa, eikä esim. kiellä kaikkea parisuhteen ulkoista erotiikkaa. Tällaisissa suhteissa 

rajojen neuvottelun voisi kuvitella olevan merkityksellisempi asia. 
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Joidenkin vastausten pohjalta polyamoriset suhteet näyttäytyvät eräänlaisina ”designer-

suhteina”1: kunkin ihmisen kanssa suhteista muovataan keskustellen ja neuvotellen juuri 

sellaisia, kuin mikä omia ja toisten tarpeita parhaiten palvelee. Moni tosin tästä poiketen 

painotti suhteiden vapaan muotoutumisen tärkeyttä: suhteisiin ei tarvitse soveltaa mitään 

ennalta määriteltyä kaavaa, vaan suhteet ovat luonteeltaan dynaamisia ja muovautuvat 

omalla painollaan. Hyvin moni sanoi, että polyamoriassa on erityisesti kyse vapaudesta. 

Monosuhteessa turvallisuuden tunnetta saattavat luoda esimerkiksi suhteen rajoitteet ja 

tieto siitä, että kumppani ei ole muiden kanssa (esim. Robinson, 2013, s. 20–23), kun taas 

polysuhteessa turvaa saattaakin vastaajien mukaan tuottaa juuri oma ja kumppanin vapaus 

sekä se, että voi luottaa suhteen pysyvän kasassa muista syistä kuin sopimusten tai sään-

töjen ylläpitämänä. 

Joidenkin tapauksessa mononormatiiviseen ideologiaan sisältyy ajatus, että on normaalia 

haluta rajoittaa kumppaninsa käytöstä (ks. esim. Easton & Hardy, 2009, s. 16–17), ja sitä 

voidaan perustella esimerkiksi mustasukkaisuuden ennaltaehkäisemisellä ja turvallisuu-

den tunteen ylläpidolla suhteessa. Mustasukkaisuuteen vetoaminen onkin usein ensim-

mäinen argumentti, joka monisuhteisuutta vastaan esitetään: ”en pystyisi tuohon, koska 

olisin liian mustasukkainen” (Mint, 2010). Kulttuurissamme vallitsee ajatus, että toinen 

ihminen voi tehdä meidät mustasukkaiseksi ja on siten syypää mielipahaamme sekä vel-

vollinen muuttamaan käytöstään (mt.) Mustasukkaisuus toimii Mintin (2010) mukaan 

usein eräänlaisena suhteen sisäisenä kontrollimekanismina, joka voi antaa yksilölle valtaa 

rajoittaa kumppaninsa vuorovaikutusta ja toimintaa suhteen ulkopuolella. Ajatus kump-

panin kontrolloinnin normaaliudesta kumottiin aineistossa hyvin usein. Rajoittamatto-

muus ja vapaus sen sijaan kuvattiin polyamorian ydinihanteina. Jotkut kertoivat muutta-

neensa elämäntapansa ”monoamorisesta” polyamoriseksi nimenomaan siksi, että heidän 

monosuhteensa olivat olleet kontrolloinnin, omistushalun ja mustasukkaisuuden takia 

huonovointisia. Alla V34 haastaa mustasukkaisuuteen liittyviä normatiivisia puhetapoja 

vastatessaan kysymykseen siitä, millaisia ennakkoluuloja ja stereotypioita polyamoriaan 

ja polyamorisiin ihmisiin liitetään: 

Se, että me emme rakasta kumppaneitamme "oikeasti", koska emme ole heistä 

mustasukkaisia. Itse koen että jos olen mustasukkainen, niin se on minun tun-

teeni, joku minun tulee käsitellä -sen sijaan että vastuuttaisin kumppaniani 

omasta tunteestani. Totta kai asiasta keskustellaan sitten, ja mietitään miten 

                                                 
1 Kinsey-instituutin Kenneth Haslamin luoma käsite (lue lisää esim. Michaels & Johnson, 2015). 
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mustasukkaisuutta voisi vähentää, mutta ei lähdetä siitä että tämä tunne tarjo-

aisi minulle oikeudun sanella kumppanilleni mitä hän saa tehdä ja kenen 

kanssa. (V34) 

V34 kertoo stereotypiasta, jonka mukaan polyamoriset ihmiset eivät ensinnäkään rakasta 

kumppaneitaan ”oikeasti” ja toiseksi ole mustasukkaisia. Tähän stereotyyppisen poly-

amorisen ihmisen representaatioon on sisäänkirjoitettuna ajatus, että mustasukkaisuus ja 

rakkaus kulkevat käsi kädessä: jos kykenee olemaan useassa suhteessa, täytyy sen tar-

koittaa sitä, että ei koe mustasukkaisuutta eikä siis myöskään ”oikeaa” rakkautta. Musta-

sukkaisuutta pidetään ehkä niin epätoivottuna tunnetilana, ettei voida nähdä, miksi ku-

kaan olisi monisuhteinen, jos samaan aikaan kokee mustasukkaisuutta. Tästä seuraa ole-

tus, että monisuhteiset eivät ole mustasukkaisia, ja koska ”oikeaan” rakkauteen sisältyy 

mustasukkaisuus, ei monisuhteisen ihmisen rakkaus voi olla oikeaa. Länsimaiseen kult-

tuuriin sosiaalistuneelle tällainen päättelyketju saattaa tuntua järkevältä. V34 rikkoo ku-

vaamansa stereotyyppiset oletukset kertomalla, että on kyllä joskus mustasukkainen, 

mutta kokee, että kyseessä on hänen oma tunteensa, josta vain hän itse on vastuussa. 

Deri (2015) on tutkinut väitöskirjassaan, kuinka polyamorinen yhteisö on uudelleenkonst-

ruoinut mustasukkaisuuden ja kehittänyt erilaisia strategioita ja normeja helpottamaan 

mustasukkaisuuden muuntamista myötäiloksi (compersion; ks. luku 6.1). Vaikka Derin-

kin haastateltavat kuvasivat mustasukkaisuuden useimmiten haastavaksi ja ei-toivotuksi 

tunnetilaksi, nähtiin se kuitenkin samaan aikaan siedettävänä, hallittavissa olevana ja vä-

liaikaisena (mts. 40). Derin mukaan polyamoriseen kulttuuriin kuuluu ajatus siitä, että 

mustasukkaisuus on täysin luonnollinen tunne suhteissa, mutta yhtä luonnollista on, ettei 

sitä ole joissain suhteissa lainkaan tai että sen tilalla onkin iloa ja myötätuntoa. Musta-

sukkaisuus ei siis ole merkki ”aidosta rakkaudesta”. Ihannetilanteessa suhteen osapuolet 

tukevat toisiaan mustasukkaisuuden ja hankalien tunteiden käsittelyssä, mutta viime kä-

dessä yksilöllä on itsellään aina täysi vastuu omista tunteistaan. (Mts. 46.) Tällaista dis-

kurssia näkyi jonkin verran myös omassa aineistossani, kuten V34:n vastauksesta voi ha-

vaita. Ihan aina omistushalua ja kontrolloivaa käytöstä normalisoivaa diskurssia ei kui-

tenkaan kumottu. Esimerkiksi V35 hyödyntää tätä diskurssia perustellakseen potentiaa-

lista monogamiaa alkusuhteessa: 

Olen miettinyt, että jos eroaisin mieheni kanssa ja aloittaisin uuden suhteen, 

olisinko valmis olemaan alusta asti polyamorisessa suhteessa. En tiedä. Olen 

varsinkin suhteen alkuvaiheessa sen verran omistushaluinen, että se saattaisi 

olla hankalaa. (V35) 
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Tikkasen (2016, s. 82–87) mukaan hänen pro gradu -tutkimuksensa polyamoriset haasta-

teltavat puhuivat mustasukkaisuudesta ja muista tunteista yleensä hyvin analyyttiseen ja 

syvällistä itseymmärrystä heijastavaan sävyyn. Tunteet, itsetuntemuksen kehittäminen ja 

henkinen kasvu olivat omassakin aineistossani usein toistuvia teemoja, ja Tikkasen ta-

paan tein havainnon, että vastaajien puhe sisälsi usein varsin syväluotaavaa pohdintaa ja 

itsereflektiota. Moni kertoi polyamorisen elämäntavan olevan oiva väline parantaa omaa 

itsetuntemusta ja työstää omia epävarmuuksia, kuten V20 alla kertoo. Hän konstruoi po-

lyamorisuutensa ikään kuin matkana kohti ”parempaa” minuutta ja syvällisempää itse-

tuntemusta: 

Polyamorisuus merkitsee itselleni sitä, että en yritä omien epävarmuuksieni ja 

pelkojeni vuoksi määrätä siitä mitä muut, itselleni tärkeät ihmiset tekevät 

omassa elämässään. Itselleni polyamorisuus on vain osa jatkumoa, joka liittyy 

siihen että haluan itselleni tärkeiden ihmisten toimivan tavalla, joka tekee hei-

dät onnellisiksi, ja haluan muidenkin toivovan samaa itselleni. [--] Polyamo-

risuus on itselleni myös väline omien pelkojeni ja epävarmuuksieni kohtaa-

miseen ja työstämiseen. Niihin ei välttämättä törmäisi niin helposti monoamo-

risessa suhteessa, mutta ne vaikuttaisivat silti kielteisesti ihmisuhteessa ja 

muualla elämässä. Polyamoria on rankka, mutta hyvin tehokas tapa kohdata 

epävarmuutensa, jolloin ne voi ottaa työstettäviksi ja oppia näin tulemaan pa-

remmin toimeen itsensä kanssa. Polyamorisuus on opettanut itselleni myös 

epävarmuuden sietämistä. Epävarmuus on joka tapauksessa läsnä elämässä 

jatkuvasti, mutta aiemmin pyrin kontrolloimaan sitä enemmän. Polyamoria 

tekee hyvin näkyväksi sen miten rajallisesti itse voi vaikuttaa muihin ihmisiin, 

ja kun sen hyväksyy, se helpottaa muidenkin elämän epävarmuuksien hyväk-

symistä. Sen myötä olen alkanut myös aktiivisemmin alkanut arvostaa aikaa 

ja huomiota jonka toiset ihmiset haluavat omasta halustaan antaa juuri mi-

nulle. (V20) 

Tikkanen (mt.) on Maksimaisen väitöskirjaan (2010; ks. tämän työn luku 2.1) viitaten 

käsitteellistänyt polyamorista suhdetta terapeuttisena suhteena. Tähän terapeuttiseen ym-

märrykseen kuuluu ajatus parisuhteen vaativuudesta ja ongelmallisuudesta: hyvän suh-

teen eteen kuuluu työskennellä (Maksimainen, 2010). Polyamorisen suhteen kuvailu te-

rapeuttisena suhteena on mielestäni osuva, sillä myös omassa aineistossani terapeuttinen 

diskurssi näkyi hyvin vahvana. Moni kuvasi polyamorisen suhteen syntyneen heidän ta-

pauksessaan korjaamaan monogaamisen suhteen ongelmakohtia, kuten omistushalua, 

mustasukkaisuutta ja uskottomuutta. 
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Näiden ajatusten valossa on luontevaa palata aiemmin esiteltyyn Giddensin puhtaan suh-

teen ihanteeseen (ks. luku 2.1). Vastaajien konstruoiman polyamorisen suhteen1 voisi 

nähdä eräänlaisena puhtaan suhteen prototyyppinä: ihannesuhde rakentuu heidän mu-

kaansa tasavertaisuuden, luottamuksen, taitavan tunteista, tarpeista ja rajoista viestimisen, 

myötätunnon sekä kumppanien ja itsen syvällisen ymmärryksen varaan. Suhteen osapuo-

let kuvataan vapaiksi, rajoituksitta rakastavia yksilöitä, jotka ovat suhteessa omasta va-

paasta tahdostaan eivätkä velvoitteiden takia. Suhde ei rakennu institutionaalisten tekijöi-

den, valtasuhteiden ja toisen omista tunteista vastuuttamisen varaan. Usein vastaajien dis-

kursiivisesti luoma puhdas polyamorinen suhde oli vielä selkeästi ”puhtaampi” kuin hei-

dän konstruoimansa tyypillinen monosuhde. Kun polyamorinen suhde kuvataan näin, 

näyttäytyy se tietyllä tapaa ihanteellisena – ehkä ajoittain hieman utopistisenakin – nyky-

ajan intiiminä suhteena. 

6.4 Puhetta perheestä ja avioliitosta 

Derin (2015, s. 37) mukaan uskomuksemme monogamian luonnollisuuteen ja paremmuu-

teen on johtanut meidät myös uskomaan, että monogamia luo pohjan hyvälle vanhem-

muudelle. Uskomus on niin vahva, että se on saanut monet polyvanhemmat salaamaan 

polyamorisuutensa (Sheff, 2013). Vaikka viime vuosikymmeninä perheitä koskeva puhe 

on monipuolistunut (ks. esim. Cutas & Chan, 2012), vaikuttaa ydinperhe säilyttäneen ase-

mansa ihanteellisimpana perhemuotona. Ydinperheen ihanne on kietoutunut erottamatto-

masti yhteen pakollisen heteroseksuaalisuuden ja pakollisen monogamian ideologioiden 

kanssa: ”oletusperhe” muodostuu kahden, usein naimisissa olevan, heteroaikuisen ja hei-

dän biologisten jälkeläistensä varaan. Osallistujat haastoivat ydinperheen diskurssia mo-

nin tavoin. Heidän perheensä eivät useinkaan rakentuneet naisen ja miehen muodostaman 

liiton ympärille. Eräs vastaaja muun muassa kertoi polyamoriseen perheeseensä kuuluvan 

sekä naisia, miehiä, transihmisiä että muunsukupuolisia. Lisäksi jotkut mainitsivat, että 

perheessä voi olla useampi kuin kaksi vanhempaa tai huoltajaa, ja vanhempana tai huol-

tajana voi olla myös lapselle, joka ei ole biologisesti oma, kuten käy ilmi esimerkiksi 

V36:n vastauksesta. Se, että lapsilla on useampi kuin kaksi vastuullista aikuista elämäs-

sään, kuvattiin positiivisena resurssina. 

                                                 
1 Joka on juuri sitä – konstruktio. Vastaukset eivät kerro siitä, millaisia polyamoriset tai monogaamiset 

suhteet ”oikeasti” ovat, eikä tässä tutkimuksessa olla kovin kiinnostuneita jonkinlaisesta vastausten heijas-

tamasta todellisuudesta. Sen sijaan se, miten nämä suhteet konstruoidaan, on hyvin kiinnostavaa ja voi 

valottaa laajastikin tapoja, joilla yhteiskunnassamme ymmärretään romanttisseksuaalisia suhteita. 
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Minulla on perhe, johon kuuluu tyttöystäväni ja hänen miehensä lisäksi pieni 

lapsi, jonka vanhemmaksi olen myös päässyt. Toivomme voivamme muuttaa 

yhteen ja mukaan voisi ehkä muuttaa toinen tyttöystävänikin. Toivon voivani 

elää lopun elämääni osana tätä perhettä. (V36) 

Haaveilen tilanteesta, jossa meillä olisi vaimoni kanssa yhteinen tasa-vertai-

nen kumppani. Helpottaisi arkea ja lasten kasvattamista kun olisi arjessa yksi 

aikuinen lisää tasaisesti. (V13) 

Jotkut konstruoivat perheen niin sanottuna valittuna perheenä1, joka saattaa koostua pel-

kästään aikuisista, joista kaikki tai vain jotkut ovat intiimissä suhteessa keskenään. Hyvin 

usein vastauksissa toistui kuvailu yhteisölliseen elämään liittyvistä haaveista. V36:n ta-

paan moni muukin kertoi haaveilevansa kodista, jossa asuisi esimerkiksi ystäviä, kump-

paneita ja/tai kumppaneiden kumppaneita, ja osa vastaajista kertoi jo asuvansa osana täl-

laista yhteisöä. Matilainen (2012, s. 61–64) tekee samankaltaisia havaintoja omassa gra-

dussaan: polyamoria muodostaa hänen mukaansa perheitä, jotka perustuvat juurikin va-

lintaan, eivätkä vain verisiteiden tai avioliiton varaan. Ne ovat perheitä, joita Suomen lait 

ja normit eivät välttämättä tunnista perheiksi. Matilainen kuitenkin huomauttaa, että nämä 

perheet eivät perustu samanlaisten valintojen varaan kuin seksuaalivähemmistöjen valitut 

perheet: useimmiten ihmiset eivät esimerkiksi aktiivisesti valitse kumppaniensa kumppa-

neita. Henkilökohtaiset suhteet muodostuvat osana laajempia ihmissuhdeverkostoja, jol-

laisia polyamoria muodostaa. 

Olin alun perin jättää avioliiton mainitsematta analyysissäni, sillä siitä oli hyvin vähän 

puhetta. Osa vastaajista kuitenkin kertoi olevansa naimisissa tai seurustelevansa naimi-

sissa olevan henkilön kanssa, mikä tietenkin jo itsessään haastaa monogaamiseen avio-

liittoon liittyviä normeja. Esimerkiksi V26 kertoo, että hänen vaimollaan on myös kih-

lattu: 

Seksileikeistä kaikki alkoi. Haluttiin vähän lisää vipinää vällyihin ja kokeiltiin 

erilaisia kokoonpanoja, ja yleensä 2M+N toimi parhaiten. Myöhemmin vai-

moni alkoi tapailla miehiä ilman minua ja lopulta siitä tuli vakiintunut käy-

täntö, ja lopuksi toinen rakkaussuhde vaimoni ja hänen miesystävänsä, myö-

hemmin kihlattunsa, kanssa. Tämä ei ole ollut lainkaan pois avioliitostamme. 

(V26) 

Se, että Suomen avioliittolaki rajoittaa puolisoiden määrän yhteen, ei ole estänyt V26:n 

vaimoa kihlautumasta toisen miehen kanssa. Vaikka laki ei useita samanaikaisia liittoja 

                                                 
1 Chosen family; lue lisää esim. Weston, 2005. Käsitettä on käytetty kuvaamaan homojen ja lesbojen muo-

dostamia valittuja perheitä, joiden ei tarvitse perustua biologisten siteiden tai seksuaalisten suhteiden va-

raan. 
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hyväksykään, ei kihlautumiseen tai hääjuhlien järjestämiseen useamman kuin yhden 

kanssa tietenkään tarvitse kenenkään ulkopuoliseen lupaa. Lisätessään vastauksensa lop-

puun, ettei hänen vaimonsa toinen suhde ole ollut lainkaan pois heidän liitostaan, tekee 

V26 eräänlaista itsetodistelua (Suoninen 1993, s. 125) eli vastaa kysymykseen, jonka 

ehkä arvaa vastauksensa monissa herättävän, mutta jota ei tosiasiassa kysytty. 

Suurin osa vastaajista ei kuitenkaan puhunut avioliitosta mitään. Tällainen hiljaisuus tee-

man ympärillä saattaa johtua yksinkertaisesti siitä, ettei mikään kysymys suoraan käsitel-

lyt aihetta, mutta saattaa myös olla, että monet polyamoriset eivät erinäisistä syistä halua 

kannattaa perinteistä avioliittoa. On myös mahdollista, että monisuhteisen avioliiton mah-

dollisuudesta ei juuri puhuta, koska aihetta on tähän mennessä puitu lähinnä osana suku-

puolineutraalia avioliittoa koskevaa keskustelua ja useimmiten hyvin negatiiviseen sä-

vyyn. Sukupuolineutraalin avioliittolain vastustajat ovat hyödyntäneet lyömäaseenaan 

niin sanottua kaltevan pinnan (slippery slope) argumenttia: ”Jos homoliitot sallitaan, niin 

pian sallitaan varmaan moniavioisuus, insesti ja ihmisen ja eläimen välinen avioliitto” 

(ks. esim. Sheff, 2011; Valtari, 2014). Toisaalta esimerkiksi Yhdysvalloissa on ilmennyt 

jo jonkin verran keskustelua moniavioisuuden laillistamisen mahdollisuudesta, ja Klessen 

(2016) mukaan polyamorinen liike on viime aikoina alkanutkin pontevammin ajaa ei-

monogaamisten avioliittojen asiaa. 

6.5 Puhetta sukupuolesta ja seksuaalisuudesta 

Hahmotamme maailmaa usein mustavalkoisesti erilaisten vastakkaisuuksien avulla. Su-

kupuoli, kuten myös seksuaalinen suuntautuminen konstruoidaan nykyajan länsimaisessa 

kulttuurissa (toisin kuin joinain muina aikakausina ja monissa muissa kulttuureissa) usein 

kaksijakoisina ilmiöinä: ihmisiä luokitellaan miehiksi ja naisiksi sekä heteroiksi ja ho-

moiksi. Osallistujat haastoivat molemmat kahtiajaot, kuten heidän taustatietojaan kuvaa-

vassa luvussa kävi ilmi. Tutkimukseen osallistuneet eivät olleet vain miehiä ja naisia, 

vaan myös muunsukupuolisia, transsukupuolisia ja kaksisukupuolisia. Sukupuolidikoto-

mian kyseenalaistava puhetapa ei toki ole suoraan sidoksissa polyamoriaan, eivätkä 

kaikki polyamoriset haasta ajatusta kahdesta sukupuolesta, mutta koska se näkyi vastauk-

sissa ja vastaajien itsemäärittelyissä niin selkeästi toistuvana teemana, tuon sen myös ana-

lyysissäni esiin. Binäärinen sukupuolikäsitys ja siitä seuraava ”cis-normatiivisuus” ovat 
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joka tapauksessa kiinteästi kytköksissä hetero- ja mononormatiivisuuteen, joten sen ky-

seenalaistaminen asettaa myös osan mononormatiivisista uskomuksistamme kyseenalai-

siksi. 

Vastaajat eivät myöskään olleet vain heteroja ja homoja, vaan suurin osa heistä oli bi- ja 

panseksuaaleja. Ajatus siitä, että on mahdollista tuntea vetoa tai rakkautta useampaa kuin 

yhtä (tai kahta) sukupuolta kohtaan haastaa normatiivista käsitystä, jonka mukaan ihmi-

sen seksuaalinen kiinnostus kohdistuu luonnollisesti ”vastakkaiseen sukupuoleen” (Bar-

ker, 2005, s. 77). Joillain olikin ollut samanaikaisia sitoutuneita suhteita usean sukupuo-

len edustajien kanssa. Polyamoria oli siis tehnyt heille mahdolliseksi näkyvästi ilmentää 

bi- tai panseksuaalisuuttaan, mikä puolestaan haastaa biseksuaalisuuteen liittyvää keskus-

telua leimaavia ennakkoluuloja (esim. ”biseksuaalisuus on vain vaihe”) ja biseksuaali-

suuden näkymättömyyttä (esim. ”hän on nykyään homo” biseksuaalin alkaessa seurus-

tella omaa sukupuoltaan edustavan henkilön kanssa). 

Lisäksi seksuaalisella suuntautumisella viitattiin muuhunkin kuin vain siihen, mihin su-

kupuoleen kiinnostus suuntautuu: eräs kertoi olevansa ”pan, seksuaalisesti dominoiva, 

karhu”, toinen identifioitui ”panseksuaaliksi kinkyksi” ja pari vastaajaa määritteli itsensä 

demiseksuaaliksi viitaten siihen, että fyysinen vetovoima tai halu seksiin syntyy vasta 

vahvan tunneyhteyden myötä. Vastaajien seksuaaliset identiteetit näyttäytyivät moninai-

sina ja hyvin yksilöllisinä. Moni myös tarttui tarjoamaani mahdollisuuteen määritellä sek-

suaalisen suuntautumisen lisäksi romanttinen suuntautuminen. Eräs esimerkiksi määrit-

teli olevansa romanttisesti suuntautunut muunsukupuolisiin ja seksuaalisesti muunsu-

kupuolisiin ja miehiin. Kuten luvussa kaksi kuvasin, nykypäivän länsimaisessa kulttuu-

rissa on ollut tapana niputtaa rakkaus ja seksi tiukasti yhteen. Ajatus siitä, että jotkut ko-

kevat romanttista kiinnostusta eri ihmisiin kuin seksuaalista kiinnostusta, haastaa tätä rak-

kauden ja seksin toisiinsa kytkevää diskurssia. 

Myös monisuhteisuuteen liittyviä sukupuolittuneita diskursseja haastettiin. Jo se, että vas-

taajissa oli suunnilleen yhtä paljon naisia kuin miehiä asettaa kyseenalaiseksi uskomuk-

sen, jonka mukaan miehet ovat luonnostaan ei-monogaamisempia kuin naiset (Robinson, 

1997) tai että polyamoria palvelee lähinnä miesten seksuaalisia fantasioita (Barker & Rit-

chie, 2007). Muutama osallistuja vahvisti näiden uskomusten olemassaolon kertoessaan 

kohdanneensa ennakkoluuloja, joiden mukaan nainen on polyamorisessa suhteessa vain 

miehensä pakottamana tai että polyamorinen suhde ilmenee niin, että miehellä on use-

ampi naisystävä ja naisilla vain yksi miesystävä. Naiset, yhtä usein kuin miehet, kuitenkin 
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puhuivat aineistossa vahvan, itsenäisen toimijan positiosta käsin. He kertoivat polyamo-

risuuden merkitsevän heille muun muassa vapautta rajoitteista ja olevan jotain, mitä he 

ovat itse aktiivisesti päättäneet haluta elämältään. Myös heidän suhdemuotonsa haastoi-

vat sukupuolistereotypioita. Eräs naisvastaaja muun muassa kertoi olleensa jo monta 

vuotta naimisissa miehen kanssa, joka ei itse ole polyamorinen, minkä lisäksi hänellä on 

kaksi pitkäaikaista miesystävää. Lisäksi – kuten tulen seuraavassa luvussa tarkemmin ku-

vaamaan – osa naisvastaajista kertoi polyamorisuuden olevan itselleen kiinteä, luontainen 

taipumus, haastaen puhetapaa, jonka mukaan naiset ovat luonnostaan monogaamisia.  



59 

7 Polyamorisen identiteetin rakentuminen mononormatiivisessa yhteis-

kunnassa 

Identiteetti on niin latautunut ja monimerkityksinen konstruktio, että on aiheellista sel-

keyttää, miten ymmärrän sen tutkielmassani. Kun tutkin polyamorisen identiteetin raken-

tumista, en viittaa identiteetillä jonkinlaiseen yksilön pysyvään ominaisuuteen, sisäiseen 

olemukseen tai kokemukseen itsestään, vaan siihen, millaisia tulkintarepertuaareja tämä 

hyödyntää ja millaisia subjektipositioita ottaa kertoessaan omasta polyamorisuudestaan – 

oli se hänelle identiteetti, arvomaailma, suhdemuoto tai mitä tahansa. Ymmärrän identi-

teetin puheessa, tekstissä ja vuorovaikutuksessa rakentuvana, hyvin tilannesidonnaisena 

ja jatkuvasti neuvoteltavana ilmiönä. Tästä näkökulmasta siis sekin, että yksilö kertoo, 

ettei polyamorisuus määritä hänen identiteettiään, vaan on tietoisesti valittu elämäntapa 

(kuten osa vastaajista sanoi), on eräänlaista identiteettityötä, jota tehdessään yksilö ase-

moi itseään suhteessa polyamoriaan. 

Oletan, että polyamorinen yksilö kohtaa pakollisen monogamian kulttuurissa ristiriidan: 

miten identifioitua monisuhteiseksi ja samalla esittää itsensä positiivisessa valossa luoden 

johdonmukainen oman elämän narratiivi? Luvussa tarkastelen, millaisin diskursiivisin 

keinoin osallistujat ratkaisivat tämän ristiriidan, eli millaista identiteettityötä he tekivät 

kertoessaan itsestään, näkemyksistään ja kokemuksistaan. Analyysiini olen saanut vai-

kutteita erityisesti Barkerin (2005) polyamorisen identiteetin rakentumista tarkastelevasta 

tutkimuksesta. Barker havaitsi, että hänen tutkittavansa konstruoivat polyamorisuuden 1) 

joko erilaisena ja uhkaavana tai normaalina ja samanlaisena suhteessa monogamiaan sekä 

2) joko jonain, mitä (luonnostaan) ollaan tai jonain, mitä valitaan tehdä. Olen tarkastellut, 

toistuvatko omassa aineistossani samanlaiset polyamorisuuden konstruoinnit ja mitä 

niillä tehdään. 

Ensimmäisessä alaluvussa tarkastelen polyamorisuuden stigmatisoituja tulkintarepertu-

aareja ja tapoja, joilla osallistujat haastoivat niitä. Toisessa luvussa tarkastelen, millaisia 

merkityksiä vastaajat antavat omalle polyamorisuudelleen ja kolmannessa, miten itseä 

positioidaan suhteessa monogaamiseen valtaväestöön ja muihin ihmisiin. Neljännessä 

alaluvussa suuntaan katseeni ideologisiin dilemmoihin, joita vastaajien puhetavoissa ra-

kentuu. 
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7.1 Löyhämoraalisia pettäjiä, seksihulluja ja sitoutumiskammoisia? 

”Harrastavat seksiä kaikkien kanssa. Ovat löyhämoraalisia pettäjiä. Kajahtaneita hip-

pejä.” Näin eräs vastaaja kuvasi ennakkoluuloja, joita polyamoriset ihmiset kohtaavat. 

Luvussa 3.4 esittelin stigmaa, joka monisuhteisuuteen kohdistuu. Tutkimukseeni osallis-

tuneet osoittivat vastauksissaan olevansa hyvin tietoisia tästä stigmasta ja toisinsivat run-

saasti monisuhteisuuden stigmatisoituja representaatioita kertoessaan, millaisia ennakko-

luuloja ja stereotypioita polyamoriaan ja polyamorisiin ihmisiin liitetään ja millaista suh-

tautumista he itse ovat kohdanneet. Muiden ihmisten kerrottiin liittävän polyamorisuu-

teen muun muassa sellaisia attribuutteja kuin vastuuttomuus, moraalittomuus, uskotto-

muus, luonnottomuus, seksikeskeisyys, itsekkyys, ahneus, haluttomuus tai kyvyttömyys 

sitoutua, kyvyttömyys ”aitoon rakkauteen”, sukupuolten välinen epätasa-arvo, hippiys, 

mielenterveysongelmat ja huonolaatuiset suhteet. Näiden representaatioiden voi katsoa 

kuvastavan tulkintarepertuaareja, joita pakollisen monogamian ideologia tarjoaa meille 

monisuhteisuuden hahmottamisen avuksi. Kolme repertuaaria toistui aineistossa erityisen 

usein – ensimmäinen niistä lähes joka vastauksessa: 

1. Polyamorisuus seksikeskeisyytenä (esim. ”seksihulluutena”, ”nymfomaniana”, 

”jatkuvana orgioiden harrastamisena” tai ”kyltymättömyytenä”) 

2. Polyamorisuus vastuuttomuutena tai moraalittomuutena (esim. ”uskottomuu-

tena”, ”hyväksikäyttönä” tai ”seksitautien levittämisenä”) 

3. Polyamorisuus kyvyttömyytenä ”laadukkaisiin” suhteisiin (esim. ”sitoutumis-

kammona”, ”kyvyttömyytenä aitoon rakkauteen” tai ”mielenterveysongelmina”) 

Ritchien ja Barkerin (2006) mukaan yhteisymmärrykseen perustuva monisuhteisuus on 

julkisessa keskustelussa useimmiten joko patologisoitu tai tehty näkymättömäksi. Täl-

laisten representaatioiden tehtävä on heidän mukaansa säilyttää monogamian normatiivi-

nen asema ja asettaa ei-monogaamisuus Rubinin (1984) aiemmin esitellyssä mallissa sek-

suaalisen hierarkian ulkoreunalle. Myös omassa aineistossani polyamorisuuden stigmati-

soituja repertuaareja leimasi vahva patologisoiva sävy. Kun polyamorisuus esitetään si-

toutumiskammona, seksiaddiktiona tai pakkomielteisenä pettämisenä, siitä puhutaan 

”psykotieteistä” lainatulla asiantuntijakielellä. Puhetapa on hyvin tyypillinen nykypäivän 

terapiakulttuurissa, kuten luvussa 2.2 esitin, ja vihjaa, että syy polyamorisuuteen ja nor-

mien rikkomiseen on löydettävissä tavalla tai toisella ”viallisen” yksilön sisältä. Patolo-

gisoiva diskurssi saattaakin olettaa, että polyamorisuus on jotain, mikä on ”korjattavissa”, 
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esimerkiksi terapian avulla. Samanlaista diskurssia on hyödynnetty muidenkin vähem-

mistöjen, kuten homoseksuaalien, marginalisoinnin välineenä, mutta sitä voi käyttää mo-

nista muistakin ilmiöistä puhuttaessa – jopa monogamiasta. Esimerkiksi V6 ikään kuin 

vastadiskurssina polyamorisuutta patologisoiville puhetavoille hyödyntääkin patologisoi-

vaa diskurssia puhuessaan monogamiasta: 

Polyamoriset ihmiset ovat sitä mieltä ettei monogamia ole luontevaa kaikille 

(enemmistölle) ja että monogamia ruokkii läheisriippuvuutta. (V6) 

On hyvä pitää mielessä, että tämän tutkimuksen pohjalta ei kuitenkaan voi väittää, että 

esittelemäni stigmatisoidut repertuaarit kuvastaisivat muiden ihmisten todellisia asenteita 

– eikä niiden selvittäminen ole tämän tutkimuksen tarkoitus – vaan ne ovat polyamoristen 

ihmisten tapa puhua heihin kohdistuvasta stigmasta. Kun vastaajat toisintavat seksikes-

keisyyden, vastuuttomuuden ja suhdekyvyttömyyden tulkintarepertuaareja, heille tulee 

mahdolliseksi ottaa stigmatisoidun ja syrjityn vähemmistön positio. Tästä positiosta käsin 

he voivat sitten esimerkiksi vastustaa stigmatisoituja repertuaareja ja puolustaa ase-

maansa. 

Vastaajien luettelemiin stereotypioihin ja ennakkoluuloihin nähden heidän kuvauksensa 

siitä, mitä polyamorisuus heille itselleen merkitsee, mitä he ajattelevat polyamorian tar-

koittavan ja millaisia polyamoristen ihmisten olevan, olivat räikeän ristiriitaisia ja useim-

miten täysin vastakkaisia. Heidän puheessaan korostuivat arvot kuten rakkaus, vastuulli-

suus, eettinen ja moraalinen toiminta, sitoutuminen, solidaarisuus, perhe ja ystävyys, hy-

väksyntä, kunnioitus, luottamus, avarakatseisuus, vapaus, itsemääräämisoikeus, avoin ja 

rehellinen viestintä, tasa-arvo, yhteisymmärrykseen pyrkiminen, itsetuntemus sekä vas-

tuu omien tunteiden käsittelystä. Aivan kaikki vastaajat eivät kuitenkaan esittäneet poly-

amoriaa ja polyamorisuutta yksinomaan positiivisessa valossa, vaan välillä muista poly-

amorisista puhuttiin jopa hieman toiseuttavaan sävyyn (käsittelen tätä lisää luvussa 7.3.3). 

Eräs vastaaja pohti negatiivisten stereotypioiden mahdollista paikkansapitävyyttä tai so-

pimista itseen, toisintaen ”polyamorisuus kyvyttömyytenä laadukkaisiin suhteisiin” -re-

pertuaaria: 

Itse olen myös miettinyt, että olenko oikeasti vain sitoutumiskammoinen ja 

ratkaisen toisiin ihmisiin kiintymisen tuskallisuuden ongelman sillä, etten 

koskaan kiinny kehenkään yksittäiseen ihmiseen kovinkaan paljoa kun suun-

taan huomioni jatkuvasti useaan suuntaan. Luulisin sitoutumiskammoisuuden 

olevan yleinenkin ennakkoluulo polyistä. (V33) 
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Vaikka kyselyssä ei kysytty suoraan mitään vastaajien arvoista, olivat vastaukset sävyl-

tään useimmiten hyvin arvovärittyneitä. Derin (2015, s. 45) väitöskirjassaan esittämä ha-

vainto on linjassa omieni kanssa: polyamoriset ihmiset ovat yleensä hyvin tietoisia heihin 

kohdistuvista väärinkäsityksistä ja ennakkoluuloista ja saattavat pyrkiä minimoimaan 

kohtaamaansa stigmaa rajaamalla tarkasti, mitä kertovat itsestään ja polyamorisuudes-

taan. Aineistoni äärimmäisen positiivinen ja idealistinen yleissävy saattaa johtua osittain 

tästä stigman välttämisen halusta. Vastaajat ovat saattaneet kokea tärkeäksi antaa poly-

amoriasta positiivisen yleiskuvan, eikä esimerkiksi polyamoristen suhteiden kohtaamista 

haasteista ja ongelmista koeta välttämättä turvalliseksi kertoa – etenkään tuntemattomalle 

graduntekijälle. Samasta syystä vastauksissa saatetaan toisinaan vähätellä seksin merki-

tystä itselle ja korostaa rakkauden ja pitkäkestoisen sitoutumisen ensisijaisuutta. Käsitte-

len kriittisesti tätä rakkautta korostavaa retoriikkaa luvussa 7.4.2. 

7.2 Polyamorisuuden monet merkitykset  

Luvussa tarkastelen, miten kyselyyn vastanneet merkityksellistävät omaa polyamorisuut-

taan, millaista toimijuutta he rakentavat itselleen suhteessa polyamorisuuteensa ja millai-

sia retorisia keinoja he hyödyntävät haastaakseen stigmatisoituja repertuaareja ja vält-

tääkseen itselleen epäedullisia positioita. Tunnistin aineistosta neljä usein toistuvaa tul-

kintarepertuaaria: 

1. polyamorisuus suhdeorientaationa 

2. polyamorisuus strategisena identiteettinä 

3. polyamorisuus ihmissuhdefilosofiana 

4. polyamorisuus elämäntapana 

Vaikka välillä tietty vastaaja suosi selkeästi yhtä repertuaaria ylitse muiden, esiintyivät 

ne (tai osa niistä) usein myös keskenään sulassa sovussa samankin henkilön vastauksissa: 

vastaaja saattoi esimerkiksi kertoa, että polyamorisuus on hänelle sekä tärkeä identiteetti, 

käytännössä toteutettu elämäntapa että filosofia, joka ohjaa hänen elämäänsä. 

7.2.1 Polyamorisuus suhdeorientaationa 

Kuten Barkerin (2005) tutkimuksessa ja myös Matilaisen (2012) pro gradussa, omassakin 

aineistossani polyamorisuus näyttäytyi toisinaan jonain, mitä ihminen on. Moni konstruoi 

polyamorisuuden ominaisuutena, orientaationa, taipumuksena, viettinä tai kykynä kokea 
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romanttisseksuaalisia tunteita samanaikaisesti useaa ihmistä kohtaan. Usein tämä ominai-

suus kuvattiin itselle hyvin merkityksellisenä sekä melko kiinteänä ja muuttumattomana 

osana itseä – jonain, mikä on totta nyt ja tulevaisuudessa, vaikka sitä ei toiminnan tasolla 

toteutettaisikaan. Polyamorisuus rinnastettiin muun muassa hiusten- tai ihonväriin, sek-

suaalisuuteen ja sukupuoleen: 

Se on osa omaa itseäni, samoin kuin ruskeat hiukset, lempivärit, rakkaus ku-

viin ja tarinoihin, unelmointi, peilikuva, rakkaus naisiin, demiseksuaalisuus 

tai eläinrakkaus. [--] Se on osa mua nyt ja ikuisesti, elin sen mukaan tai en. 

(V28) 

Voinet yhtä hyvin kysyä, olenko jatkossakin valkoihoinen kundi. Vastaus lie-

nee selvä: olen. (V18, vastauksena kysymykseen ”Näetkö polyamorian osana 

elämääsi myös tulevaisuudessa?”) 

Vastauksena kysymykseen ”Mitä polyamorisuus sinulle merkitsee?”, kirjoitti eräs: 

Vapautta ja avoimuutta. Sitä, että voin keskustella avoimesti tunteistani niiden 

ihmisten kanssa, joilla on merkitystä. Ettei minun tarvitse hävetä ja peitellä 

mielihalujani, vaan voin toimia niiden mukaan. Samaan aikaan vastuullisuutta 

ja eettisyyttä. Ja kuitenkin sitä, että jokainen ihminen lopulta tekee omat pää-

töksensä omista lähtökohdistaan, enkä voi "aivopestä" muita tai olettaa kaik-

kien jakavan samoja arvoja ja käytäntöjä. Sitä, että jos polyamoria on valinta, 

niin on monogamiakin. Kuitenkaan en pidä polyamoriaa puhtaasti valintana - 

korkeintaan valintana tehdä niin kuin minun luonnolleni on sopivaa ja tyypil-

listä. Lähtökohtaisesti polyamoria on vähän kuin seksuaalinen suuntautumi-

nen, eli lähtee yksilöstä itsestään, hänen vieteistään ja luonnostaan - monosta 

ei saa polya pakottamalla eikä toisin päin. (V35) 

Ensimmäisenä vastauksessa kiinnittää huomion se, kuinka positiiviseen sävyyn V35 

konstruoi polyamorisuuden. Hän liittää polyamorisuuteen arvoja, kuten vapaus, avoi-

muus, vastuullisuus, eettisyys sekä toisten näkökulmien ja toimintatapojen kunnioittami-

nen. Kulttuurisesti tärkeinä pidettyjen arvojen kuvaaminen polyamoriaan olennaisesti 

kuuluvina on yksi tapa esittää polyamorinen orientaatio positiivisena ilmiönä. Samalla 

mahdollisille vasta-argumentoijille tulee vaikeaksi kieltää se varteenotettavana, hyväk-

syttävänä elämäntapana. Toiseksi huomion kiinnittää se, että ottaessaan polyamorisen 

henkilön identiteettiposition V35 konstruoi polyamorisuuden itselleen luonnollisena. 

Hän vertaa sitä seksuaaliseen suuntautumiseen: hän ei voi sille mitään, että on polyamo-

rinen, koska se on sisäsyntyinen ja autenttinen osa häntä. Myöhemmin vastauksessaan 

V35 kirjoitti, että jo yläasteella hänen oli tapana olla ihastunut useaan ihmiseen samaan 
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aikaan, kun taas hänen ystävillään oli usein yksi suuri ihastus läpi kouluvuosien. Kerto-

malla tämän hän vahvistaa argumenttiaan ei-monogaamisuutensa luonnollisuudesta ja luo 

johdonmukaisuutta ja jatkuvuutta narratiivilleen.  

Usein monogamia konstruoidaan kulttuurissamme luonnollisena osana ihmisen biologiaa 

ja evoluutiota (esim. Aguilar, 2013; Willey, 2016). V35:n tapaan jotkut muutkin haastoi-

vat tätä diskurssia sanomalla, että myös monisuhteisuus voi olla luonnollista ja oikein 

joillekin yksilöille, samaan tapaan kuin monogaamisuus on luonnollista toisille. Luonnol-

lisuuteen vetoavan eli bioessentialistisen retoriikan hyödyntäminen voi olla toimiva tapa 

vastustaa stigmaa, koska kulttuurissamme sitä, millä on ”biologinen pohja”, pidetään 

usein todellisempana tai vakavasti otettavampana kuin itse valittuja tai sosialisaation tu-

loksena syntyneitä ominaisuuksia (Barker, 2003, 2005). Samaan aikaan tällainen argu-

mentointi saattaa kuitenkin sivuuttaa ne, jotka kokevat suhde- tai seksuaalisen orientaati-

onsa joustavana tai itse valittuna eivätkä sisäsyntyisenä ja muuttumattomana (ks. esim. 

Robinson, 2013). Nähdessään polyamorisuutensa jonain, mille ei voi mitään, V35 ottaa-

kin varsin passiivisen position suhteessa polyamoriaan. Toisin kuin moni muu, hän ei 

juurikaan korosta omaa toimijuuttaan suhteessa polyamorisuuteensa – muuten kuin siinä 

mielessä, että on itse valinnut toimia tavalla, joka on hänen luonnolleen ominaista. 

Välillä monisuhteisuus kuvattiin koko ihmislajille ominaisena ilmiönä. Yleinen ”ihminen 

monogaamisena lajina” -diskurssi korvattiin siis ”ihminen ei-monogaamisena lajina” -

diskurssilla. Tällainen puhetapa vaikuttaa viime vuosina yleistyneen mediassa (ks. esim. 

Maksimainen, 26.11.2015) ja tutkijoiden keskuudessa (ks. esim. Ryan & Jethá, 2010; ai-

heesta kirjoittanut myös Willey, 2010), joten on ymmärrettävää, että myös polyamoriset 

ihmiset hyödyntävät sitä. Jos monisuhteisuuden luonnollisuutta korostavasta diskurssista 

tulee jonain päivänä vallitseva puhetapa ja kulttuurinen itsestäänselvyys, eivätkä ihmiset 

enää usko lajimme olevan luonnostaan monogaaminen, voisi ehkä luontevasti vetää joh-

topäätöksen, että tällöin pariskunta, joka valitsee tiukasti monogaamisen elämäntavan, 

joutuisi samalla tavalla selontekovelvolliseksi kuin mitä polyamoriset ihmiset tässä ajassa 

ovat. Näin ei kuitenkaan välttämättä käy, sillä esimerkiksi Ferrer (2018) on kirjallisuus-

katsauksessaan huomauttanut, että jopa monisuhteisuuden luonnollisuuteen uskovat tut-

kijat ja kirjoittajat usein puolustavat monogamiaa. Heidän mukaansa ihmisen erottaa eläi-

mistä juuri se, että tällä on monisuhteisesta luonnostaan huolimatta kyky asettua näiden 

”eläimellisten” viettiensä yläpuolelle. Tällainen monisuhteisuuden konstruointi siis ku-

vaa poikkeamat monogamiasta eläimellisenä, alkukantaisena ja itsekontrollin puutteesta 

kertovana. 
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Kaikki suhdeorientaatiorepertuaaria hyödyntäneet eivät kuitenkaan käyttäneet bioessen-

tialistista kieltä. Eräs esimerkiksi vetosi sosialisaatioon kertoessaan, että polyamorisuus 

on hänessä ehkä opittuna käytösmallina, koska hän on lapsena elänyt osana polyamorista 

perhettä. Tämäkin vastaus on kuitenkin sävyltään deterministinen: polyamorisuus näyt-

täytyy jossain määrin kiinteänä ja pysyvänä ominaisuutena, vaikka ei välttämättä ”luon-

non muovaamana”. 

Muutaman muun vastaajan tavoin V35 toistaa kulttuurissamme yleistä narratiivia kerto-

essaan, että ennen kuin alkoi identifioitua polyamoriseksi, hän oli ”pettäjätyyppi”. Ei ole 

yllättävää, että vastaajat omaksuivat menneisyyden minälleen pettäjän position, sillä pet-

tämisnarratiivi on kulttuurissamme ehkä yleisin narratiivi monisuhteisuudesta puhumi-

seen. 

Ennen kuin avasimme suhteemme mieheni kanssa, olin pettäjätyyppi. Ensim-

mäinen pitkä parisuhteeni alkoi rakoilla siinä kohtaa, kun tajusin olevani ihas-

tunut toiseen tyyppiin. Pääsin siitä yli, mutta suhde ei ollut enää samanlainen. 

Silloiselle poikaystävälleni en olisi ikinä voinut puhua asiasta, hän oli todella 

omistushaluinen, vakaa mono, uskoi ikuiseen rakkauteen ja Siihen Oikeaan, 

jonka kanssa ollaan koko elämä, eikä hänelle olisi voinut mitenkään selittää, 

että joskus voi ihastua johonkuhun muuhunkin. Se oli ensimmäinen suuri sa-

laisuuteni siinä suhteessa, myöhemmin niitä tuli lisää, ja päädyinkin pettä-

mään myös seksuaalisesti, ja lopulta se, että pääni ei halunnut sitoutua vain 

yhteen ihmiseen, ajoi meidät eroon. (V35) 

V35 kuvailee entisen poikaystävänsä olleen ”todella omistushaluinen, vakaa mono”, joka 

”uskoi ikuiseen rakkauteen ja Siihen Oikeaan, jonka kanssa ollaan koko elämä”. Tällä 

positioinnilla vastaaja etäännyttää itsensä ja polyamorisen orientaationsa monogamiasta, 

ehkä oikeuttaen sitä, miksi päätyi pettämään ja miksi hänen silloinen suhteensa ei toimi-

nut. Otteen lopusta löytyy mielenkiintoinen sanavalinta: vastaaja sanoo, että lopulta se, 

ettei hänen päänsä halunnut sitoutua vain yhteen ihmiseen ajoi heidät eroon. V35 ”ul-

koistaa” vastuun päälleen tai luonnolleen vahvistaen jälleen argumenttiaan siitä, että po-

lyamorisuus on kiinteä osa häntä. Tämä saa hänet näyttäytymään vähemmän syyllisenä 

toimintaansa – tai ainakin mahdollisesti herättää kuulijassa ymmärrystä ja myötätuntoa 

tuomitsevuuden sijaan. 

Muutkin kertoivat menneistä kokemuksistaan, kun olivat vielä yrittäneet hahmottaa omaa 

käytöstään ja tunteitaan vallitsevien mononormatiivisten monisuhteisuusdiskurssien nä-

kökulmasta. Pyrkiessään elämään mononormien mukaan heidän ainoa mahdollisuutensa 

oli ollut suhtautua negatiivisesti tunteisiinsa muita kohtaan. Suhdeorientaation tulkintare-

pertuaari sen sijaan oli vaikuttanut tarjonneen V35:lle ja muutamalle muulle perustelun 
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tai oikeutuksen käytökselle ja tunteille, joista oli aiemmin tunnettu syyllisyyttä tai ahdis-

tusta. Menneen käytöksen perustelu polyamorisuudella kiinteänä, vietin kaltaisena omi-

naisuutena, näyttäytyi ikään kuin vastaajien pyrkimyksenä ratkaista ristiriita: miten luoda 

itsestä johdonmukainen, sävyltään positiivinen narratiivi, kun on toiminut tavalla, jota 

ympäröivä yhteiskunta ja myös itse syvästi paheksuu? Alla muutama esimerkki tällaisesta 

narratiivista: 

Olen parikymppisenä seurustellut yhtäaikaa kolmen ihmisen kanssa, mutta 

pahoja omantunnontuskia kärsien, koska en ymmärtänyt omaa käytöstäni ja 

ihmettelin, miten kykenen sellaiseen. (V7) 

Aiemmissa suhteissa se on ilmennyt ainoastaan "pinnan alla". Jälkeenpäin 

ajateltuna olen aina ollut polyamorinen, mutta en ole tiennyt nimeä sille, enkä 

ole myöntänyt asiaa itselleni. Esim. nuorena oli syviä tunteita kahteen mie-

heen samaan aikaan, minkä silloin koin ahdistavana, koska en ymmärtänyt, 

että sellainen voi olla täysin hyväksyttyäkin. (V16) 

Aluksi ajattelin, ettei polyamoria ole minua varten, mutta pidemmän päälle 

ajatus kypsyi ja muutin mieltäni. Tajusin jossain vaiheessa myös olleeni aina 

polyamorinen ja tunteneeni siitä aika suurta häpeää, hämmennystä ja tuskaa 

aiemmissa parisuhteissani. (V35) 

V16:n ja V35:n tapaan moni käytti ääri-ilmaisuja kertoessaan, että on ollut aina polyamo-

rinen tai ettei ollut ikinä sopeutunut monogaamisiin normeihin. Barker (2005) teki saman 

havainnon omasta aineistostaan. Hänen tutkittaviensa tapaan vastaajien narratiivit toisti-

vat myös usein jompaa kumpaa kahdesta skriptistä: ”aiemmin luulin olevani ainut, joka 

ajattelee ja kokee näin, kunnes tajusin, että muutkin elävät näin ja kutsuvat sitä polyamo-

riaksi” tai ”aiemmin päädyin aina pettämään, kunnes tajusin, että monisuhteisuutta voi 

toteuttaa myös rehellisesti”. Moni kertoi V35:n tapaan jonkinlaisesta käänteentekevästä 

havahtumisen tai itsensä löytämisen hetkestä, jolloin oli alkanut kyseenalaistaa kulttuu-

rinsa normeja ja ymmärtää itseään paremmin. Narratiivi muistuttaa luvussa 2.2 esittele-

määni seksuaalisen suuntautumisen modernia tarinaa: monisuhteinen orientaatio on tässä 

narratiivissa yksilön sisäinen ”totuus”, joka on odottanut paljastumistaan. Moni kertoi 

polyamorisen identiteetin omaksumisen vaatineen paljon aikaa ja oman minäkäsityksen 

uudelleen muovaamista. Se, että yksilölle on ylipäänsä saatavilla monisuhteinen identi-

teettitermi, saattaa olla tärkeä minäkuvaan ja henkiseen hyvinvointiin vaikuttava tekijä. 

Seuraavaksi tarkastelen tulkintarepertuaareja, joissa luonnollisuuden ja kiinteiden piirtei-

den sijaan korostuvatkin valinnanvapaus ja yksilön aktiivinen rooli elämänsä, identiteet-

tinsä ja ajatusmaailmansa rakentajana. 
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7.2.2 Polyamorisuus strategisena identiteettinä 

Samaan tapaan edellä kuvatun V35:n kanssa myös V33 esitti polyamorian vastauksissaan 

hyvin myönteiseen ja idealistiseen sävyyn. Heidän vastauksensa kuitenkin eroavat toisis-

taan merkittävästi, kun katsoo tapoja, joilla he positioivat itseään suhteessa polyamoriaan 

ja rakentavat polyamorisia identiteettejään. Siinä missä V35 kuvaa polyamorisuuden jo-

nain, mille hän ei pohjimmiltaan voi mitään, V33 positioi itsensä autonomiseksi yksilöksi, 

joka aktiivisesti muokkaa omaa suhdefilosofiaansa ja identiteettiään. Alla hän kuvailee 

elämänvaihetta, jolloin alkoi identifioitua polyamoriseksi: 

Alkaessani jälleen kaivata seksuaalista vapauttani tarvitsin välineitä ja ter-

mejä, joilla sanallistaa sitä, millaista elämäntapaa kaipasin, joten aloin am-

mentaa niitä polyamorian käsitteistöstä. Koin toiveeni ja tarpeeni jotenkin 

yleisesti hyväksyttävimmäksi ja helpommin selitettäviksi kun pystyin tukeu-

tumaan kirjallisuuteen ja polyamorisesti elävien ystävieni kertomiin koke-

muksiin aiheesta. Eroprosessiksi muuttuneessa avioliittomme avaamisproses-

sissa polyamoriseksi itseni määritteleminen tuntui tuovan varmuutta suun-

nasta, johon halusin kulkea. [--] Tuntuu, että kertomalla olevani polyamorinen 

en joudu selittelemään itseäni ja elämäntapaani niin paljon. Se on ihan hyvä 

suuntaa antava lokerointi, johon meneminen ei toistaiseksi useimmiten vielä 

ole tuntunut liian ahtaalta. (V33) 

V33 kertoo käyttävänsä polyamorista identiteettiä viestinnällisenä työkaluna, jonka 

avulla voi tehdä toiveistaan ja tarpeistaan hyväksyttävämmän kuuloisia ja oikeuttaa ne 

myös itselleen. Hän konstruoi polyamorisuuden itse valittuna identiteettinä ja ajattelun 

viitekehyksenä, joka on tarjonnut hänelle tarpeellista terminologiaa ja viestinnällisiä työ-

kaluja, joiden avulla muokata elämänsä juuri hänelle oikean tuntuiseksi. Toisin kuin V35, 

painottaa V33 toimijuuttaan omiin elämäntapavalintoihinsa ja identiteettiinsä liittyen. 

Tätä toimijuutta vahvistaa myös se, että hän kertoo sosiaalisten paineiden ja muiden syi-

den takia eläneensä usean vuoden ajan monogaamisessa suhteessa ex-puolisonsa kanssa. 

Kertoessaan suhdehistoriastaan hän osoittaa lukijoilleen implisiittisesti, ettei ole ”viet-

tiensä orja”, vaan kykenee muovaamaan suhtautumistaan suhteisiin niin, että se vastaa 

sosiaalisen kontekstin vaatimuksia. 

Biseksuaaleja naisia tutkinut Margaret Robinson (2013) on esittänyt, että polyamorisuus 

ja monogaamisuus kannattaa nähdä strategisina identiteetteinä, joiden avulla ilmaistaan, 

muokataan ja tutkitaan omaa seksuaalisuutta. Sen sijaan, että ne nähtäisiin kiinteinä omi-

naisuuksina, ne voidaan ymmärtää seksuaalisen (ja romanttisen) ilmaisun strategioina. 

Strategiset identiteetit luovat Robinsonin mukaan myös siteitä ihmisten välille, erottavat 

sisäryhmän jäsenet ulkoryhmän jäsenistä ja mahdollistavat ryhmän etua ajavan poliittisen 
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toiminnan. Tästä näkökulmasta on luontevaa, että yksilön identiteetti voi heilahdella eri 

ajanjaksoina monogamian ja polyamorian (ja varmasti muidenkin suhdemallien) välillä, 

kun sosiaalinen konteksti ja yksilön halut ja tarpeet muuttuvat. V33:n voi nähdä tulkitse-

van polyamoriaa juuri näin: strategisena identiteettinä, joka on valittu, koska se palvelee 

hänen sen hetkisiä tarpeitaan eli muun muassa seksuaalisen vapauden kaipuuta. Lopuksi 

V33 sanoo, ettei polyamorisen identiteetin omaksuminen ole toistaiseksi vielä tuntunut 

liian ahtaalta antaen implisiittisesti ymmärtää, että jos lokeroon meneminen alkaisi tuntua 

väärältä, olisi hänellä valta jälleen muuttaa itsemäärittelyään. Sekä V35 että V35 siis ker-

toivat olevansa polyamorisia, mutta tekivät sen erilaista retoriikkaa hyödyntäen ja erilai-

sia polyamorisia identiteettejä työstäen. 

7.2.3 Polyamorisuus ihmissuhdefilosofiana 

Sen lisäksi, että V33 konstruoi polyamorisuuden itse valitsemanaan identiteettinä, näyt-

täytyi se hänen vastauksissaan ihmissuhdefilosofiana – viitekehyksenä, jonka avulla hah-

mottaa omaa elämää. Alla hän kertoo, kuinka on alun epäluuloisuuden jälkeen poiminut 

polyamoriaa koskevasta kirjallisuudesta käyttöönsä omiin arvoihinsa sopivat toiminta-

mallit ja näin aktiivisesti muovannut omaa suhdeajatteluaan: 

Myöhemmin olen muuttanut käsitystäni polyamoriasta varsin radikaalistikin. 

Enää en suhtaudu siihen kuin johonkin outoon kulttiin vaan olen lukenut ai-

heesta kirjallisuutta ja poiminut sieltä itselleni käyttöön ne toimintamallit ja 

mielikuvat, jotka istuvat omiin arvoihini ja käsityksiini eettisestä ja hyvästä 

ihmisten kanssa toimimisesta. Elämäntavallani on kuitenkin niin paljon yh-

teistä jonkinlaisen yleisemminkin jaetun polyamoriamielikuvan kanssa, että 

tykkään määritellä itseni polyksi jo käsitteen käytön helppouden ja yleistajui-

suuden takia. (V33) 

Moni muukin konstruoi polyamorian suhdefilosofiana, joka auttaa ymmärtämään maail-

maa ja ihmissuhteita sekä haastamaan hallitsevia normeja. Ihmissuhdefilosofian lisäksi 

polyamoriaan viitattiin sellaisilla termeillä kuin ideologia, aate, arvomaailma, ajatus-

maailma ja elämänfilosofia. Polyamoria vaikutti tarjonneen monille ikään kuin monoga-

mialle vaihtoehtoisen paradigman, joka oli mahdollistanut uuden maailmankuvan omak-

sumisen: 

Ajatella rakkautta ja yhteiskunnallista olemistamme siinä ennakkoluulotto-

masti. (V12, vastauksena kysymykseen ”Mitä sinulle merkitsee olla polyamo-

rinen?”) 
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Eräs vastaaja kertoi, etteivät hänen suhteensa itsessään ole polyamorisia, vaan hänen 

”suhtautumisensa suhteisiinsa” on polyamorinen. Moni ihmissuhdefilosofiarepertuaaria 

hyödyntäneistä ei sitonutkaan polyamorisuutta suoraan suhdemuotoon: myös monosuh-

teessa elävä, sinkku tai ihminen, joka ei käytännön tasolla syystä tai toisesta halua tai voi 

olla monisuhteinen, saattaa vastaajien mukaan määritellä itsensä polyamoriseksi. 

Olin suhteessa, joka ei ollut polyamorinen. Mutta aloin oivaltaa, että monet-

kaan niistä perusperiaatteista joiden varassa halusin suhteen toimivan eivät 

toteutuneet. Halusin tehdä irtioton ja toimia vaikkakin yksiavioisesti, kuiten-

kin polyamoristen ideoiden mukaan. [--] Koin että oli jotenkin luvallista aja-

tella laatikon ulkopuolelta. (V10) 

V10 kertoo olleensa aiemmin suhteessa, joka oli yksiavioinen, mutta johon hän halusi 

kuitenkin soveltaa polyamorista ideologiaa. Tällaisissa vastauksissa polyamoria näyttäy-

tyy jonain suurempana kuin yksilön identiteettinä tai elämäntapana: se pitää sisällään ko-

konaisen arvo- ja aatejärjestelmän, jota voi ainakin osittain soveltaa monogaamisessakin 

suhteessa. Polyamoriaa perusteltiin usein arvoihin ja moraaliin vetoamalla, ja polyamo-

rian ideologia näytti rakentuvan oman, osittain monogamiasta eroavan moraalisen koo-

distonsa varaan. Alla V27 kuvailee arvomaailmaansa ja ajatteluaan toisen ihmisen omis-

tamiseen liittyen: 

[Vuosiluku] seurustelin miehen kanssa joka puhui paljon siitä, ettei ketään 

toista voi omistaa. Siitä lähti viimeinen prosessini aiheen timoilta. Oivalsin 

asian syvällisellä tasolla siten että käsitin koko tämän kulttuurisen harhan joka 

nimenomaan kaikkialla korostaa omistamista, vaikkei sitä tunnisteta/tunnus-

teta. [--] Oivallukseni jälkeen tiesin etten kykene enää koskaan olemaan suh-

teessa mieheen jolla ei ole samanlainen arvomaailma. Kutsun sitä itse jo ar-

vomaailmaksi, koska koen asian mitä suurimmassa määrin moraaliseksi 

asiaksi (V27) 

Polyamorian voi nähdä muodostavan oman kulttuurinsa, johon sosiaalistuvalla on opitta-

vanaan joukko valtakulttuurista poikkeavia normeja ja käytäntöjä. Vastausten perusteella 

vaikutti välillä siltä, että polyamorinen voi olla joko oikein tai väärin. Olen havainnut 

saman ilmiön polyamoria-aiheisilla keskustelupalstoilla, joilla ihmiset esittävät vahvoja 

näkemyksiä siitä, mikä on hyväksyttävää polyamoriaa ja mikä esimerkiksi ”vain” sek-

sihakuisuutta, haitallisten valtarakenteiden vahvistamista tai parisuhteita priorisoivan 
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ajattelun ylläpitämistä1. V31 tekee tällaisen rajanvedon ”oikeanlaisen” ja ”vääränlaisen” 

polyamorian välille: 

[--] olen havainnut, että monet voivat sanoa olevansa polyamoristisia, vaikka 

kyse on mielestäni enemmänkin valtarakenteita sisältävästä vapaasta suh-

teesta. (V31) 

Kun polyamoria kuvattiin ajatusmaailmana tai filosofiana, konstruoitiin se usein järke-

vämpänä tai parempana tapana ymmärtää maailmaa ja ihmissuhteita kuin perinteiset ajat-

telutavat – jos ei universaalisti parempana, niin ainakin vastaajalle itselleen parempana. 

Polyamoria esitettiin usein loogisena tai monogamiaa realistisempana vaihtoehtona ja sen 

puolesta argumentoitiin usein hyvin huolelliseen sävyyn, kuten esimerkiksi V27 hieman 

ylempänä teki. Polyamorian järkevyyden perusteiksi esitettiin muun muassa, että ole-

massa olevaa suhdetta ei tarvitse rikkoa, jos rakastuu toiseen ihmiseen; että ei ole realis-

tista odottaa, että yksi ainut ihminen voisi tyydyttää kaikki omat suhde-elämän tarpeet; 

että toista ihmistä ei ole oikein rajoittaa tai yrittää omistaa; että arki ja lasten kasvatus on 

helpompaa, kun kotona on enemmän aikuisia; että ilman keinotekoisia rajoitteita omasta 

elämästään ja suhteistaan voi muokata juuri sellaisia kuin mikä itselle parhaiten sopii; että 

monogamia perustuu sosiaalisesti rakentuneisiin, jäykkiin ja vanhanaikaisiin normeihin; 

että iso osa monogaamisistakin ihmisistä on monisuhteisia, mutta epärehellisesti ja että 

polyamoria on tie syvempiin suhteisiin, aitouteen ja parempaan itsetuntemukseen. Poly-

amoria näyttäytyi vastauksissa usein korkeasti arvostettuna, jopa utopistisena ihanteena, 

jota kohti pyrkimällä voi onnistua tekemään suhteistaan parempia ja vapaampia valtasuh-

teista. Tällainen konstruointi on linjassa polyamorian historiallisen taustan kanssa: poly-

amorista filosofiaa on kehitetty alun perin nimenomaan erilaisten utopististen ja visionää-

risten yhteisöjen ja fantasia-/scifi-fanien keskuudessa (Aviram, 2010; Noël, 2006). 

Suhdefilosofiarepertuaarin voi myös nähdä sisältävän alarepertuaareja. Erityisesti kaksi, 

osittain päällekkäistä ja osittain keskenään ristiriitaista repertuaaria nousi aineistosta suo-

sittuina puhetapoina: polyamoria rajoittamattoman/vapaan rakkauden filosofiana ja po-

lyamoria ihmissuhdeanarkismina. Ensimmäinen vaikutti olevan dominoivin puhetapa 

                                                 
1 Usein toistuva kritiikin kohde on ns. ”yhden peniksen politiikka” (one penis policy), jota harjoittavissa 

polysuhteissa miehellä saa olla useita naiskumppaneita, joilla puolestaan saa olla seksiä naisten kanssa, 

mutta ei muiden miesten. Tämän on katsottu vahvistavan sukupuolten välisiä valtarakenteita ja epätasa-

arvoa. Toinen ilmiö, josta näkee keskusteltavan kiivaaseen sävyyn, on niin sanottu couple privilege, josta 

on esimerkkinä se, että ns. primäärisuhteen tai pidempään kestäneen suhteen etu menee sekundääri- tai 

uudempien suhteiden edelle. Jotkut esimerkiksi sopivat primäärisuhteessaan veto-oikeudesta, joka tarkoit-

taa sitä, että kumppaniaan voi vaatia lopettamaan suhteensa johonkin toiseen tai olemaan aloittamatta suh-

detta tietyn henkilön kanssa. Tämä nähdään usein kolmatta osapuolta hyväksikäyttävänä ja epäoikeuden-

mukaisena. 
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läpi aineiston. Sen mukaan polyamoriassa on ensisijaisesti kyse rakkaudesta, jota ei ole 

pakko rajoittaa. Tähän puhetapaan yhdistyi usein syvien tunnesiteiden ja pitkien, vakiin-

tuneiden suhteiden ihannointi sekä joskus painotus, että polyamoriassa on kyse rakkau-

desta eikä seksistä. Puhetapa näytti osittain pyrkivän mukautumaan suhdenormatiivisiin 

valtadiskursseihin. Polyamoria ihmissuhdeanarkismina sen sijaan nimensä mukaisesti il-

meni kriittisempänä ihmissuhdenormien sekä suhteisiin liittyvien valta- ja arvohierarki-

oiden haastamisena. Tarkastelen näitä tulkintarepertuaareja ja niiden välisiä jännitteitä 

lisää luvussa 7.4.2. 

Jos polyamoriaa tulkitaan aatemaailmana ja arvojärjestelmänä, niin sen tutkiminen voi 

mahdollistaa kiehtovalla tavalla ideologisten muutosten tutkimisen. Jade Aguilar (2013) 

on tutkinut osallistuvan etnografian keinoin kahta yhteisöä, joiden jäsenistä iso osa har-

joittaa polyamoriaa. Näissä yhteisöissä normatiivisen ideologian asemassa onkin mo-

nogamian sijaan polyamoria, ja niiden uudet yksiavioiset jäsenet kohtaavat ryhmäpaineen 

oman ajattelunsa muuttamiseen. Tutkimalla tällaista ”ideologiatyötä”, jota yksilöt tekevät 

muovatakseen omia ajattelu- ja elämäntapojaan yhteisön normien mukaisiksi Aguilar on 

havainnollistanut, kuinka paljon kulttuuri, sosiaaliset tekijät ja muut olosuhteet vaikutta-

vat seksuaaliseen käyttäytymiseen. Omankin tutkimukseni osallistujat kuvailivat usein 

tarkkaan, kuinka heidän ajattelunsa oli muuttunut monogaamisesta polyamoriseen. Jotkut 

kertoivat, että kuullessaan ensimmäistä kertaa polyamoriasta, oli heidän reaktionsa ollut 

ennakkoluuloinen, pelokas tai jopa järkyttynyt. Ideologiatyö, jossa monogaaminen para-

digma oli korvattu polyamorisella, oli monien mukaan vaatinut paljon aikaa, kirjallisuu-

teen perehtymistä, aktiivista aiempien ajatusmallien purkutyötä sekä käytännön harjoi-

tusta. Tulevaisuudessa olisi mielenkiintoista tutkia tarkemmin tätä ideologista ”käänty-

misprosessia” koskevaa puhetta. 

7.2.4 Polyamorisuus elämäntapana 

Viimeisenä, jotkut konstruoivat polyamorisuuden elämäntapana ja toimintana – jonain, 

mitä tehdään tai on valittu tehdä – aivan kuten osa Barkerinkin (2005) tutkittavista teki. 

Polyamorisuudesta puhuttiin muun muassa suhdesopimuksena, toimintamallina, perhe- 

tai suhdemuotona ja järjestelykysymyksenä: 

[--] nykyään ymmärrän, että polyamoria on yhtä lailla järjestelykysymys kuin 

monogamiakin. En näe toista arvokkaampana kuin toista - tärkeintä on, että 

ihmiset löytävät itselleen sopivan tavan. (V5) 
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Tarkoitan, että se [polyamorisuus] ei määritä identiteettiäni. Minä en ole poly, 

se on vain perhemuotoni termi. (V9) 

Polyamoria on minulle elämäntapa, ei esimerkiksi seksuaalinen suuntautumi-

nen. Koen, että minulla on enemmän mahdollisuuksia nauttia omasta seksu-

aalisuudestani kuin "suljetussa suhteessa" elävillä ihmisillä. (V21) 

Verrattuna vastauksiin, joissa polyamorisuus konstruoitiin kiinteänä suhdeorientaationa, 

näyttäytyy yksilö ylläolevan kaltaisissa kuvauksissa aktiivisempana toimijana ja valinto-

jen tekijänä, samaan tapaan kuin strategisen identiteetin ja ihmissuhdefilosofian repertu-

aareissa. Toisin kuin aiemmissa luvuissa esitellyt vastaajat, moni tätä tulkintarepertuaaria 

hyödyntäneistä kuitenkin painotti sitä, että polyamorisuus ei ole heille osa minuutta tai 

identiteettiä. Se on vain jotain, mitä on valittu tehdä tai päädytty tekemään tai vain termi, 

joka helpottaa oman elämän kuvailua muille. Joillekin itsen määrittely polyamoriseksi 

seurasi vasta toimintaa. Oli saatettu alkaa elää monisuhteisesti ja vasta myöhemmin löy-

detty termi ”polyamoria”, joka oli koettu omaa elämäntapaa kuvaavaksi ja otettu käyt-

töön. Tämä tapa kuvata polyamoria eroaa muun muassa monista ihmissuhdefilosofiare-

pertuaaria hyödyntäneistä vastauksista, joissa kerrottiin, että toimintaan siirryttiin vasta 

sen jälkeen, kun polyamorinen ajattelutapa oli omaksuttu (jos siirryttiin lainkaan). Kun 

polyamorisuus esitettiin toimintana, näyttäytyi se usein myös jonain, mitä voi harjoituk-

sen kautta oppia. Jotkut kertoivat haasteista ja pois opittavista toimintamalleista kuvail-

lessaan alkuaikojaan polyamorisen elämäntavan parissa ja sanoivat käytännön harjoitte-

lun tehneen polyamorisuudesta helpompaa. 

7.3 Minä, me ja muut – ryhmärajojen rakentuminen polyamoristen puheessa 

Kuten edellisen luvun tulkintarepertuaarit havainnollistavat, vastaajat siis positioivat it-

seään eri tavoin suhteessa polyamoriaan: välillä korostaen toimijuuttaan suhteessa poly-

amorisuuteensa ja välillä sen puutetta. Tässä luvussa puolestaan tarkastelen, millaisin ta-

voin kyselyyn vastanneet positioivat itseään ja muita polyamorisia suhteessa muihin ih-

misiin ja suhdemuotoihin. Olen kiinnostunut siitä, keiden joukkoon vastaajat positioivat 

itsensä ja ketkä he konstruoivat ”toisina”. Ensimmäisessä alaluvussa tarkastelen ryhmä-

rajojen ja sosiaalisen identiteettiposition rakentumista vastaajien puheessa, ja kysyn, 

ketkä ovat ”meitä” ja ketkä ”muita”. ”Aivan tavallinen” -luku sen sijaan käsittelee reto-

riikkaa, jossa ryhmärajoja häivytetään, kun taas viimeisessä, ”Oman tiensä kulkija” -lu-

vussa, havainnollistan, kuinka vastaajat välillä konstruoivat itselleen ainutlaatuisen yksi-

lön identiteettiposition. 
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7.3.1 ”Me ja muut” – polyamorisuus sosiaalisena identiteettinä 

Polyamoristen ihmisten ja monogaamisen enemmistön (tai niin sanottujen ”tavallisten ih-

misten”) välille rakennettiin vastauksissa usein erontekoja, ja moni kuvasi monogaami-

suuden polyamorisuudelle vastakkaisena konstruktiona. Sitä käytettiin esimerkkinä siitä, 

mitä polyamorisuus ei ole: 

Itselleni se merkitsee lähinnä perinteisistä parisuhde malleista vapaata suh-

detta. Sitä eivät sido perinteinen harhautunut käsitys omistaa joku josta välit-

tää. Se on vapaa kaikesta siitä, mutta tuntee myös vastuuta asiasta. (V27) 

Polyamoria tarkoittaa minulle tapaa olla ihmissuhteissa niin, että suhteisiin ei 

liity monoamorista "omistusoikeutta". Minulle polyamoria on ennenkaikkea 

kokemus omasta tavastani rakastaa -sitä että en missään tapauksessa halua 

estää rakkaita ihmisiäni kokemasta yhtä läheisiä ja rakkaudellisia hetkiä myös 

muiden kanssa. Kokisin väkivallaksi sen, jos estäisin kumppaniani olemasta 

myös muiden kanssa, ja samoin jos kumppanini rajoittaisi minua. (V34) 

Viitatessaan ”harhautuneeseen käsitykseen omistaa joku josta välittää” V27 toiseuttaa pe-

rinteisen parisuhdemallin mukaan elävät ihmiset. Polyamoria on hänen mukaansa vapaa 

tällaisesta kulttuurisesta harhasta. Myös V34 määrittelee polyamorian negaation kautta: 

polyamoriassa on kyse siitä, että siihen ei liity ”monoamorista omistusoikeutta”. Hän vie 

argumenttinsa niin pitkälle, että kertoo kokevansa kumppanin rajoittamisen väkivallaksi. 

Samaan tapaan V15 kritisoi ”perinteisen parisuhteen” vapauden puutetta:  

Koen, että perinteinen parisuhde muuttuu ennemmin tai myöhemmin vain pal-

loksi jalassa. Vapauden puute nakertaa, ja takaraivossa syntyy antipatioita 

kumppania kohtaan, koska tämä on loppupeleissä vankeuden syynä. (V15) 

Kun polyamoria ja monogamia esitettiin niiden keskinäisen erilaisuuden kautta, liittyi 

näihin erontekoihin melko usein jonkinlaista oman ryhmän suotuisampana esittämistä. 

Kuten aiemmista luvuista on havaittavissa, moni kirjoitti polyamorisuudesta hyvin posi-

tiiviseen sävyyn. Alla V21 positioi itsensä muiden polyamoristen ”salakerhoon” ja luo 

heille jaetun identiteetin eräänlaisina rakkauden asiantuntijoina rakentaen samalla eroa 

suhteessa ”tavallisiin ihmisiin” ja niihin, joille polyamorinen elämäntapa ”ei sovi”. Sa-

maan tapaan V16 sijoittaa itsensä muiden ”polymielisten” joukkoon, painottaen näiden 

hyviä ominaisuuksia. 

Tunnen heihin ja näihin polyamorisiin opiskelukavereihini semmoista haus-

kaa "salakerhomaisuutta" yhteyttä, että "me tiedetään miten elämässä rakkau-

den suhteen kannattaa toimia". Tavallaan tunnen siis paremmuudentunnetta 
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"tavallisiin" ihmisiin, mutta toisaalta ymmärrän, ettei tämänkaltainen suhde 

sopisi kaikille. (V21) 

Tunnen paljon polyamorisia ihmisiä, pikkuhiljaa ystävät ovat vaihtuneet 

enemmän polymielisiin, koska koen heidät keskimäärin mielenkiintoisim-

pina, kypsempinä ja samanhenkisempinä. (V16) 

Näissä otteissa polyamorisuus näyttäytyy kollektiivisena tai sosiaalisena identiteettinä: 

polyamorisuus on jotain positiivista, mikä yhdistää itseä muiden kanssa1. Sosiaalisen 

identiteetin positio rakentui monenlaisissa, eri tulkintarepertuaareja hyödyntävissä ot-

teissa, mutta ehkä yleisimmin niissä, joissa polyamoria konstruoitiin suhdeorientaatiore-

pertuaarin avulla. Saattaa olla, että ne, jotka hahmottavat polyamorisuutensa kiinteänä, 

itseä määrittävänä orientaationa, ovat taipuvaisempia näkemään polyamorisuuden myös 

itselleen tärkeänä ja muun polyamorisen yhteisön kanssa jaettuna identiteettinä kuin ne, 

jotka ymmärtävät sen sosiaalisena konstruktiona tai valintana. 

Kysymys 9 koski polyamorisen yhteisön olemassaoloa ja vastaajan suhdetta muihin po-

lyamorisiin. Moni vastasi mieltävänsä itsensä osaksi tällaista yhteisöä ja olevansa mukana 

sen toiminnassa, esimerkiksi polyamoriayhdistyksen tapaamisten, Facebook-ryhmien 

sekä ystävä- ja harrastuspiirien kautta. Jotkut kuvasivat muut polyamoriset arvokkaana 

vertaistuen lähteenä. Vahvan yhteisöllisyyden kokemuksen sijaan hieman useampi vas-

taaja kuitenkin kertoi, ettei koe olevansa osa mitään erityistä poly-yhteisöä tai että sen 

varaan rakentuva yhteisöllisyys on melko löyhää. Pelkkä polyamorisuus ei joidenkin mu-

kaan ole riittävä yhteinen nimittäjä luodakseen vahvaa yhteenkuuluvuuden tunnetta. Vä-

lillä yhteisöllisyyden kerrottiin syntyvän usean risteävän ryhmäjäsenyyden ympärille, ei 

ainoastaan polyamorian. Tästä huolimatta muut polyamoriset kuvattiin suurimmaksi 

osaksi varsin positiivisesti tai vähintään neutraalisti. Jotkut kertoivat väljän yhteisöön 

kuulumisen muun muassa luovan turvallisuuden tunnetta ja olevan jossain määrin tar-

peellista, esimerkiksi kumppanien löytämiseksi.  

Sen lisäksi, että polyamoria konstruoitiin erilaisena tai parempana kuin monogamia, po-

lyamoriset ihmiset positioitiin suurimmassa osassa vastauksia ainakin jossain kohtaa stig-

matisoidun vähemmistön asemaan. Kuten sanottu, vastaajat luettelivat mittavan määrän 

                                                 
1 Tajfelin ja Turnerin 1970-luvulla kehittämän klassisen sosiaalisen identiteetin teorian mukaan yksilöt 

määrittelevät itseään ryhmäjäsenyyksiensä avulla ja pyrkivät tekemään omalle ryhmälleen suotuisia vertai-

luja pitääkseen yllä positiivista minäkuvaa. En kuitenkaan sovella sosiaalisen identiteetin käsitettä perin-

teisestä tieteellisen realismin näkökulmasta, vaan viittaan sillä osallistujien itselleen konstruoimiin identi-

teettipositioihin. 
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stereotypioita ja ennakkoluuloja, joita polyamoriset kohtaavat. Näissä vastauksissa mo-

nogaamisten ihmisten muodostama valtaväestö asemoitiin syrjivän, valtaa käyttävän 

enemmistön positioon. Sosiaalipsykologi Karmela Liebkind (1988, s. 102–110) puhuu 

ryhmärajoja ihmisten suhteissa käsittelevässä teoksessaan itsevarmoista ja epävarmoista 

enemmistöistä ja vähemmistöistä, joiden jäsenet käyttäytyvät keskenään eri tavoin. Näitä 

käsitteitä lainaten (vaikkei niitä olekaan alun perin käytetty diskursiivisessa kontekstissa) 

vastaajat nähdäkseni positioivat polyamorisen yhteisön pääasiassa varsin itsevarmaksi 

vähemmistöksi, vaikka samalla usein syrjityksi. Vastauksissa korostuivat varmuus, ylpeys 

ja polyamoriaan liittyvän erilaisuuden arvokkaat puolet. Vaikka osallistujat tuottivat suu-

ren määrän polyamoriaan liittyviä ennakkoluuloja, osasivat he myös rutiininomaisen oloi-

sesti kumota ne. 

Monogaaminen enemmistö puolestaan positioitiin välillä jollain tapaa epävarmaksi 

enemmistöksi. Siinä missä polyamoriset saatettiin esittää yhteiskunnan normeja kyseen-

alaistamaan havahtuneina ihmissuhteiden ja itsetuntemuksen asiantuntijoina, jotka ovat 

ylpeitä ja varmoja polyamorisuudestaan sekä uskaltavat elää omannäköistään elämää, esi-

tettiin monogaaminen enemmistö toisinaan vastakohtana tälle. Barker (2005) teki aineis-

tostaan samankaltaisen havainnon: polyamoria positioitiin – ei vain erilaisena kuin mo-

nogamia – vaan usein myös jollain tapaa monogaamisia ihmisiä uhkaavana ilmiönä. Itse-

varman vähemmistön ja epävarman enemmistön positiot tulevat näkyväksi muun muassa 

seuraavassa otteessa. V37:n mukaan jotkut monogaamiset sortuvat kaksinaismoralismiin 

tuomitessaan monisuhteisuuden, mutta päätyessään silti itse pettämään. Osa heistä saattaa 

V37:n mukaan kadehtia sitä, että polyamoriset ihmiset uskaltavat elää omannäköistään 

elämää. 

Mielestäni ihmisillä on melko usein ajatus, että polyamorisessa suhteessa ole-

vat toimisivat jotenkin itsekkäästi, tai etteivät he ole valmiita sitoutumaan. 

Jotkut ihmiset paheksuvat, tai turvautuvat kaksinaismoralismiin. Ei ole tava-

tonta, että ihminen, joka on puuskahtanut "En minä vaan voisi olla polyamo-

rinen" onkin itse saattanut pettää seurustelukumppaniaan. Monogamiaa tai 

yhden kumppanin kanssa seurustelua saatetaan pitää jotenkin arvokkaam-

pana. Samaan aikaan tuntuu, että jotkut saattavat kadehtiakin sitä, että poly-

amoriset ihmiset tekevät omia ratkaisujaan ja elävät omannäköistä elämää. 

(V37) 

Yksiavioisten ihmisten lisäksi myös avoimia suhteita, swingausta ja esimerkiksi ”yhden 

illan juttuja” harjoittavat esitettiin välillä erillisinä polyamoriasta ja itsestä. Tämä saattaa 

olla retorinen keino vastustaa seksinegatiivisia ennakkoluuloja. V13 positioi polyamori-

set erilaisiksi sekä ”keskivertosuomalaisten” että avointen suhteiden harjoittajien kanssa: 
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Uskon, että mitä enemmän asenteet pehmenevät sitä enemmän se yleistyy. 

Ainoa huolenaihe on se, että keskiverto suomalaisella saattaa lähteä mopo kä-

sistä, ja perustellaan polyamorisuudella pettämistä tai muuta epäkunnioittavaa 

käytöstä, enkä koe, että ne ovat osa polyamorisuutta. Koen että polyamorisuus 

ja avoimet suhteet ovat asia jotka on myös hyvä eritellä toisistaan, vaikka toki 

jälleen on monia joille toinen sisältää toisen. (V13) 

V13 uskoo polyamorian yleistyvän tulevaisuudessa, mutta esittää huolen siitä, että keski-

vertosuomalainen saattaa ikään kuin hyväksikäyttää polyamorian ideaa oikeuttaakseen 

epäeettisen käytöksen. Näin sanoessaan V13 toiseuttaa ”tavallisen väestön” potentiaali-

siksi pettäjiksi, tekee selväksi, että polyamorisuus ei ole sama asia kuin pettäminen sekä 

tulee konstruoineeksi ”oikean” polyamorisuuden jonain, mihin kaikki eivät kykene, sa-

maan tapaan kuin V21 tämän luvun ensimmäisessä otteessa. Lisäksi V13 erottaa avoimet 

suhteet polyamoriasta: polyamorisuus ei myöskään ole seksiin keskittynyt monisuhtei-

suuden muoto. Hieman aiemmin sama vastaaja on kirjoittanut, että polyamoriset ihmiset 

kuvitellaan usein seksiriippuvaisiksi ja swingereiksi, mutta että hänen näkemyksensä mu-

kaan polyamorian ytimessä on ennemminkin ajatus siitä, että ”rakkaus on asia, joka jaka-

malla kasvaa, eikä toiste päin”. Kuten sanottu, tällainen rakkauden merkitystä painottava 

retoriikka oli hyvin yleinen. 

7.3.2 ”Aivan tavallinen” – polyamorisuus tavallisen ihmisen identiteettinä 

Kuten joistain aiemmista tekstiotteista on havaittavissa, polyamoriaa ei kuitenkaan aina 

asetettu vastakkain monogamian kanssa. Toisinaan polyamoria ja monogamia eivät näyt-

täytyneet keskenään dikotomisessa suhteessa, vaan yksilö saattoi esimerkiksi kertoa elä-

vänsä yksiavioisesti, mutta ajattelevansa ihmissuhteista polyamoristen ideoiden valossa 

tai kokevansa, että on identiteetiltään polyamorinen, vaikkei haluakaan toteuttaa sitä käy-

tännössä. Joissain vastauksissa vastaajat eivät kuvanneet polyamoriaa erilaisena tai pa-

rempana elämäntapana, identiteettinä tai ajatusmaailmana suhteessa monogamiaan, vaan 

positioivat itsensä ja muut polyamoriset ihmiset ”tavallisiksi ihmisiksi” muiden tavallis-

ten ihmisten joukkoon. Näissä vastauksissa polyamorisuus kuvattiin yhtenä elämäntapana 

muiden joukossa tai samankaltaisuuksia valtaväestön kanssa painottaen. Tällainen posi-

tiointi muistuttaa Barkerin (2005) omasta aineistostaan tunnistamaa puhetapaa, jossa po-

lyamoria kuvattiin erilaisuuden ja uhkaavuuden sijaan välillä normaalina ja samankaltai-

sena kuin monogamia. Barkerin mukaan samankaltaisuutta korostava diskurssi toimii 

normalisoinnin välineenä: kun polyamoriset ihmiset kuvataan ”ihan samanlaisina kuin 

kaikki muutkin”, näyttäytyy polyamorisuus myös hyväksyttävämpänä. Lisäksi tällainen 
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retoriikka voi auttaa kuulijaa samaistumaan puhujaan ja saada hänet suhtautumaan myö-

tätuntoisemmin tämän sanomaan (mt.) 

V9 hyödynsi juuri tällaista tavallisuutta korostavaa retoriikkaa kirjoittaessaan, että poly-

amoriset ihmiset ovat ”[a]ivan tavallisia ihmisiä. Ei sen kummempia kuin yhteiskunnan 

mukaan ydinperheessä asuvat heteroliittoiset ihmisetkään.” V9 kertoi käyttävänsä poly-

amorian kategoriaa viestinnällisenä työkaluna, mutta toisin kuin moni muu, hän kieltäytyi 

omaksumasta polyamorisen henkilön identiteettiä vastauksissaan: 

En oikeastaan määritä itseäni miksikään. Jotta perhemuotoni ymmärretään 

kanssakäymisessä, on sille oltava jokin termi. Siksi siis tämä poly. Perheeni 

on perhe, siinä missä muidenkin perheet. Aivan tavallinen, arkensa kanssa, 

iloineen ja suruineen. (V9, vastauksena kysymykseen ”Milloin, millaisessa 

elämäntilanteessa ja mistä syistä aloit määritellä itsesi polyamoriseksi?”) 

Sen sijaan, että V9 konstruoisi polyamorisen elämäntavan monogamiasta poikkeavana ja 

polyamorisuuden tärkeänä osana identiteettiään, positioi hän perheensä aivan tavalliseksi 

arkeaan eläväksi perheeksi. Polyamorisuuden hän konstruoi ainoastaan perheeseensä ja 

sen elämäntapaan viittaavana käsitteenä eikä jonain, mikä määrittäisi häntä. V9 jatkaa 

normalisoivaa puhetapaa kertoessaan tarkemmin perheestään: 

Perheeni on "suljettu" ryhmä ihmisiä, en / emme siis elä millään tavoin avoi-

messa suhteessa, eikä meillä ole oman perheemme ulkopuolisia suhteita. 

kaikki perheeni jäsenet ovat siis rakkaussuhteessa toisiinsa, tasavertaisesti. 

Me kaikki rakastamme toisiamme. Avainsana on luottamus ja vastuu ihmi-

sistä, joita omasta vapaasta tahdostamme kutsumme perheeksemme. (V9) 

V9:n perhe on ”suljettu ryhmä ihmisiä”, jotka eivät elä ”millään tavoin avoimessa suh-

teessa”. Vaikuttaa siltä kuin hän haluaisi painottaa, että vaikka suhteessa on useampi kuin 

kaksi ihmistä, on se muutoin aivan tavallinen: suljettu rakkaussuhde, joka pyörii arkisen 

perhe-elämän ympärillä ja rakentuu arvojen, kuten luottamuksen, rakkauden, tasavertai-

suuden, vastuullisuuden ja toisista huolen pitämisen varaan. V9 konstruoi polyamorian 

normaalina, mutta eri tapaan kuin esimerkiksi V35 ”Polyamorisuus suhdeorientaationa” 

-alaluvussa. V35 konstruoi polyamorian normaalina, koska se on luonnollista ja sisäsyn-

tyistä joillekin yksilöille, kun taas V9 konstruoi sen normaalina, koska se ei poikkea mer-

kittävällä tavalla monogamiasta. Omaksumalla tavallisen ihmisen position ja torjumalla 

polyamorisen identiteetin, V9 tavallaan kieltäytyy käsittelemästä monisuhteisuuden sosi-

aalisen kategorian ”ongelmallisuutta”. Tämä on tulkintani mukaan hänen retorinen kei-

nonsa ratkaista ristiriita, joka syntyy siitä, että elää ei-monogaamisesti pakollisen mo-

nogamian kulttuurissa. 
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Tavallisuutta luotiin myös muunlaisin retorisin keinoin. V9:n vastauksista poiketen moni 

esitti itsensä tavallisena ihmisenä, mutta omaksui silti polyamorisen identiteettiposition. 

V35:n tapaan jotkut muutkin hyödynsivät suhdeorientaatiorepertuaaria esittäen polyamo-

risuuden jonain, ”mitä nyt vaan ollaan”: jotkut ovat luontaisesti polyamorisia ja jotkut 

monogaamisia, eikä siinä ole mitään erikoista. Lisäksi moni mainitsi olleensa aiemmin 

monogaamisissa suhteissa, mutta kertoi, ettei monogamia ollut lopulta toiminut tai tuntu-

nut oikealta heidän kohdallaan. Menneiden suhteiden kuvailu saattaa olla retorinen keino 

kaventaa kuilua monogaamisten ihmisten ja itsen välillä ja kertoa yrittäneensä ”normaa-

lia” tapaa, mutta todenneensa, ettei se vain ole itseä varten. Näin saatetaan välttää toiseu-

tetuksi tuleminen. Toisaalta myös kysymyksenasettelu on ohjannut vastaajia kertomaan 

menneisyydestään ja siitä, miten löysivät polyamorian, joten on luontevaa, että he kerto-

vat myös monosuhteistaan. 

Vastauksena kysymykseen ”Mitä sinulle merkitsee olla polyamorinen?” V13 vastasi: 

Identiteettini puolesta ei mitään sen erikoisempaa, se on vain osa minua. Jol-

lain tasolla uskon että se on meillä kaikilla ytimessä, tai jotain mikä on "bey-

ond polyamorism": kyky rakastaa kaikkia. Koska täällähän me ollaan, kaikki 

veljiä ja sisaria samasta juuresta. (V13) 

V13:n mukaan polyamorisuus on jollain tapaa ”meillä kaikilla ytimessä”, ja oikeastaan 

kyse onkin jostain perustavanlaatuisemmasta kuin polyamoria: kyvystä rakastaa kaikkia. 

Tulkintani mukaan V13:n viesti on, että polyamoria on ikään kuin normaaliin ihmisyy-

teen kuuluvan rakastamisen kyvyn manifestaatio. ”Koska täällähän me ollaan, kaikki vel-

jiä ja sisaria samasta juuresta” on runollinen tapa positioida polyamoriset aivan tavalli-

siksi ihmisiksi, jotka ehkä vain ovat valinneet olla rajoittamatta rakkauttaan. Jotkut sa-

noivatkin, että vaikka polyamoriseksi itsensä määrittely ja avoimesti polyamorisen elä-

mäntavan omaksuminen on vielä melko harvinaista, on polyamorisuus ilmiönä varsin ta-

vallinen. Useiden vastaajien mukaan monogaamiset ihmiset kokevat romanttisia ja sek-

suaalisia tunteita (tai ”polytunteita”, kuten eräs asian ilmaisi) useaa ihmistä kohtaan aivan 

kuten polyamoriset, mutta siinä missä polyamoriset sallivat nämä tunteet ja voivat halu-

tessaan toimia niiden mukaan, monosuhteessa ne joko tukahdutetaan tai ne johtavat pet-

tämiseen. Tällaisissa vastauksissa siis hyödynnetään ”polyamorisuus rajoittamattoman 

rakkauden filosofiana” -tulkintarepertuaaria (ks. luku 7.2.3), mikä mahdollistaa tavallisen 

ihmisen position ottamisen. 

Lisäksi jotkut kertoivat uskovansa polyamorian yleistyvän tulevaisuudessa, kunhan tieto 

siitä lisääntyy ja ihmiset rohkenevat valita parhaiten itselleen sopivia elämäntapoja. Erään 



79 

vastaajan mukaan ”polyys on uusi homous” ja pian kaikista ohjelmista löytyy ”kiin-

tiöpoly”. Toinen meni niin pitkälle, että veikkasi polyamorian olevan tulevaisuuden ole-

tussuhdemalli. Joissain vastauksissa polyamoria kuvattiin edistyksellisenä suhdemallina, 

johon siirtyminen on luonteva askel vapautta ja muita individualistisia arvoja kannatta-

valle yhteiskunnalle. V16 veikkasi, että todellisuudessa jopa joka toinen ihminen haluaisi 

olla polyamorinen, normalisoiden polyamoriaa tavallisena ilmiönä: 

Melko harvinaista vielä, valitettavasti. Mutta uskon, että on yleistymässä no-

peasti, kun ihmiset alkavat kyseenalaistaa perinteistä parisuhdemallia ja kun 

rohkeat polyamorikot uskaltavat "tulla kaapista ulos". Veikkaisin, että joka 

tuhannes on tai haluaisi olla polyamorinen. Mutta luulen, että todellinen 

määrä olisi n. joka toinen ;) Jos ihmiset olisivat valmiit käsittelemään tuntei-

taan ja näkisivät polyamorian realistisena vaihtoehtona. Paljon on polyja 

"kaapissa". Mielestäni polyamoria on luontevampi suhdemuoto ihmiselle. 

Mutta en tuomitse niitä, jotka haluavat olla yksiavioisessa suhteessa. Silti mie-

lestäni suhdemuoto pitäisi itse harkita ja päättää; mikä aidosti sopii parhaiten 

omalle kohdalle. Eikä vain niin, että ollaan yksiavioisessa suhteessa pelkäs-

tään siksi, kun se on yleinen malli.. (V16) 

Ote on mielenkiintoinen, koska V16 hyödyntää siinä samaan aikaan useaa subjektipo-

sitiota ja tulkintarepertuaaria. Kun hän käyttää kaapin metaforaa, kuvaa polyamorisuuden 

luontevuutta ihmiselle ja esittää eri suhdemuodot ylipäänsä jonain, mitkä joko sopivat tai 

eivät sovi yksilöille ”aidosti”, tulee hän hyödyntäneeksi suhdeorientaatiorepertuaaria. 

Toisaalta hän esittää suhdemuodot myös jonain, mitä harkitaan ja valitaan sekä kuvailee 

ainakin monogamiaa sosiaalisena konstruktiona – mallina, jonka voi myös kyseenalais-

taa. Essentialistinen sanasto saa siis haastajakseen konstruktionistisen puhetavan (risti-

riita, jota käsittelen lisää luvussa 7.4.1). Lisäksi, yhtäältä V16 positioi polyamorian ja 

polyamoriset ihmiset tavallisiksi kuvaillessaan polyamorian potentiaalista suursuosiota. 

Toisaalta hän ottaa sosiaalisen identiteetin position esittäessään polyamorisuuden parem-

pana ja ihmiselle luontevampana suhdemuotona ja kuvaillessaan ”kaapista tulevia” poly-

amorisia rohkeina, tunteiden käsittelyyn kykenevinä ja itselleen sopivan elämäntavan va-

linneina. Hän tavallaan retorisesti kääntää monogaamisen enemmistön ja polyamorisen 

vähemmistön välisen valta-asetelman esittäessään polyamorian parempana suhdemuo-

tona ja kertoessaan, ettei kuitenkaan tuomitse niitä, jotka haluavat elää yksiavioisesti. 

Tämä on hyvä esimerkki edellisessä luvussa esittelemistäni ”itsevarman vähemmistön” 

ja ”epävarman enemmistön” positioista. Sosiaalisen identiteetin ja tavallisen ihmisen po-

sition rinnalle ilmaantui kuitenkin aineistossa myös kolmas selkeä positio, jota esittelen 

seuraavaksi. 
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7.3.3 ”Oman tiensä kulkija" – polyamorisuus ainutlaatuisen yksilön identiteettinä 

Barkerin (2005) mukaan käytämme eri hetkinä erilaisia ja keskenään vastakkaisiakin re-

torisia keinoja. Yhtenä hetkenä pyrimme esittämään itsemme mahdollisimman normaa-

leina, jotta kuulijamme voisivat samaistua meihin, kun taas toisena hetkenä korostamme 

yksilöllisyyttämme ja ainutlaatuisuuttamme, koska ne ovat kulttuurissamme arvostettuja 

piirteitä. 

Lähestyn kolmeakymmentä ja tuntuu että alkaa nyt kunnolla erottaa muiden 

ajatukset omista. Alkaa todella rakentaa sitä omaa tapaa nähdä maailma sekä 

antaa vanhempien ja muun maailman pitää omat näkemyksensä. Pystyy anta-

maan muille anteeksi näiden ajatukset ja mennä omaan suuntaansa.  

Netistä [polyamorian] löydettyäni ja siihen perehdyttäni ajatus vain tuntui hy-

vältä. Se asettui sydämeen omalle paikalleen ja jäi sinne asumaan. Tuntui oi-

kealta ja kotoisalta. (V28) 

V28 kertoo lähestyvänsä kolmeakymmentä ja kokevansa, että alkaa erottaa muiden aja-

tukset omistaan. Ihmissuhdefilosofiarepertuaaria hyödyntäen hän kuvaa polyamorian 

omana tapanaan nähdä maailma: ideologiana, joka erottaa hänen maailmankatsomuk-

sensa muiden näkemyksistä. Polyamorisuus on jotain, mikä tuntuu hänestä oikealta ja 

hyvältä, mutta tekee hänestä samalla ”oman tiensä kulkijan”. Kuten luvusta 7.2.3 oli ha-

vaittavissa, moni muukin konstruoi polyamorisuutensa itse räätälöitynä aate- ja arvomaa-

ilmana, jonka mukaan pyrkii elämään. Polyamoriaan liittyvää terminologiaa käytettiin 

työkaluina, joiden avulla hahmotetaan maailmaa ja perustellaan omaa elämäntapaa ja 

ajattelua muille. Polyamorista ideologiaa ei oltu niin sanotusti otettu annettuna, vaan siitä 

oli valikoitu itselle soveltuvat ideat. Polyamoria kuvattiin erityisesti omana tapana ym-

märtää maailmaa ja ihmissuhteita. 

Havaitsin, että joissain vastauksissa muut polyamoriset kuvattiin hieman toiseuttavaan 

sävyyn. Tämä saattaa olla yksi retorinen tapa luoda omaa ”ainutlaatuisuutta”. Sen lisäksi, 

ettei haluta tulla kategorisoiduksi monogaamisten ihmisten joukkoon, ei myöskään haluta 

tulla niputetuksi yhteen muiden polyamoristen kanssa. Mahdollisia syitä on monia: poly-

amorisen identiteetin omaksuminen koetaan liian rajoittavana tai liikaa itseä määrittä-

vänä; polyamorisuus nähdään ennemmin yksityisasiana tai henkilökohtaisena, itseä 

muista erottavana identiteettinä kuin sosiaalisena, itseä ja muita yhdistävänä identiteet-

tinä; koetaan, ettei polyamorisuudessa ole kyse identiteetistä lainkaan; ei koeta vahvaa 

yhteenkuuluvuutta muiden polyjen kanssa; polyamorisessa yhteisössä nähdään ongelmia 
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eikä haluta siksi identifioitua sen osaksi; polyamoria tuntuu vain osittain omalta ajattelu-

tavalta, tai sitten halutaan välttää stigmaa, jota polyamoriaan liitetään. 

Reynolds ja Wetherell (2003) havaitsivat, että jotkut haastateltavat esittivät itsensä sink-

kukategorian ei-tyypillisenä jäsenenä. Tämän he arvelivat johtuvan ainakin osittain kate-

gorian ongelmallisuudesta: sinkkuutta konstruoidaan samaan aikaan sekä hyvin positiivi-

sesti että hyvin negatiivisesti, aivan kuten polyamorisuudenkin sosiaalista kategoriaa. It-

sen konstruointi ”ei-tyypillisenä polyamorisena henkilönä” voikin olla tapa saada määri-

tellä itsensä alusta loppuun itse ja samalla irtisanoutua mahdollisista negatiivisista kon-

struktioista. V10 kertoo, että kytkee polyamorisuutensa aitouden tarpeeseensa eikä mää-

rittele itseään polyamoriseksi ollakseen osa polyamorista yhteisöä. Samalla hän hienova-

raisesti erottaa itsensä muusta polyamorisesta yhteisöstä: 

Kytken polyamorisuuden itsessäni enemmän aitoudentarpeeseeni. En ollak-

seni polyamorisen yhteisön osa jotenkin tai tuodakseni polyamorisuuden ni-

missä itselleni jotain ominaisuuksia muiden silmissä. (V10) 

Alla sama vastaaja toteaa, että hänen mukaansa polyamoria vaatii toimiakseen sellaista 

määrää henkilökohtaista kasvua ja omanarvontunnon kehittämistä, mitä useimmilla hä-

nen tapaamillaan ihmisillä ei ole – mukaan lukien polyamoriset ihmiset. Kuten jo sanottu, 

ajatus polyamoriasta jonain, mihin kaikki eivät kykene toistui aineistossa joitain kertoja. 

Yleensä sillä tosin viitattiin monogaamisiin ihmisiin eikä toisiin polyamorisiin, kuten 

V10 tekee. 

Polyamoria tuskin tulee olemaan marginaalin ulkopuolista ilmiötä suurempi 

ellei siihen selkeästi ole kannustimia. Suurimmat esteet eivät ole kulttuurilli-

sia vaan se, että toimiakseen polyamoria vaatii merkittävää määrää henkilö-

kohtaista kasvua ja omanarvontunnon kehittämistä. Tähän ei useimmilla ta-

paamillani ihmisillä (polyamoriset ihmiset mukaanlukien) ole rahkeita. Us-

kon monille tällä hetkellä polyamorisiksi itsensä kokeville polyelämän jäävän 

kokeiluksi ennen perheen perustamista. (V10) 

V10 kertoo uskovansa, että monille ”polyamorisiksi itsensä kokeville” polyamorinen elä-

mäntapa jää vain kokeiluksi ennen perheen perustamista. Käyttäessään sanan ”polyamo-

rinen” sijaan ilmaisua ”polyamoriseksi itsensä kokeva” ja puhuessaan joidenkin poly-

amoristen ihmisten henkilökohtaisen kasvun ja omanarvontunnon puutteesta hän tulkin-

tani mukaan luo samankaltaista erontekoa oikeanlaisen ja vääränlaisen polyamorian vä-

lille kuin mitä tarkastelin luvussa 7.2.3. Joillekin polyelämä jää vain kokeiluksi, koska 

kaikilla ei ”ole rahkeita” oikeaan polyamoriaan. Lisäksi V10 pohti polyamoristen kohtaa-

mien ennakkoluulojen paikkansapitävyyttä ja totesi, että osa niistä onkin totta: joillekin 
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polyamoria hänen mukaansa on liian hankalaa, ja monille polyamoria toimiikin itsekkään 

ja opportunistisen käytöksen, jopa pettämisen, oikeutuksena. Samaan aikaan V10 tulee 

jälleen rakentaneeksi kuvaa oikeanlaisesta tai ”aidosta” polyamoriasta, johon kuuluu 

muun muassa perheen kaltaisesti toimiminen: 

Koen että polyamorisin suhde on silloin kuin se toimii kuin perhe myötäilon 

ja hyvän tahdon varassa ja käyttäytyy kuin heimo, yksilön ollessa osa omaa 

perhettään sallien heimon edun välillä ylittää yksilön hetkittäiset tarpeet.  

Polyamorisena oleminen tarkoittaa tähän pyrkimistä ja siihen kasvuun sitou-

tumista, jolla tuo on mahdollista. Polyamoriset ihmiset ovat niitä, joiden käy-

tös ainakin hetkittäin täyttää polyamorisena olemisen määritelmän. Koen että 

polyamorisia ihmisiä on vähemmän kuin polyamoriseksi itseään määrittele-

viä. (V10) 

Loppuun V10 lisää kokevansa, että ”polyamorisia ihmisiä on vähemmän kuin polyamo-

riseksi itseään määritteleviä”. Hänen mukaansa kaikki polyamorisiksi identifioituvat ei-

vät siis ole oikeasti – tai ainakaan hänen määritelmänsä mukaisesti – polyamorisia. Täl-

laisella retoriikalla V10 mahdollisesti pyrkii erottamaan sen, minkä itse kokee polyamo-

riaksi esimerkiksi näistä opportunistisesti ja itsekkäästi käyttäytyvistä, polyamorisiksi it-

seään kutsuvista henkilöistä – siitä, mikä ei ole hänen polyamoriaansa. Vaikuttaa siltä, 

että V10:llä on vahva näkemys siitä, mitä polyamoria hänelle itselleen merkitsee, vaikka 

kaikki samaa käsitettä käyttävät eivät jakaisikaan hänen näkemyksiään. V10:n vastaukset 

erosivat monella tapaa muista vastauksista, ja hän vaikuttaa itsekin tietävän tämän. Näen, 

että V10 puhuukin monessa kohtaa eräänlaisesta oman tiensä kulkijan tai ei-tyypillisen 

jäsenen positiosta käsin. 

Muutamalla muullakin oli esittää polyamorista yhteisöä koskevaa kritiikkiä. Eräs muun 

muassa kritisoi ”polypiirejä” siitä, että ne ovat ”seksistisiä ja binäärinormatiivisia 

epäqueeriyden ohella” ja kertoi, että hänen tuntemistaan polyaktivisteista monet ovat mo-

nisuhteisia ”vain teoriassa, ilman käytännön kokemusta aiheesta” eikä hän koe saavansa 

heiltä vertaistukea. Puhuessaan tällaisesta positiosta käsin vastaaja loitontaa itsensä 

muusta poly-yhteisöstä ja tekee selväksi, ettei ainakaan täysin jaa muita polyamorisia 

mahdollisesti yhdistävää sosiaalista identiteettiä. Polyamorisen identiteettiposition omak-

sumisen sijaan moni sanoikin, ettei koe mahtuvansa tai haluavansa tulla luokitelluksi mi-

hinkään identiteettikategoriaan. Alla V11 kertoo määrittävänsä itsensä sen kautta, että on 

vain itsensä, eikä halua muiden ihmisten tekevän hänestä päätelmiä sen perusteella, että 

viittaa itseensä jollain termillä. Samaan tapaan V29 kertoo kokevansa itsensä määrittelyn 

erilaisten identiteettitermien kautta rajoittavana:  
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En muista missä ja miten. Enkä ole kokenut termiä sinällään kiinnostavaksi. 

Määritän itseni hyvin vahvasti itseni kautta "olen vain minä" en siten koe ole-

vani polyamoristi tai sadisti siten että ohjaisin itseäni termin mukaisesti enkä 

myöskään halua esittää kenellekään että olisin edellämainittuja siten että mi-

nua tarkkailemalla voisi päätellä jotain ko. Kuvauksesta (V11, vastauksena 

kysymykseen ”Milloin ja missä yhteydessä kuulit ensimmäistä kertaa termin 

polyamoria?”) 

Kysymys on sikäli hieman hassu, etten pidä mielekkäänä itseni määrittele-

mistä. En tiedosta käsitteleväni itseäni juurikaan erilaisten identiteettien ja 

niitä kuvaavien termien kautta. Päinvastoin koen sellaisen rajoittavana. Kysy-

mykseen, olenko polyamorinen, voin kuitenkin vastata myöntävästi, jos on 

valittava kahdesta vaihtoehdosta. (V29) 

Vastakohtana sille, että jotkut irtisanoutuivat määritelmistä ja identiteettileimoista koko-

naan, toiset määrittelivät hyvin tarkkaan ja monisanaisesti monisuhteista identiteettiään 

ja suhteitaan (kuten myös sukupuoli- ja seksuaalista identiteettiään). Alla V16 kuvailee, 

kuinka päätyi ensimmäistä kertaa kosketuksiin polyamorian idean kanssa. Hän kertoo, 

että he olivat miesystävänsä kanssa eläneet aluksi polyamorisesti tietämättä, että sille on 

myös oma terminsä. Aluksi se oli ”vain heidän juttunsa”. V16 täsmentää omaa identiteet-

tiään kertomalla, ettei ole ”puhtaasti poly”, vaan hänessä on myös suhdeanarkistin, yk-

siavioisen ja swingerin piirteitä. Lopuksi hän toteaa, että termi ”vapaarakkauksinen” ku-

vaisi häntä parhaiten: 

Luin polyamoriasta varmaan jo vuosia sitten, mutta koko asia ja termi unoh-

tui. Sittemmin päädyimme pohdintojen kautta miesystäväni kanssa polyamo-

risiksi -emme vain tienneet nimeä asialle, vaan päätimme vain sopia omat 

sääntömme ja omanlaisen suhdemuodon. Tästä n. parin kuukauden päästä 

kerrottuani tilanteen eräälle deitille, hän tokaisi "Olet siis polyamorinen!", jol-

loin sain tietää termin ja hakeuduin myös polyryhmiin.  

Käsitykseni ei ole juurikaan muuttunut, tosin olen huomannut, että tapoja olla 

polyamorinen on hyvin monia. Itse en ole aivan puhtaasti poly, vaan minussa 

on myös suhdeanarkistin ja yksiavioisen piirteitä, hieman swingerismiäkin. 

Mulle sopiskin paremmin termi "vapaarakkauksinen" kuin "monirakkauksi-

nen". (V16) 

Siinä missä jotkut kieltäytyivät kaikenlaisista määritelmistä ja nimikkeistä alkuunsa, toi-

set hyödynsivät niitä runsaasti ja määrittelivät itseään tarkasti ja kekseliäästi erilaisia so-

siaalisia kategorioita hyödyntäen. Näen, että molemmat ovat retorisia tapoja luoda itselle 

jonkinlaista yksilöllisyyttä ja ainutlaatuisuutta. 
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7.4 Ristiriitoja ja jännitteitä 

Välillä tutkimuksessa puhutaan polyamorisesta diskurssista kuin se olisi yhtenäinen tapa 

konstruoida tietynlaisia ihmissuhteita. Käsite voi olla hyödyllinen, kun tehdään erontekoa 

suhteessa mononormatiivisin tapoihin rakentaa maailmaa. On kuitenkin hyvä huomioida, 

että tämä diskurssi pitää todellisuudessa sisällään suuren joukon muita, usein toisilleen 

vastakkaisiakin, puhetapoja, tulkintarepertuaareja ja subjektipositioita, kuten myös 

Klesse (2006) on oman tutkimuksensa pohjalta todennut. Polyamoriasta ei muodostunut 

aineiston pohjalta yhtenäistä ja selkeää kuvaa, vaan se oli täynnä ristiriitoja ja jännitteitä 

eli ideologisia dilemmoja, joiden eri puolille vastaajat eri hetkissä positioivat itsensä. Seu-

raavaksi esittelen muutaman tällaisen keskenään ristiriitaisten puhetapojen ja ”arkiym-

märrysten” muodostaman parin ja vedän samalla yhteen aiempien lukujen havaintoja. 

7.4.1 Suhdeorientaatio vai valinta? 

Läpi aineiston oli tunnistettavissa kaksi puhetapaa, jotka riitelivät keskenään: toinen hyö-

dynsi essentialistista kieltä ja toinen konstruktionistista. Epstein (1992) käyttää termejä 

folk essentialism ja folk constructionism kuvatessaan, kuinka pinttyneitä sekä essentialis-

tiset että konstruktionistiset tavat hahmottaa homoseksuaalisuutta ovat arkiymmärrykses-

sämme – ja kuinka ristiriitaisia nämä ymmärrykset ovat keskenään. Moni tuntee diskurs-

sin, jonka mukaan homous on ajava biologinen voima ja yksilön ydinominaisuus, mutta 

usein homoudesta puhutaan myös sosiaalisena konstruktiona – leimana, joka on kulttuu-

rin luomusta ja jota voi valita soveltaa itseen. (mts. 241–242.) Molemmat puhetavat ovat 

niin yleisiä, että yksilö saattaa jopa saman virkkeen sisällä hyödyntää kumpaakin. 

Samanlailla tutkimukseeni osallistuneilla vaikutti olevan kaksi, keskenään ristiriitaista, 

mutta usein samankin vastauksen sisällä sulassa sovussa esiintyvää arkiymmärrystä po-

lyamorisuuden merkityksistä. Essentialistista ymmärrystä edustavissa otteissa polyamo-

risuus esitettiin yksilön tai välillä koko ihmislajin luonnollisena taipumuksena, kuten on 

havaittavissa ”polyamorisuus suhdeorientaationa” -repertuaaria käsitelleestä luvusta. Po-

lyamoria kuvattiin tämän repertuaarin avulla vietin kaltaisena, yksilöä ajavana voimana, 

jolla perusteltiin välillä myös oman monogaamisen suhdehistorian pettämistapauksia. Po-

lyamoria kuvattiin usein myös hyvin tärkeänä osana omaa identiteettiä ja moni hyödynsi 

eräänlaista autenttisen minuuden diskurssia: oman polyamorisuuden hyväksyminen tar-

koitti oman aitouden ilmaisemista. Välillä polyamorisuutta oikeutettiin argumentilla, ettei 
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sille ”voida mitään”, toistaen retoriikkaa, joka on tuttu muun muassa seksuaalivähemmis-

töjen oikeuksia ajaneista kampanjoista ja Lady Gagan ”Born This Way” -jättihitistä. Po-

lyamorisuus rinnastettiinkin välillä seksuaaliseen suuntautumiseen tai homouteen. Poly-

amorisuus kiinteänä, seksuaalisen suuntautumisen kaltaisena ominaisuutena kuitenkin 

myös kyseenalaistettiin: 

Olen tavannut myös ihmisiä jotka kokevat polyamorisuuden olevan ihmistä 

määrittävä, poissulkeva ominaisuus, jota koen heidän käyttävän samaan ta-

paan kuin määrettä homo, lesbo, bi tms. Koen skeptisesti ja vähän huvittu-

neesti populaarikulttuurin arkkityyppitarinan homoudesta: "meni naimisiin, 

hankki kaksi lasta, ja vuosikymmentä myöhemmin ymmärsi olevansakin 

homo". Pidän epätodennäköisenä että maailma olisi tuossa mielessä keski-

määrin binäärinen / mustavalkoinen, ja ihmettelisin jos polyamorisuus näyt-

täytyisi "luonnossa" niin. Todennäköisimpänä syynä asioiden esittämiseen 

tuollaisina pidän lokeroinnin helpottavuutta kommunikaation kannalta. (V12) 

Moni tuntuikin pitävän turhana koko pohdintaa siitä, ovatko monogaamisuus ja polyamo-

risuus luonnollisia ominaisuuksia vai eivät. Vastapainona essentialistiselle retoriikalle 

polyamorisuus kuvattiin hyvin usein tietoisena elämäntapa-, ajattelutapa- tai identiteetti-

valintana, yhteiskunnan normien aktiivisena kyseenalaistamisena tai yksinkertaisesti 

viestintää ja ihmisten kategorisointia helpottavana työkaluna, kuten V12 yllä kirjoittaa. 

Jotkut myös kertoivat uskovansa, että jos useampi ihminen vain tietäisi, että on olemassa 

monogamialle vaihtoehtoisia, yhtä hyväksyttäviä ja heille ehkä paremmin sopivia elä-

mäntapoja, eivät he välttämättä valitsisi monogaamista elämää. Monogamian yleisyys siis 

kuvattiin välillä yksinkertaisesti tiedon puutteeksi eikä joksikin, mitä jotkut luontaisesti 

ovat ja jotkut eivät. Polyamoria, niin kuin monogamiakin, näyttäytyivät näissä vastauk-

sissa sosiaalisina konstruktioina – eivät itseä määrittävinä, muuttumattomina ominaisuuk-

sina. Tällainen konstruktionistinen puhetapa näyttäytyi vallitsevana sekä elämäntapa-, ih-

missuhdefilosofia- että strategisen identiteetin repertuaaria hyödyntävissä otteissa. 

Toisin sanoen polyamorisuus näyttäytyi aineistossa joko valintana tai ei valittavana. 

Nämä puhetavat eivät kuitenkaan useinkaan olleet toisiaan poissulkevia. Vastaaja saattoi 

esimerkiksi kuvata polyamorisuuden yhtäältä valintana, muttei kuitenkaan pohjimmiltaan 

täysin vapaavalintaisena: polyamorisuus on jotain, mikä on aina ollut totta, mutta tämän 

aitouden salliminen ja polyamorisen elämätavan aloittaminen on sen sijaan aktiivinen va-

linta. Essentialistinen ja konstruktionistinen puhetapa sekoittuivat vastaajien puheessa, 

aivan kuten ne sekoittuvat Epsteinin (1992) mukaan homoseksuaalisuudestakin puhutta-

essa. Tämä kuvastaa hyvin ajatusta tulkintarepertuaareista keskustelun ”rakennuspali-
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koina”: kun yksilö haluaa painottaa keskustelukumppanilleen monisuhteisuutensa vali-

diutta ja merkitystä itselleen, saattaa hän hyödyntää suhdeorientaatiorepertuaaria, kun 

taas toisessa hetkessä hän saattaa käyttää strategisen identiteetin repertuaaria, koska ha-

luaa konstruoida itsensä aktiivisena toimijana, jolla on valta itse määritellä elämäntapansa 

ja identiteettinsä. 

Se, pitäisikö yhteiskunnan tunnustaa polyamorisuus seksuaalisen orientaation kaltaisena 

identiteettinä, on jakanut mielipiteitä niin polyamoristen itsensä kuin myös tutkijoiden 

keskuudessa. Polyamoriaa ja lakia tutkinut asianajaja Ann Tweedy (2010) on esittänyt, 

että jos polyamorisuus hyväksyttäisiin orientaatioksi, voisi sillä olla merkittäviä seurauk-

sia lain näkökulmasta: tämä voisi esimerkiksi auttaa polyamorisia saamaan lain tarjoamaa 

suojaa syrjintää vastaan ja edistää ei-monogaamisen avioliiton mahdollisuuteen liittyvää 

keskustelua. Vaikka tällaisen bioessentialistisen diskurssin normalisointi on jo auttanut 

onnistuneesti edistämään muun muassa homojen ja lesbojen oikeuksia, on sillä joidenkin 

mukaan myös varjopuolensa. Robinson (2013) huomauttaa, että jos monogamia ja poly-

amoria nähdään synnynnäisten taipumusten ilmaisuina, niin muutokset näissä ilmaisuissa 

saatetaan nähdä itsepetoksena, samalla väheksyen yksilön seksuaalista toimijuutta ja 

aiempia identiteettejä sekä vieden tältä mahdollisuuden koherenttiin elämäntarinaan. Ro-

binsonin haastattelemista biseksuaaleista kanadalaisista naisista monet raportoivat suh-

deorientaationsa vaihdelleen ajan saatossa monogamia-polyamoria-jatkumolla, mukau-

tuen vastaamaan eri elämän hetkinä eri tarpeisiin. Robinson onkin sitä mieltä, että poly-

amoria ja monogamia olisi parempi nähdä muuttumattomien ominaisuuksien sijaan juuri 

strategisina identiteetteinä, joiden avulla ilmaistaan, muokataan ja tutkitaan omaa seksu-

aalisuutta. 

Queer By Choice -nimisen ryhmän ajatusten valossa Robinson (mt.) myös pohtii, voisiko 

polyamorisuuden nähdä seksuaalisen suuntautumisen tai suhdeorientaation sijaan uskon-

nonvapauden kaltaisena ilmiönä. Yhteiskunnassamme on totuttu pitämään arvokkaana ja 

itsestään selvänä, että jokainen saa valita mihin uskoo: uskonnonvapauden arvo perustuu 

siis valintaan eikä biologiaan. Ehkä voisimme samaan tapaan pitää arvokkaana sitä, että 

jokainen saa itse valita, keihin tai kuinka moneen ihmiseen oman romanttisen kiinnostuk-

sensa suuntaa, vaikkei tämä valinta pohjautuisikaan biologiaan. On hyvä kysymys, miksi 

ihmisen oikeus olla homoseksuaali tai polyamorinen koetaan yhteiskunnassa tärkeäksi ja 

puolustettavaksi vain, jos ”sille ei voida mitään”. 
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Jaan Robinsonin (2013) ja myös Klessen (2014a) esittämän näkemyksen siitä, että poly-

amorisuuden redusoiminen suhdeorientaatioksi on lyhytnäköistä ja yksinkertaistavaa eikä 

välttämättä paras strategia polyamorian mobilisoimiseen oikeuksiaan ajavaksi sosiaa-

liseksi liikkeeksi. Haluan myös huomauttaa, että aineistossani konstruktionistinen puhe-

tapa näyttäytyi lopulta essentialistista diskurssia yleisempänä. Vaikka moni kuvasi poly-

amorisuuden tärkeänä ydinidentiteettinään, niin vielä useampi kuvasi sen aktiivisena va-

lintana ja korosti omaa toimijuuttaan ja päätäntävaltaansa suhteessa omaan seksuaalisuu-

teensa ja ihmissuhteisiinsa. Tämä tarkoittaa nähdäkseni sitä, että jos polyamorinen liike 

omaksuu essentialistisen diskurssin pääargumentikseen, niin moni polyamoriseksi iden-

tifioituva saattaa vierastaa sitä ja haluta jättäytyä liikkeen ulkopuolelle. Moni tutkimuk-

seen osallistunut vaikutti irtisanoutuvan vastauksissaan jo nyt tavalla tai toisella laajem-

masta polyamorisesta yhteisöstä eikä kuvannut polyamorisuutta sosiaalisena identiteet-

tinä tai jonain, minkä ympärille syntyisi vahvaa yhteisöllisyyttä. Näenkin, että ihanneti-

lanteessa polyamorisuuden kuvaaminen joidenkin ihmisten suosimana valintana riittäisi 

perusteeksi ajaa polyamoristen ihmisten oikeuksia ja että myös ilmiön monimuotoisuus 

tunnistettaisiin sekä mediassa että tutkijoiden ja polyamorisen liikkeen (jos sellaisesta voi 

Suomen tapauksessa vielä puhua) keskuudessa. 

7.4.2 Rakkautta vai anarkiaa? 

”Polyamoria on sitä, ettei rajoita romanttista rakkautta.” Tähän V6:n lausahdukseen ki-

teytyy yksi analyysini ydinhavainnoista: polyamoriassa on vastaajien mukaan kyse ra-

joittamattomasta rakkaudesta, ja polyamoriset ihmiset ovat niitä, joilla on sekä kyky että 

halu tällaiseen vapaaseen rakkauteen. Luvussa 7.2.3 lyhyesti esittelemäni tulkintareper-

tuaari ”polyamorisuus rajoittamattoman rakkauden filosofiana” oli ehkä yleisin repertu-

aari, jonka avulla polyamorisuudesta puhuttiin, ja aineisto oli täynnä mainintoja ja kuvai-

luja rakkaudesta ja sen tärkeydestä. Havainto saattaa tuntua itsestään selvältä, kun ottaa 

huomioon termin etymologian. Haluan kuitenkin katsoa syvemmälle ja pohtia, miksi po-

lyamoria vaikuttaa olevan ennen kaikkea rakkauden diskurssi ja keiden äänet tämä dis-

kurssi saattaa hiljentää. 

Polyamorian määrittely rajoittamattomaksi rakkaudeksi ja polyamorisen henkilön ku-

vailu ihmisenä, jolla on kyky rakastaa useaa (ja vielä ”syvästi” tai ”aidosti”), on taitavaa 

retoriikkaa. Näillä määritelmillä on nimittäin implisiittinen kääntöpuolensa: eikö mo-
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nogamia tällöin polyamorian vastakohtana (kuten moni monogamian konstruoi) ole rak-

kauden rajoittamista ja monogaamiset ihmiset niitä, joilla ei ole kykyä rakastaa useaa? 

Kulttuurissa, jonka yksi kiistämättömimmistä ideologisista kulmakivistä on juuri romant-

tinen rakkaus, näyttäytyy rakkauden rajoittamisen normi absurdina ja kyvyttömyys ”ra-

kastaa enemmän” negatiivisena ominaisuutena. Tästä absurdiudesta kumpuaa nähdäkseni 

myös rajoittamattoman rakkauden repertuaarin voima ja sen seurauksena joidenkin poly-

amoristen halu tehdä selkeä ero rakkauden ja seksin välille. Vaikka jotkut kertoivat pitä-

vänsä myös seksuaalista autonomiaa ja omien seksuaalisten suhteiden rajoittamatto-

muutta tärkeänä, painotti selvästi useampi vastauksissaan rakkauden ja sitoutumisen mer-

kitystä itselleen. Vastaajat kertoivat pitkistä suhteistaan, vahvoista tunteistaan kumppa-

neitaan kohtaan ja kokemuksestaan, että rakkaus vain kasvaa ja syvenee, kun sitä ei ra-

joita. 

Rakkaus konstruoitiin vastauksissa erityisen autenttisena, voimakkaana ja merkitykselli-

senä kokemuksena. Se on jotain, mikä on aitoa ja totta, ja siksi sen rajoittaminen itseltä 

tai toiselta ihmiseltä on joidenkin vastaajien mukaan moraalisesti väärin tai jopa väkival-

tainen teko: 

Tajusin, että aitoa rakkautta vahvempia asioita tässä maailmassa ei ole, ja en 

koe, että kenelläkään on oikeutta estää aitoa rakkautta tapahtumasta. Koska se 

johtaa vain ahdistukseen ja mustasukkaisuuteen. (V13) 

Polyamoria näyttäytyy aineistossa ”aidon rakkauden” ja samalla oman aitouden sallimi-

sena. Joidenkin mukaan postmodernismille on ollut ominaista moraalinen ajattelu, jonka 

mukaan yksilö toimii oikein seuratessaan tunteitaan (esim. Bellah ym., 2008, s. 75–81). 

Jonkin oikealta tuntuminen toimii kulttuurissamme pätevänä argumenttina ja oikeutuk-

sena useissa tilanteissa – etenkin jos kyse on rakkaudesta. Meitä kehotetaan ”seuraamaan 

sydämiämme” ja meillä on jopa sanonta, jonka mukaan rakkaudessa (ja sodassa) kaikki 

on sallittua. Vaikkei moni ehkä allekirjoita jälkimmäisen sanonnan sisältöä, auennee sen 

viesti kulttuurimme kasvateille vaivatta: rakkaus on vahva voima, jonka kuuluu ohjata 

yksilön päätöksiä. Polyamorinen diskurssi saakin vahvan oikeutuksen tällaisesta ”emoti-

vistisesta” moraalikäsityksestä ja individualistiselle kulttuurille ominaisesta autenttiseen 

minuuteen pyrkimisen ihanteesta. 

Amatonormatiivinen (ks. luku 6.2) tai ”rakkausnormatiivinen” tapa konstruoida intiimit 

suhteet on juurtunut varsin syvälle kulttuuriimme. Tällaista puhetapaa hyödyntämällä po-

lyamoriset saattavat hakea ja saada hyväksyntää elämäntavoilleen ja identiteeteilleen sekä 
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pyrkiä välttämään ”kevytkenkäisyyden” leimaa. Monisuhteisuuteen liittyvä seksikeskei-

syyden stereotypia kumottiinkin useaan otteeseen muun muassa maininnoilla, että seksi 

seuraa vasta syvää tunneyhteyttä ja toisen ihmisen tuntemista, että seksi ei ole itselle eri-

tyisen keskeisessä asemassa tai että rakkaussuhteet voivat olla myös ei-seksuaalisia. 

Havaintoni ovat linjassa muiden polyamoriatutkijoiden näkemysten kanssa. Klessen 

(2006) mukaan polyamoria on erityisesti rakkautta, intiimiyttä ja ystävyyttä painottava 

diskurssi, joka usein samaan aikaan alleviivaa sitä, että seksi ei ole polyamorian ytimessä. 

Ritchie (2010) puolestaan on todennut, että polyamorian mediarepresentaatiot ovat luon-

teeltaan assimilationistisia eli pyrkivät mukautumaan normatiivisiin diskursseihin. Poly-

amorian kuvauksista nousee hänenkin mukaansa seksiä väheksyvä ja rakkautta ihannoiva 

arvotus. Polyamorian epäseksualisointi auttaa tekemään siitä valtavirtaa. Tällaisista rep-

resentaatioista nousevat ”hyvän polyamorisen ihmisen” ja ”pahan swingerin” (Klesse, 

2006) narratiivit, jotka Klessen ja Ritchien mukaan vahvistavat mononormatiivista ideo-

logiaa eivätkä aja seksiradikaalia ja yhteiskuntakriittistä politiikkaa, johon polyamorialla 

voisi olla potentiaalia. Se, että yksilö valitsee identifioitua nimenomaan polyamoriseksi 

eikä vain monisuhteiseksi, voi siis olla jo sellaisenaan toimiva strategia neuvotella itselle 

yhteiskunnan silmissä mahdollisimman hyväksyttävä monisuhteinen identiteetti. 

Tällainen sekä Klessen että Ritchien kuvaama mononormativiinen tai ”polynormatiivi-

nen” pohjavire, joka oli havaittavissa omassakin aineistossani, havainnollistaa sitä, miten 

paljon stigmaa seksiin edelleen liittyy kulttuurissamme. Yhtäältä romanttisseksuaalisia 

suhteita on totuttu arvottamaan korkeammalle kuin niin sanottuja platonisia ystävyyssuh-

teita (esim. Barker, 2005; Brake, 2011; Rosa, 1994). Toisaalta ilman sitoutumisen ja yk-

siavioisuuden intentiota seksuaalisiin suhteisiin suhtaudutaan usein negatiivisesti. Seksin 

ja romanttisen rakkauden esiintyminen yhdessä siis nostaa suhteen ”statusta” verrattuna 

seksin ja ystävyyden yhdistelmään, puhumattakaan seksistä ilman rakkautta sekä ilman 

ystävyyttä. Rubinin (1984) ajatus seksuaalisuuden hierarkkisuudesta auttaa tämänkin il-

miön hahmottamisessa. 

Mononormatiivisuutta toisinnettiin muillakin tavoin. Jotkut kertoivat elävänsä monisuh-

teisesti, mutta tekevänsä sen hierarkkisesta tai jollain tapaa parikeskeisestä suhderaken-

teesta käsin: yksi suhde saatettiin esimerkiksi konstruoida muiden edelle meneväksi pri-

määrisuhteeksi ja muut suhteet sivu- tai sekundäärisuhteiksi. Välillä suhteet kuvattiin ”ai-

van tavallisiksi”, kuten kerroin luvussa 7.3.2. Eräs vastaaja esimerkiksi kertoi usean hen-

gen suljetusta romanttisesta suhteestaan, jossa kaikilla suhteen jäsenillä on sormessaan 
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yhteisesti valittu sormus. Suhde kuvattiin muuten aivan tavalliseksi suhteeksi, mutta suh-

teessa olevien lukumäärä oli enemmän kuin kaksi. Näen, että tällaiset puhetavat ovat sä-

vyltään assimilationistisia, kuten Ritchien (2010) tutkimat mediarepresentaatiot. 

Rakkausnormatiivisen – tai polynormatiivisen – diskurssin rinnalla aineistossa kulki kui-

tenkin toinen, ”polykriittisempi” juonne. Moni haastoi parikeskeisen, mononormatiivisen 

tavan suhtautua monisuhteisuuteen ja hyödynsi vastauksissaan lyhyesti luvussa 7.2.3 esit-

telemääni ”polyamorisuus ihmissuhdeanarkismina” -repertuaaria. Otteessa V29 hyväk-

syy rakkauden osana polyamorian määrittelyä, kuten lähes kaikki muutkin, mutta kyseen-

alaistaa polyamoriaan joidenkin tapauksessa kuuluvan hierarkkisen ja suhteita luokittele-

van ajattelun: 

Polyamoria on omien useiden yhtäaikaisten romanttisten rakkaussuhteiden 

hyväksymistä tai tavoittelua yhden sijasta.  

Mielestäni käsite painottaa kuitenkin käytännössä muodollisesti vahvistettuja 

ja nimettyjä suhteita sekä suhteiden hierarkioita. Esimerkiksi koetaan kuulu-

vaksi samaan perheeseen tai luokitellaan suhteita primääreiksi ja sekundaa-

reiksi.  

Vierastan tätä painotusta, sillä miellän olevani "sinkku", jolla on merkityksel-

lisiä, vapaasti muokkautuvia rakkaus- ja ystävyyssuhteita. Katson olevani po-

lyamorinen siinä mielessä, miten polyamorian aivan alussa laveasti määritte-

lin. (V29) 

Nähdäkseni V29:n tapa kyseenalaistaa suhteiden nimeäminen ja keskinäinen arvottami-

nen muodostaa juurikin ihmissuhdeanarkistisen filosofian ytimen: suhteita ei ole pakko 

nimetä, eikä arvottaa, vaan niiden voi antaa omalla painollaan ja dynaamisesti muotoutua, 

aivan kuten V29 kertoo omien suhteidensa muodostuvan. Tällainen suhdeanarkistinen 

puhetapa näyttäytyi varsin vahvana rajoittamattoman rakkauden diskurssin rinnalla. Suu-

rin osa vastaajista, jotka määrittelivät itsensä ihmissuhdeanarkisteiksi tai omaksuivat ih-

missuhdeanarkistisen puhetavan, painottivat silti rakkauden merkitystä, kuten V33 alla: 

Lähinnä kai määrittelen polyamorian mahdollisuudeksi ja haluksi rakastaa 

useampia ihmisiä. Rakkaus voi olla joko "platonista" tai sitten sisältää seksu-

aalista kanssakäymistä, mutta nähdäkseni polyamorian piirissä rakkaus ei 

määrity vain yhteen ihmiseen kohdistuvaksi tai hierarkisesti niin, että seksu-

aalinen rakkaussuhde olisi merkityksellisempi kuin ystävyys-rakkaus suhde, 

joka ei sisällä seksuaalista kanssakäymistä. (V33) 

Vaikka polyamoria näyttäytyy rakkauden diskurssina ja siinä mielessä normatiivisena, 

kirjoittaa se kuitenkin rakkauden määritelmää uusiksi. Se on jo itsessään siis tietyllä tapaa 

”rakkausanarkistinen” diskurssi. Rosa (1994, s. 108) huomauttaa, että vaikka rakkaus on 
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konstruoitu kulttuurissamme äärimmäisen henkilökohtaisena tunteena, joka on vapaa pa-

kotteista ja perustuu nimenomaan vapaaehtoiseen valintaan (”järjestettyjä avioliittoja” 

katsotaan länsimaissa usein pahalla), on tämä tietyllä tapaa illuusio. Jos olemme osana 

pariskuntaa, oletetaan meiltä Rosan mukaan automaattisesti esimerkiksi, että rakastamme 

kumppaniamme, vaikka tämä ei aina ole totta. Ystäviämme tai vaikka kollegoitamme 

kohtaan kokemaamme rakkautta sen sijaan vähätellään. Polyamoristen konstruoima rak-

kaus näyttäytyi usein vapaana tällaisista oletuksista. Polyamorinen rakkaus syntyy vas-

taajien mukaan siellä, missä on syntyäkseen, eivätkä sosiaalisten kategorioiden mukanaan 

tuomat odotukset sido sitä: 

Se merkitsee mulle rakkautta ihmisiin. Kun tapaan ihmisen joka "tuntuu" hy-

vältä (henkisessä mielessä), niin rakastan. Ja musta on ihana rakastaa :D . 

Rakkaus on mulle ehdottomasti tärkein asia maailmassa, mutta se ei ole musta 

määriteltävissä. Se vain on. Ajatukset sitten on ne jotka määrittelee suhteen 

"statuksen" (tytär, veli, rakas, puoliso, kumppani, ystävä, kaveri, tuttava, työ-

toveri). Rakkaus vain on. (V28) 

Havaitsin aineistossa yhden soraäänen, joka poikkesi kaikista muista vastauksista. V38 

kyseenalaisti rakkausnormatiivisuuden ja toi esiin tärkeän näkökulman: vastuulliseen mo-

nisuhteisuuteen voi kyetä ilman rakkauttakin. Rakkauden puute ei tee suhteesta vastuu-

tonta, eikä välttämättä millään tapaa alempiarvoisempaa – ei, vaikka kyseessä olisi ”vain” 

seksisuhde: 

Polyamoria on kykyä rakastaa / olla intiimissä vuorovaikutussuhteessa use-

amman kuin yhden henkilön kanssa, niin että kaikki tietävät toisistaan, ollaan 

vuorovaikutuksellisia ja rehellisiä. Tosin "amorianormatiivisuus" tökkii täs-

säkin termissä, koska ihminen voi kyetä moniin vastuullisiin intiimeihin suh-

teisiin ilman amorisuutta. (V38) 

Myös rakkautta ihannoivan ideologian voi siis kyseenalaistaa. Onhan rakkauskin lopulta 

sosiaalinen konstruktio, jolla viitataan oikeastaan varsin moneen eri asiaan. Vaikka iso 

osa vastaajista vaikuttaakin identifioituvan samaan aikaan sekä polyamorisiksi että ihmis-

suhdeanarkisteiksi ja kyseenalaistavan mittavan määrän yhteiskuntamme normeja, ei 

heistäkään kuitenkaan näytä löytyvän montaa, jotka uhmaisivat sitoutuneiden rakkaus-

suhteiden korkeaa asemaa seksuaalisuuden hierarkiassa. Eleanor Wilkinsonin (2010) mu-

kaan nykyiset tavat puhua rakkaudesta ja seksistä ovat liian kapeita ja yksilökeskeisiä. 

Hän näkee, että yhteisymmärrykseen perustuvan monisuhteisuuden järjestäytymisellä 

kansanliikkeeksi on potentiaalia haastaa vallitsevat mononormatiiviset puhetavat ja intii-

mielämäämme säätelevät yhteiskuntarakenteet sekä auttaa lopulta tekemään maailmasta 
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parempi paikka useammalle ihmiselle. Klessen (2006) tapaan Wilkinson kuitenkin kriti-

soi polyamorista liikettä sen pyrkimyksestä lähinnä mukailla jo olemassa olevia rakkau-

teen liittyviä normeja ja vahvistaa käsitystä romanttisseksuaalisista suhteista yhteiskun-

nan tärkeimpinä suhteina sen sijaan, että se pyrkisi luomaan kulttuuria, jossa aidosti kan-

natettaisiin erilaisia tapoja elää ja rakastaa. 

7.4.3 Stigmatisoitu vähemmistöpositio vai harvojen etuoikeus? 

Tutkielmassani olen esittänyt polyamoriset ihmiset useaan otteeseen vähemmistönä, tar-

kemmin stigmatisoituna ja välillä jopa demonisoituna vähemmistönä. Yleensä tutkimuk-

seen osallistuneet puhuivatkin itsestään osana vähemmistöä, johon kohdistuu paljon en-

nakkoluuloja, kuten luvusta 7.1 kävi ilmi. Suurin osa heistä kertoi olevansa ”poly-

kaapissa” ainakin joissain sosiaalisissa konteksteissa. Vähintään yhtä usein he kuitenkin 

puhuivat itsestään oman, oikealta tuntuvan elämäntapansa tai filosofiansa löytäneinä, pal-

jon rakkautta ja yhteyden tunnetta muihin ihmisiin kokevina sekä omassa arjessaan pää-

asiassa positiivista, uteliasta tai neutraalia suhtautumista kohtaavina. Vastaukset sisälsi-

vät paljon huolellista argumentointia ja syvällistä filosofista pohdintaa, ja niistä näkyy, 

että niiden kirjoittajat ovat tehneet merkittävän määrän itsereflektiota. Enemmistö vastaa-

jista asettaa paljon arvoa yksilönvapaudelle: vapaudelle luoda juuri sellaisia suhteita kuin 

itse haluaa, elää ilman rajoituksia ja toteuttaa itseään, sallien toki muille samat vapaudet. 

Moni heistä seurusteli vastaushetkellä usean ihmisen kanssa, eli heillä voi myös olettaa 

olevan sellaisia resursseja, jotka mahdollistavat käytännön monisuhteisuuden ja kaiken 

sen itsetutkiskelun, tunnetyön ja harjoituksen, mikä polyamoriaan vastauksissa yleensä 

liitettiin. Luvussa 7.3.1 tarkastelin, kuinka osa vastaajista puhui eräänlaisesta ”rakkauden 

asiantuntijan” positiosta käsin ja kuvasi polyamorisuuden äärimmäisen positiiviseen sä-

vyyn, mutta samalla jonain, mihin kaikki eivät kykene. 

Lienee perusteltua väittää, että kaikilla yhteiskuntamme jäsenillä ei ole riittävästi resurs-

seja (esim. aikaa, rahaa, statusta, lähipiirin tukea tai henkisiä resursseja) seurustella usean 

ihmisen kanssa. Lisäksi on hyvä muistaa, että joiltakin sorretuilta ihmisryhmiltä on his-

toriassa evätty kokonaan mahdollisuus intiimeihin suhteisiin. Tästä näkökulmasta poly-

amoriset suhteet, ja intiimit suhteet ylipäänsä, ovat etuoikeuksia, joihin kaikilla ei ole 

mahdollisuutta. Toisin sanoen olen tutkinut ihmisiä, joille on mahdollista identifioitua 

polyamoriseksi ja ”rakastaa ilman rajoituksia” – ja tietenkin heitä, joille polyamorinen 
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diskurssi on ylipäänsä saatavilla. Osa vastaajista kertoi jossain elämänsä vaiheessa ha-

vahtuneensa siihen, että yhteiskunnassa hyvin itsestään selvinäkin pidettyjä rakenteita on 

mahdollista kyseenalaistaa ja haastaa. Aguilar (2013) on sanonut, että ne, joilla on mah-

dollisuus statukseen ja valtaan, ovat aktiivisimpia haastamaan vallitsevia seksuaalisuuden 

konstruktioita ja tehdessään niin heillä on myös vähiten hävittävää. Tällaisesta näkökul-

masta polyamorisuus näyttäytyykin stigmatisoidun vähemmistöposition sijaan eräänlai-

sena harvojen etuoikeutena. 

On siis liian mustavalkoista kuvata yksiavioiset ihmiset valtaapitävänä enemmistönä ja 

polyamoriset ihmiset alisteisena vähemmistönä (tai toisin päin). Monogaamisessa väes-

tössä on monia, joiden asema yhteiskunnassa on parempi kuin monen polyamorisen, 

mutta myös polyamorisessa yhteisössä on monia, joiden asema on parempi kuin monen 

monogaamisen. En kuitenkaan halua vähätellä sitä tosiasiaa, että monisuhteisiin ihmisiin 

kohdistuvaa syrjintää todella esiintyy – joidenkin tapauksessa enemmän kuin toisten. Vä-

hemmistöjen sisällä nimittäin on aina muita vähemmistöjä, ja polyamorinen yhteisö on 

kaikkea muuta kuin homogeeninen. Se koostuu yksilöistä, jotka toteuttavat monisuhtei-

suuttaan monen eri identiteetin ja ryhmäjäsenyyden leikkauspisteestä. Yhteiskunta suh-

tautuu luultavasti valkoisen hetero-cis-miehen polyamorisuuteen eri lailla kuin rodullis-

tetun panseksuaalin transnaisen. 

Esimerkiksi eri sukupuolta olevien kokemukset monisuhteisena elämisestä luultavasti 

eroavat toisistaan. Tutkimukseeni osallistui joitain transihmisiä ja muunsukupuolisia, ja 

heidän kokemuksensa polyamorisuudestaan ja muiden suhtautumisesta siihen saattavat 

olla varsin erilaisia kuin cis-sukupuolisten. Naisen monisuhteisuuteen saattaa myös koh-

distua enemmän stigmaa kuin miehen. Erään vanhahkon arvion mukaan englannin kie-

lessä on jopa 220 sanaa naisen promiskuiteetille ja vain 20 miehen. Naisia kuvaavat sanat 

ovat sävyltään negatiivisia ja miesten osaksi positiivisia. (Andersen, 1988; ref. Richards, 

2010, s. 129–130.) Muutama kyselyyn vastannut nainen kertoikin kohdanneensa nimen-

omaan seksuaalissävytteistä häirintää ja ennakkoluuloisuutta. Eräs kertoi kohtaavansa 

oletuksia, joiden mukaan hän on ”helppo kohde” seksiä ilman sitoumuksia haluavalle, 

toinen saavansa jatkuvasti seksiehdotuksia polyamorisuutensa takia ja kolmas kuulevansa 

usein internetin seuranhakupalveluissa, että on ”seksiä ja miehiä yltiöpäisenä janoava nai-

nen” ja tulevansa jatkuvasti väärinymmärretyksi. Toisaalta monisuhteinen mies saattaa 

joutua kamppailemaan hieman erilaista stereotypioiden ja ennakkoluulojen joukkoa vas-

taan. Ei miehenkään monisuhteisuuteen yksinomaan myönteisesti suhtauduta kulttuuris-

samme – ehkä joissain tilanteissa jopa negatiivisemmin kuin naisten. Klessen (2010) 
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haastattelemista monisuhteisista bi-miehistä ja -naisista moni kertoi, ettei seksismi ole 

merkittävä ongelma heidän monisuhteisessa arkielämässään. Osa haastateltavista kuiten-

kin sanoi, että jos sukupuolella ylipäänsä on vaikutusta, näkyy se monisuhteisten miesten 

kohtaamassa ankarammassa arvostelussa: miehen saatetaan esimerkiksi epäillä hyväksi-

käyttävän naiskumppaneitaan, kun taas naisen monisuhteisuus saatetaan kuitata ”hyvä 

hänelle” -tyylisellä kommentilla. Havainto on Klessen mukaan paradoksaalinen, sillä se 

on ristiriidassa klassisten feministisen näkökulmien kanssa.  

Sukupuolen lisäksi polyamorisen henkilön seksuaalinen suuntautuminen ja identiteetti 

vaikuttavat tämän kokemuksiin maailmasta. Joitain seksuaalisuuden muotoja ja orientaa-

tioita pidetään hyväksyttävämpinä ja normaalimpina kuin toisia. Useat tutkimukset ovat 

osoittaneet poly- ja BDSM-yhteisöjen leikkaavuuden (esim. Bauer, 2010; Matilainen, 

2012; Pitagora, 2016; Sheff & Hammers, 2011), ja omassakin aineistossani muutama vas-

taaja mainitsi ohimennen BDSM:n tai ”kink”-identiteettinsä osana elämäänsä. Iso osa ky-

selyyn vastanneista määritteli omaa seksuaalisuuttaan hyvin monipuolisin ilmaisuin ja 

identifioitui johonkin tai useampaan seksuaalivähemmistöön. Tästä huolimatta polyamo-

ria näyttäytyi aineistossa ensisijaisesti rakkauden diskurssina ja niin sanottu seksiradi-

kaali diskurssi pääasiassa puuttui. Tätä saattaa tosin jälleen selittää nettikyselyn rajoittu-

nut luonne eikä se, etteivät polyamoriset olisi seksiradikaaleja tai -positiivisia. Rakkautta 

priorisoivalla puhetavalla saatetaan onnistuneesti kumota monisuhteisten ihmisten seksi-

keskeisyyteen liittyviä ennakkoluuloja, mutta kuten sanottu, sillä on varjopuolensa: ne, 

joille monisuhteisuudessa ei ole ensisijaisesti kyse rakkaudesta, saattavat tulla jopa poly-

amorisen yhteisön sisällä toiseutetuiksi. 

Myös tutkittavien yhteiskuntaluokka, etninen tausta, koulutus ja ikä on aiheellista huomi-

oida. Vaikka polyamoriaa käsittelevät tekstit kuvaavat polyamorian usein universaalina 

mallina, jonka kuka vain voi omaksua itselleen, vaikuttaa kansainvälinen polyamorinen 

yhteisö kuitenkin koostuvan erityisesti valkoisista, koulutetuista, ei-vammaisista ja keski- 

tai ylempää keskiluokkaa edustavista ihmisistä (Haritaworn ym., 2006; Noël, 2006; Sheff 

& Hammers, 2011). Kyselyyni vastanneista suurimmalla osalla oli korkeakouluopinto-

taustaa ja keski-iältään he olivat noin kolmekymppisiä. Eräs vähän päälle viisikymppinen 

naisvastaaja sanoi, ettei hänen ikäisistään juuri kukaan ajattele kuin hän. Hänelle esimer-

kiksi kumppaneiden löytäminen saattaa olla huomattavasti vaikeampaa kuin 20–30-vuo-

tiaille polyamorisille, ja hän saattaa kohdata erilaista ennakkoluuloisuutta kuin nuorempi 

polyväki. 
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Joitain etnisyyksiä, kulttuureja ja uskontokuntia edustavien monisuhteisuuteen saatetaan 

suhtautua ennakkoluuloisemmin kuin toisten. Joidenkin etninen identiteetti saattaa olla 

selkeästi aliedustettuna tai käytännössä näkymätön paikallisissa poly-yhteisöissä, minkä 

lisäksi joidenkin monisuhteisuutta saatetaan eksotisoida, fetisoida tai ”rodullistaa” (ks. 

esim. Willey, 2006; Willey, 2010). Monisuhteisuuden muodoista erityisesti polygamia on 

totuttu demonisoimaan länsimaisessa kulttuurissa: yleinen puhetapa kuvaa sen naisten 

alistamisena. Ehkä tätä polygamiaan liittyvää stigmaa välttääkseen polyamoriset ihmiset 

tapaavatkin rakentaa selkeitä raja-aitoja itsensä ja polygamiaa harjoittavien väliin (ks. 

esim. Willey, 2006) Samalla he kuitenkin tulevat sysänneeksi taas yhden ihmisryhmän 

paheksuttuun marginaaliin. Omassa aineistossani polygamiasta ei ollut paria neutraalia 

mainintaa lukuun ottamatta puhetta, enkä myöskään kykene kertomaan vastaajien etni-

sistä tai uskonnollisista taustoista. Tutkimuskielestä johtuen kaikki kyselyyn vastanneet 

olivat kuitenkin suomenkielisiä. 

Viimeisenä haluan nostaa esiin, että myös fyysisen ja psyykkisen terveyden rajoitteet sekä 

kehon ominaisuudet voivat asettaa jotkut polyamoriset erilaiseen asemaan muiden 

kanssa, myös oman poly-yhteisönsä sisällä. Mielenterveysongelmaisen polyamorisen 

henkilön saattaa esimerkiksi olla erityisen haastavaa löytää ammattitaitoista apua, ja jos 

henkilöllä on liikuntarajoitteita, hän ei välttämättä pääse paikallisen poly-yhteisön tapaa-

misiin, jos ne järjestetään esteellisessä tilassa. Aineistossani yksi vastaaja toi spontaanisti 

esiin, että käyttää pyörätuolia ja eräs kertoi sairastavansa parantumattomasti. Jälkimmäi-

nen vastaaja kertoi, että polyamoria oli tarjonnut hänelle mahdollisuuden päästää irti idea-

listisesta rakkauskuvasta, jota on ”raskasta kantaa ja toivoa omalle kohdalle, jos pelkää 

lähitulevaisuutta”. Polyamoria oli vastaajan mukaan antanut leikkiä ajatuksella, että hä-

nen vastuunsa ja roolinsa rakastamalleen ihmiselle on pienempi ja hänen täytettävissään. 

Tulkitsin tämän sen ajatuksen valossa, että perinteiseen rakkauden ihanteeseen kuuluu 

yleensä pitkä tai jopa loppuelämän mittainen sitoutuminen ja usein myös ajatus siitä, että 

pariskunnan osapuolet täyttävät lähes kaikki toistensa tarpeet: kumppanin saatetaan odot-

taa olevan paras ystävä, hyvä rakastaja, ensisijainen emotionaalisen tuen lähde, asuin- ja 

vanhemmuuskumppani sekä mahdollisesti myös jakavan samat harrastukset ja intohimot. 

Pitkäaikaissairauden tapauksessa (ja joidenkin mukaan yksittäisessä suhteessa ylipäänsä) 

näiden kaikkien toteutumista voi olla epärealistista odottaa ja polyamoria saattaa tarjota 

uusia tapoja ajatella suhteita, kuten vastaaja kuvasi.  
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8 Lopuksi 

Tutkimukseni on yksi ensimmäisistä akateemisista katsauksista suomalaiseen polyamo-

riseen yhteisöön ja sen tuottamiin diskursseihin. Se on myös ensimmäinen anonyymillä 

kvalitatiivisella kyselyllä toteutettu monisuhteisuustutkimus Suomessa. Aineistonkeruu-

menetelmäni oli nähdäkseni onnistunut, sillä se on saattanut mahdollistaa myös polyamo-

risessa yhteisössä vähemmän äänekkäiden ja aktiivisten yksilöiden pääsemisen ääneen. 

Haastateltavaksi suostuminen vaatii halua ja tietenkin kykyä puhua hyvin henkilökohtai-

sesta aiheesta omilla kasvoillaan (vaikka se olisikin vain haastattelijalle), kun taas inter-

netissä suoritettavaan kyselyyn vastaaminen voi olla matalamman kynnyksen teko. 

Kriittinen diskursiivinen psykologia puolestaan toimi hyvänä viitekehyksenä analyysille. 

Kerroin suhtautuvani polyamoriaan sosiaalisesti rakentuneena, sosiaalisena kategoriana, 

diskurssina, henkilökohtaisina narratiiveina ja identiteettipositioina sekä poliittisena il-

miönä. Näkökulmani oli laaja ja valotti nähdäkseni onnistuneesti ilmiön moniulottei-

suutta sekä yksilön että yhteiskunnan tasoilta. Kun tehdään tutkimusta kiistanalaisena pi-

detystä aiheesta, on hyödyllistä säilyttää laaja, kriittinen näkökulma ja pyrkiä hahmotta-

maan aiheen kulttuurisia, yhteiskunnallisia ja historiallisia juuria sekä valtarakenteisiin 

liittyviä tekijöitä. Yhtä arvokasta on kuitenkin tutkia vähemmistöihin kuuluvien yksilöta-

son identiteettityötä ja päästää heidät ääneen asioissa, joissa he itse ovat asiantuntijoita. 

Kriittinen diskursiivinen psykologia mahdollisti molempien näkökulmien mukana pitä-

misen. 

Työni valottaa diskursiivisesta näkökulmasta, millaisin tavoin erästä yhä useamman 

omaksumaa identiteettiä ja elämäntapaa konstruoidaan. Vastaajat kuvasivat polyamori-

suuden valtakulttuurin näkökulmasta stigman ja ennakkoluuloisuuden värittämänä, mutta 

omasta näkökulmastaan äärimmäisen positiivisena ilmiönä. Polyamorisuutta hahmotet-

tiin aineistossa monenlaisten kulttuuristen ”tulkintaresurssien” avulla. Se konstruoitiin 

muun muassa yksilön tai koko ihmislajin luontaisena ominaisuutena ja homoseksuaali-

suuteen rinnastettavana suhdeorientaationa; itse valittuna ja muodostettuna – strategisena 

– identiteettinä; elämäntapana, toimintana tai suhdesopimuksina; ihmissuhdefilosofiana, 

ideologiana, moraalikoodistona tai suhdeanarkiana; vähemmistöryhmäjäsenyytenä tai so-

siaalisena identiteettinä sekä viestinnällisenä työkaluna ja sosiaalisena konstruktiona. Jol-

lekulle polyamorisuus saattaa tarkoittaa kaikkea tätä, jollekin toiselle vain osaa näistä asi-

oista. Toisin sanoitettuna polyamorisuus näyttäytyi jonain, mitä (luonnostaan) ollaan tai 

mitä tehdään (kuten Barkerin [2005] tutkimuksessa). Se on identiteetti ja elämäntapa, 
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joka aktiivisesti valitaan. Se on käsite, jota käytetään hyödyksi vuorovaikutuksessa. Tapa, 

jolla ajatellaan sekä paradigma, joka auttaa hahmottamaan maailmaa. Yhtäältä se on jo-

tain, mikä yhdistää itseä muiden kanssa – toisaalta jotain, mikä tekee itsestä ainutlaatui-

sen. Joillekin polyamorisuus ei merkitse ”mitään sen kummempaa”, sillä polyamoriset 

ihmiset ovat aivan tavallisia ihmisiä, kuten monogaamiseen valtaväestöönkin kuuluvat. 

Polyamorisuus muodostikin aineistossa laajan kattokäsitteen monenlaisille, monogami-

alle vaihtoehtoisille elämäntavoille, identiteeteille ja filosofioille. Ilmiö ymmärretään ja 

sitä myös toteutetaan monin eri tavoin. Aineistosta ei nouse yhtä selvää, koko yhteisön 

puolesta puhuvaa ääntä, vaan se on kokoelma kertomuksia siitä, millaista on elää mo-

nonormeja – ja usein samanaikaisesti cis- ja heteronormeja – rikkovaa elämää. Silti tietyt 

konstruoinnit toistuivat useissa vastauksissa, ja vastaajat vaikuttivat hyödyntävän hyvin 

samanlaisia puhetapoja kuin Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa tutkitut polyamoriset. 

Tämä on luultavasti seurausta siitä, että polyamoria on paljolti internetin välityksellä ra-

kentuva ja neuvoteltava ilmiö, ja saatavilla oleva polyamoriaa koskeva itseapukirjallisuus 

tulee pääasiassa juuri Yhdysvalloista ja Isosta-Britanniasta. Seuraavaksi tarkastelen hie-

man tämän tutkimuksen antia, kysyn uudestaan luvun kolme kysymyksen – keiden äänet 

hiljennämme – sekä hahmottelen mahdollisia suuntaviivoja tulevaisuuden tutkimukselle. 

Polyamoriaa koskevaan akateemiseen keskusteluun osallistuminen 

Tarkastellessani polyamoristen tuottaman puheen sisältämiä ristiriitaisuuksia ja ideologi-

sia dilemmoja olen samalla tullut osallistuneeksi ainakin kolmeen ajankohtaiseen poly-

amoriaa koskevaan akateemiseen keskusteluun. Luvussa 7.4.1 tarkastelin jännitettä, joka 

essentialistisen, polyamorisuuden orientaationa kuvaavan puhetavan ja konstruktionisti-

sen, yksilön valinnanvapautta korostavan puhetavan välille syntyy. Tutkijoita on mieti-

tyttänyt, pitäisikö polyamorisuus nähdä seksuaalisen suuntautumisen kaltaisena ominai-

suutena. Kirjallisuuteen perehtymisen ja aineistoni analyysin pohjalta omaksi vastauk-

sekseni kysymykseen muodostui ei: liikkeen ei kannata omaksua suhdeorientaatiodis-

kurssia ainakaan pääargumentikseen, sillä vaikuttaa siltä, että monet eivät ymmärrä po-

lyamorisuuttaan kiinteänä piirteenä, ”jolle ei voi mitään”, vaan aktiivisena valintana ja 

haluna haastaa yhteiskunnallisia normeja. Tästä huolimatta yksilön kokemus polyamori-

suudestaan – merkitsi se hänelle kiinteää orientaatiota tai ei – on aina validi. Nähdäkseni 

ihanteellisinta olisikin, että ihmiset voisivat ilman seksikeskeisyyteen ja vastuuttomuu-

teen liittyvää stigmaa vapaasti rakentaa itselleen sellaisia identiteettejä ja suhteita kuin 
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itse kokevat parhaaksi ja että tietoinen valinta nähtäisiin yhtä arvokkaana perusteena mo-

nisuhteisuudelle kuin jokin yksilöä ajava, sisäinen voima. 

Toiseksi, olen osallistunut keskusteluun rakkausnormatiivisuudesta, joka vaikuttaa värit-

tävän polyamorista diskurssia. Tunnistin aineistosta oikeastaan vain kaksi läpi aineiston 

toistuvaa, melkein joka vastauksessa esiintyvää teemaa: tietoisuus polyamoriaan kohdis-

tuvista ”seksinegatiivisista” ennakkoluuloista ja vahva ”rakkauspositiivinen” polyamo-

riaa koskeva diskurssi. Kuten olen tutkielmassa argumentoinut, saattaa jälkimmäinen, 

rakkauden ja syvien, sitoutuneiden suhteiden merkitystä korostava polyamoriapuhe olla 

eräänlainen vastadiskurssi ensimmäiselle: rakkauden painottaminen auttaa vastustamaan 

monisuhteisuuteen kohdistuvaa, vahvasti seksisävytteistä stigmaa. Samaan aikaan se voi 

olla arvottava, erilaisten suhteiden välille hierarkiaa luova puhetapa, josta niin tutkijoiden 

kuin polyamorisen yhteisön on hyvä olla tietoisia, jotta ei tule tahattomasti marginalisoi-

neeksi muita vähemmistöjä, kuten swingausta harjoittavia tai BDSM-yhteisön jäseniä. 

Viimeiseksi, olen tutkielmassani pintaraapaisuna sivunnut polyamoriaa koskevaa inter-

sektionaalista keskustelua. Olen eritellyt vähemmistöjä polyamorisen vähemmistön si-

sällä ja tarkastellut kriittisesti, kuinka polyamorisuus rakentuu samaan aikaan sekä stig-

matisoituna vähemmistöpositiona että eräänlaisena ”harvojen etuoikeutena”. Kantani on, 

että risteävät ryhmäjäsenyydet ja vallan eri akselit on hyvä pyrkiä huomioimaan myös 

suomalaisessa polyamoriaa ja ylipäänsä vähemmistöryhmiä koskevassa tutkimuksessa. 

Itsestäänselvyyksien purkaminen 

Johdannossa toin ilmi kiinnostukseni ihmissuhteisiin liittyvien kulttuuristen itsestäänsel-

vyyksien dekonstruoimiseen. Koen, että polyamorisuuden tutkiminen teki erityisen hyvin 

näkyväksi, miten rakkauden, ystävyyden, seksin, seksuaalisuuden, sukupuolen, avioliiton 

ja perheen konstruktiot kietoutuvat toisiinsa kulttuuriimme pinttyneissä puhetavoissa ja 

merkityksenannoissa. Määritellessään itsensä tai elämäntapansa polyamoriseksi yksilö 

päätyykin yleensä kyseenalaistamaan eksklusiivisen rakkauden ja seksin ideologian li-

säksi montaa muutakin kulttuuristen uskomusten ja normien joukkoa. Bauer (2010, s. 

151) kutsuu tällaista usean normin haastamista "perversioiden dominoefektiksi": kun on 

alkanut kyseenalaistaa sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä normeja ja ylittänyt tie-

tyn rajan, on helpompaa edetä kyseenalaistamaan muitakin normeja, minkä seurauksena 

yksilöstä tulee avoimempi uusille vaihtoehdoille ja vähemmän riippuvainen kulttuurisista 
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skripteistä. Uskon tällaisen dominoefektin olevan totta myös omaan tutkimukseeni osal-

listuneiden tapauksessa. 

Barkerin (2005) mukaan polyamorialla on kiehtovaa potentiaalia haastaa monogamian ja 

uskottomuuden valtadiskurssit ja paljastaa pakollisen heteroseksuaalisuuden sosiaalisesti 

rakentunut luonne. Sen lisäksi, että polyamoria voi auttaa dekonstruoimaan monogami-

aan liittyviä käsityksiä ja puhetapoja, se voi myös auttaa hahmottamaan identiteetin sosi-

aalisesti konstruoitua luonnetta, Barker on todennut. Havaitsin saman omassa analyysis-

säni: sen lisäksi, että vastaajat rakensivat omaa polyamorisuuttaan monenlaisin tavoin, 

konstruoivat he myös minuuksiaan eri tavoin. Jotkut esittivät minuutensa kiinteänä ja 

muuttumattomana, kun taas joidenkin konstruoima ”minä” näyttäytyi joustavana ja tilan-

teittain mukautuvana. Monet hyödynsivät molempia puhetapoja. Näiden havaintojen va-

lossa haluan toistaa, mitä sanoin jo johdannossa tutkimuksen tavoitteita kartoittaessani: 

polyamorian tutkiminen on paljon muutakin kuin vain kuriositeetin tutkimista. Sitä tutki-

malla päästään tarkastelemaan ilmiöitä, joita monet tutkijatkin pitävät itsestään selvinä: 

normeja, uskomuksia ja puhetapoja, jotka ovat muodostamassa arkielämämme ”pimeää 

ydintä”. Tässä tutkielmassa olen hieman valaissut tuota ydintä. 

Tiedon tuottaminen ja stigman vähentäminen 

Muiksi tavoitteikseni kerroin tiedon tuottamisen ja sen kautta myös mahdollisesti poly-

amorisuuteen kohdistuvan stigman vähentämisen. Tutkielmani ja muut opinnäytetyöt 

(Hiljanen & Hirvonen, 2016; Matilainen, 2012; Taivaloja, tulossa; Tikkanen, 2016) ovat 

osoittaneet, että moni suomalainen elää monisuhteisuutensa kanssa kaapissa. Suurin osa 

tutkimukseeni osallistuneista kertoi salaavansa polyamorisuutensa ainakin joissain kon-

teksteissa. Aineiston perusteella ystäville ja kavereille ollaan usein avoimia asiasta, mutta 

sukulaisille ja työyhteisölle ei. Moni kertoi olevansa kaapissa myös vanhemmilleen. Li-

säksi iso osa vastaajista kertoi, ettei koe olevansa osa mitään selkeää ”poly-yhteisöä”, 

vaikka saattaakin tuntea muita polyamorisia. Vastaukset eivät antaneet kuvaa suomalai-

sesta polyamorisesta yhteisöstä sosiaalisena liikkeenä, joka ajaisi etujaan erityisen aktii-

visesti, vaan useammin polyamoria näyttäytyi ennemminkin henkilökohtaisena valintana 

ja yksityisasiana. Näiden havaintojen valossa voisi päätellä, että polyamorisuus on il-

miönä luultavasti vielä melko piilossa valtaväestöltä, vaikka aihe onkin saanut osakseen 

viime aikoina enemmän mediahuomiota. 
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Sillä, että polyamoriset eivät pidä itsestään ja asiastaan ääntä – johtui se syrjinnän ja tor-

junnan pelosta, polyamorian monimerkityksisyydestä, ilmiön yksityiseksi koetusta luon-

teesta tai yhteisen äänen ja yhteisön puutteesta – on muitakin seurauksia kuin suora syr-

jintä ja ennakkoluulot. Esimerkiksi tutkijat olettavat usein edelleen, että tutkittava on joko 

sinkku, parisuhteessa tai yksiavioisesti naimisissa, eivätkä tule huomioineeksi, että tällä 

voi olla useampi kuin yksi merkityksellinen romanttisseksuaalinen suhde. Tämä oletus 

voi vääristää tutkimuksen tuloksia ja sulkea ihmisiä tahattomasti sen ulkopuolelle. Usein 

myös suomalaiset mediarepresentaatiot vaikuttavat jossain määrin toiseuttavan polyamo-

riaa, vaikkei niiden sävy olisikaan suoraan kielteinen. Esimerkiksi polyamorisen perheen 

esiintyminen Erilaiset perheet -sarjassa (MTV3, 4.12.2014) ja sen jälkipuinnit eri medi-

oissa loivat oman havaintoni mukaan polyamoriasta kuvaa erilaisuutena ja toiseutena, 

jota ”tavalliset ihmiset” pääsevät ohjelman kautta tirkistelemään. Vaihtoehtona tällaisille 

usein hieman sensaatiohakuisille, ihmisten uteliaisuudella ratsastaville representaatioille 

voisi olla esimerkiksi polyamoristen ihmisten esittäminen ”tavallisissa” konteksteissa te-

kemättä polyamorisuudesta kuriositeettia. 

Keiden äänet hiljennämme? 

Joillain puhetavoilla on kulttuurissamme enemmän painoarvoa kuin toisilla. Polyamori-

suuden kuvailu joillekin ihmisille luontaisena taipumuksena tai polyamorian määrittely 

rajoittamattomana rakkautena saattavat olla retorisesti toimivia puhetapoja, koska niitä 

on vaikea kiistää. On kuitenkin aiheellista pohtia, keiden äänet tällaisten puhetapojen nor-

malisointi hiljentää. Wilkinsonin (2010) mukaan meidän on kyseenalaistettava kaikki yri-

tykset määritellä ”oikeanlainen” polyamoria ja kysyttävä jatkuvasti, kenellä on valta mää-

ritellä polyamorian rajat, keiden tarinat saavat uskottavuutta ja keiden etuja ne palvelevat? 

Vaikka vastaajia rekrytoidessani etsin nimenomaan polyamoriseksi itsensä määritteleviä 

ihmisiä, oli mielestäni arvokasta, että kyselyyn päätyi vastaamaan myös joitain sellaisia 

ihmisiä, jotka vastauksissaan kyseenalaistivat polyamoriseksi identifioitumisen ideaa ja 

rakensivat itselleen muita identiteettikategorioita tai kertoivat irtisanoutuvansa identiteet-

tileimoista ja itsen määrittelyn ajatuksesta kokonaan. Luvussa 7.4.2 esitelty V38 kyseen-

alaisti palautteessaan sen, miksi monisuhteisuuden muodoista juuri rakkausnormatiivinen 

polyamoria on tutkimuksen fokuksessa. Hänen mukaansa nimittäin ”rakkausnormatiivi-

suus on lähes yhtä tympeää kuin cis-normatiivisuus”. Miksi tosiaan, herätti tämä minut 
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pohtimaan. Vuonna 2015 valitessani graduni aihetta ajattelin lähinnä tutkivani marginaa-

lista vähemmistöä, jota ei oltu vielä tutkittu Suomessa lähes lainkaan. Valitsemalla tutki-

muskohteekseni nimenomaan polyamoriset ihmiset olen kuitenkin tullut sulkeneeksi tut-

kimuksen ulkopuolelle joukon muunlaisia ei-monogaamisia identiteettejä ja elämänta-

poja. Yksinomaan polyamoriaan fokusoimisen ja monisuhteisuuden eri muotojen välisten 

rajanvetojen vaarana on, että polyamoria tullaan rakennetuksi sinä ”oikeana” tai parhaana 

tapana olla monisuhteinen – tai jopa parhaana tapana olla ylipäänsä romanttisseksuaali-

sissa suhteissa. Eronteot suhteessa swingaukseen, avoimiin suhteisiin, polygamiaan ja 

”kevyisiin” suhteisiin voivat kuitenkin olla ongelmallisia, kuten myös rakkauden yliver-

taisuutta painottavat puhetavat. Kun painotetaan romanttisen rakkauden roolia polyamo-

riassa, tehdään se usein rakkaudettomien suhteiden kustannuksella. Muun muassa sek-

sisuhteet ilman rakkautta sekä ystäväsuhteet ilman seksiä ja rakkautta saavat edelleen 

toissijaisen, vähemmän arvokkaan aseman kulttuurissamme. 

Yksi Barkerin ja Langdridgen (2010a) toimittaman Understanding Non-Monogamies -

teoksen keskeisimmistä viesteistä on nähdäkseni se, ettei kannata ottaa yhtä monisuh-

teista otosta ja suhtautua siihen edustavana, vaan on hyvä tiedostaa monisuhteisuuden 

monet merkitykset. Siksi kirjan otsikkokin on monikkomuodossa. Samaan tapaan olen 

omassa tutkimuksessani tarkastellut useita polyamorisuuksia – tai tarkemmin, erilaisia 

puhetapoja polyamorisuuksista, jotka on kaikki tuotettu yksilöllisistä identiteettien ja ryh-

mäjäsenyyksien leikkauspisteistä. Polyamorinen identiteetti ei esiinny yksilön muista 

identiteeteistä ja niihin liitettävistä kulttuurisista oletuksista siististi erotettavana ilmiönä, 

vaan ne yhdessä vaikuttavat yksilön kokemukseen maailmasta. Kun pyritään ilmiön sy-

välliseen ymmärrykseen, on tutkimuksessa hyvä pyrkiä huomioimaan myös nämä muut 

identiteetit ja kysyä, miten esimerkiksi naisen monisuhteisuutta arvioidaan yhteiskunnas-

samme verrattuna mieheen. Entä transnaisen verrattuna cis-naiseen? Lesbon verrattuna 

biseksuaaliin naiseen? Maahanmuuttajanaisen verrattuna kantasuomalaiseen naiseen? 

Rajatumpi tutkimusfokus olisi voinut paremmin mahdollistaa tällaisen risteävät ryhmäjä-

senyydet ja valtaan sidoksissa olevat tekijät huomioivan tutkimuksen, sillä aineiston laa-

juuden ja sen sisältämän moninaisuuden johdosta en ole kyennyt tähän kuin sivuten. Toi-

saalta aineisto mahdollisti hyvän yleisluontoisen katsauksen tekemisen aiheeseen, mikä 

oli tavoitteeni tutkimusta aloittaessani. 

Vaikka tutkimukseen osallistuneiden taustatiedot olivat melko heterogeeniset, on tutki-

muksessa lopulta kuitenkin tarkasteltu varsin spesifiä pientä ihmisjoukkoa, joka koostuu 

polyamorian ympärille rakentuneen Facebook-ryhmän jäsenistä, joista suurin osa asuu 



102 

kaupungeissa, on korkeasti koulutettuja ja joista kaikki ovat suomenkielisiä. Tutkimuksen 

ulkopuolelle on mitä luultavimmin jäänyt joukko polyamorisia ihmisiä, jotka poikkeavat 

osallistujista joillain tavoin. Tutkimuskielen vuoksi ainakaan ei-suomenkieliset ihmiset 

eivät ole edustettuina keräämässäni aineistossa. Myöskään alle 21- ja yli 53-vuotiaita po-

lyamorisia ei ole tavoitettu. Lisäksi on hyvä huomioida, että rekrytoin vastaajat Face-

book-ryhmästä, jonka jäsenyys näkyy muille käyttäjille. Olen siis sulkenut ulkopuolelle 

henkilöt, jotka eivät syystä tai toisesta halua tai voi tulla nähdyksi ryhmän jäsenenä, kuten 

myös ihmiset, jotka eivät käytä Facebookia. Luonnollisesti myöskään sellaisten ihmisten 

vastauksia ei ole mukana aineistossa, jotka elävät monisuhteisesti tai monirakastavasti, 

mutta eivät tunne termiä ”polyamoria”. Aineistostani nousevat äänet eivät siis suinkaan 

edusta koko monisuhteista ”yhteisöä”. Vaikka tutkittavien joukko oli melko pieni, näyt-

täytyvät polyamoriset suhteet, elämäntavat, minuudet ja ideologiat vastausten perusteella 

kuitenkin hyvin monimuotoisina ja usein keskenään ristiriitaisinakin. Täten myöskään 

polyamorisuudesta ilmiönä ei ole järkevää tehdä yksinkertaistavia päätelmiä, vaan en-

nemmin painottaa sitä, että ”polyamorisuuksia” on yhtä monta – tai vielä enemmän – kuin 

polyamoriseksi identifioituvia ihmisiä on. 

Millaista olisi siis mahdollisimman inklusiivinen tai Klessen (2006) sanoja lainaten ”ai-

dosti pluralistinen seksuaalietiikka” ja monisuhteisuustutkimus, ja miten siihen pyritään? 

Olisiko mahdollista luoda puhetapoja, jotka eivät demonisoi ja työnnä muita ihmisryhmiä 

varjoisalle ”pahojen puolelle”? Tätä on aiheellista pohtia tulevaisuudessa enemmän. Po-

lyamorisen yhteisön lisäksi muun muassa tutkijoilla, toimittajilla, terapeuteilla ja järjes-

tötoimijoilla on paljon valtaa siihen, miten polyamoria ja monisuhteisuus määritellään 

Suomessa ja millaiset suhteet tulevaisuudessa nähdään hyvinä ja hyväksyttävinä ja mil-

laiset pahoina ja paheksuttavina. 

Tulevaisuuden suuntia 

Millaisista näkökulmista monisuhteisuutta tulisi tutkia seuraavaksi? Vaihtoehtoja on val-

tavasti, koska aihe on Suomessa niin alitutkittu. Ideologisia dilemmoja tarkastellessani 

havaitsin aineistossa myös neljännen dilemman, jonka tarkastelun jouduin tutkielman pi-

tuusrajoitteen huomioidakseni jättämään pois. Havaitsin, että vastauksissa sekoittuivat 

yhtäältä hyvin vahva individualistinen, yksilönvapauden keskiöön asettava diskurssi ja 



103 

toisaalta taas yhteisöllisyyttä sekä kollektivistisia ja perhekeskeisiä arvoja painottavat pu-

hetavat. Toivon vielä tulevaisuudessa pääseväni tarkastelemaan syvemmin näitä jännit-

teisiä puhetapoja. 

Diskurssianalyyttistä otetta hyödyntämällä voisi olla mielenkiintoista tarkastella myös 

monogaamisten ihmisten polyamoriaa koskevia diskursseja. Moni suomalainen polyamo-

rinen kertoo kohtaavansa ennakkoluuloisuutta, joten suuren yleisön polyamoriaa koske-

via asenteita ja puhetapoja olisi perusteltua kartoittaa – kuten myös polyamorian medi-

arepresentaatioita. Polyamoristen ja monisuhteisten ihmisten määrää ei myöskään tie-

tääkseni ole kartoitettu Suomessa, joten tällaisten tilastojen kerääminen olisi hyödyllistä. 

Yksi tärkeä tutkimuksen ja interventioiden kohde on palveluiden parantamisessa, sillä 

esimerkiksi ymmärtävää terapeuttia etsivä monisuhteinen henkilö saattaa kohdata Suo-

messa haasteita. Nita-Helena Taivalojan (tulossa) Sexpo-säätiön kanssa yhteistyössä to-

teuttama pro gradu on ensimmäinen monisuhteisten henkilöiden palvelukohtaamisia tar-

kasteleva tutkimus. 

Useat tutkijat ovat peräänkuuluttaneet viime vuosina intersektionaalisen monisuhteisuus-

tutkimuksen tärkeyttä. Itse näkisin erityisen mielenkiintoisena polyamorisia bi- ja pan-

seksuaaleja naisia koskevan tutkimuksen, koska merkittävä osuus kyselyyn vastanneista 

sijoitti itsensä näiden kategorioiden leikkauspisteeseen. Lisäksi voisi olla hedelmällistä 

tutkia BDSM- tai muiden seksipositiivisten yhteisöjen sisällä monisuhteisuutta harjoitta-

vien puhetapoja, sillä se voisi auttaa valaisemaan vähemmän rakkautta painottavia tapoja 

suhtautua useisiin romanttisseksuaalisiin suhteisiin. Myös ihmissuhdeanarkismia olisi ai-

heellista tutkia, sillä se ilmeni vastaajien maininnoissa hyvin usein, eikä aiheesta vaikuta 

olevan juuri lainkaan akateemista kirjallisuutta Suomessa tai muualla maailmassa. 

Tutkielmassa olen tarkastellut monogamiaa varsin yhtenäisenä diskurssina ja usein poly-

amorialle vastakkaisena konstruktiona tehdäkseni – usein varsin kärjistettyynkin sävyyn 

– näkyväksi itsestäänselvyyksiä, joita kulttuurimme ihmissuhdeajatteluun liittyy. On kui-

tenkin muistettava, että monogamia, aivan kuten polyamoriakaan, ei ole mikään yhtenäi-

nen konstruktio, ja etenkin viime aikoina on vaikuttanut siltä, että monogamian ja poly-

amorian väliset rajat ovat entisestään hämärtyneet, kun monogamian määritelmiä on 

alettu aiempaa enemmän venyttää ja ihmiset ovat alkaneet itse neuvotella, mitä monoga-

mia juuri heille merkitsee ja mikä sen rajoissa on sallittua. Tähän monogamian perinteis-

ten rajojen venyttämiseen on viitattu välillä ”uutena monogamiana”, jota tässä ajassa olisi 

hyvin perusteltua tutkia.  
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Liitteet 

Liite 1: Gayle Rubinin "Charmed Circle" 

 

Lähde: http://www.rewriting-the-rules.com/sex/rubin-revisited  

http://www.rewriting-the-rules.com/sex/rubin-revisited
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Liite 2: Kutsu kyselyyn 

Etsitään vastaajia polyamoriaa koskevaan kyselyyn! 

Oletko miettinyt, miksi ihmiset alkavat määritellä itsensä polyamorisiksi ja mitä polyamorisuus heille merkitsee? Tai sitä, 

millaisia ennakkoluuloja ja stereotypioita polyamoriset ihmiset kohtaavat? 

Minä olen, ja koska polyamorisuutta on toistaiseksi tutkittu hyvin vähän Suomessa, päätin tehdä siitä sosiaalipsykologian 

pro gradu -tutkielmani. Tutkimukseni ensisijaisena tarkoituksena on tarkastella yleisellä tasolla, millaisena ilmiönä poly-

amorisuus näyttäytyy polyamoristen suomalaisten kuvailuissa. 

Jos siis määrittelet itsesi polyamoriseksi, olet etsimäni henkilö. Kerään tutkimukseni aineiston nimettömänä suoritetta-

valla kyselyllä, joka koostuu kymmenestä avoimesta kysymyksestä. 

Klikkaa allaolevaa linkkiä, niin pääset kyselyyn: 

***Linkki*** 

Iso kiitos kaikille vastanneille! 
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Liite 3: Kyselylomake 

Tämä kysely on osa Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian oppiaineeseen tehtävää pro gradu -tutkielmaa koskien po-

lyamoriaa ja polyamorisuutta Suomessa. Tutkimuksen ensisijaisena tarkoituksena on tarkastella yleisellä tasolla, millai-

sena ilmiönä polyamoria näyttäytyy polyamorisiksi itsensä määrittelevien suomalaisten kuvailuissa. 

Kyselyn neljä ensimmäistä kysymystä koskevat käsityksiäsi polyamoriasta ja kuusi jälkimmäistä sitä, miten polyamori-

suus näyttäytyy henkilökohtaisessa elämässäsi. Kysymysten on tarkoitus olla suuntaa-antavia, ja olet vapaa vastaamaan 

niin laajasti ja yksityiskohtaisesti kuin itse koet luontevaksi. 

Kysely suoritetaan nimettömänä, ja vastauksesi käsitellään luottamuksellisesti. Tulosten raportoinnissa saatetaan esit-

tää suoria lainauksia vastauksista, mutta yksityiskohdat tullaan häivyttämään niin, etteivät vastaajat ole tunnistettavissa 

vastauksiensa perusteella. Vastauksia saatetaan hyödyntää myös jatkotutkimuksissa. 

Yhteydenotot: Iina Gummerus, iina.gummerus@helsinki.fi 

Opinnäytetyön ohjaaja: prof. Karmela Liebkind 

Taustatietoja:  

• Ikä 

• Asuinpaikkakunta 

• Sukupuoli 

• Seksuaalinen suuntautuminen. Voit myös halutessasi erotella romanttisen suuntautumisen (esim. biromantti-

nen, heteroromanttinen, panromanttinen jne.) 

• Koulutus 

Käsityksiäsi polyamoriasta: 

1. Miten määrittelisit termin polyamoria? Mitä tarkoittaa olla polyamorinen? Keitä polyamoriset ihmiset ovat? 

2. Milloin ja missä yhteydessä kuulit ensimmäistä kertaa termin polyamoria? Onko käsityksesi polyamoriasta 

muuttunut siitä, kun löysit käsitteen? 

3. Millaisia ennakkoluuloja tai stereotypioita polyamoriaan ja polyamorisiin ihmisiin mielestäsi liitetään? 

4. Kuinka yleiseksi ilmiöksi arvioit polyamorisuuden Suomessa? Millaisena näet polyamorian tulevaisuuden yh-

teiskunnassamme? 

Polyamoria omassa elämässäsi: 

5. Milloin, millaisessa elämäntilanteessa ja mistä syistä aloit määritellä itsesi polyamoriseksi? 

6. Mitä sinulle merkitsee olla polyamorinen? 

7. Miten polyamorisuus ilmenee tai on aiemmin ilmennyt arkielämässäsi ja ihmissuhteissasi? Kutsuisitko suhteit-

asi polyamorisiksi? Mistä syistä? 

8. Kuinka avoimesti puhut polyamorisuudestasi muille ihmisille (esim. lähipiiri, sukulaiset, työyhteisö, uudet tut-

tavuudet, vanhat kaverit)? Millaista suhtautumista olet kohdannut? 

9. Millainen on suhteesi muihin polyamorisiin ihmisiin? Tunnetko tai tiedätkö monia polyamorisia ja millaisista 

yhteyksistä? Koetko, että muodostatte jonkinlaisen polyamorisen yhteisön? Millaisen? 

10. Näetkö polyamorian osana elämääsi myös tulevaisuudessa? Millä tavoin? Millaisesta tulevaisuudesta haavei-

let? 

Jäikö jotain sanomatta? Haluatko antaa palautetta? 
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