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asuvia sateenkaariperheitä on tutkittu vain vähän, joten tutkielmani tuottaa tärkeää lisätietoa sateenkaariperheistä. 
Tutkielmani myös tekee tilaa sateenkaariperheiden äänelle ja kokemuksille suhteessa heistä käytävään 
sateenkaaripoliittiseen diskurssiin. Lisäksi tutkimus auttaa Sateenkaariperheet ry:n toimintaa valaisemalla Suomessa 
asuvien sateenkaariperheiden arkikokemuksia. Tutkielmassa kysyn: miten sateenkaaripoliittinen diskurssi 
materialisoituu ja ruumiillistuu sateenkaariperheiden arjessa? Käsitän sateenkaaripoliittisen diskurssin lähtökohtaisesti 
negatiiviseksi diskurssiksi sateenkaariperheistä, koska haluan tuoda esiin suomalaisen yhteiskunnan cis- ja 
heteronormatiivisuutta ja näiden normien väkivaltaisuutta. 

Tutkimusmateriaalini koostui viiden (5) sateenkaariperheen perheenjäsenen haastatteluista. Kyseessä oli 
sisäpiirihaastattelu, sillä itse sateenkaariyhteisöön kuuluvana haastattelin sateenkaari-ihmisiä. Aineiston keräsin syksyn 
2020 ja kevään 2021 aikana. Aineistonanalyysiin käytin affektiivis-diskursiivista analyysimetodia, jonka mukaisesti 
keskityin affektiivisuuden kietoutuneisuuteen kielenkäytön kanssa. Teoreettinen viitekehykseni muodostui erityisesti 
Sara Ahmedin queer-teoreettisesta otteesta fenomenologiaan ja affektiivisuuteen sekä Judith Butlerin normikriittisestä 
ajattelusta. 

Tutkimukseni perusteella sateenkaaripoliittinen diskurssi materialisoituu ja ruumiillistuu sateenkaariperheiden arjessa 
monella eri tavalla. Ensiksi diskurssi saa perheet korostamaan perheidensä tavallisuutta, mikä on ristiriitaista, koska 
samaan aikaan se kuitenkin sulkee perheitä ulos palveluista. Tarkastelin näitä ulossulkemisia törmäysten kautta. Toiseksi 
se saa aikaan monenlaisia affektimyrskyjä. Erityisesti lakimuutosten ja kampanjoiden aikana käydyt diskurssit ovat 
herättäneet useita affekteja haastateltavissani. Kolmanneksi se saa perheet liikkumaan. Sateenkaaripoliittinen diskurssi 
liikuttaa perheitä ja saa heidät valitsemaan sekä asuinkaupungin että asuinpaikan tietyltä alueelta. Sen lisäksi, että 
sateenkaaripoliittinen diskurssi liikuttaa pois maaseudulta, sateenkaaripoliittinen diskurssi myös liikuttaa perheitä pois 
aktiivisesta sateenkaaripoliittisessa keskustelussa mukanaolosta. Neljänneksi sateenkaaripoliittinen diskurssi 
materialisoituu ja ruumiillistuu perheiden arjessa myös positiivisessa merkityksessä. Se luo mahdollisuuden toistaa 
perhenormeja toisin. Lisäksi se luo merkityksellisiä identiteettejä ja helpottaa elämää. Esimerkiksi sisäisen adoption 
vaatimuksen poistaminen uuden äitiyslain yhteydessä oli säästänyt perheiden aikaa ja rahaa. Samoin tasa-arvoisen 
avioliittolain voimaantulo oli helpottanut perheiden elämää ja tuonut juridista pätevyyttä. Sateenkaaripoliittinen 
diskurssi voi myös luoda vastarintaa. Se voi esimerkiksi liikuttaa antamaan palautetta huonosta kohtelusta ja vaatimaan 
oikeanlaisia lomakkeita sekä etsimään totuudenmukaista representaatiota, mitä nimitin arjen vastarinnaksi. 
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1. JOHDANTO 

Hyvän elämän lähtökohtana 

Ydinperhe ainoa oikea 

Sikiöt siis huolella valitkaa 

Mihin kohtuun päädytte roikkumaan 

(PMMP 2012a: Jeesus ei tule oletko valmis, 1:53–2:08). 

Edellä kuvatussa laulussa kritisoidaan ironisesti ydinperhenormia ja sitä, kuinka sen nähdään olevan 

ainoa oikea vaihtoehto elää hyvää elämää. Heteronormatiivinen ydinperhe on Suomessa varsin vankka 

instituutio, joka on vasta viime aikoina alkanut rakoilla sen verran, että osa sateenkaariperheistä on 

päästetty tuon instituution piiriin. Näin ollen suomalaisessa yhteiskunnassa on jouduttu 

keskustelemaan paljon sateenkaariperheisiin liittyvistä poliittisista aiheista. Tässä 

maisterintutkielmassani tarkastelen sitä, miten suomalaisessa yhteiskunnassa käytävä 

sateenkaaripoliittinen diskurssi vaikuttaa Suomessa asuvien sateenkaariperheiden arkielämään. 

Korostan ja tuon esiin sitä, että diskurssilla on aina materiaalinen ja ruumiillinen ulottuvuus: sanat ja 

puhe ovat tekoja, joilla on merkitystä ja vaikutusta. 

Tutkimusmateriaalini koostuu viiden (5) sateenkaariperheen perheenjäsenen haastatteluista. Tässä 

tutkielmassa keskityn sateenkaaripoliittisen diskurssin vaikutuksiin eli sen affektiiviseen ulottuvuuteen 

ja siihen, mitä sateenkaaripoliittisen diskurssin affektiivisuus saa aikaan. Affektiivisuudella viittaan 

queer-tutkija Sara Ahmedin (2018) ajatteluun, jonka mukaan näen affektit poliittisena ja 

sateenkaariperheitä liikuttavana vuorovaikutuksena niin ruumiiden, diskurssien kuin yhteiskunnan 

välillä. Miten tämä näkyy haastattelemieni perheiden arjessa materiaalisesti ja ruumiillisesti? Väitän, 

että sateenkaaripoliittinen diskurssi on itsessään affektiivinen ja Sara Ahmedia (emt.) mukaillen 

”tahmainen” (sticky), sillä se on täynnä erilaisia merkityksiä ja affekteja, jotka tarttuvat 

sateenkaariperheissä eläviin ihmisiin. Nämä tarttumiset näkyvät ihmisten arjessa ruumiillisina ja 

materiaalisina vaikutuksina, joita juuri tässä tutkielmassa tarkoituksena on tarkastella. Siispä 

tutkimuskysymykseni on: Miten sateenkaaripoliittinen diskurssi materialisoituu ja ruumiillistuu 

sateenkaariperheiden arjessa? Miten esimerkiksi Tahdon2013- ja Äitiyslaki-kampanjoiden aikana käyty 

keskustelu ovat vaikuttaneet haastattelemieni perheiden arkeen (kts. esim. Järviö 2018; Moring 

2020)? Entä miten oikeistopopulismin nousun myötä tapahtunut keskustelukulttuurin muutos on 

vaikuttanut perheiden arkisiin kokemuksiin (Rossi 2017: 9, Palonen & Saresma 2017; Herkman 2019; 

Karhu 2020: 262)? En kuitenkaan määrittele sateenkaaripoliittista diskurssia pelkästään käsittämään 

puoluepoliittista tai lainsäädännöllistä keskustelua, vaan käsitän sateenkaaripoliittisen diskurssin hyvin 
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laajasti. Tarkoitan sillä kaikkea keskustelua ja tekstejä, joissa puhutaan sateenkaari-ihmisistä ja heidän 

perheistään tai otetaan kantaa heihin liittyviin kysymyksiin. Väitän, että seksuaali- ja sukupuoli-

identiteetin kysymykset ovat äärimmäisen poliittisia. Erityisesti, kun on kyse sateenkaari-ihmisistä. 

Näen, että jo pelkästään heidän olemassaolonsa sateenkaari-ihmisinä ja perheinä on kuin rakenteita 

musertava ja nakertava häiriö yhteiskunnan cis- ja heteronormiin. Cis- ja heteronormatiivisuudella 

tarkoitan yhteiskunnassa olevaa normatiivista valtarakennetta, ihannetta ja oletusta siitä, että kaikki 

ovat heteroita ja/tai cissukupuolisia1. Näen, että kaikki keskustelu sateenkaari-ihmisistä sekä heidän 

perheistään on sateenkaaripoliittista diskurssia, kuten myös diskurssi, joka tiedostaen tai 

tiedostamatta jättää heidät ulkopuolelle. Esimerkkinä tästä neuvoloiden ”Hei uusi äiti & isä!” -

pamfletit tai lomakkeet, joissa kysytään automaattisesti oletetusta isästä, tai joissa vaihtoehtoina 

sukupuoleksi on vain ”mies” ja ”nainen”. 

Tutkielmani nostaa kritiikin kohteeksi normatiiviset käsitykset cis- ja heteronormatiivisesta 

ydinperheestä ihanteena, joka jättää ulkopuolelle sateenkaari-ihmiset ja heidän perheensä. 

Ymmärrän, että normit ja ihanteet ovat haitallisia myös niihin paremmin solahtaville ihmisille, mutta 

tässä tutkimuksessa en käsittele cis- ja heteronormatiivisia (ydin)perheitä sen tarkemmin2. Suomessa 

asuvia sateenkaariperheitä on tutkittu vähän, joten tutkielmani on tärkeä lisä sekä 

sukupuolentutkimukselle että sateenkaariperhe-, trans3- ja queer-tutkimukselle4. Tämän lisäksi 

inspiroidun kriittisen perhetutkimuksen perinteestä. Paikantuneisuuteni on oleellinen lähtökohta 

tutkielmalleni ja feministinen ”henkilökohtainen on poliittista” -slogan on vahvasti läsnä tutkielmassa 

queer-identiteettini takia. ”Henkilökohtainen on poliittista” on niin ikään toisen aallon feministien (n. 

1960–1980) tutuksi tekemä slogan, jolla pyrittiin tekemään näkyväksi yksityinen-julkinen-jakoa (de 

Lauretis 1984: 184–185; Rossi 2015: 73; Karhu 2020: 246, 250). Yksityisen piiriin kuuluvia kysymyksiä, 

kuten sukupuolta, seksuaalisuutta sekä perhettä, ei nähty/nähdä poliittisesti merkittävinä 

kysymyksinä. Yksityinen-julkinen-dikotomia kuuluu sarjaan muita dikotomioita, joita feministisessä 

tutkimuksessa ja teoretisoinnissa on haastettu laajasti (Liljeström ja Koivunen 1996: 284; Pulkkinen 

1998: 203; Werner 2005: 13–14; Sedgwick 2008: 11; Rossi 2015: 84). 

 
1  ”Cissukupuolisen ihmisen syntymässä määritelty sukupuoli on se sukupuoli, johon hän itse identifioituu.” 
(Lahti, Aarnio, Moring & Kerppola 2020b: 329) Käsite cis voidaan nähdä samaan tapaan kuin 
heteroseksuaalisuus, joka niin ikään tuotiin esiin homoseksuaalisuuden kautta (Järviö 2018: 40; kts. myös 
Foucault 2020). 
2 Ydinperhenormien haitallisuudesta ja väkivaltaisuudesta  on kirjoitettu paljon feministisen tutkimuksen piirissä 
(kts. esim. Lidman 2015). 
3  ”Trans(ihminen) tarkoittaa ihmistä, jonka sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaisu eroaa joskus tai aina 
niistä odotuksista, joita kohdistuu hänelle syntymässä määritettyyn sukupuoleen. Transihmisiin kuuluvat 
transmiehet- ja naiset, muunsukupuoliset ja transvestiitit.” (Lahti, Aarnio, Moring & Kerppola 2020b: 331). 
4 Transtutkija Susan Stryker on muun muassa todennut, että trans- ja queer-tutkimus ovat kuin keskenään 
nahistelevat ilkeät kaksoset (evil twins) (Stryker 2004; kts. myös Stryker 1994; 2016). 
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Tutkielmani tarkoituksena on tuottaa lisätietoa sateenkaariperheistä kuuntelemalla ja 

haastattelemalla heitä sekä tehdä tilaa sateenkaariperheiden äänelle ja kokemuksille suhteessa heistä 

käytävään sateenkaaripoliittiseen diskurssiin. Lisäksi tutkimuksellani haluan auttaa 

Sateenkaariperheet ry:n5 toimintaa valaisemalla Suomessa asuvien sateenkaariperheiden 

arkikokemuksia. Toisin sanoen tavoitteenani on tuottaa tietoa yleiseen yhteiskunnalliseen käyttöön 

päätöksenteon tueksi ja edistää sateenkaariperheiden asemaa yhteiskunnassa. Seuraavaksi avaan 

tutkimukseni lähtökohtia tarkemmin sekä määrittelen mitä tarkoitan sateenkaariperheellä tässä 

tutkielmassa. 

1.1. MIKÄ (SATEENKAARI)PERHE? 

Suhtaudun normatiiviseen perheen käsitteeseen kriittisen perhetutkimuksen perinteen mukaisesti 

kyseenalaistavasti, sillä perhettä ei tulisi käsittää yksiselitteisesti (Forsberg 2003: 7–8; Yesilova 2009; 

Moring 2013). Perhe on tärkeä tutkimuskohde, koska monet yhteiskunnalliset muutokset eletään, 

koetaan ja ratkaistaan perheissä (Forsberg 2003: 7–8; Yesilova 2009: 11; Moring 2013: 45; Pirskanen 

& Erola 2018: 14–17). Perheellä on keskeinen merkitys ihmisten arjessa (Heller 1984: 30–31; Forsberg 

2003: 8,13), varsinkin yhteiskunnan normeja ja sääntöjä oppiessa (Heller 1984: 6). Itse perhe-termi on 

myös laajasti käytössä suomen kielessä, ja sitä käyttävät niin ammattilaiset kuin maallikot (Forsberg 

2003: 12–13; Yesilova 2009: 18). 

Yhteiskunnan rakenteellinen heteronormatiivisuus on saanut aikaan niin sanottuja ”luomuksia” ja 

käytänteitä, kuten heteropariskunnan ja heidän muodostaman ydinperheen (Ahmed: 2006: 84; 

Moring 2013: 46–47; Rossi 2015: 51), joista on tullut niin sanotusti yhteiskuntamme kulmakivi. 

Ydinperhe ideana ja ihanteena on siis institutionalisoitunut ja syvällä yhteiskuntamme rakenteissa 

(Rossi 2015: 66; Alasuutari 2018: 186). Ydinperhe on kuitenkin suhteellisen uusi idea ja instituutio 

(Nätkin 2003: 18; Yesilova 2009: 20–21, 24–25). 1700–1800-luvuilta eteenpäin perheestä alettiin 

puhua julkisuudessa ja 1900-luvun taitteessa poliittiset hankkeet konkretisoivat ajatusta 

ihanteellisesta perheestä (Yesilova 2009: 24–25). Sosiologi Katja Yesilovan (emt., 24) mukaan tämä 

manifestoitui esimerkiksi vuonna 1915 julkaistussa Tietosanakirjassa, jossa perhe määriteltiin 

”inhimilliseksi pienoisyhteiskunnaksi, jonka isä, äiti ja lapset muodostavat”. Ydinperhettä pidetään 

perinteisenä ja normaalina perheenä sekä yleisenä synonyyminä perheelle (Forsberg 2003: 7,9; Nätkin 

2003: 16–17, 37; Yesilova 2009: 26–27, 33–35, 37, 206). Ydinperhe on käsitetty ennen varsin kapeasti. 

Esimerkiksi Yesilovan (2009) teoksesta on luettavissa, että sateenkaariperheet eivät mahdu 

 
5 Sateenkaariperheet ry on Suomessa toimiva ruohonjuuritason lastensuojelu- ja perhejärjestö. Järjestö tekee 
muun muassa ihmisoikeustyötä, perhepolitiikan kehittämistyötä, lapsi-, nuoriso- ja perhetyötä, sosiaali-, terveys- 
ja koulutuspalveluiden kehittämistyötä sekä moninaisuuskasvatustyötä. Sateenkaariperheet ry. 
https://sateenkaariperheet.fi/yhdistys/sateenkaariperheet-ry/ (haettu: 19.02.2021). 
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ydinperheen käsitteeseen ja ihanteeseen (emt., 17). Samoin sosiaalityön professori Hannele Forsberg 

(2003) kirjoittaa vain miehen ja naisen muodostamista ydinperheistä (emt., 10), joten ydinperhe on 

tarkoittanut ainoastaan isää, äitiä ja lapsia. Heteronormatiivisuus ohjaa ajattelua ja luo kuvaa isästä, 

äidistä ja lapsista selviönä, kuin luonnollistuneena ilmiönä eli ainoana vaihtoehtona, 

kyseenalaistamattomana. Ikään kuin ei olisi olemassa muita vaihtoehtoja ydinperheelle. Nykyään 

ydinperhe on kuitenkin laajentunut käsittämään myös osan sateenkaariperheistä eli kahden 

vanhemman perheet, joissa on lapsia (kts. esim. Jämsä 2007: 165–166). Myös haastatteluaineistossani 

eräs vanhempi kuvasi perhettään sanoilla ”kahden äidin muodostama ydinperhe”. Ydinperhe on 

ideana silti poissulkeva sen sisältäessä ainoastaan kaksi lähivanhempaa ja lapset. Muita 

sateenkaariperheiden muotoja ovat esimerkiksi kolmi- ja neliapilaperheet sekä moniskuntien 

muodostamat perheet. Apilaperheissä lapsen tai lasten vanhemmuuden jakaa useampi eri 

perheyksikkö, esimerkiksi naisparin ja itsellisen miehen tai miesparin kokonaisuus muodostaa 

apilaperheen. Moniskuntien muodostama perhe taas tarkoittaa perhettä, jossa aikuiset elävät 

monisuhteessa ja jakavat lapsen tai lasten vanhemmuuden yhdessä.6 

Ajatus sateenkaariperheestä on varsin uusi, sillä kuten toin aiemmin esiin, viimeiset sata vuotta perhe 

on nähty pelkästään heteronormatiivisesta näkökulmasta (Forsberg 2003: 13; Nätkin 2003: 32; Jämsä 

2007: 165; Yesilova 2009: 20–21, 24–25; Aarnio, Lahti, Moring & Kerppola 2020: 15; Moring 2020: 117–

118). Voisi sanoa, että perhe-termin laajentuminen ja tietyltä osin hajoaminen (Forsberg 2003: 10; 

Nätkin 2003: 31–32; Rossi 2015: 73) on johtanut siihen, että perhekäsitys on moninaistunut. Perhe-

termin muutoksen myötä nykyään myös monet sateenkaariperheet haluavat tulla kohdatuiksi 

nimenomaan perheinä (Forsberg 2003: 13). Toisaalta tämä on johtanut siihen, että sateenkaariperheet 

ja lahjasoluhoidot ovat herättäneet ajoittain kiivasta keskustelua perheen rajoista, etiikasta ja 

moraalista (Forsberg 2003: 8; Yesilova 2009: 23–24; Ahmed 2018: 188–189). 

Teoksessaan Tunteiden kulttuuripolitiikka (Ahmed 2018) queer-teoreetikko Sara Ahmed puhuu 

queeristä perheestä (queer family), mutta suomentaja Elina Halttunen-Riikonen toteaa viitteissä, että 

suomennoksessa käytetään suomen kieleen vakiintunutta ilmaisua ”sateenkaariperhe” (emt., 289, 

viite 414). Mielestäni tämä on hyvä valinta ja myös minä käytän tässä tutkimuksessa ilmaisua 

sateenkaariperhe. Näen sen olevan toimiva ratkaisu, sillä esimerkiksi jo edellä mainitun Suomessa 

toimivan lapsi- ja perhejärjestön Sateenkaariperheet ry:n nimessä on kyseinen termi. 

Sateenkaariperhe- ja sukupuolentutkija Anna Moring (2013) tuo väitöskirjassaan esiin, että 

 
6 Esimerkiksi Sateenkaariperheet ry:n ja Setan sivuilta löytyy lisää tietoa erilaisista perhemuodoista, 
vanhemmuuksista sekä seksuaali- ja sukupuoli-identiteetteihin liittyvistä termeistä. Sateenkaariperheet ry. Mikä 
sateenkaariperhe? https://sateenkaariperheet.fi/tietoa-ja-koulutusta/mika-sateenkaariperhe/ (haettu: 
19.02.2021). Seta. Sateenkaarisanasto. https://seta.fi/sateenkaaritieto/sateenkaarisanasto/. 
(haettu:19.02.2021). Vanhemmuuksista ja sateenkaariperheestä myös Moring (2013: 54–58). 
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sateenkaariperhe sanana on usein lapsikeskeinen (emt., 55; kts. myös Alasuutari 2020: 168; Jämsä 

2007). Moringin mukaan sateenkaariperhe sanana on myös naisparikeskeinen, jättäen ulkopuolelle 

perheiden kirjon ja monimuotoisuuden. Moringin mukaan kyse on mediakuvastojen ja tekstien 

luomasta representaatiosta, joka ylläpitää ajatusta siitä, että (cis)naisparit nähdään ainoana 

sateenkaariperheen muotona. (Moring 2013: 55.) Näen, että tämä käsitys on kuitenkin murroksessa. 

Aineistossani on esimerkiksi kumppanuusvanhemmuus-tyyppinen perhe, sekä transtaustaisen naisen 

uusperhe. Aineistossani nousi myös naisparikeskeisyyden kritiikkiä, jonka niin ikään Moring nostaa 

esiin. Moringia mukaillen näen kuitenkin, että sateenkaariperhe on vakiintuneen asemansa takia 

pätevä termi (Moring 2013: 56; Moring 2020: 117–118). Lisäksi näen, että se on myös käsitteenä avoin 

muutokselle eli sitä ei tarvitse mieltää ainoastaan naisparien perheeksi, vaan sen voi ymmärtää 

kattavaksi sateenvarjokäsitteeksi, joka sisällyttää alleen kaikki sateenkaarevat perhemuodot. 

Käytän sateenkaariperhe-termiä seuraavassa merkityksessä: sateenkaariperheet ovat perheitä, joissa 

yksi tai useampi aikuisista/vanhemmista/huoltajista/päättävistä henkilöistä on sateenkaari-ihminen. 

Tämä sisältää sen, että perheessä voi olla lapsia tai sitten ei (kts. esim. Alasuutari 2020: 179; Alasuutari 

2018: 187). Sateenkaariperhe-sanaa käytetään Suomessa niin järjestökentällä kuin akateemisessa 

piirissä (Jämsä 2007; Moring 2013; Ahmed 2018; Aarnio, Lahti, Kerppola & Moring 2020; Moring 2020; 

Alasuutari 2018; Alasuutari 2020), joten näen sen käytön validina. Tässä maisterintutkielmassa käytän 

termiä sateenkaari-ihminen, kun tarkastelen sateenkaariperheisiin kuuluvia ihmisiä. Tarkoitan 

sateenkaari-ihmisellä ei-heteroseksuaalista ihmistä sekä esimerkiksi transihmisiä, muunsukupuolisia7 

ja intersukupuolisia8 ihmisiä, jotka olemassaolollaan haastavat binääristä sukupuolijakoa (Aarnio, 

Lahti, Moring & Kerppola 2020: 10). Käytän termiä sateenkaari-ihminen, koska se on inklusiivinen 

sisällyttäen sateenkaari-ihmisten kirjon ja moninaisuuden alleen eikä se ylläpidä 

vähemmistöretoriikkaa (emt.; Karhu 2020: 253; Alasuutari 2018: 335, viite 3). Vähemmistöretoriikalla 

tarkoitan tapaa jaotella ihmiset enemmistöön, eli cissukupuolisiin ja/tai heteroseksuaalisiin ihmisiin 

sekä vähemmistöön, eli ei-heteroihin ja/tai ei-cissukupuolisiin; korostaen jälkimmäisten ryhmien 

vähemmistöstatusta. 

Nyt olen tehnyt alustavan katsauksen tutkimukseni aihepiiristä ja tutkimukseni tarpeellisuudesta,  

avannut tutkimukseni lähtökohtia tarkemmin sekä määritellyt, mitä tarkoitan sateenkaariperheellä ja 

sateenkaari-ihmisellä. Seuraavaksi, tutkielmani toisessa luvussa, esittelen aiempaa tutkimusta ja 

taustaa liittyen tutkielmani teoreettiseen viitekehykseen eli queer-, trans- ja 

sateenkaariperhetutkimukseen sekä avaan tarkemmin, mitä tarkoitan sateenkaaripoliittisella 

 
7 ”Muunsukupuolinen ihminen elää naiseuden ja mieheyden rajalla, välillä tai ulkopuolella” (Lahti, Aarnio, Moring 
& Kerppola 2020b: 330). 
8 ”Intersukupuolisella ihmisellä fyysiset sukupuolta määrittävät ominaisuudet eivät ole yksiselitteisesti nais- tai 
miestyypillisiä” (Lahti, Aarnio, Moring & Kerppola 2020b: 329). 
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diskurssilla. Kolmannessa luvussa esittelen teoreettista otettani queer-fenomenologiasta, 

affektiivisuudesta sekä arjesta ja kokemuksista. Neljännessä luvussa esittelen tutkimusaineistoani ja 

menetelmiäni: feminististä tutkimusta, haastattelua aineistonkeruumenetelmänä sekä affektiivis-

diskursiivisuutta aineistonanalyysimetodina. Lisäksi otan tilaa tarkastellakseni ja pohtiakseni 

tutkimusprosessini eettisyyttä sekä tutkijanpositiotani suhteessa tutkimukseni aiheeseen. Viidennessä 

luvussa analysoin keräämääni aineistoa affektiivis-diskursiivisen lähestymistavan avulla. Vastaan 

tutkimuskysymykseeni ja tarkastelen aineistoani queer- ja transteoreettisen viitekehyksen puitteissa. 

Viimeisessä luvussa, teen johtopäätökset tutkimukseni tuloksista ja pohdin jatkotutkimuksen tarvetta. 

2. SATEENKAAREVIA NÄKÖKULMIA: HISTORIAA, NORMEJA JA 

TUTKIMUKSIA 

Yhteiskuntajärjestelmien cis- ja heteronormatiivisten rakenteiden ja ihanteiden takia sateenkaari-

ihmisiä pahoinpidellään, tapetaan ja murhataan ympäri maailmaa joka vuosi9 (Chiam et al. 2020; 

Mendos et al. 2020; ILGA Europe 2021). Lisäksi esimerkiksi homoseksuaalisuus on kriminalisoitu yli 70 

maassa (Mendos et al. 2020) ja transsukupuolisuus 13 maassa (Chiam et al. 2020) eikä muualla 

Euroopan ja Keski-Aasian alueella virallisesti tunnisteta tai tunnusteta muunsukupuolisia olemassa 

oleviksi kuin Maltassa (TGEU 2020a). Suomessa vietettiin suomalaisen sateenkaarihistorian 

merkkipäivää 1.2.202110, kun homoseksuaalisten tekojen rikoslaillisen rangaistavuuden poistumisesta 

tuli 50 vuotta. Tänä vuonna on lisäksi toinen merkittävä päivä, kun 26.6.202111 tulee 40 vuotta 

homoseksuaalisuuden tautiluokituksen poistumisesta Suomessa. (Stålström 1997: 15, 23; Juvonen 

2002: 38, 40–42; Mustola 2007b: 217, 237; Mustola 2007a: 21, 36; Juvonen 2015: 33, 39; Alasuutari 

2018: 188; Lahti, Aarnio, Moring & Kerppola 2020: 17; Moring 2020: 118.) 

Kriminalisointi oli Suomessa voimassa 76 vuotta, vuosina 1894–1971 (Sorainen 2005: 3; Mustola 

2007b: 217). Kuitenkin myös tätä ennen varsinkin miesten välinen seksi nähtiin rikollisena ja 

tuomittavana erityisesti sodomiakiellon perusteella (Mustola 2007b: 217; Rydström 2007: 22). 

Dekriminalisoinnin jälkeen Suomessa säädettiin korkeammat suojaikärajat homoseksille sekä niin 

kutsuttu kehotuskielto eli propagandalaki (Stålström 1997: 225–226, 242, 252–258; Mustola 2007b: 

236, 241–242; Mustola 2007a 20–21, 27, 31; Juvonen 2015: 34–35). Propagandalaki oli voimassa 

vuoteen 1999 saakka, minkä aikana oli hankalaa saada pätevää tietoa homoseksuaalisuudesta 

 
9 Mustat ja ruskeat transtaustaiset seksityöntekijät ovat murhatilastojen perusteella kaikista suurimmassa 
vaarassa tulla murhatuiksi. Heihin kohdistuvista murhista on puhuttu myös epidemiana (kts. HRC 2020; TGEU 
2020b). 
10 Sateenkaarihistorian ystävät ry. Suomen sateenkaarihistorian aikajana. https://sateenkaarihistoria.fi/aikajana/ 
(haettu: 21.03.2021). 
11 em. 
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(Mustola 2007b: 238, 243; Mustola 2007a: 27; Aarnio, Lahti, Moring & Kerppola 2020: 17). 

Kriminalisointi, patologisointi ja syrjivät lait ovat olleet erittäin vahingollisia Suomen sateenkaari-

ihmisille, ja lainsuojattomuus, näkymättömyys ja valtiovallan kontrolli voidaan ymmärtää väkivallan 

muodoiksi, joilla seksuaali- ja sukupuolinormeja ylittäneitä on pyritty hallitsemaan. Väkivallalla viittaan 

tässä yhteiskunnalliseen ulossulkemiseen, stigmatisointiin, syrjintään sekä monenlaisen fyysisen 

väkivallan uhkaan. (Pulkkinen 1998: 180; Alasuutari 2018: 188; Moring 2020: 118). 

Kriminalisointi, patologisointi ja lainsäädäntö ovat kuitenkin vain niin sanotusti 

sateenkaarivastaisuuden jäävuorenhuippu. Kyse on ollut lakien lisäksi suomalaisen yhteiskunnan 

heteronormatiivisuudesta ja heteroihanteista. Normit ylläpitävät sosiaalista järjestystä, joista jotkut 

ihmiset hyötyvät enemmän kuin toiset. Normit eivät ole sääntöjä tai lakeja, mutta ne ilmenevät 

sosiaalisissa käytännöissä tietyn tyyppisen toiminnan tai olemisen normalisoimiseksi. Sateenkaari-

ihmisten elämään normit vaikuttavat suuresti, sillä sukupuoli ja seksuaalisuus ovat vahvasti 

kontrolloituja erilaisten normien avulla. (Butler 2004b: 30, 36, 41–42; Butler 2006: 25; Rossi 2015: 18–

20; Karhu 2016: 827–830; Karhu 2017: 11, 18, 23; Ahmed 2018: 24, 194–195; Järviö 2018: 31; Foucault 

2020: 34–39, 65, 78, 89, 106–110.) Esimerkiksi erilaisten normien oikeuttamana ja normatiivisten 

käsitysten takia Suomessa on muun muassa katsottu avioliiton olevan rikkoutumaton liitto sekä 

vuoteen 2017 asti mahdollinen vain heteropareille; homoseksuaalisuus oli rikos vuoteen 1971 saakka 

ja tauti vuoteen 1981 saakka. Lisäksi transihmisiä edelleen pakkosterilisoidaan. (Honkasalo 2018; 

Järviö 2018: 31.) 

Suomalaisessa tutkimuskirjallisuudessa esimerkiksi Kaskisaari (1997), Charpentier (2001) ja Vuori 

(2004) ovat käsitelleet homo- ja lesboparisuhteiden herättämää diskurssia. Nämä edellä mainitut 

tutkimukset avaavat minulle käsitystä siitä, millaista sateenkaaripoliittista diskurssia on käyty 1990-

luvulla ja 2000-luvun alussa Suomessa. Näissä tutkimuksissa nousee esiin muun muassa 

konservatiivinen ja kristillinen aspekti, huoli ydinperheen murenemisesta sekä ajatus 

heteroseksuaalisuuden luonnollisuudesta ja normatiivisuudesta. Anna Moringin väitöskirja vuodelta 

2013 (Moring 2013) on tällä hetkellä ainoa väitöskirja, joka käsittelee sateenkaariperheitä Suomessa. 

Moringin väitöskirja on toiminut tärkeänä taustakirjallisuutena sekä lähteenä tutkimukselleni. Moring 

käsittelee sateenkaariperheiden asemaa Suomessa sekä niin kutsuttua sateenkaariperhepuhetta. 

Transtematiikkaa käsittelee tutkija Julian Honkasalo (2018). Honkasalo tarkastelee suomalaisia trans- 

ja queer-perheitä sekä suomalaista transterveydenhuoltoa ja transihmisten sterilisaatiopakkoa 

Suomessa. Honkasalo tuo myös esiin, että avustettua lisääntymistekniikkaa ei tarjota transihmisille tai 

queer-pariskunnille (Honkasalo 2018, 45; kts. myös Homanen 2018: 25–26). Honkasalon käsittelemää 

lakia on hiljattain muutettu ja hoitoja on annettu vuodesta 2020 eteenpäin myös muille kuin 

(cis)heteropareille. Vuoteen 2020 asti suomalainen julkinen terveydenhuoltojärjestelmä on kuitenkin 
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suoraan syrjinyt kaikkia, jotka eivät ole olleet (cis)heteroseksuaalisessa suhteessa. 

Sukupuolentutkimuksesta väitellyt Varpu Alasuutari (2018) taustoittaa tutkimuksessaan queer-

näkökulmaa perheisiin ja tunteisiin. Alasuutari viittaa antropologi Kath Westonin teokseen Families 

We Choose (1997), joka on queer-perhetutkimuksen klassikkoteos. Alasuutari ja Weston 

argumentoivat, etteivät biologia ja verisiteet aina ole merkitseviä tekijöitä perheen muodostumiselle. 

Suomalaista (sateenkaari)perhetutkimusta edustaa myös Lahti, Aarnio, Moring ja Kerppola (2020a), 

sekä Eerola ja Pirskanen (2018), joiden julkaisuissa käsitellään kattavasti erilaisia 

(sateenkaari)perheisiin liittyviä kysymyksiä, tunteita ja affektiivisuutta. Ulkomaisia ja kansainvälisiä 

vastaavia tutkimuksia edustavat muun muassa Hanssen (2012), Sanger ja Taylor (2013), Nay (2015) ja 

Juvonen ja Kolehmainen (2018). 

Aiemman tutkimuksen perusteella varsinkin suomalaisten sateenkaariperheiden arkea ja kokemuksia 

on kartoitettu ja tarkasteltu vain vähän. Tutkimukseni tuo lisää arvokasta tietoa sateenkaariperheiden 

eletyistä, arkisista kokemuksista ja sateenkaaripoliittisen diskurssin vaikutuksista 

sateenkaariperheiden arkeen. Uutta näkökulmaa tuo myös sateenkaariperheiden haastatteleminen 

sateenkaaripoliittisen diskurssin vaikutuksista sekä affektiivis-diskursiivisen analyysimetodin käyttö. 

Seuraavaksi määrittelen sateenkaaripoliittisen diskurssin sekä avaan mitä tarkoitan poliittisuudella 

tässä tutkielmassa. 

2.1. SATEENKAARIPOLIITTINEN DISKURSSI 

Radikaalifeministien tutuksi tekemä ”henkilökohtainen on poliittista” -slogan (de Lauretis 1984: 184–

185; Rossi 2015: 73; Karhu 2020: 246, 250) mukailee vahvasti käsitystäni poliittisuudesta ja politiikasta. 

Näkemykseni mukaan politiikka ja poliittisuus eivät ole oma alueensa, joka voidaan erottaa muusta 

elämästä. Sen sijaan politiikka on läsnä myös arjessa, ja ihmiset tekevät poliittisia valintoja päivittäin 

(Pulkkinen 1998: 207–209; Rossi 2015: 73). Queer-tutkija Leena-Maija Rossi on kirjoittanut, että 

politiikassa on kyse merkityksistä (Rossi 2015: 73). Rossi kysyy osuvasti ”millaiset kokoonpanot 

nauttivat lainsäädännön suojaa perheinä? [K]etkä saavat edustaa perhettä? (emt., kursiivit 

alkuperäisessä). Sukupuolentutkimuksen professorin ja filosofi Tuija Pulkkisen (emt., 158, 207) tavoin 

ymmärrän sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset poliittisina kysymyksinä. Pulkkinen on 

myös todennut, että sukupuoli- ja seksuaali-identiteetit ovat poliittisia kategorioita (Pulkkinen 1998: 

154–156,158, 181; kts. myös Rossi 2015: 93, 98–99, 107). Samaan henkeen protoqueerfeministi 

Monique Wittigin mukaan sukupuolen kategoria on ”se poliittinen kategoria, joka tekee 

yhteiskunnasta perustaltaan heteroseksuaalisen” (Wittig 1992: 5; Butler 2006: 47, kursiivit lisätty). 
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Määrittelen sateenkaaripoliittisen diskurssin tarkoittavan keskustelua ja kielenkäyttöä, joka koskettaa 

sateenkaariperheitä12. Toisin sanoen kyse on keskustelusta ja kielenkäytöstä, jossa 

sateenkaarikysymykset esitetään (poliittisena) ongelmana tai jossa määritellään syitä, ratkaisuja sekä 

argumentteja niin puolesta kuin vastaan. Lisäksi se kattaa alleen diskurssin, joka tiedostaen tai 

tiedostamatta sulkee sateenkaariperheet ulkopuolelleen ja näin laskee heidät toisarvoisiksi perheiksi. 

Lasken sateenkaaripoliittiseksi diskurssiksi muunkin kuin vain lainsäädöllisen sekä puoluepoliittisen 

keskustelun: median julkaisut ja ohjelmat13, niin sanotut arkiset kahvipöytäkeskustelut ja muun 

vapaamuotoisen kommunikoinnin sekä virastojen ja instituutioiden viestinnän, lausunnot ja muun 

tiedottamisen (vrt. Stormhøj 2002: 39, 52, viite 3). Ymmärrän, että sateenkaaripoliittinen diskurssi voi 

tarkoittaa myös positiivista diskurssia, mutta tässä tutkielmassa tarkoitan sillä negatiivista diskurssia 

sateenkaari-ihmisistä ja heidän perheistään. Käsitän sateenkaaripoliittisen diskurssin lähtökohtaisesti 

negatiiviseksi, koska haluan tuoda esiin suomalaisen yhteiskunnan cis- ja heteronormatiivisuutta ja 

näiden normien väkivaltaisuutta. Toisaalta tiedostan, että normit eivät ole itsestään väkivaltaisia, vaan 

aina on mahdollisuus normien toisin asuttamiseen ja tekemiseen (Karhu 2017: 11, 33, 39, 60, 119–120, 

133). Sateenkaaripoliittinen diskurssi on siis avoin muutokselle ja uudelleen määrittelylle, eli se ei ole 

muuttumaton eikä esittämäni määritelmä ole iänikuinen. 

Väitän, että sateenkaari-ihmisenä ja -perheenä oleminen ja eläminen on lähtökohtaisesti poliittista, 

koska kyse on heteronormeja sekä -ihanteita haastavasta ja murtavasta elämisestä ja olemisesta. 

Näen, että sateenkaari-ihmiset ja -perheet häiritsevät, kyseenalaistavat ja purkavat olemassaolollaan 

suomalaisen yhteiskunnan syviä heteronormatiivisia ytimiä. Ytimien vavisuttamiseen kuitenkin 

vastataan usein viharikoksin, väkivalloin ja huuteluin tai queer-ihmisten olemassaolon 

kyseenalaistaen. Tämän sateenkaari-ihmiset joutuvat kokemaan ja kuulemaan sen takia, että he eivät 

mahdu ahtaaseen heteronormativiiseen muottiin. (Pulkkinen 1998: 160; Ahmed 2006: 107.) Anna 

Moring (2013) avaa sateenkaariperheiden poliittisuutta hyvin väitöskirjansa johdannossa: 

”Sateenkaariperheistä puhutaan, niiden asemaa pohditaan ja jokaisella on mielipide – puolesta tai 

vastaan, koska sateenkaariperheet asettuvat poikkiteloin ja kummallisiin asentoihin suhteessa 

lainsäädäntöön, yhteiskunnallisiin normeihin ja ihanteisiin” (emt., 10, kursiivit lisätty). 

Sateenkaaripoliittisen diskurssin yksi tärkeä ulottuvuus on sen normeja vahvistava ulottuvuus, joka voi 

ilmetä vihana, inhona, vastenmielisyytenä, mitätöintinä, vähättelynä, poissulkemisena, häirintänä ja 

syrjintänä eli väkivaltana (kts. FRA 2020). Sateenkaari-ihmisille tästä aiheutuva pelko ja varovaisuus on 

yksi osa, johon tutkimukseni hakee vastausta. Haastatteluissa kohdistin kysymyksiä muun muassa 

 
12 Ja muuta sateenkaariyhteisöä mutta tämän tutkielman kohteena on erityisesti sateenkaariperheet. 
13 Käsitän median tässä maisterintutkielmassa hyvin laajasti. Eli tarkoitan sillä sosiaalista mediaa, perinteistä 
printtimediaa, televisiota ja muita median muotoja.    
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tiloihin, matkustamiseen ja esimerkiksi asuinpaikan valintaan sekä heteronormatiivisten oletusten 

korjaamiseen ja väärinoletusten kumoamiseen niin työpaikoilla kuin perheen ja läheisten kanssa. 

Tutkielmani kannalta tärkeitä kysymyksiä ovat: näkyykö todelliset ja kuvitellut uhat perheiden arjessa 

varovaisuutena? Miten varovaisuus ja uhat mahdollisesti Sara Ahmedia (2018) lainatakseni liikuttavat 

heitä? Eli, miten haastateltavani toimivat arjessa? Toisin sanoen, miten sateenkaaripoliittinen diskurssi 

vaikuttaa arkisiin toimintoihin ja valintoihin liittyen esimerkiksi asuinpaikkaan tai heteronormatiivisten 

oletusten korjaamiseen? Uskaltavatko sateenkaari-ihmiset kertoa omasta perheestään tai arjestaan 

työpaikalla? 

Yksi osa sateenkaaripoliittista diskurssia on keskustelu sukupuolen moninaisuudesta. Aineistossanikin 

nousi moneen kertaan kysymys Suomen translaista14 ja sen ongelmallisuudesta: transsukupuolisuutta 

käsitellään yleensä medikalisoivasti ja patologisoivasti, mikä liittyy vahvasti translakiin ja sen 

vaatimuksiin. Feministinen transtutkija Susan Stryker on verrannut transsukupuolisuutta hirviöön 

(monster) ja hirviömäisyyteen (monstrous) (Stryker 1994: 238–244). Normista poikkeava trans 

nähdään siis hirviömäisenä normatiivisen cissukupuolen rinnalla. Cissukupuoli taas on mauton, 

hajuton sekä näkymätön, johon trans- ja intersukupuolisuutta verrataan, mikä luo cissukupuolelle 

normatiivisen valta-aseman, joka mahdollistaa sen kyseenalaistamattomuuden (Vähäpassi 2017: 52; 

Järviö 2018: 40). Näen, että samalla tämä asema tekee ei-cissukupuolisista ruumiista näkyviä jopa 

äärimmäisyyteen saakka. Monille transihmisille ja ei-binäärisille ihmisille tämä on hyvin vaikea 

kysymys arjessa. Se, ettei niin sanotusti mene läpi (pass) cisihmisestä voi aiheuttaa suurta 

vähemmistöstressiä ja altistaa sekä fyysiselle että henkiselle väkivallalle. Tietenkään kaikki eivät halua 

tai edes voi mennä läpi, eikä niin sanotun läpimenon tulisi edes olla vaatimus. Tutkielmani kannalta 

tärkeää on se, miten kysymykset liittyen sukupuolen moninaisuuteen mahdollisesti näkyvät tai 

vaikuttavat perheiden arkeen. 

Ahmedin (2018) mukaan arkijärjellä voisi ajatella, että kaikkein haavoittuvimmat olisivat eniten 

peloissaan. Ahmed kuitenkin näkee asian niin, että kaikkein vähiten vaarassa olevat ovat eniten 

peloissaan (emt., 68). Voisi siis ajatella, että (cis)heterot pelkäävät menettävänsä ainutlaatuisen 

oikeutensa, jonka yhteiskunta heille on luonut toiseuttamalla sateenkaari-ihmisiä. Toiseuttamisen 

takia muun muassa jotkut tilat ovat niin ikään sallittuja vain tietynlaisille ihmisille (emt., 70). Ahmed 

esimerkiksi puhuu siitä, että jotkut tilat ovat heteroseksuaalistettuja, mikä näkyy esimerkiksi siten, että 

kadulla käsikkäin kulkeva queer-pariskunta saa peräänsä huutelua (Ahmed 2006: 107; Ahmed 2018: 

194). Normeja vahvistavat väkivaltaiset, sateenkaarivastaiset kommentit, jotka ”laittavat ihmisen pois 

paikoiltaan” ovat merkittäviä, sillä tällaisten kommenttien takia ihminen menettää 

 
14 Finlex. Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta. https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020563 
(haettu: 12.04.2021). 
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itsemääräämisoikeutensa ja kadottaa ympäröivän kontekstin joutuessaan jonkun toisen 

määrittelemäksi (Butler 1997a: 4, 26; Mills 2012: 160–161; Ahmed 2018: 81–82). 

Sateenkaariperheet ry nostaa nettisivuillaan esiin, että heitä auttaisi tutkimus, joka käsittelee 

perheenjäsenten arkikokemuksia sekä kuuntelee perheiden omaa ääntä15. Tutkimuksessa keskityn siis 

perheiden kokemuksiin ja haastattelujen kautta nouseviin teemoihin, eli tutkimukseni ei kohdistu 

siihen, mitä sateenkaaripoliittinen diskurssi on, vaan mitä se tekee. Tutkimus kohdistuu 

sateenkaaripoliittisen diskurssin vaikutuksiin, sen affektiiviseen ulottuvuuteen ja siihen, mitä 

sateenkaaripoliittisen diskurssin affektiivisuus saa aikaan. Miten se näkyy perheiden arjessa 

materiaalisesti ja ruumiillisesti? Seuraavaksi lähestyn maisterintutkielmani teoreettista viitekehystä, 

avaan tarkemmin tutkielmani lähestymistapaani ja keskeisiä käsitteitäni. 

3. QUEER-TEORIA JA -TUTKIMUS 

Pakko, sopimus, mieli, matriisi ja normi – rakkaalla lapsella on monta nimeä. Protoqueerfeministiset 

kirjoittajat ja ajattelijat Adrienne Rich ja Monique Wittig käyttävät termejä pakkoheteroseksuaalisuus 

(Rich 2003), heteroseksuaalinen sopimus (Wittig 1992) ja heteromieli (emt.) kuvastamaan 

yhteiskunnan heteronormatiivisuutta. Nykyisen queer-teorian klassikoihin kuuluvan filosofi ja queer-

tutkija Judith Butlerin (mm. Butler 1993a,b; 2004b; 2006) ajattelun taustalla ovat molemmat edellä 

mainituista teoreetikoista (Pulkkinen 1998: 179; Butler 2006: 251, viite 6; Baril 2007: 63, viite 7; Rossi 

2015: 15–16, 28, 36–37; Karhu 2016: 827–830; Karhu 2017: 23–27). Ymmärrän queer-teorian 

keskeiseksi osaksi feminististä teoretisointia, kuten esimerkiksi queerin ja feminismin suhdetta 

pohtinut Tuija Pulkkinenkin on todennut (Oksala & Werner 2005: 124–125; kts. myös Pulkkinen 1998). 

Näen, että sana queer kuvaa jokaista sateenkaari-ihmistä ja LHBTIQA+-yhteisön16 jäsentä, sillä he kaikki 

yhteisönä rikkovat ja murtavat konventionaalisia sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä normeja, 

joiden tarkastelu on olennaista queer-tutkimuksessa (esim. Chetcuti 2012; Motschenbacher & Stegu 

2013; Moring 2013; Karhu 2016; Karhu 2017; Järviö 2018; Rossi 2015; Rossi 2017). Filosofi ja 

sukupuolentutkija Sanna Karhu (2017) on kirjoittanut Judith Butlerin normikäsityksen 

kahtalaisuudesta. Hänen mukaansa normit voivat olla väkivaltaisia ja rajoittavia, mutta eivät missään 

nimessä ainoastaan väkivaltaisia. Aina on mahdollisuus tehdä toisin, tehdä vastarintaa ja toistaa 

normeja toisin. (emt., 11, 33, 39, 60, 119–120, 133.) Normeihin liittyy kuitenkin vahvasti 

 
15 Sateenkaariperheet ry. Tutkimuksia, opinnäytetöitä ja opinnäytetyöideoita. 
https://sateenkaariperheet.fi/tietoa-ja-koulutusta/tutkimuksia/ (haettu: 20.02.2021).  
16 ”Kirjainlyhenteet viittaavat seksuaalisuudeltaan, sukupuoli-identiteetiltään, sukupuolen ilmaisultaan ja/tai 
määrittelyltään cis- ja heteronormista ’poikkeavia’ ja rikkovia ihmisiä sekä identiteettejä: L=lesbot, H=homot, 
B=biseksuaalit, T=transsukupuoliset ja trans-ihmiset, I=intersukupuoliset, Q=queerit, A=aseksuaalit, +=muut, 
jotka eivät ole erikseen mukana omalla kirjaimellaan” (Lahti, Aarnio, Moring & Kerppola 2020b: 330). 
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epäonnistuminen. Butler (2006: 234–236, 243) näkee, ettei kukaan, edes (cis)heterot, voi onnistua 

normien toistamisessa täydellisesti, sillä normien vaatimukset ovat saavuttamattomia. Queer-tutkija 

Jose Esteban Muñozin mukaan erityisesti queerit ovat ihmisiä, jotka ovat epäonnistuneet normien 

toistamisessa. Muñoz (1999: 39) näkee, että queerit ovat epäonnistuneet vastaamaan cis- ja/tai 

heteronormatiivisuuden interpellaatioon, althusserlaisittain sanottuna (kts. Althusser 1984: 126–129). 

Interpellaatio liittyy filosofi Louis Althusserin (1984) teoretisointiin, jonka mukaan subjekti muodostuu 

interpellaatiossa eli kutsumisessa, jossa on läsnä valta. Althusser käsittelee siis subjektiksi tulemisen 

prosessia, jossa subjekti tulee ymmärrettäväksi. Interpellaatiossa on toisin sanoen kyse siitä, että se 

kutsuu subjektit kääntymään kutsuhuutoon ”hei, te siellä!” (Althusser 1984: 129). Althusser avaa 

interpellaatiota seuraavasti: ”miksi [vastata kutsuun]? Siksi, että hän [subjekti] on tunnistanut kutsun 

’todella’ tarkoittaneen häntä itseään, että ’juuri häntä (eikä ketään muuta) on kutsuttu’” (emt., 129, 

kursiivit alkuperäisessä). Queerit eivät ole vastanneet tähän kutsuhuutoon Muñozin mukaan ja näin 

he ovat muodostaneet queer-subjektiviteetin (Muñoz 1999: 39).17 

Samaa mieltä epäonnistumisesta Muñozin kanssa on queer-teoreetikko Jack Halberstam (2011: 89), 

joka tarkastelee epäonnistumista käsitteellä queer art of failure, jonka voisi vapaasti suomentaa 

tarkoittamaan queerin epäonnistumisen jaloa taitoa. Halberstamin (emt., 120–121) mukaan 

epäonnistuminen voi olla tuottavaa ja cis- ja heteronormatiivisuuden kritiikkiä. Epäonnistuminen 

normien vaatimuksissa on siis Muñozille ja Halberstamille tahallista epäonnistumista, normien 

murtamista ja rikkomista. Silti normeissa epäonnistuminen voi olla vaarallista, kuten toin aiemmin 

esiin tutkielmani toisessa luvussa. Epäonnistumisen vaarallisuutta on painottanut erityisesti Judith 

Butler (Butler 2004b: 8, 213–214; Karhu 2016: 834; Karhu 2017: 11, 19, 32–33; kts. myös Ahmed 2018: 

195–196). Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan tarkemmin queer-tutkimuksellista katsontakantaani: 

queer-fenomenologiaa. Sitten avaan käsitystäni affektiivisuudesta (3.2.). Tämän jälkeen käsittelen 

arkea, kokemuksia ja materiaalisuutta (3.3.). 

 

 

 

 

 

 
17 Judith Butlerin mukaan queerit taas ovat vastanneet loukkauksiin ja vihapuheeseen, kuten sanaan queer, jota 
hän tarkastelee althusserlaisittain interpellaation muotona (Bulter 1993b: 18–19; kts. myös Butler 1997a). Myös 
Sara Ahmed käyttää althusserlaista kieltä teoksessaan Tunteiden kulttuuripolitiikka (2018: esim. 32, 78, 192, 222–
223). 
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3.1. QUEER-FENOMENOLOGISIA SUUNTAUKSIA 

Kirjassaan Queer Phenomenology (2006) Ahmed yrittää niin sanotusti queeriyttää fenomenologiaa 

(emt., 1, 4–5) ja hän hyödyntää siinä erityisesti Adrienne Richin (2003) käsitettä 

pakkoheteroseksuaalisuus (Ahmed 2006: 84; Ahmed 2018: 189, 288, viite 408). Fenomenologia on 

filosofian osa-alue, jonka ydin on eletyissä kokemuksissa, liikkumisessa ja suuntautumisessa kohti 

erilaisia objekteja (Ahmed 2006: 2). Subjektin liikkuessa ja suuntautuessa kohti objekteja ovat 

ratkaisevassa roolissa toistuvat ja tavalliset, arkiset toimet (emt.). Queer-fenomenologia ohjaa 

huomiomme kohti erilaisia objekteja ja jopa kohti vikuroivia18, kaarevia, vinoja, outoja tai poikkeavia 

objekteja, eli kohti queer-objekteja (emt., 3). 

Sara Ahmedin queer-fenomenologisen affektiivisuuden analysointiin on vaikuttanut oleellisesti myös 

Judith Butlerin (mm. Butler 1993a,b; 2004b; 2006) queer-teoretisointi, erityisesti performatiivisuuden 

ja heteronormatiivisuuden analysointi. Heteronormatiivisuudella tarkoitan tässä tutkimuksessa 

sortavia normeja ja rakenteita, jotka tekevät queer-elämistä näkymättömiä ja pakottavat queer-

elämät näkymättömiksi (Ahmed 2006: 91–96). Toisaalta sateenkaari-ihmisiin liittyy myös 

hypervisuaalisuus: heidän ei anneta olla rauhassa, koska esimerkiksi jo kadulla käsi kädessä kävely 

herättää huomiota (Ahmed 2006: 107). Ymmärrän, että queer-fenomenologisessa lähestymistavassa 

on siis kyse eletyistä queereistä kokemuksista, ruumiillisuudesta, affekteista ja elämyksistä ja niiden 

kautta saavutettavasta tiedosta. Eli toisin sanoen, kyse on sateenkaari-ihmisten eletyistä kokemuksista 

sateenkaaripoliittisen diskurssin aallokoissa, kun he luovivat yhteiskunnassamme. Näen, että 

tarkastelemalla queer-fenomenologisesta näkökulmasta sateenkaariperheiden arkea ja kokemuksia, 

voin ottaa hyvin huomioon näitä edellä mainittuja teemoja. (Ahmed 2006: 2, 68.) Seuraavaksi siirryn 

seuraavaan tutkimukseni kannalta oleelliseen käsitteeseen: affektiivisuuteen. 

 

 

 

 

 

 
18 Vikuroida ja vikuroiminen on taidehistorioitsija ja muodintutkija Annamari Vänskän lanseeraama suomennos 
queerille (kts. Vänskä 2006). 
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3.2. AFFEKTIIVISTA LIIKEHDINTÄÄ 

Queer-tutkimuksessa affektiivinen ”käänne” on ollut erityisen merkittävä (Koivunen 2010a: 20; 

Koivunen 2010b: 44–45; Rossi 2017: 3). Tätä ”käännettä” on luonnehtinut moninainen työ 

negatiivisten affektien, kuten menetyksen, kivun, häpeän ja melankolian parissa (Koivunen 2010a: 20; 

Rossi 2017: 3). Feministisessä affektien tutkimuksessa on monta eri perinnettä ja muun muassa niin 

sanottu deleuzeläinen19 kysymys “what does this do?” (Jackson & Massei 2012: 101) on siirtynyt 

feministiseen affektien tutkimiseen. Mediatutkija ja sukupuolentutkimuksen professori Anu Koivusen 

mukaan feministisen tutkimuksen parissa on päivänselvää, että affektit ovat muovaavia sekä tuottavia, 

ja että affektit nähdään tärkeinä poliittiselle liikehdinnälle (Liljeström ja Koivunen 1996: 284; Koivunen 

2010a: 20–21; Hemmings 2012: 158). 

Tässä tutkimuksessa tapani käsittää affekteja on queer-fenomenologinen Sara Ahmedia mukaillen 

(Ahmed 2006: 2). Queer-fenomenologisella lähestymistavalla kiinnitän huomioni elettyihin queereihin 

kokemuksiiin ja niiden ruumiillisuuteen sekä affektiivisuuteen. Sara Ahmed (2018) on 

uudelleenmuotoillut tavanomaisen kysymyksen ”mitä tunteet ovat?” muotoon ”mitä tunteet 

tekevät?”  (emt., 13). Ahmedin (2018) ajattelu korostaa sitä, että tunteet liikuttavat meitä (emt., 13, 

22–23, 30). Tarkoituksena ei siis ole tarkastella sitä, mikä yksittäinen tunne on kyseessä, vaan sitä, mitä 

tämä tunne tekee (emt., 25). Affektien tutkiminen ei ole vain tunteiden tulkitsemista ja tarkastelua, 

vaan kyse on pohjimmiltaan politiikasta ja poliittisuudesta, koska tunteet ovat poliittisia. Esimerkiksi 

sateenkaari-ihmisten kokemaa rakenteellista sortoa ja syrjintää yritetään oikeuttaa usein 

tunnepitoisilla argumenteilla (Ahmed 2018: 24, 188–189; Hänninen & Aaltola 2020: 104; Parviainen 

2020: 200–202). Sara Ahmedin (2006; 2018) ajatteluun pohjaten näen affektit poliittisina ja 

sateenkaariperheitä liikuttavina. Ahmedia mukaillen katson, että affektiivisuudessa on pohjimmaltaan 

kyse (vuoro)vaikutuksesta. Affektit ovat relationaalisia, sekä kollektiivisia että subjektiivisia, ruumiiden 

välillä liikkuvia, kulttuurisesti ja sosiaalisesti jaettuja, tuottavia sekä tahmaisia (sticky) (Ahmed 2006: 

2–3; Ahmed 2018: 14–19, 21–26, 78–79, 82, 142–143; Rinne, Kajander & Haanpää 2020: 10–11). 

Ahmed (2018) on tarkastellut affektien liikettä, kiertämistä ja tahmaisuutta kirjoittaen affektiivisesta 

taloudesta (affective economies). Ahmedin (emt., 82) mukaan affektit eivät pysy tietyissä merkeissä, 

vaan affektit kiertävät ja liikkuvat merkkien ja ruumiiden välillä. Tahmaisuudella tarkoitan, että ruumiit, 

merkit ja figuurit muodostuvat tahmaisiksi, mitä enemmän ne kiertävät ja mitä enemmän niitä 

toistetaan (Ahmed 2018: 120–121). Tässä on siis läsnä affektiivisuuden performatiivisuus (Butler 

1993a, 13, 20; Ahmed 2018: 120, 123). 

 
19 Filosofi Gillez Deleuzeä mukaillen. 
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 Ahmedia mukaillen: 

”Merkin tekee ’tahmaiseksi merkiksi’ lausumisten historia, joka on kerryttänyt merkille arvoa. Merkin 
tahmaisuus liittyy myös merkkien välisiin suhteisiin tai yhteyksiin. Esimerkiksi [s]anasta homo tulee 
loukkaus sen yhdistyessä toisiin sanoihin, toisiin pilkan muotoihin. Merkin muututtua tahmaiseksi muita 
sanoja ei kuitenkaan tarvitse käyttää. Tahmaisen merkin käyttäminen kutsuu esiin toisia sanoja, joista on 
menneissä yhdistämisissä tullut olennaisia merkille. Sana homo saattaa siten liimautua toisiin sanoihin, 
joita ei sanota: epäkelpo, neiti, likainen, sairas, perverssi, syntinen, pedofiili ja niin edelleen” (Ahmed 2018: 
121; kursiivilla merkityt sanat minun lisäämiäni). 

Sateenkaari-ihmisille tämä merkitsee sitä, että heidän ruumiistaan tulee myös tahmaisia, kun heistä 

on kerran tullut vihan ja inhon kohde: heihin liimautuu helposti muita merkkejä ja objekteja (emt.). 

Tutkielmani kannalta tärkeitä kysymyksiä ovat, miten affektien tahmaisuus vaikuttaa 

sateenkaariperheiden kokemuksiin? Mitä vaikutuksia tällä on heidän arjen askareiden vilskeeseen? 

Mitä sateenkaari-ihmisten ruumiiden potentiaalinen tahmaisuus tarkoittaa sateenkaariperheiden 

arkisten kokemusten kannalta? Seuraavassa kappaleessa tarkastelen teoreettisen viitekehykseni 

viimeistä osa-aluetta: arkea, kokemuksia ja materiaalisuutta. 

3.3. ARKISET KOKEMUKSET JA ARJEN MATERIAALISUUS  

Määrittelen arjen filosofi Agnes Hellerin klassikkoteosta Everyday Life (1984) mukaillen. Hellerille arki 

on tuttua ja tavallista, mutta myös nykyhistorian perusta ja hän näkee, että arjen konflikteista syntyy 

yhteiskunnallisia, isoja konflikteja (Heller 1984: 6–7, 47, 239). Arjen ja sen materiaalisuuden tarkastelu 

on merkityksellistä, sillä näen Hellerin tavoin, että arjella on kerrottavaa yhteiskunnan rakenteista 

(emt., 55). Arki ei ole neutraalia tai tapahdu tyhjiössä muusta yhteiskunnasta, vaan poliittiset 

muutokset vaikuttavat arkeen ja ovat merkityksellisiä arjelle (emt., 97–98). Arki on siksi tässä 

tutkimuksessa keskeinen käsite ja tutkimuksen kohde (vrt. Liljeström ja Koivunen 1996: 274, 280). 

Hellerin teos pohjautuu marxilaiseen fenomenologiaan. Hellerin näkemys materiaalisuudesta on 

historiallinen ja hän tarkastelee arkea kiinnittäen huomiota arjen konkreettisuuteen, reunaehtoihin ja 

normeihin eli materiaalisuuteen. Toisin sanoen niihin aktuaalisiin tekijöihin, jotka vaikuttuvat ihmisten 

arkeen ja muovaavat sitä. Näen, että Hellerin (1984) ajattelu perustuu Marxin ja Engelsin näkemykseen 

materiaalisuudesta, jota he käsittelevät teoksessaan German Ideology (Marx & Engels 1976). Näiden 

käsitysten pohjalta määrittelen, että materiaalisuudessa kyse on aineellisesta todellisuudesta, 

ympäristöstä, arjen olosuhteista ja elämän perusedellytyksistä, jotka muovaavat ihmisen asemaa 

yhteiskunnassa liittyen niin työhön, asumiseen, terveydenhuoltoon, ruumiillisuuteen, taloudellisiin 

kysymyksiin kuin (vähemmistö)stressiin (Marx & Engels 1976: 36–37, 41–42; Heller 1984: 3–7, 30–31, 

54–55, 60–63, 236–239; Irni, Meskus & Oikkonen 2014: 23–27; Lettow 2017: 114). Kyse on siis 

aktuaalisista ihmisistä, heidän arjestaan sekä heidän elämänsä materiaalisista olosuhteista. 

Hellerin mukaan arki on universaali ilmiö. Se on olemassa jokaisessa yhteiskunnassa, riippumatta 

yksilön asemasta yhteiskunnassa; jokaisella on heidän oma arkensa. Arki kuitenkin vaihtelee riippuen 
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muun muassa yksilöiden sosio-ekonomisesta asemasta yhteiskunnassa. (Heller 1984: 3–4, 54). Siispä 

arki koetaan eri lailla riippuen muuttuvista tekijöistä, kuten siitä, mihin konkreettisiin materiaalisiin 

yhteiskunnallisiin oloihin syntyy, mitä vaatimuksia ihmiseltä vaaditaan tai mihin konkreettisiin asioihin 

ja instituutioihin ihminen on liitoksissa. Arki on siis kontekstuaalista ja se on erilaista riippuen ihmisten 

kokemuksista. Esimerkiksi feminististä teoreetikkoa Teresa de Lauretis’ia (1984) mukaillen: ”kokemus 

on jatkuva prosessi, jossa subjektiviteetti muotoutuu” (de Lauretis 1984: 159; Liljeström & Koivunen 

1996: 278). Kyse ei siis ole yksittäisistä, yksilöllisistä elämyksistä tai kokemuksista, vaan subjektiksi 

tulemisen prosessista. Kyse ei ole sateenkaarevista ihmisistä, joilla on arkisia kokemuksia. Sen sijaan 

sateenkaari-ihmiset rakentuvat kokemuksissa ja niiden kautta. (de Lauretis 1984: 159, 182, 184–185; 

Liljeström & Koivunen 1996: 278; Liljeström 2004b: 149.) Kokemukset eletään aina konkreettiseen 

tilaan paikantuneena sekä ruumiillistuneena. Näin ollen näen että, sateenkaari-ihmiset asettuvat tilaan 

ja ottavat sen haltuunsa eri tavoin verrattuna cisihmisiin ja/tai heteroihin. (de Lauretis 1984: 159, 182; 

Liljeström & Koivunen 1996: 278; Ahmed 2006: 99–102.) Kokemukset ovat myös relationaalisia, mihin 

vaikuttaa muun muassa toiset ihmiset, tilat ja instituutiot (Liljeström & Koivunen 1996: 278; Liljeström 

2004b; 148). Väitän, että sateenkaari-ihmisten arkea varjostaa tilojen heteroseksuaalisuus sekä 

heteroseksuaalisuuden institutionalisoituminen, joka näkyy esimerkiksi lainsäädännössä sekä 

virastoissa (Ahmed 2006: 84, 92; Ahmed 2018: 70, 107). Näistä sateenkaariperheiden arkea 

muokkaavista kokemuksista olen kiinnostunut kuulemaan tutkielmani haastatteluissa (kts. Hyvärinen 

2017: 12).  

Yhteiskunnalla on yksilöille tietyt normit ja normatiiviset odotukset, jotka vaikuttuvat arkeen 

merkittävästi (Heller 1984: 72). Heller näkee, että arki on konkreettisten normien toiminta-alue ja 

moraalit ovat tärkeä osa arkea, sillä ne määrittelevät yksilön käyttäytymisen erittäin tarkasti. Jos 

ihminen haluaa selviytyä, hänen on toteltava niitä. (emt., 79–83.) Myös Judith Butlerille materiaalisuus 

viittaa yhteiskunnan vallan ja normien toimintaan, joka määrittelee ruumiita, subjekteja ja toimijuutta. 

Hänen mukaansa normien toiminta on materiaalista siinä mielessä, että se rajaa ymmärrettävien 

(intelligible) ruumiiden aluetta ja tuottaa tiettyjä materiaalisia seurauksia niille, jotka eivät sovi 

normeihin. (Butler 1993a: xi–xii, 9; 1997b: 273–275; Ahmed 2018: 24.) Myös Ahmed ymmärtää 

normien materiaalisuuden oleelliseksi osaksi hänen queer-fenomenologiaansa. Ahmedin mukaan 

pakkoheteroseksuaalisuus vaikuttaa siihen, mitä ihmiset ja heidän ruumiinsa voivat tehdä (2006: 91–

92, 103; Ahmed 2018: 189–192, 288, viite 410). 

Heller (1984) nostaa kiinnostavasti esiin myös tunteiden vaikutuksen arkeen. Hänen näkemyksensä 

mukaan arjessa tunteilla on merkitystä siihen, kuinka liikumme ja suuntaudumme yhteiskunnassa tai 

mihin materiaalisiin objekteihin kohdistamme liikkeemme (emt., 7). Heller nostaa esiin erityisesti 

rakkauden, vihan ja välinpitämättömyyden ja kutsuu niitä ”suuntaaviksi tunteiksi”, sillä hänen 
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mukaansa niiden tärkein tehtävä on auttaa meitä löytämään tiemme ja suuntaamaan arjessa (emt., 

231–232). Tässä tutkimuksessa en rajaa tutkittavia affekteja näihin kolmeen Hellerin (1984) 

nostamaan tunteeseen, vaan näen ahmedlaisittain (Ahmed 2018), että kaikki affektit liikuttavat ja 

suuntaavat meitä arjessa, eivät vain viha, rakkaus ja välinpitämättömyys. Seuraavaksi siirryn 

teoreettisesta kehyksestä kohti aineistoani ja metodejani. 

4. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA EETTISET KYSYMYKSET 

Tässä kappaleessa käyn läpi ensin feministisen tutkimuksen periaatteita (4.1.). Sen jälkeen siirryn 

tarkastelemaan aineistonkeruutani eli haastattelua (4.2.), jonka jälkeen pohdin maisterintutkielmani 

eettisiä kysymyksiä (4.3.). Sen jälkeen esittelen aineistoani (4.4). Kappaleen neljä viimeinen alakappale 

(4.5.) on analyysimetodistani: affektiivis-diskursiivisuudesta. 

4.1. FEMINISTINEN TUTKIMUS LÄHTÖKOHTANA 

Lähtökohta feministiselle tutkimukselle on, että tietoon ja tietämiseen vaikuttavat muun muassa 

konteksti, aika ja paikka sekä tutkijan episteeminen tietoteoreettinen näkökanta. Toisin sanoen kaikki 

tieto tuotetaan sosiaalisissa ja kulttuurisissa suhteissa. (Liljeström 2004a: 9–11.) Feministisellä 

tutkimuksella on ainakin kolme piirrettä, jotka ovat ominaisia feministiselle tutkimukselle. 

Ensimmäisenä on se, että tutkimus pohtii tavalla tai toisella suhdettaan ympäristöön ja sen normeihin 

sekä kyseenalaistaa valtaa ja valtasuhteita (emt., 11). Maisterintutkielmani haastaa vallalla olevia 

normeja ja käsityksiä sukupuolesta, seksuaalisuudesta ja perheestä. Tarkastelen näitä käsityksiä ja 

normeja queer-näkökulmasta hyödyntäen queer- ja transteoreettista viitekehystäni. Toisena on se, 

että tutkimus on dialogissa feministisen tulkintayhteisön kanssa ja kolmantena se, että tutkimuksella 

on myötävaikutus uusien ja aikaisemmin tuntemattomien diskursiivisten tilojen tuottamiselle (emt., 

11). Sijoitan itseni ennen kaikkea feministisen tutkimuksen perinteeseen sekä tukeudun feministisiin 

tutkijoihin ja ajattelijoihin pitkältä aikaväliltä. Tutkimuksessani korostan feministisen teorian 

jatkuvuutta ja solidaarisuutta eri teoriaperinteiden välillä. Esimerkiksi affektiiviseen ”käänteeseen” 

liittyvä puhetapa diskursiivisuuden vanhanaikaisuudesta on mielestäni ongelmallista. Sen sijaan 

haluan korostaa teoriaperinteiden yhteneväisyyksiä ja feministisen teorian jatkumoa. (Wetherell 2012: 

9, 19–21, 52–56, 74–76, 92–93; Wetherell 2013: 350–351, 364; Irni, Meskus & Oikkonen 2014: 23–26; 

Venäläinen  2017c: 82–84; kts. myös Hemmings 2005; Hemmings 2011). 

Feministiseen tutkimukseen kuuluu olennaisesti se, että tutkimus on kriittinen vallitsevia rakenteita 

kohtaan. Näin ollen feministinen tutkimus yrittää saada aikaan muutosta yhteiskuntaan ja lisätä 

oikeudenmukaisuutta. Tutkimusta ajaa halu muutokseen, kuten sukupuolentutkimuksen professori 

emerita Marianne Liljeström asian tuo ilmi (2004a: 15). Suomessa asuvien sateenkaariperheiden 

kokemuksista tarvitaan lisää tietoa. Siispä tarkoitukseni on parantaa sateenkaariperheiden asemaa 
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tekemällä heille tilaa jakaa heidän omaa ääntänsä ja kokemuksiaan. Seuraavaksi siirryn 

aineistonkeruumenetelmääni, eli haastatteluun.  

4.2. HAASTATTELU 

Sosiologi Elina Oinaan (2004) mukaan haastatteluilla on ”aivan erityinen paikka” feministisessä 

tutkimuksessa (emt., 209, kursiivit minun; kts. myös Hyvärinen 2017: 15). Tähän liittyen on muun 

muassa haluttu nostaa esiin kysymykset: ”kenellä ja kenen tiedolla on väliä?” (Oinas 2004: 212). 

Haastattelemalla ja haastateltavien kokemuksia analysoimalla tutkija saa muun muassa tietoa siitä, 

kuinka valtarakenteet näkyvät ihmisten arkipäiväisessä elämässä (Ramazanoglu & Holland 2002: 127; 

Hyvärinen 2017: 12). Tähän liittyen on tärkeää tiedostaa, että kokemus ei ole yksiselitteinen käsite, ja 

ihmisten väliset erot sekä niistä johtuvat valtarakenteet tulee ottaa huomioon (Koivunen & Liljeström 

1996: 275; Oinas 2004: 210), kun tarkastellaan subjektien sosiaalista paikantumista (Liljeström 2004b: 

149). Tärkeää on myös olla essentialisoimatta haastateltavien identiteettejä (emt., 148; Karhu 2020: 

247). 

Oinas kertoo, että termiä ”solidaarinen haastattelu” on käytetty kuvaamaan feminististä haastattelua 

termin ”ei-hierarkkinen haastattelu” sijaan, sillä on ajateltu, että jokaisessa haastattelussa on 

hierarkiaa ihmisten välillä joka tapauksessa, vaikka feministinen tutkimus pyrkii hierarkiattomuuteen 

(Oinas 2004: 215; Hyvärinen 2017: 16–18). Olen samaa mieltä tästä, sillä loppujen lopuksi tutkija 

päättää tutkimuksen sisällöstä; tutkijalla on niin sanotusti ensimmäinen ja viimeinen sana (Oinas 2004: 

221–222; Hyvärinen 2017: 16–18). Feministisessä haastattelussa ideana on se, että tutkija ei ole 

vallankäyttäjä vaan vastaanottaja, joka vastaanottaa sitä tietoa, jota haastateltava hänelle antaa 

(Oinas 2004: 214; Hyvärinen 2017: 19). Haastattelussa tärkeintä on, että haastateltava on keskiössä 

eikä tutkija. Lisäksi on erittäin tärkeää tiedostaa paikantuneisuus, sillä se on mukana kaikessa 

tulkinnassa ja kerronnassa. Paikantuneisuuteen liittyy vahvasti reflektiivisyys. Reflektiivinen täytyy olla 

sekä itseään että tutkimusta ja lisäksi haastateltavia kohtaan. Tutkijan tulee miettiä rooliaan sekä 

muun muassa sitä, miten hän aikoo tulkita tietoa, jota hän saa haastattelemalla tutkittaviaan ihmisiä. 

(Oinas 2004: 210, 221; Hirsjärvi & Hurme 2008: 11; Juvonen 2017: 403–404; Luomanen & Nikander 

2017: 293.) 

Haastattelumetodini oli teemahaastattelun sekä puolistrukturoidun haastattelun välimaastossa 

(Tiittula & Ruusuvuori 2005: 11; Hirsjärvi & Hurme 2008: 47; Hyvärinen 2017: 21). Kyseessä oli myös 

sisäpiirihaastattelu, sillä itse saman yhteisön jäsenenä haastattelin yhteisööni kuuluvia ihmisiä niin 

kuin lesbo- ja queer-tutkija Tuula Juvonen (2017) on tehnyt. En kuitenkaan tuntenut entuudestaan 

ketään haasteltavistani, mutta erään haastateltavistani kommentti sateenkaariperheiden äänen 

kuulumisesta, ”ainakin sulle ja mulle kuuluu”, kuvaa hyvin sitä, kuinka haastattelua voi kuvata 
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sisäpiirihaastatteluksi. Keskeistä jokaisessa haastattelussa oli kolme teemaa: arki, kokemukset ja 

sateenkaariperheiden oma ääni suhteessa sateenkaaripoliittiseen diskurssiin. Nämä teemat toimivat 

kiinnekohtina haastattelujeni aikana, kuten kasvatustieteen professori emerita Sirkka Hirsjärvi ja 

psykologian professori emerita Helena Hurme (2008: 47) ovat esittäneet. Teemojen lisäksi olin 

etukäteen laatinut haastattelurungon teemojen ympärille. Hirsjärveä ja Hurmetta (2008: 47; kts. myös 

Tiittula & Ruusuvuori 2005: 11) seuraten kysymykseni eivät olleet täysin lukkoon löytyjä, vaan jokaisen 

haastateltavan kohdalla seurasin runkoa enemmän tai vähemmän sekä tarvittaessa kysyin tarkentavia 

kysymyksiä. Osassa haastatteluissa teemojen myötä nousi esiin kiinnostavia sivupolkuja, joita lähdin 

seuraamaan, jolloin kysyin myös haastattelurungon ulkopuolisia kysymyksiä. 

Suunnittelin haastattelujen kestoksi noin 1–2 tuntia ja olin valmis tekemään sekä lähihaastatteluja 

viidellä paikkakunnalla20 että puhelin- ja videohaastatteluita. Koronavirusepidemian (COVID-19) 

vaikutukset ja rajoitukset huomioiden varauduin siihen, että kaikki haastattelut tulevat luultavasti 

olemaan etänä. Vaihtoehtoisesti suunnittelin, että tutkielmaani voi osallistua kirjoittamalla 

omaelämäkerrallisen tekstin, jossa informantti voi kirjoittaen tarkastella omia kokemuksiaan ja 

arkeaan. Seuraten sosiologi Jari Luomasta ja sosiaalitieteilijä Pirjo Nikanderia (2017: 292) valitsin 

erilaiset tavat osallistua tutkimukseen, koska ajattelin, että se madaltaisi kynnystä osallistua 

tutkimukseeni. Sosiaalitieteilijä Hanna-Mari Ikosta (2017)  mukaillen kiinnitin haastattelujen 

turvallisuuteen ja saavutettavuuteen huomiota. Video- ja puhelinhaastattelut ovat erityisesti 

koronavirusepidemian aikana turvallinen vaihtoehto verrattuna lähihaastatteluun. Ne myös 

laajentavat haastattelualuetta ja näin mahdollistavat haastattelut useammalle perheelle. (emt., 271–

272.) Puhelinhaastattelu on myös saavutettavampi heille, jotka eivät koe oloansa mukavaksi olla 

haastateltavana niin, että heidän kasvonsa mahdollisesti näkyvät. Lisäksi puhelinhaastattelu on myös 

saavutettavampi heille, jotka eivät mahdollisesti osaa käyttää videopuhelupalveluja, kuten Zoomia. 

(emt., 281.) Omaelämäkerrallisen tekstin kirjoittaminen on taas saavutettavampi heille, jotka eivät 

koe, että tavanomainen haastattelu on heille mukava vaihtoehto, mutta haluavat silti kertoa heidän 

kokemuksistaan minulle. Kirjoittamalla he voivat omassa tahdissaan avata kokemuksiaan auki. 

(Hanssen 2012: 8–9.) Seuraavaksi siirryn arvioimaan tutkimusprosessini eettisyyttä ja sitä, miten, olen 

pyrkinyt tekemään prosessista mahdollisimman kestävän eettisesti. 

 

 

 

 
20 Paikkakunnat, joissa olin valmis tekemään lähihaastatteluja olivat seuraavat: Espoo, Helsinki, Lapua, Seinäjoki 
ja Vantaa. 
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4.3. EETTINEN POHDINTA 

Tutkielmassa käsittelen Suomessa asuvia sateenkaariperheitä ja analysoin heidän haastatteluitansa. 

Kyse on sensitiivisistä aiheista: sateenkaariperheiden jäsenten henkilökohtaisista kokemuksista sekä 

sateenkaaripoliittisen diskurssin vaikutuksista (Luomanen & Nikander 2017: 288–289), kuten 

esimerkiksi yhteiskunnan heteronormien väkivaltaisista vaikutuksista. Käsittelen siis niin ikään 

arkaluonteisia henkilötietoryhmiä, kun kyse on sateenkaari-ihmisistä sekä heidän perheistä. (Tiittula & 

Ruusuvuori 2005: 17; Juvonen 2017: 407–409.) On siis ensiarvoisen tärkeää huolehtia eettisestä 

pohdinnasta sekä tietoturvasta. Siksi laadin tietosuojaselosteen- ja ilmoituksen sekä 

suostumuslomakkeen informanteille21. (Luomanen & Nikander 2017: 290–291, 294.) Tutkielmassani 

anonymisoin haastattelut eli haastateltavat eivät esiinny omalla nimellään eikä esimerkiksi heidän 

asuinpaikkojaan mainita. Anonymisoinnista huolimatta suoria lainauksia käytettäessä on tärkeää 

tarkastella, etten sisällytä mitään tietoja, joista haastateltavan voi tunnistaa. Tietosuojaselosteessa- ja 

ilmoituksessa, jonka jaoin kaikille osallistujille ennen haastattelua mainitsen, että tutkimuksessa 

mahdollisesti esiin tulevia henkilötietoja ovat sukupuoli, seksuaalisuus, ikäryhmä, koulutusaste, työ 

sekä perhemuoto. 

Ennen haastattelua korostin haastateltavilleni sitä, että tiedostan, että kyseessä on henkilökohtaisia ja 

herkkiä, sensitiivisiä ja mahdollisesti arkoja aiheita, joten kaikkeen ei tarvitse vastata ja voimme siirtyä 

aina seuraavaan kysymykseen, jos jokin kysymys tai aihe on liian rankka. (Luomanen & Nikander 2017: 

289.) Myös haastattelujen alussa korostin sitä, että olen itse queer-henkilö, sillä toivoin, että positioni 

sateenkaari-ihmisenä ja LHBTQIA+-yhteisön jäsenenä vapauttaisi haastateltavien paineita ja ettei 

minua nähtäisi ”ulkopuolisena urkkijana”, vaan kohtalotoverina, sillä luovimme osittain saman 

sateenkaaripoliittisen diskurssin aalloissa (Juvonen 2017: 398). Monet reagoivat tähän huomioimalla, 

että tällaisia aiheita tutkivat ihmiset ovat usein sateenkaariyhteisön jäseniä itsekin (emt., 400). Uskon, 

että alussa käymämme pienet keskustelut murtivat jäätä, mistä seuraten haastattelutilanteet olivat 

hieman rennompia (emt., 401).  Seuraavaksi avaan tarkemmin aineistoani. 

 

 

 

 

 
21 Nämä kyseiset dokumentit ovat löydettävissä liitteistä tutkielman lopusta (Liitteet 4 & 5). 
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4.4. AINEISTO 

Tutkimusmateriaalini koostuu viiden (5) sateenkaariperheen perheenjäsenen etähaastatteluista. 

Kutsuin tutkimukseen sateenkaariperheiden aikuisia/vanhempia/huoltajia/päättäviä henkilöitä. 

Lähetin haastattelukutsun22 sekä ilmoittautumislomakkeen23 ensimmäistä kertaa syyskuussa 2020 

Sateenkaariperheet ry:lle, joka jakoi ne heidän Facebook-seinällään sekä infokirjeessään 

sähköpostitse. Tätä kautta sain muutaman ilmoittautumisen, mutta haastatteluihin asti konkretisoitui 

vain yksi ilmoittautuminen. Tammikuussa 2021 lähetin Monimuotoiset perheet -verkostolle24 

sähköpostia ja pyysin heitä jakamaan haastattelukutsua sekä ilmoittautumislomaketta heidän 

kanavissaan. Verkosto jakoi kutsun heidän Facebook-seinällään. Jaoin myös itse verkoston jakaman 

kutsun  Sateenkaariperheet-nimiseen Facebook-ryhmään. Tämän lisäksi kutsua jakoi muun muassa 

omissa kanavissaan Helsingin yliopiston queer-opiskelijoiden yhdistys Qaareva ry25. Tammikuun 

kutsujen jakaminen tuotti tulosta ja sain sovittua tarvittavat neljä uutta haastattelua, jotka suoritin 

tammi-helmikuun 2021 aikana. Haastateltavistani neljää haastattelin Zoomissa ja yhden haastattelun 

tein puhelimessa. Zoom-haastattelut tallensin Zoomin omalla tallennustoiminnolla sekä varmuuden 

vuoksi myös puhelimellani. Puhelinhaastattelun nauhoitin tietokoneeni avulla. Aineistoa kertyi näistä 

viidestä haastattelusta yhteensä 5 tuntia 8 minuuttia. Haastattelut kestivät lyhimmästä pisimpään: 

44:26 – 1:24:55; keskiarvon ollessa 61:49. Litteroituna aineistoa on 73 sivua 26. 

Litteroinnin suoritin hyvin yksinkertaistetusti. En kiinnittänyt tarkemmin huomiota taukoihin, 

naurahduksiin tai muihin seikkoihin, joihin keskustelu- tai vuorovaikutustyyppinen tutkimus kiinnittää 

huomiota; yksinkertaisesti muutin haastatteluiden puheen tekstimuodoksi. Tämä sopii tapaani 

lähestyä aineistoa, joka mukailee Sara Ahmedin (2018: 25, 270–271, viite 68) tapaa lähestyä aineistoa. 

Ahmed tutkii tekstien tunteellisuutta ja pohtii mitä tekstimateriaalit tekevät ja kuinka ne tuottavat 

erilasia vaikutuksia (emt., 25). Näen, että haastatteluista saatava aineisto on myös tekstiä: kyseessä on 

ihmisten puhetta, joka on litteroitu tekstiksi. Tämä teksti on pohjana tutkimuksen analyysille, toiselle 

tekstille. (Ahmed 2018: 270–271, viite 68.) 

 
22 Haastattelukutsu on löydettävissä liitteistä (Liite 1). 
23 Helsingin yliopiston tarjoaman Microsoft-palveluun kuuluvan Microsoft Formsin kautta tehty 
ilmoittautumislomake. Suljin lomakkeen ulkopuolisilta tammikuun 2021 lopussa, kun kaikki haastattelut oli jo 
sovittu sekä olin haastatellut neljää perhettä. Ilmoittautumislomakkeen infoteksti ja kysymykset ovat liitteenä 
(Liitteet 2 & 3). 
24 Monimuotoiset perheet -verkosto on niin ikään Suomessa toimiva yhteistyöverkosto, joka muodostuu 
kymmenestä erilaisesta perhejärjestöstä. Kaikkien jäsenjärjestöjen kohderyhmät poikkeavat jollain tavoin 
normatiivisesta ja oletetusta perhemuodosta esim. sateenkaari-, monikko-, uus-, sekä kahden kulttuurin 
perheet. Verkosto kertoo, että heidän ”tavoitteena on yhteiskunta, jossa kaikki perheet ovat yhdenvertaisia ja 
jokainen perhe voi olla itsestään ylpeä”. https://monimuotoisetperheet.fi (haettu: 21.02.2021). 
25 Heidät löytää esimerkiksi Facebookista ja Instagramista nimellä Qaareva. 
26 Times New Roman, fonttikoko 12, riviväli 1,5, marginaalit 2,5, automaattinen välistys. 



 

 
22 

Haastattelukutsussa kutsuin: ”sateenkaariperheiden aikuisia/vanhempia/huoltajia/päättäviä 

henkilöitä” osallistumaan. En halunnut käyttää pelkästään termejä ”vanhempi ja huoltaja”, sillä olin 

ajatellut jo kutsua tehdessäni, että voin myös haastatella perheitä, joissa ei ole lapsia, koska 

määrittelen myös ne perheiksi. Lisäksi ilmoittautumislomakkeessa korostin, että kunnioitan perheiden 

itsemäärittelyoikeutta, eli jos joku näkee ja kokee, että hänellä on sateenkaariperhe tai hän elää 

sateenkaariperheessä, en kyseenalaista sitä. Jälkikäteen kuitenkin ymmärsin, että 

ilmoittautumislomakkeessa mainitsemani sateenkaaripoliittiset aiheet kuten: adoptio, 

perhevapaauudistus, sijaissynnytys, tasa-arvoinen avioliittolaki ja translaki, ovat melkein kaikki 

suunnattu vain sellaisille perheille, joilla on lapsi tai jotka haaveilevat lapsista. Tasa-arvoinen 

avioliittolaki sekä translaki ovat ainoita aiheita, jotka eivät sinänsä suoraan liity lapsiperheisiin. Tällä 

tavoin olen siis epäsuorasti ilmaissut etsiväni lapsiperheitä, mikä näkyy myös aineistossani: kaikilla 

haastateltavillani on lapsia. Tämä ei sinänsä haittaa, mutta jatkossa on tärkeä kiinnittää huomiota 

sanavalintoihin ja aiheiden kehystämiseen, sekä haastattelukutsuissa ja ilmoittautumislomakkeessa 

käytettävään kieleen jo alusta alkaen, koska sillä on suuri merkitys aineiston rakentumiseen.  

Haastateltavani, Helenan, mukaan haastattelututkimuksia, joihin hän olisi voinut osallistua, ei ole 

tullut vastaan, joten hän järjesteli kalenterinsa siten, että pystyi osallistumaan. Sen sijaan toinen 

haastateltavani, Tuomas, taas halusi tuoda esiin, että sateenkaari-isiä, homoisiä, on myös olemassa. 

Hänellä oli siis selvä intentio, jonka takia osallistua tutkimukseen, kuten Helenallakin. 

Haastateltavistani Maija taas mainitsi, että hän halusi auttaa minua, sillä hänellä itsellä on kokemusta 

siitä, kuinka vaikeaa on saada tutkielmaan osallistujia. Ylipäätään haastateltavani kokivat tutkimuksen 

aiheen tärkeäksi ja sellaiseksi, josta haluttiin kertoa minulle; suurimmalla osalla haastatteluihin 

osallistuvilla oli selvä syy osallistumiselle. Toisaalta haastateltavistani Anu mainitsi, että hän oli aluksi 

haastattelukutsun nähtyään ajatellut, ettei hän osaa sanoa mitään liittyen politiikkaan tai 

poliittisuuteen, joten hän ei ensimmäisellä kerralla kutsun nähtyään vielä ilmoittautunut. Kun kutsu 

tuli toisen kerran vastaan, hän oli sittenkin ajatellut pohtivansa näitä haastattelun teemoja arjessaan 

ja näki, että hänellä on sanottavaa ja mielipiteitä haastattelun aiheista. Saman toi esiin 

haastateltavistani myös Salla, joka hieman epäili kykyään vastata kysymyksiini. Tutkimusaihe saatettiin 

siis nähdä vaikeana, minkä vuoksi se saattoi rajata henkilöitä pois, vaikka Salla ja Anu päättivätkin 

lopulta ilmoittautua. 

Elämänkokemukseni vaikutti selkeästi laatimaani haastattelurunkoon27. Pienellä paikkakunnalla 

asuneena ja sieltä pois muuttaneena queer-henkilönä olin erityisesti kiinnostunut muun muassa 

asuinpaikkaan liittyvistä kysymyksistä. Myös muut haastattelurungon kysymykset ovat sellaisia, joita 

 
27 Haastattelurunko on löydettävissä tutkielman lopusta liitteistä (Liite 6). 
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itse olen joutunut pohtimaan. Oli siis mielenkiintoista kuulla, miten haastateltavani vastasivat 

kysymyksiin, joita olen itse miettinyt ja toisaalta, miten he olivat pohtineet samoja kysymyksiä. Lopuksi 

on otettava huomioon, että, jos joku toinen sateenkaareva ihminen olisi haastatellut 

sateenkaariperheitä, hänellä olisi varmasti erilainen kysymyspaketti ja täten erilainen aineisto 

analysoitavana. Seuraavaksi taulukossa 1 esittelen haastateltavani lyhyesti siinä järjestyksessä, kun 

heitä haastattelin ja niillä taustatiedoilla ja määrittelyillä, joita he kertoivat ilmoittautumislomakkeessa 

sekä haastatteluissa. Viittaan haastateltaviin jo ylhäällä käyttämilläni pseudonyymeillä, jotka olen 

heille niin ikään sattumanvaraisesti antanut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
24 

Taulukko 1. Haastateltavien perustiedot 

 

Haastateltavien perustiedot  

Nimi Sukupuoli Seksuaalisuus Ikä Perhe 

Maija  Cisnainen Lesbo Kolmekymppinen Aviopuoliso sekä yksi 
lapsi. Kahden äidin 
ydinperhe. Aviopuoliso 
synnytti heidän 
ensimmäisen lapsensa 
ja heille on tulossa 
toinen lapsi. Tällä 
kertaa Maija itse on 
raskaana. 

Salla Nainen Bi-
/panseksuaali 

Parikymppinen Transtaustaisen 
entisen kumppaninsa 
kanssa 
yhteishuoltajuus 
heidän lapseensa. Salla 
on lähivanhempi. 
Hänellä on tyttöystävä. 

Anu Cisnainen Lesbo Kolmekymppinen Aviopuoliso ja yksi lapsi 
sekä ”miljoona 
eläintä”. Anu on ei-
synnyttänyt vanhempi. 

Tuomas Mies Homoseksuaali Viisikymppinen Kumppanuusvanhempi. 
Asuu 50 % ajasta yksin 
ja 50 % ajasta toimii 
yhden lapsensa 
yksinhuoltajana ja 
sateenkaari-isänä.  

Helena Nainen 

Transsukupuolinen 

Biseksuaali Kolmekymppinen Uusperhe. Kaksi lasta ja 
vaimo sekä lemmikit. 
Laajennettuun 
perheeseen kuuluu 
entinen vaimo sekä 
tämän nykyinen 
naispuolinen puoliso. 
Lapset ovat pari kertaa 
kuussa muutaman 
päivän Helenan luona. 
Haave yhteisestä 
lapsesta nykyisen 
vaimon kanssa. 
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4.5. ANALYYSIMETODI: AFFEKTIIVIS-DISKURSIIVISUUS 

Nimeämällä analyysimetodini affektiivis-diskursiiviseksi sosiaalipsykologi Margaret Wethrelliä (2012; 

2013; 2015) mukaillen haluan tehdä näkyväksi sen, etten erottele affektiivisuutta ja diskursiivisuutta28 

toisistaan. Analyysimetodini koostuu siis affektiivis-diskursiivisesta analyysistä, jonka mukaisesti 

keskityn affektiivisuuden kietoutuneisuuteen kielenkäytön kanssa. Näen, että arkisten affektiivisten 

kokemusten kautta ihmisten arki kiinnittyy kulttuurisiin merkityksiin sekä poliittisiin diskursseihin. 

Kielelliset käytännöt eli puheaktit, kuten tunteiden nimeäminen sekä kokemusten sanallistaminen 

ovat oleellisessa osassa analyysiä, joten selvärajainen erottelu affektiivisuuden ja diskursiivisuuden 

välille ei ole tarkoituksenmukaista tässä tutkimuksessa (Wetherell 2012: 9, 19–21, 52–56, 74–76, 92–

93; Wetherell 2013: 350–351, 364; Venäläinen 2017c: 82–84). Kokemuksien sanoittamiseen liittyen 

Liljeström ja Koivunen (1996) nostavat esiin, että: ”kokemukset voidaan nimetä vain kielen avulla, 

kokemus ei kuitenkaan ole vain tekstiä, vaan se on materiaalista” (emt., 283: kts. myös Liljeström 

2004b: 149). Ruumiit voivat kokea asiat fyysisinä ja siten näennäisen suorina, mutta heti, kun 

ryhdymme puhumaan kokemuksestamme ja muodostamaan omaa näkemystämme siitä, olemme 

riippuvaisia kielestä ja siihen sisältyvistä mahdollisuuksista käsitteellistää kokemustamme. 

Sateenkaari-ihmisiin kohdistuvat loukkaukset, viharikokset, väkivalta ja syrjintä eletään konkreettisesti 

ruumiiden kautta. Näin olleen kokemukset kytkeytyvät aina tiettyihin aktuaalisiin tilanteisiin ja ovat 

pohjaltaan materiaalisia ja ruumiillisia. Toisaalta kokemukset koetaan sekä ilmaistaan aina kielen 

avulla ja tietyn yhteiskunnassa yleisesti jaetun tarinavaraston avulla sekä tietyillä määritelmillä, jotka 

myös muovaavat kokemuksia. Näen, että ihminen performoi omaa identiteettiään ja peilaa 

kokemuksiaan niin sanotusti ”neuvotteluissa” muiden ihmisen kanssa niillä yhteiskunnan 

kieliresursseilla, joita on saatavilla (Mills 2012: 8). Toisin sanoen, ihmiset sijoittuvat yhteiskuntaan 

kielen ja diskursiivisten resurssien kautta (emt.). Ahmedia mukaillen näen siis, että affektin 

diskursiivinen ilmaisu ei ole erillään kielen performatiivisuudesta (Butler 1993a: 13, 20; Ahmed 2018: 

122–124).  

Wetherellin ja Ahmedin näkemykset affektiivisuudesta ja diskursiivisuudesta ovat lähellä toisiaan. 

Wetherell on kuitenkin kritisoinut Ahmedin (2018) näkemystä affektiivisuudesta (Wetherell 2012: 

157–160; Wetherell 2015: 154–161). Wetherellin (emt.) mukaan Ahmedin (2018) näkemys 

 
28 Kielitieteilijä Sara Millsin (2012) mukaan poststrukturaalisen teorian diskursiivinen ”käänne” (esim. Althusser 
1984; Bourdieu 1991; Foucault 2005), joka tunnustaa kielen analysoinnin tärkeyden, ja niin ikään näkee, että kieli 
on tärkeä elementti, joka vaikuttaa identiteetin muodostamiseen, on vaikuttanut vahvasti feministiseen 
tutkimukseen (Mills 2012: 8). Poststrukturaalisesta ajattelusta on siirtynyt feministiseen tutkimukseen muun 
muassa yhteiskunnan normien tarkastelu: kieltä analysoimalla voi tuoda esiin stereotypioita ja erilaisten 
ideologioiden vaikutteita. Poststrukturalistinen ajattelu perustuu siihen, että ihmisen identiteetti on 
muodostunut kielen avulla (Mills 2012: 8; Motschenbacher & Stegu 2013: 522). 
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affektiivisesta taloudesta (affective economies) keskittyy muun muassa enemmän poliittiseen 

diskurssiin ja siinä esiin tuleviin merkityksenantoihin kuin aktuaalisiin ruumiisiin. Olen eri mieltä 

Wetherellin kanssa ja siksi analyysini perustuu pohjimmiltaan Ahmedin teoretisointiin. Mielestäni 

Ahmed (2018) osoittaa, kuinka poliittista diskurssia ja arkista, ruumiillista kokemusta ei voi erottaa; 

kuinka esimerkiksi sateenkaari-ihmisiä toiseutetaan ja kuinka heidän ruumiistaan tulee vihan ja inhon 

kohde, ei vain sateenkaaripoliittisessa diskurssissa, mutta myös arjessa, jossa he elävät 

ruumiillistuneena queer-subjektina. Eli tässä tutkielmassa niin sanotusti otan Wetherelliltä termin 

affektiivis-diskursiivisuus, mutta muuten ymmärrän affektiivisuuden ahmedlaisittain (Ahmed 2018). 

Affektiivis-diskursiivista lähestymistapaa on aiemmin käytetty esimerkiksi brittiläisten poliittisten ja 

populististen diskurssien analyysiin (Breeze 2019), Viron ja Suomen presidenttien poliittisten 

diskurssien tarkasteluun niin kutsutussa ”maahanmuuttokriisissä” (Ojala, Kaasik-Krogerus & Pantti 

2019), ympäristöaktivistien online-aktivismin analysointiin (Knudsen & Stage 2012) sekä väkivaltaisista 

rikoksista vangittujen naisten haastattelujen tarkasteluun (Venäläinen 2017 a, b). Luen myös 

esimerkiksi nykykulttuurintutkija Tuija Saresman (2020) lähestymistavan affektiivis-diskursiiviseksi, 

vaikka hän ei kyseistä termiä eksplisiittisesti käytä. Hänen lähestymistapansa affektiivisuuteen on kuin 

omani: hän ei erota affektia ja tunnetta toisistaan, hän tunnustaa affektien ja diskurssin suhteen sekä 

affektiivisuuden performatiivisuuden ja affektien poliittisuuden niin ikään ahmedlaisittain (Saresma 

2020: 196; Rinne, Kajander & Haanpää 2020: 11–12). Saresma (2020) tarkastelee artikkelissaan 

valkoisten heteromiesten affektiivista mobilisaatiota sosiaalisessa mediassa, manosfäärissä. 

Puheaktien itsensä lisäksi Saresma avaa poliittisia kytköksiä: ”joita näennäisesti viattomilla 

nettikeskusteluilla on ihmisten toimintaan ja jopa suoraan fyysiseen väkivaltaan” (emt., 197). 

Analyysissä korostan kokemuksellisuutta ja haastateltavien omaa ääntä; perheiden arkisia 

kokemuksia. Analyysiäni ohjaa teoreettinen viitekehykseni eli queer- ja transtutkimuksellinen 

teoriaperinne. En lähtökohtaisesti halua lukea aineistoa niin sanotusti pelkästään, queer-tutkija Eve 

Kosofsky Sedgwickiä mukaillen, paranoia mielessäni (kts. Sedgwick 2003: 123–151; Koivunen 2010b: 

46–47; Rossi 2017: 3). Tällä tarkoitan, ettei tarkoitukseni ole pelkästään keskittyä analyysissä 

vainoharhaisesti eli paranoidisti sateenkaaripoliittisen diskurssin negatiivisiin vaikutuksiin, kuten sen 

rajoittavuuteen tai sen aiheuttamaan marginalisaatioon, sortoon sekä syrjintään, vaan yritän 

mahdollisuuksien mukaan tuoda esiin vastarintaa, toisintoistoa ja toisin tekemistä (esim. Butler 

1993a,b; 2006; 2004b;  Karhu 2017: 11, 33, 39, 60, 119–20, 133). Tällä tarkoitan positiivisia kokemuksia 

ja tarinoita, toivon pilkahduksia sekä muutoksen mahdollisuuksia. Sedgwick on kuvaillut jälkimmäiseksi 

mainittua tapaa reparatiiviseksi eli korjaavaksi luennaksi (kts. Sedgwick 2003: 123–151; Koivunen 

2010b: 48; Rossi 2017: 3–4). Kuten filosofi Michel Foucault (2020: 74) on sanonut ”[s]iellä, missä on 

valtaa, on myös vastarintaa”. Sateenkaaripoliittinen diskurssi ei siis välttämättä ole repressiivinen: 
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sateenkaaripoliittinen diskurssi on vallan, heteronormatiivisuuden ja affektien kyllästämä, mutta se ei 

tee siitä ainoastaan ja pelkästään rajoittavaa, vaan myös tuottavaa, koska diskurssit ja affektit ovat 

tuottavia (Koivunen 2010a: 20–21; Rossi 2015: 74, 87–90; Ahmed 2018: 13, 30, 203). Ne voivat 

synnyttää ja tuottaa uusia mahdollisuuksia tehdä perhettä, sukupuolta ja seksuaalisuutta ja uusia 

mahdollisuuksia olla ihminen ja sateenkaareva (Ahmed 2018: 201–204).  

Analyysitapani on samankaltainen kuin Sara Ahmedin. Ahmed analysoi tekstejä jo olemassa olevina, 

julkisina teksteinä (Ahmed 2018: 25, 270–271, viite 68). Samoin minä kohtelen aineistoa kuin jo 

olemassa olevana tekstinä ja ikään kuin ”unohdan”, että kyseessä on ollut haastattelu. Keskityn 

analyysissä sanavalintoihin, tunnesanoihin sekä syy-seuraus-suhteisiin ja siihen, mitä 

haastattelutekstissä on luettavissa sateenkaariperheiden arkisista kokemuksista. Lähestymistapani 

kuitenkin eroaa Ahmedin tavasta hieman, sillä pyysin haastateltaviani kertomaan omista 

tuntemuksistaan ja kokemuksistaan, mitä Ahmed ei tee. Ahmedin mukaan tämä tekisi tunteesta jotain 

mitä voisi omistaa (emt.). En kuitenkaan näe asiaa tällä tavoin. Omista tuntemuksistaan kertomisella 

haluan korostaa haastateltavien omaa ääntä ja kokemuksellisuutta. Aluksi tarkoitukseni oli kysyä 

haastateltavilta itseltään, että näkevätkö he, että mitä heidän kokemansa tunteet mahdollisesti 

tekevät tai mitä seurauksia näillä kokemuksilla ja tunteilla on. En kuitenkaan päätynyt kysymään näitä 

kysymyksiä, sillä totesin ne vaikeasti vastattaviksi haastattelutilanteen ollessa muutenkin osittain 

herkkä (Luomanen & Nikander 2017: 289). En myöskään halunnut vaikuttaa liian hyökkäävältä tai 

painostavalta, joten siirryin tarkastelemaan mahdollisia seuraamuksien ketjuja epäsuorasti 

analysointivaiheessa, johon siirryn seuraavassa luvussa. 
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5. SATEENKAARIPERHEIDEN ARKISET KOKEMUKSET 

Tässä osiossa esittelen aineiston analyysia haastatteluista poimimieni lainauksien kautta. Lainausten 

kieltä en ole suuremmin muuttanut, lukuun ottamatta joitain täytesanoja (niinku, et), jotka poistin 

tehdäkseni lainauksista luettavampia. Poistetun tekstin (esimerkiksi täytesanojen poiston) olen 

merkinnyt hakasulkeilla ja ajatusviivalla [–]. Jos olen lisännyt lainaukseeni omia tarkentavia kuvailuja, 

olen laittanut ne hakasulkeiden sisään [ ]. Aineiston analyysissä apuna käytin ATLAS.ti -ohjelmaa, jonne 

latasin haastatteluista tekemäni litteraatiot. ATLAS.ti -ohjelman avulla pystyin etsimään helposti 

toistuvia sanoja, tekemään merkintöjä aineistoon sekä näkemään yhteyksiä sanojen ja teemojen 

välillä. 

Aineiston analyysi ja teemoittelu jakautuu eri alaluvuille, alkaen luvusta 5.1., ”Ei mitenkään erilainen 

perhe”: Sateenkaariperheiden näkemyksiä omasta arjestaan. Luvussa käsittelen arkea ja perheiden 

käsityksiä siitä, minkälainen heidän oma perheensä on. Seuraavassa luvussa 5.2. ”Yhteiskunnan kanssa 

törmäyskurssilla”: Muureja sateenkaariperheiden arjessa, tarkastelen törmäyksiä, joita tapahtuu 

perheiden arjessa. Luvussa 5.3. ”Tiedetään et on muitakin sateeenkaariperheitä täs alueella”: 

Keskustelua asuinpaikan valinnasta, pohdin, mikä perheitä on liikuttanut valitsemaan tietyn 

asuinalueen ja, että mikä toisaalta voi estää perheiden liikkumista. Luvussa 5.4. ”On naurettu ja 

itketty”: Lainsäädännöllinen keskustelu Suomessa, keskityn nimenomaan lakimuutosten ja 

kampanjoiden ympärillä käytyjen diskurssien vaikutuksiin. Luvussa 5.5. ”Ensin cisihmisten asiat 

kuntoon”: Keskustelua trans(laki)diskurssista, tarkastelen sitä, miten esimerkiksi translaista käyty 

diskurssi on liikuttanut perheitä. Viimeisessä alaluvussa 5.6. ”On tullu kyllä muutosta”: Toivo, 

tarkastelen toivon mahdollisuutta sekä millaista positiivisen muutoksen potentiaalia aineistoni tarjoaa.  
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5.1. ”EI MITENKÄÄN ERILAINEN PERHE”: SATEENKAARIPERHEIDEN 

NÄKEMYKSIÄ OMASTA ARJESTAAN 

Haastattelun alussa kysyin, miten haastateltavien oman näkemyksen mukaan arkinen 

sateenkaarivanhemmuus ja perheys eroaa heteroperheistä yleisesti tai miten se eroaa haastateltavien 

tuntemista heteroperheistä. Tähän Maija vastaa: 

”kyllähän se arki [meillä] niinku samalla tyylillä pääsääntöisesti [rullaa] niinku missä tahansa 
lapsiperheessä” ~ Maija 

Maijan mukaan lapsiperhe on lapsiperhe, on se sitten sateenkaareva tai ei. Eli arki on arkea, joka 

toistuu pääsääntöisesti samalla lailla perhemuodosta riippumatta. Tämä mukailee Sara Ahmedin 

(2018: 200) esiin tuomaa ajatusta siitä, kuinka jotkut sateenkaariperheiden vanhemmat kokevat 

olevansa ”aivan kuin kaikki muut perheet”. Samaa mieltä on Salla: 

”ai että miten eroaa [–] no emmä tiiä sitte et miten se eroais millään tavalla että [–] mä niinku 
jotenkin nään meijät ihan samalla tavalla ku niinku jotkut heteroperheet et [–] emmä siis koe 
meitä mitenkää erilaiseksi perheeksi” ~ Salla 

Salla ei koe, että heidän perheensä on ”mitenkään erilainen perhe”. Salla näkee hänen oman 

perheensä samanlaiseksi perheeksi kuin normatiiviset heteroperheet. Sateenkaaripoliittisesta 

diskurssista huolimatta haastattelemani sateenkaariperheet kokevat itsensä ”ei mitenkään erilaisiksi”. 

Voisi siis ajatella, että vaikka sateenkaaripoliittinen diskurssi on väkivaltainen ja täynnä valtaa ja 

affektiivista voimaa, ei se aina onnistu tuottamaan kuvaa surullisesta ja onnettomasta queer-arjesta. 

Toisaalta sateenkaariperheitä ja sateenkaariperhepuhetta tutkinut Anna Moring (2013: 236–241; kts. 

myös Alasuutari 2018: 188) on tuonut esiin, että sateenkaariperheisiin kohdistuvaa syrjintää ja 

negatiivista leimaa vastustetaan ja ehkäistään tähdentämällä perheiden tavallisuutta ja 

kunniallisuutta. Moringin mukaan kyseessä on ”onnellisuuspakko” sekä ”kunniallisuuden vaatimus”. 

Jos haluaa elää ilman stigmaa, täytyy solahtaa onnellisen ja tavanomaisen perheen malliin. Eli 

sateenkaariperheen täytyy niin sanotusti voittaa ”kaikki heteronormatiivisen yhteiskunnan haasteet”, 

kuten Alasuutari (2018: 189) tuo esiin. Tämä vaatimus sisältää myös sen, että perheen täytyy vaieta 

vaikeista asioista, mikä on absurdia, sillä sateenkaariperheet ovat kuitenkin tavallisia perheitä, eikä 

heidänkään perhe-elämänsä ole aina onnellista ja huoletonta (emt.). Moringin (2013) analyysi 

”onnellisuuspakosta” ja ”kunniallisuuden vaatimuksesta” perustuu Sara Ahmedin (2010) analyysiin 

onnellisuuden lupauksesta (promise of happiness). Näen että kyseessä on sisäistetty ajatus, joka on 

muovautunut sateenkaaripoliittisen diskurssin myräkässä. Toisin sanoen se on  vallan muokkaama, se 

on sateenkaaripoliittisen diskurssin luomus: on pakko olla tavanomainen, ei mitenkään erilainen 

perhe, koska se on ideaalia, kunniallista ja norminmukaista.  
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Ahmedia (2010; 2018) seuraten sukupuolentutkija ja sosiologi Yv Nay (2015: 42–44, 48–49) osoittaa 

artikkelissaan, kuinka tahmaisena merkkinä queeriin on tarttunut onneton ja rikkinäinen elämä, mutta 

heteronormatiivisten perheiden näennäinen onnellisuus saattaa ulottua myös sateenkaariperheisiin, 

sillä onnellisuus kulkee perheen hegemonisessa figuurissa. Tavanomaisen ja onnellisen perheen figuuri 

on tahmaisuudessaan kerryttänyt itseensä onnellisuuden ja hyvän elämän arvoja. Suunnistaen kohti 

perheen figuuria, voi sateenkaariperhekin saada mahdollisesti lunastettua itselleen ”onnellisuuden 

lupauksen”, joka perheeseen on liitetty. Tuo lupaus liikuttaa (Ahmed 2018: 13, 22–23, 30) myös 

sateenkaariperheitä affektiivisesti ja pitää niitä liikkeessä. Täytyy kuitenkin pitää mielessä perheiden 

materiaaliset elinolosuhteet. Näen Ahmedin lailla, ettei ole tarkoituksenmukaista vaatia kaikkia 

sateenkaariperheitä aktiivisesti liikkumaan ja suuntaamaan polkuaan heteronormatiivisen 

perhejärjestyksen häiritsemiseksi (Ahmed 2018: 200). Aktiivinen vikurointi vaatii aikaa, voimavaroja ja 

erilaisia pääomia. Ahmed tuo hyvin esiin, että esimerkiksi osalla työväenluokkaisista 

sateenkaarivanhemmista ei ole, kirjaimellisesti eikä symbolisesti, varaa joutua sosiaalisten verkostojen 

ulkopuolelle. Siispä, Sallaa lainatakseni, ”ei mitenkään erilaiseksi perheeksi” tunnistetuksi ja 

tunnustetuksi tuleminen saattaa olla paitsi taktinen veto, myös tähdellistä elämiselle (emt., 201). 

Niin Maijan kuin Sallan vastauksissa näkyy mielestäni hyvin filosofi Agnes Hellerin (1984: 3–4, 54) 

ajatus arjen universaalisuudesta. Arki on arkea, tuttua ja tavallista, joka rullaa eteenpäin perheestä 

riippumatta tai perheen muodosta huolimatta. Lapsiperheiden arkea tutkineet 

varhaiskasvatustieteilijä Johanna Terävä ja kasvatustieteilijä Marja Leena Böök (2018: 89, 93) toteavat 

samaan tapaan: ”[l]apsiperheiden arki on täynnä monenlaista rutiinia, rytmiä, toimintaa ja tunnetta” 

ja ”arki on jotain, minkä jokainen perhe kokee”. Samaan henkeen vastaa myös Anu: 

on oikeasti loppujen lopuksi sama tyyliin soseiden syöttämistä  ”varmaan se oma perusarki
vaipanvaihtoa ja kirjojen lukemista et tavallaan tämmöset asiat eihän ne oikeesti hirveesti eroo 

Anu ~ vielä”  

Anun vastauksessa tulee esiin, kuinka heidän perusarkeensa kuuluu vaipanvaihto, kirjojen, lukeminen 

ja syöminen. Terävä ja Böök (2018: 93) muodostavat myös samantapaisen luettelon aineistonsa 

pohjalta: ”ruuanlaitto, kaupassa käynti, siivous ja pyykkääminen” luovat arjen toistuvuutta ja 

samantapaisuutta. Arjen samantapaisuudella on kuitenkin rajansa. Tätä käsittelee Agnes Heller (1984), 

jonka väite arjen universaaliuudesta on osittain paradoksaalinen: vaikka arki on universaalia, niin vain 

osa arjen askareista on samanlaisia kaikille, kuten syöminen ja nukkuminen, eli elämän perusasiat, 

jotka Anu myös luettelee vastauksessaan. Näiden perusasioiden jälkeen arki kuitenkin on 

kontekstuaalista ja vaihtelee sen mukaan, mihin instituutioihin ihminen on liitoksissa (Heller 1984: 3–

4, 54). Kuvaavaa Anun vastauksessa on siis sana ”vielä”. Sateenkaariperheet ovat institutionaalisesti 

erilaisessa asemassa kuin heteroperheet. Yhteiskunnan heteronormatiivisuuden takia, heidän 

asemansa on prekaarisempi (Butler 2004a: xvii–xviii; Karhu 2017: 74–77) kuin heteroperheiden. Vaikka 
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perheet ovat näennäisesti ”ihan tavallisia” eikä ”mitenkään erilaisia”, on olemassa merkittäviä eroja 

hetero- ja sateenkaariperheiden välillä. Anu varsinkin tuo osuvasti esiin ajatuksen kuvaannollisista 

törmäyksistä, joita tapahtuu, kun asioi viranomaisten kanssa. Näissä törmäyksissä huomaa, ettei 

olekaan ”ihan tavallinen perhe”, vaan jokin erilainen perhe, jolle esimerkiksi kaupungin palveluita ei 

ole suunnattu ja suunniteltu samalla tavalla. Tämä laittaa sateenkaariperheet eriarvoiseen asemaan 

verrattuna heteroperheisiin. 

Kuten Sara Ahmed on sanonut: ”Sateenkaariperheet erottaa selvimmin muista perheistä se, että ne 

ovat joutuneet opettelemaan elämään heteroseksismin ja homofobian kanssa” (Ahmed 2018: 202). 

Sopimattomuus sateenkaaripoliittisen diskurssin tuottamaan normatiiviseen heteroperhemalliin 

antaa toisaalta sateenkaariperheille mahdollisuuden muuttaa sitä, mitä perheet voivat tehdä (emt., 

202). Ahmedin mukaan perheet voivat esimerkiksi asuttaa normeja toisin (emt., 204). Ahmed ei tosin 

näe toisin asuttamista vastarintana sinänsä, kun taas omasta mielestäni normien toisintoistaminen tai 

toisin asuttaminen on vastarintaa par excellence. Asuttamalla normeja toisin perheet tuottavat uusia 

tapoja olla ja tehdä perhettä, nimenomaan sateenkaarevaa perhettä. Niin kuin Ahmed (emt., 201) on 

sanonut, perheen määrittäminen sateenkaarevaksi häiritsee jo sinällään perheen ihannekuvaa. Väitän 

Ahmedin tavoin, että perhekuvan häiritseminen ei kuitenkaan merkitse ihanteen laajentumista, vaan 

toisintekemistä tai toisin asuttamista (emt.). Kuten toin aiemmin esiin aktiivinen, tiedostava tai 

äänekäs vikurointi ei sovi kaikille perheille, eikä sitä tulisi vaatiakaan. Hienovarainenkin perhenormien 

murentaminen normeja toisin asuttamalla on myös tärkeää (Ahmed 2018: 201). Törmäämällä 

perhenormiin sateenkaariperhe voi luoda uusia perhetapoja ja uusia tapoja olla perhe, vaikka olisikin 

”ei mitenkään erilainen perhe”, kuten Salla mainitsi. Muun muassa Anun esiin tuomia törmäyksiä 

käsittelen tarkemmin seuraavassa kappaleessa, jossa kysyn, millaisissa tilanteissa sateenkaariperheet 

törmäävät? Mitä törmäyksen jälkeen tapahtuu? 
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5.2. ”YHTEISKUNNAN KANSSA TÖRMÄYSKURSSILLA”: MUUREJA 

SATEENKAARIPERHEIDEN ARJESSA 

Neljässä haastattelussa nousee sana ”törmätä” jollain lailla esiin. Tämän takia tarkastelen törmäämistä 

tässä kappaleessa. Koska sateenkaaripoliittinen diskurssi on performatiivista ja tuottavaa, on se 

tuottanut rakenteita ja luomuksia, kuten heteronormatiivisia rakenteita ja selviönä pidetyn tahmaisen 

heteroperheen figuurin. Näen, että sateenkaaripoliittinen diskurssi myös liikuttaa (Ahmed 2018: 13, 

22–23, 30) perheitä ja sateenkaari-ihmisiä ja saa nämä queer-subjektit myös törmäämään luomiinsa 

rakenteisiin. Sara Ahmed puhuu muureista (Ahmed 2016: 32). Voisi ajatella, että muureissa on myös 

kyse törmäämisestä. Rakenteet ja normit ovat muureja, joihin ihmiset törmäävät, kun he eivät solahda 

normeihin eivätkä mahdu rakenteisiin. Törmääminen tuo myös ruumiillisen ja materiaalisen 

ulottuvuuden koskettavasti esiin; on mahdollista helposti visualisoida, kuinka sateenkaari-ihminen voi 

törmätä yhteiskunnan heteronormatiivisiin muureihin. Salla kertoo ”törmäävänsä viikoittain”. Nämä 

törmäämiset liittyvät cis- ja heteronormatiivisiin oletuksiin Sallasta, hänen perheestään ja hänen 

entisestä puolisostaan. Salla kertoo seuraavasti: 

”mä törmään siis ihan [–] viikoittain [–] kun ihmiset tekee oletuksen siitä että [–] me oltais 
heterosuhteessa [–] tai sitten mun exän kanssa et me oltais oltu lesbosuhteessa vaikka hän ei 
ole [–] nainen [–] et siis [–] jos mä haluun niinku avata mun asioita [–] [viranomaisille ja] 
ammattilaisille niin sitten täytyy ne kumota ne heidän oletuksensa [ensin]” ~ Salla 

Sallan kokemukset törmäyksistä ovat siis varsinkin sellaisia, jotka tapahtuvat viranomaisten ja 

ammattilaisten kanssa. Viranomaisten ja ammattilaisten työ perustuu siis vahvoille oletuksille siitä, 

millainen perhe on, ketkä perheen voivat rakentaa sekä hetero-oletuksille, mutta myös hyvin vahvoille 

cisoletuksille: miltä näyttää nainen ja miltä mies, puhumattakaan binäärin ulkopuolisista asemista ja 

identiteeteistä, joita ei voi aina ajatella olevan olemassa näille viranomaisille ja ammattilaisille. 

Kielitoimiston sanakirjan mukaan törmääminen tarkoittaa, sitä kun: ”osuu liikkeessä ollen johonkin 

vastassa olevaan. Tavallisesti tämä tarkoittaa sitä, että liike loppuu tai sitten liikkeen suunta muuttuu”. 

(Kielitoimiston sanakirja: ”törmätä”.) Voisi ajatella, että kun sateenkaari-ihmiset liikkuvat ja suuntaavat 

elämässään, ahmedlaisittain sanottuna, queer-polkua pitkin (Ahmed 2006), ja kun tämä queer-polku 

osuu yhteen suoran (straight) polun eli heteropolun kanssa, eivät ne ole välttämättä yhteensopivia; 

siitä syntyy kitkaa ja mahdollisesti törmäyksiä. Myös sateenkaari-ihmisen ruumiin tahmaisuus 

edesauttaa törmäyksiä erinäisiin objekteihin estäen eteenpäin liikkumisen tai hidasten sitä (Ahmed 

2018: 121). Nämä törmäykset, joita queer-subjektit kohtaavat, voivat aiheuttaa sitä, että queer-yksilö 

ei enää uskalla, jaksa tai halua liikkua kohti törmäyksen aiheuttanutta asiaa (liike loppuu) (Ahmed 2018: 

192). Toisaalta joskus se voi myös aiheuttaa sitä, että queer-yksilöä voidaan yrittää suoristaa takaisin 

heteropolulle (liikkeen suunta muuttuu) (Ahmed 2006: 66, 72, 92). Nämä suoristukset voivat olla 
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vihjailevia tai suorasukaisia. Ne voivat esimerkiksi olla verhottuna huoleen siitä, että queer-subjektin 

elämä olisi onnetonta tai surkeaa, sillä tahmaisina ruumiina queer-subjektit ovat keränneet itseensä 

negatiivisia merkityksiä (Ahmed 2018: 120–121). Sateenkaariperheen kohdalla tämä esimerkiksi voi 

tarkoittaa kummastelua ja epäilyä siitä, miten kaksi äitiä tai isää voivat kasvattaa lapsen. Väitän, että 

on myös mahdollista, että törmäyksestä aiheutuu säröjä ja jälkiä: ei vain queer-subjektiin, vaan myös 

objektiin, johon queer-subjekti törmää. Nämä jäljet aiheuttavat murtumia heteronormatiivisiin 

rakenteisiin ja mahdollisesti voivat muuttaa väkivaltaisia normeja. Kielitoimiston sanakirja antaa 

esimerkin lauseesta, jossa on käytetty törmätä-verbiä: ”auto törmäsi sillan kaiteeseen” (Kielitoimiston 

sanakirja: ”törmätä”). Kun auto törmää kaiteeseen, ei auto ei ole ainut, johon jää jälki törmäyksestä, 

vaan sillan kaiteeseen jää myös jälki. Sallan tavoin Anu tuo myös esiin, kuinka hän jatkuvasti ja 

toistuvasti törmää heteronormatiivisiin oletuksiin perheestä: ”et ku törmää jatkuvasti ja toistuvasti se 

sit niinku rupee ärsyttämään jossain vaiheessa”. 

Törmäämiset toistuvat uudestaan ja uudestaan, kuin noidankehä, josta ei ole poispääsyä (vrt. Baril 

2007: 68; kts. myös Butler 2006). Anu kertoo, että törmäämiset saavat hänet ärtyneeksi. Törmääminen 

liikuttaa (Ahmed 2018: 13, 22–23, 30) Anun ärsyyntymisen tilaan, joka taas on liikuttanut (emt.) hänet 

niin ikään vastarintaan ja antamaan palautetta huonosta kohtelusta, heteronormatiivisista 

lomakkeista ja infolapuista. Voisi siis sanoa, että Anun törmäämiset ovat aiheuttaneet säröjä 

törmättyään heteronormatiivisiin rakenteisiin (vrt. auto ja sillan kaide ). Näen, että tällaisessa Anun 

esiintuomassa toiminnassa on kyse arjen vastarinnasta, vikuroinnista heteronormatiivisia oletuksia ja 

rakenteita vastaan arjen askareissa. Törmäyksen jälkeen liike ei lopu eikä suunta vaihdu, vaan liike 

jatkuu luoden enemmän tilaa ympärilleen. Se kenties mahdollistaa sen, että tulevat queer-subjektit 

voivat kulkea samasta paikasta ilman törmäystä. Myös Helena kertoi Anun tapaan vaatineensa 

lomakkeita, joissa ei puhuttu ”isästä ja äidistä” vaan sukupuolineutraalisti ”vanhemmista”. Helena 

kertoo, että ”niitä lomakkeita sitten etsittiinkin 15 minuuttia”. Helena mainitsee myös törmänneensä: 

”on joutunut [–] törmäämään [–] lastenvalvojan kanssa ja perheneuvolan kanssa”. 

Helena mainitsee lastenvalvojan ja perheneuvolan paikkoina, joissa hän on joutunut törmäämään. 

Helena ei ole kokemuksiensa kanssa yksin, vaan tällaisia samankaltaisia törmäyksiä on sattunut myös 

muiden haastateltavieni kanssa. Näitä törmäyksiä on haastateltavieni kohdalla ollut erityisesti 

viranomaisten kanssa: neuvolan, perheen sisäistä adoptiota hallinnoivan lastenvalvojan, lääkärin ja 

pankin kanssa sekä haastateltavieni työpaikoilla. Myös erinäiset viranomaisten sekä kaupunkien 

lomakkeet ja esitteet mainitaan ulossulkevina ja ikävinä asioina, joihin törmää usein, kuten Anu ja 

Helena esimerkiksi tuovat esiin. Edellä mainituista törmäyspaikoista lastenvalvoja ja neuvola ovat 

sellaisia, jotka toistuvat hyvin useasti, ja joiden kanssa haastateltavillani on paljon törmäyksiä. 

Haastateltavani perheet ovat todistaneet näissä paikoissa varsin ikävää ja ulossulkevaa käytöstä, mikä 
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resonoi sateenkaariperhetutkija Jenni Kerppolan (2020) tutkimuksen kanssa. Kerppola on tarkastellut 

sateenkaarivanhempien osallisuutta lasten ja perheiden palveluissa. Samoin kuin Kerppolan 

tutkimuksessa, myös minun aineistossani, nousee esiin toivomus itsemäärittelyoikeudesta ja siitä, että 

olisi tilaa määritellä itsensä lomakkeissa (emt., 91, 100–101). Samoin kuin Kerppola tuo esiin, ”termien 

’äiti’ ja ’isä’ sijaan vanhemmat toivoivat neutraalien termien käyttöä myös lomakkeissa sekä jaettavissa 

esitteissä” (emt., 97, 100–101). Myös ajatus näkymättömyydestä on läsnä haastatteluissa, ja 

haastateltavat näkevät, ettei yllä mainittuja palveluita ole suunniteltu sateenkaariperheille. 

Esimerkiksi sosiaalisten vanhempien tunnustaminen ja tunnistaminen vanhemmaksi tuodaan esiin 

tärkeänä asiana, kuten Kerppola myös tuo esiin (emt., 91–93, 100–101). Lisäksi se, ettei 

perhepalveluiden henkilökunta ole tietoinen sateenkaariperheistä tai se, ettei heillä ole kykyä hoitaa 

sateenkaariperheiden asioita vaivaa samalla tavalla niin Kerppolan kuin minun aineistossani (emt.).  

Tuomas mainitsee niin ikään törmäämisen ja tuo siihen myös uuden näkökulman: ”on sellaisia 

väärinkäsityksiä ja niitten [väärinkäsitysten] korjaaminen [on aina paikallaan] kun on törmänny tälläsiin 

hetero-oletuksiin”. Törmääminen Tuomaksen tapauksessa liittyy oleellisesti hetero-oletuksiin ja niiden 

korjaamiseen. Korjaaminen, kuten myös törmääminen, on hyvin tuntuva ja helposti visualisoitavissa 

oleva kielikuva. Korjaaminen viittaa siihen, että jotain on mennyt rikki. Kielitoimiston sanakirjan 

mukaan korjaaminen tarkoittaa sitä, että ”tehdään jokin rikkinäinen, viallinen tai muuten 

epäkuntoinen ehjäksi, käyttökelpoiseksi”. Toisin sanoen ”pannaan kuntoon tai kunnostetaan; 

poistetaan jostakin virheet, oikaistaan, parannetaan”. (Kielitoimiston sanakirja: ”korjata”; vrt. Ahmed 

2006: 66, 72, 92.) Voisi siis ajatella, että törmättyään heteronormatiivisiin oletuksiin Tuomas on 

rikkonut näitä oletuksia ja sen jälkeen joutunut tekemään korjaustyötä, ennen kuin hän on voinut 

jatkaa liikettä eteenpäin. Kielitoimiston sanakirja antaa osuvasti yhden esimerkin korjata-verbin 

käytöstä: ”tietä korjataan” (Kielitoimiston sanakirja: ”korjata”). Myös Tuomas on joutunut korjaamaan 

rikkomaansa tietä, ennen kuin hän on  voinut jatkaa matkaansa eteenpäin törmäyspaikalta.  

Korjaamista voisi esimerkiksi ajatella jälkipyykkinä- tai selvityksenä, jota joutuu tekemään 

törmäyspaikalla. Korjaaminen ei ole ollenkaan yksiselitteistä, vaan sitä joutuu miettimään. Maijaa 

mukaillen: Mikä strategia korjaamiseen otetaan? Korjatako ollenkaan vai yrittääkö vain peitellä, eli 

kuvaannollisesti peittää jotain? Kätkeäkö, salatako tai piilottaako (Kielitoimiston sanakirja: ”peittää”) 

koko törmäyksen alun alkaen? Esittääkö, ettei koko törmäystä edes ole tapahtunut? Ovatko 

törmäyksessä mukana olleet, sen todistaneet, tai jopa aiheuttaneet, ihmiset luotettavia ja turvallisia, 

tai sellaisia, joita tulee tapaamaan uudestaan? Ovatko he sellaisia, joihin tulee törmäämään 

uudestaan, niin että heille täytyy taas tulla kaapista ulos, ja korjata törmäyksestä tullut jälki jälleen? 

Aineistossani nousee vahvasti esiin turhautuneisuus, epävarmuus ja pelko tulla syrjityksi, mikä on 

vaikuttanut siihen, ettei haastateltavat ole aina uskaltaneet tai viitsineet korjata oletuksia törmättyään 
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niihin. Toisin sanoen helpommalla on päässyt, jos on antanut muiden ihmisten  tehdä omia (cis)hetero-

oletuksiaan. 

Sara Ahmedin mukaan affektiivinen talous muokkaa ja liikuttaa ruumiita (Ahmed 2018: 13, 22–23, 30, 

121). Väitän, että osana sateenkaaripoliittista diskurssia affektiivinen talous saa erityisesti queer-

subjektit törmäämään, osittain, sillä ne ovat tahmaisia ja täten liimaantuvat ja tarttuvat helposti kiinni 

törmäyskurssilla oleviin objekteihin. Törmäämiset aiheuttavat queer-subjekteille stressaavaa lisätyötä; 

tunnetyötä, jota voisi nimittää myös vähemmistöstressiksi, joka voi tuntua myös ruumiillisena 

vauriona, kuten Ahmed argumentoi (Ahmed 2018: 192). Väitän myös, että törmäyksen kohteena oleva 

objekti voi vaurioitua. Kutsun tällaisia tilanteita arjen vastarinnaksi. Täytyy kuitenkin huomioida, että 

myös törmäävä subjekti voi vaurioutua törmätessä, niin kuin Ahmed (2018: 192) tuo esiin. Seuraavaksi 

siirryn tarkastelemaan asuinpolitiikkaa: mitä valintoja ja vaihtoehtoja sateenkaariperheet joutuvat 

miettimään, kun he pohtivat asumista ja muuttamista? Onko asuinpaikan valinta yksiselitteistä vai 

pitääkö siinäkin miettiä strategiaa? 

5.3. ”TIEDETÄÄN ET ON MUITAKIN SATEENKAARIPERHEITÄ TÄS 

ALUEELLA”: KESKUSTELUA ASUINPAIKAN VALINNASTA 

Kiinnitin aineistossani huomiota siihen, miten sateenkaaripoliittinen diskurssi vaikuttaa 

haastateltavien asuinpaikan tai elinympäristön valintaan. Aineistoni mukaan sateenkaaripoliittisella 

diskurssilla on vaikutusta niin kaupunkiin kuin alueeseen kaupungin sisällä. Kukaan haastateltavistani 

ei asu ”maalla” (Maija), ”maaseudulla” (Tuomas), ”korvessa” (Salla), ”pohjoisessa” (Anu) tai 

”pikkukaupungissa” (Helena). Aineistoissa näkyy, kuinka asuinpaikan valintaan vaikuttaa se, millaisia 

tarinoita kulttuurisessa tarinavarastossa on pienistä paikkakunnista ja niiden asukkaista. Pelko 

syrjivästä diskurssista tulee esiin kaikissa haastatteluissani. Sateenkaaripoliittinen diskurssi heijastelee 

heteronormatiivisia käsityksiä perheestä, sukupuolesta sekä seksuaalisuudesta, mikä vaikuttaa tiloihin 

ja alueisiin kaupungeissa. Tätä on käsitellyt Sara Ahmed (2006: 107; 2018: 194), joka on kirjoittanut 

siitä, että tilat ovat heteroseksuaalistettuja. Sateenkaariperhe on siis outo ja vikuroiva näky 

heteroseksuaalistetussa tilassa. Kuten ylempänä toin esille, Maija ei halua muuttaa maalle, eikä 

myöskään lähiöön. Maija avaa tätä näkemystään seuraavasti: 

tiedetään  ]–[ua et millä niinku alueella me halutaan as ]–[ ”kyllä sillä oma merkityksenä on
ei halua niinku ]–] et [–[ muitakin sateenkaariperheitä täs tällä alueella et on[esimerkiksi] 

lapselle semmoista kasvuympäristöä missä hän ois niinku ainut sateenkaariperheen lapsi et 
haluaa tavallaan asua semmosessa ympäristössä missä sit lapsi näkee niinku  jotenki niinku

Maija” ~muitakin samantyyppisiä perheitä  

Iso merkitys asuinpaikan valinnalle on siis representaatio: ei halua olla ainut näkyvästi erilainen perhe. 

Maija nostaa varsinkin heidän lapsensa esiin: on tärkeää, että lapsi kasvaa sellaisessa ympäristössä, 

jossa on myös muita sateenkaariperheitä. Näen siis, että sateenkaaripoliittinen diskurssi on liikuttanut 
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(Ahmed 2018: 13, 22–23, 30) Maijaa ja heidän perhettään sellaiseen paikkaan, jossa on tapahtunut 

queeriyttämistä: kyseinen asuinalue ei ole enää täysin heteroseksuaalistettu (Ahmed 2006: 107; 

Ahmed 2018: 194), vaan siellä on myös representaatiota sateenkaariperheille. Sateenkaaripoliittinen 

diskurssi on myös liikuttanut (Ahmed 2018: 13, 22–23, 30) Maijaa ja hänen perhettään pois 

maaseudulta ja lähiöistä. Ajatus elämästä sellaisessa paikassa, jossa tilat ovat äärimmäisen 

heteroseksuaalisia, tuntuu painostavalta ja epämukavalta. Varsinkin lapsen kannalta olisi todella 

ikävää olla potentiaalisesti outolintu; se ainut sateenkaariperhe, Maija kertoo. Anun kokemukset ovat 

hyvin samankaltaisia kuin Maijan. Anu miettii myös miltä tuntuisi muuttaa jonnekin muualle. Anu 

sanoittaa tätä seuraavasti: 

”jos [–] haluis asua niinku vaikka pohjoisemmassa suomessa tai muualla niin tää perheen 
sateenkaarevuus semmonen asia mitä joutuis pohtimaan [–] mä aattelen koska kuitenkin täällä 
on sillee [–] varmaan pääsääntöisesti asenteet hyväksyvämmät [–] [mutta] pienemmillä 
paikkakunnilla vois olla erityyppistä” ~Anu 

Anu tuo esiin, että muuttaminen toiselle paikkakunnalle ei ole yksiselitteistä tai helppoa. Perheen 

sateenkaarevuutta joutuu pohtimaan: voiko elää avoimesti omaa elämää toisella, pienemmällä 

paikkakunnalla? Tuleeko syrjityksi? Joutuuko kohtamaan huuteluita? (Ahmed 2006: 107; Ahmed 2018: 

194). Kuten Maijan kohdalla, sateenkaaripoliittinen diskurssi on liikuttanut (Ahmed 2018: 13, 22–23, 

30) Anun ja hänen perheensä isoon kaupunkiin, pois pieniltä paikkakunnilta ja pohjoisesta. Voisi myös 

sanoa, että sateenkaaripoliittinen diskurssi pitää heidät isossa kaupungissa, sillä muuttaminen pienellä 

paikkakunnalle voisi altistaa heidät heteroseksuaalisempaan tilaan (Ahmed 2006: 107; Ahmed 2018: 

194), jossa erilaisuus näkyy helpommin. Toisin kuin Maijan ja Anun haastattelussa, Salla ei aluksi koe, 

että hänen oma sateenkaarevuutensa tai perheensä sateenkaarevuus on vaikuttanut heidän 

asuinpaikkansa valintaan. Kuitenkin haastattelun lopussa Salla nostaa esiin halun tulevaisuudessa 

muuttaa ”korpeen”. Tätä halua kuitenkaan varjostaa pelko siitä, että pienellä paikkakunnalla erottuisi 

ikävästi joukosta ja joutuisi kokemaan avointa syrjintää ja homofobiaa. Salla kertoo seuraavasti: 

”jos mä muutan joskus johonkin korpeen [–] niin jos siellä ois niinku tämmönen yhteisö joka ei 
tiiä sateenkaariperheistä tai et ois  homovastaisuutta nii [se] niinku syö ihmistä et sä joudut koko 
ajan joka puolella puolustamaan tai kestämään jotain syrjintää että et oon tosi pettynyt siihen 
että et miten vielä nykypäivänäkin että on vielä paikkakuntia ja paikkoja joissa on ihan vielä ihan 
tämmöstä avointa syrjintää ja homofobiaa nii en voi ymmärtää” ~Salla  

Salla ei tarkenna missä ja koska avointa syrjintää ja homofobiaa kohtaisi. Voisi siis sanoa, että 

pelkästään tarinat ja diskurssit itsessään, mitä ”korvesta” puhutaan, ovat tarpeeksi pitämään Sallan 

pois sieltä. Täten voi päätellä, että sateenkaaripoliittinen diskurssi on liikuttanut (Ahmed 2018: 13, 22–

23, 30) Sallan pois korvesta. Ajatus homovastaisesta yhteisöstä, joka syrjii ja ”syö ihmistä” saa Sallan 

pettyneeksi ja myös surulliseksi. Syöminen on todella ruumiillisesti tuntuva vertaus sekä se on helposti 

visualisoitavissa oleva kielikuva. Tätä syömistä voisi ajatella samalla tavalla kuin Sara Ahmedin 

”vasaroita”. Ahmed kirjoittaa siitä, kuinka transfobiset feministit ikään kuin vasaroivat transihmisiä 
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pikkuhiljaa palasiksi (Ahmed 2016: 22, 28–29). Luen tämän tarkoittavan, että niin epäsuorasti kuin 

suorasti toimivat yhteiskunnan normit, ihanteet ja rakenteet vaikuttavat materiaalisesti ja 

ruumiillisesti transihmisten elämään ja aiheuttavat tuhoa. Ne ovat henkistä ja fyysistä väkivaltaa, joka 

tekee transihmisten elämistä jopa elinkelvottomia. Ahmed kuvaa tuota vasarointia 

onomatopoeettisesti kirjoittaen chipchipchip (Ahmed 2016: 22, 32–33), mikä jäljittelee vasaroidessa 

kuuluvaa ääntä ja sitä, kun vasaroitavasta objektista lähtee pala pois: jokaisella vasaroinnilla 

transvihamieliset feministit vasaroivat transihmisten ruumiista paloja pois. Samoin jokainen loukkaus 

vasaroi tai haukkaa palan sateenkaari-ihmisen ruumiista pois. Jos tällaista kohtelua joutuu kestämään 

kauan, loppujen lopuksi ruumiista ei ole jäljellä enää mitään. Pysyttelemällä pois ”korvesta”, ”maalta” 

tai ”pohjoisesta”, eli pieniltä paikkakunnilta, sateenkaariperheet eivät vain suojele itseään loukkaavilta 

kommenteilta, vaan ylipäätään yrittävät pysyä hengissä. Kyse on itsensä suojelusta, hengissä 

pysymisestä sekä lasten tulevaisuuden ja  hyvinvoinnin turvaamisesta. 

Tuomaksen haastattelussa nousee esiin samat teemat kuin Maijan, Sallan ja Anun haastatteluissa. 

Myös Tuomas on liikkunut (Ahmed 2018: 13, 22–23, 30) kaupunkiin vuosikymmeniä sitten, koska 

kyseinen kaupunki on ”hyväksyvä”. Erityisen kiinnostavaa on kuitenkin ajatusten samankaltaisuus 

Maijan kanssa, sillä myös Tuomas on muuttanut tietylle alueelle kaupungin sisällä. Tärkeää ei ole siis 

pelkästään tietty paikkakunta, vaan myös asuinalueella on todella paljon merkitystä. Tuomas kertoo 

seuraavasti: 

] –[ äitsellä henkilökohtaisesti aikanaan sillo vuosikymmeniä sitten tietenkin mä koin et tä”
 tää ]–[ on vielä tämmönen erityinen kupla täs ] ja–[ sillee hyväksyväon  aluekaupunki ja 
 itä”on vähä semmonen että tänne ajautuu aika paljon sateenkaariperhe ]–[ [asuinalue]

Tuomas ~  

Helenan vastaus on erilainen, mikä luultavasti johtuu siitä, että hän on asunut samalla alueella koko 

elämänsä. Hän ei koe, että hänen sateenkaarevuutensa olisi vaikuttanut suoranaisesti hänen 

asuinpaikan valintaan. Helena kuitenkin nostaa esiin erot Suomen sisällä, joista kaikki muutkin 

haastateltavat puhuvat: 

”tiedän että se on erilaista [–] et jos mennään suomessa pikkukaupunkeihin nii tietenkin se on 
poikkeuksellista niinku mitä vähemmä porukkaa sitä enemmän sitä korostuu kaikennäköinen 
erilaisuus” ~ Helena 

Helenan vastaus summaa hyvin, miksi sateenkaaripoliittinen diskurssi liikuttaa (Ahmed 2018: 13, 22–

23, 30) sateenkaariperheitä isompiin asuinpaikkoihin, ja mitä tärkeämmin, miksi sateenkaaripoliittinen 

diskurssi liikuttaa (emt.) pois pienistä kaupungeista. Haastattelemani sateenkaariperheet eivät halua 

erottua joukosta negatiivisesti, he eivät halua olla outolintu tai the only gay in the village, josta koko 

kyläyhteisö puhuu. Lisäksi Maija erityisesti nostaa esiin, että hän ei halua, että hänen lapsensa kasvaa 

ilman sateenkaariperheyden representaatiota. Väitän, että sateenkaaripoliittinen diskurssi ulottuu 

kaduille ja arkielämään, sillä potentiaalinen väkivallan uhka ja syrjinnän mahdollisuus on aina 
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olemassa. Pelko ja epävarmuus ihmisten suhtautumisesta heijastelevat vuonna 2012 toteutetun 

asennetutkimuksen tuloksia, jonka mukaan alle puolet suomalaisista pitää sateenkaariperheiden 

kykyä kasvattaa lasta hyvänä (Nikander, Salin & Hakovirta, 2016: 521; Aarnio et al. 2017: 12). Erityisesti 

miesparien vanhemmuuteen suhtaudutaan kielteisesti. Kielteisimmin sateenkaarivanhemmuuteen 

suhtautuvat vanhukset, miehet, vähiten koulutetut, lapsiperheelliset, uskonnollisesti aktiiviset ja 

maaseudulla asuvat. (Nikander, Salin & Hakovirta, 2016: 518, 521, 524; Aarnio et al. 2017: 12.) Ei siis 

ole mikään ihme, että ”korpi” ei puhuttele tai vedä puoleensa. Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan 

diskurssia, jota on käyty esimerkiksi Tahdon2013- ja Äitiyslaki-kampanjoiden aikana ja kysyn: miten ne 

ovat liikuttaneet haastateltaviani? 

5.4. ” NAURETTU JA ITKETTYON ”: LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN KESKUSTELU 

SUOMESSA 

Tasa-arvoinen avioliittolaki (Järviö 2018: 1, 11) sekä äitiyslaki (Moring 2020: 126–128) nostetaan 

jokaisessa haastattelussa esiin. Näillä kahdella lakimuutoksella on ollut merkittävä rooli ja niiden, 

varsinkin tasa-arvoisen avioliittolain, takia ”on itketty ja naurettu”. Maija kertoo kuinka kyseiset lait 

ovat helpottaneet heidän perheensä elämää merkittävästi: äitiyslain muutoksen myötä toisen lapsen 

syntymän jälkeen ei tarvitse enää tehdä kallista ja aikaa vievää sisäistä adoptiota. Lisäksi tasa-arvoisen 

avioliittolain tultua voimaan, koko perhe on saanut saman sukunimen helposti ja ilmaiseksi. Toisaalta 

lakimuutosten takia kyseisistä aiheista on keskusteltu hyvin voimakkaasti suomalaisessa 

yhteiskunnassa. Maija kertoo seuraavasti:  

”välillä ärsyttää et se on jotenkin niin semmonen niinku [–] et siitä tehdään aina semmonen et 
siitä pitää et jotenki toivois että näitä lainsäädännöllisiä muutoksia vois miettiä ihan niinku jotkut 
emmä tiiä asiaan perehtyneet virkamiehet mikä ois niinku parhain ratkaisu näitten 
sateenkaariperheitten kannalta ja mikä ois järkevää yhteiskunnalliselta kannalta [et] miks pitää 
aina sotkee joku päivi räsänen ja raamattu [tähän keskusteluun]” ~ Maija 

Maija kertoo ärsyyntyvänsä tavasta ”sotkea aina” kristillinen etiikka keskusteluun 

sateenkaariperheiden oikeuksista ja mahdollisista lakimuutoksista, jotka koskettavat 

sateenkaariperheitä. Sateenkaaripoliittinen diskurssi on liikuttanut (Ahmed 2018: 13, 22–23, 30) 

Maijaa ja saanut hänet ärsyyntyneeksi, mutta myös tältä osin turhautuneeksi. Maija nostaa erityisesti 

esiin Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen ja Raamatun. Maijan mukaan Räsänen 

ikään kuin vedetään aina keskusteluun mukaan, johon hänellä ei ole asiaa. Kristityillä 

oikeistokonservatiiveilla, kuten Päivi Räsäsellä, on vahva kielteinen ja vihamielinen näkökulma 

sateenkaari-ihmisiä kohtaan. Räsänen on ollut hyvin paljon otsikoissa sateenkaarikielteisten, 

loukkaavien ja väkivaltaisten kommenttiensa takia. Räsänen on myös saanut väkivaltaisista 
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kommenteistaan syytteitä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.29 Suomi on hyvin kristitty maa ja 

vieläkin monet uskonnolliset yhteisöt kieltäytyvät vihkimästä samaa sukupuolta olevia pareja, eikä 

homoseksuaalisuutta hyväksytä (Nikander, Salin & Hakovirta, 2016: 523–524; Aarnio et al. 2017: 12). 

Agnes Heller (1984: 93–94) nostaa uskonnon vaikutuksen esiin normien ja moraalisten käytänteiden 

luojana: se vaikuttaa jokapäiväisen elämän kiertokulussa syntymästä kuolemaan sekä kumppani(e)n 

etsintään ja on tärkeä tekijä seksuaalisuuteen liittyvien normien ja käytänteiden luojana. 

Muun muassa Kaskisaari (1997), Charpentier (2001) ja Vuori (2004) ovat tarkastelleet suomalaisessa 

homo- ja lesboparisuhdekeskusteluissa esiintyviä diskursseja ja retoriikkaa. Näissä tutkimuksissa näkyy 

vahvasti uskonto, joten Maijan kommentti liittyy selkeästi samaan tematiikkaan, kuin edellä 

mainittujen tutkimusten aineisto ja tulokset: kristillisyys nähdään repressiivisenä voimana 

sateenkaarevasta perspektiivistä ja kristillisestä perspektiivistä sateenkaarevuus on luonnotonta, 

syntistä ja de facto väärin. Tahmaisena merkkinä ja ruumiina queeriin on tarttunut nämä negatiiviset 

arvot, sillä kun heistä on kerran tullut vihan ja inhon kohde, heihin liimautuu helposti muita merkkejä 

(Ahmed 2018: 121). Kuten Ahmed sanoo: ”merkin muututtua tahmaiseksi muita sanoja ei kuitenkaan 

tarvitse käyttää. Tahmaisen merkin käyttäminen kutsuu esiin toisia sanoja, joista on menneissä 

yhdistämisissä tullut olennaisia merkille” (emt.). Kristillinen etiikka ja kristilliset moraalisäännökset 

eivät siis näytä olevan yhteensopivia sateenkaarevan elämän kanssa. 

Anu tuo esiin, kuinka mediassa käyty keskustelutapa on ”äärettömän negatiivista”. Anu kertoo: 

ust siis sillon sen tota avioliittolain aikaan sillon seurasin jotenkin tosi paljonkin ja luin jostain j” 
ja emmä oikein tiedä miksi tipalstojen kommenttetsyystä tosi paljon siis kaikkee hesarin kommen

mut jotenkin mä luin niitä ja niissähän oli epämiellyttävää se kommentoinnin sävy monella tapaa 
] siinä hahmottu jotenki miten niinku ihmisillä –[ niin silloin mä koin sen välillä aika ahdistavaksi

mä koin  ]–[ et se jotenkin tuntu aika hurjalta ]–[iset ne asenteet ihan äärettömän negatiiv ]–[ on
 ”että se jopa sillon jotenkin omaan hyvinvointiin [vaikutti] jonkun verran se keskustelutyyli välillä

Anu~  

Hetken päästä Anu jatkaa: 

”mitenkä voi olla OK [et] poliitikot sanoo sellasia asioita tai kun puhutaan omasta elämästä ja 
omista niinku [asioista ja perheestä] jotenkin niinku se semmonen et sen mä koin jotenki tosi et 
se oli ihmeellistä et miten et mä ihmettelen edelleenkin et miten ihmiset voi oikeesti 
kommentoida sillä tavalla” ~ Anu 

 
29 Gustafsson & Kerkelä (2021) Kansanedustaja Päivi Räsänen saa syytteet kolmesta kiihottamisesta 
kansanryhmää vastaan. Helsingin Sanomat. 29.04.2021. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000007948429.html 
(haettu: 06.05.2021). 
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Anu nostaa esiin Helsingin Sanomat ja poliitikot ja kertoo, että hänen lukemansa ja kuulemansa 

diskurssin sävy on herättänyt hänessä monia affekteja. Sateenkaaripoliittinen diskurssi on jopa ollut 

niin ahdistavaa ja hurjaa, että se on vaikuttanut Anun hyvinvointiin ja mielenterveyteen. Tämä on 

liikuttanut (Ahmed 2018: 13, 22–23, 30) Anua niin, ettei hän ole enää halunnut lukea kommentteja tai 

seurata keskustelua samalla tavalla kuin aiemmin. Salla ja Tuomas tuovat esiin saman kokemuksen 

kuin Anu. Näen, että tämä epämiellyttävä ja negatiivinen keskustelutapa on yhteydessä 

oikeistopopulismin nousuun (Rossi 2017: 9, Palonen & Saresma 2017; Herkman 2019; Karhu 2020: 

262). Tämän nousun myötä keskustelukulttuuri on muuttunut, minkä haastateltavani myös 

tunnistavat. He ovat huomanneet, kuinka mediassa viime aikoina käyty keskustelu on ollut sävyltään 

vihamielistä ja loukkaavaa (Shaw 2014: 273; Sundén & Paasonen 2018: 644, 646, 650). Toisaalta Salla 

kertoo, että loppujen lopuksi ikävien mediakeskustelujen jälkeen positiivisista lakimuutoksista on 

seurannut helpotusta, hyvää oloa ja tasa-arvoa. Salla sanoo:  

”just toi avioliittolaki [–] on niinku tuonu sellaista yhteiskunnallista jotenkin semmosta tukee 
mitä ei oo aikasemmin sit ollu et on vaan jotenki kategorisoitu huonommaksi ihmiseksi ku oli tää 
rekisteröity parisuhde tai muu niin nii et kylhän se tuo sellaista mun mielestä sellaista tasa-
arvoisuutta ja jotenki hyvää oloa ja sitte just toi äitiyslakikin nii ehkä semmosta niinku jotenki 
myös helpotusta [ja] sitte juridisesti niinkun pätevyyttä” ~ Salla 

Tosin keskustelu itsessään on ollut ahdistava, äärettömän negatiivinen, vaikuttanut haastateltavieni 

mielenterveyteen ja sitä on ollut ärsyttävä seurata. Erityisesti, koska sitä on käyty järjen sijaan 

kristilliseettis-moraalisesta näkökulmasta sotkemalla Päivi Räsänen ja Raamattu keskusteluun. 

Sateenkaaripoliittinen diskurssi on selvästi liikuttanut (Ahmed 2018: 13, 22–23, 30) haastateltaviani 

moneen eri suuntaan ja vaikuttanut heihin monella eri tavalla. Se on saanut heidät suuttumaan, 

itkemään, ärsyyntymään ja ahdistumaan, mutta tuonut myös loppujen lopuksi heille hyvää oloa ja 

helpotusta heidän elämäänsä. Kaikki haastateltavani nostavat esiin lakimuutokset sekä painottavat 

niiden tuomaa juridista pätevyyttä eli tunnistamista ja tunnustamista samanarvoisena ja 

yhdenvertaisena kansalaisena. Tämän lisäksi sisäisen adoption vaatimuksen poistaminen uuden 

äitiyslain yhteydessä on säästänyt perheiden aikaa ja rahaa. Samoin avioliittolain muutos tasa-

arvoisemmaksi on helpottanut perheiden elämää, sillä nyt koko perhe saa esimerkiksi saman 

sukunimen helposti ja ilmaiseksi. Seuraavaksi siirryn toiseen diskurssiin: trans(laki)diskurssiin ja kysyn: 

miten se on liikuttanut perheitä? Mitä affekteja se on herättänyt haastateltavissani?  
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5.5. ”ENSIN CISIHMISTEN ASIAT KUNTOON”: KESKUSTELUA 

TRANS(LAKI)DISKURSSISTA  

Sukupuolen moninaisuuteen ja transihmisiin liittyvät kysymykset nousivat esiin jokaisessa 

haastattelussa. Etenkin translakia30 kommentoidaan neljässä haastattelussa. Tässä alaluvussa haluan 

tehdä tilaa pelkästään Helenan kokemuksille, koska hän on itse transsukupuolinen ja elää 

transdiskurssin kanssa joka päivä. Helena puhuu translakiin liittyvästä keskustelusta seuraavasti: 
”se on niin turhauttavaa [–] se semmonen että [–] onks meillä nyt oikeudet tähän ja tohon [–] 
aina välillä tulee sellanen olo et jos joku [–] niistä jotka jotenkin vastustaa [–] koko translakia tai 
meidän olemassaoloa tai koko transsukupuolisuutta [–] et jos ne ihmiset eläis vaikka yhden 
vuoden ajan transprosessissa olevan ihmisen elämää niin mä luulen et se muuttais välittömästi 
sen ihmisen näkökannan ja sit ne ymmärtäis mitä tää medikalisointi on”~ Helena 

Hetken päästä Helena myös jatkaa sanoen: 

”se määrä mitä mä oon istunu lääkäreillä selittämässä mitä mä oon että mä mä saan olla mitä 
oon niin se on niin uuvuttavaa” ~ Helena 

Helena kuvaa koskettavasti sitä, kuinka transprosessi on pitkäkestoinen ja raskas. Medikalisointi on 

”uuvuttavaa”. Helena ei anna tarkkaa lukua siitä, kuinka usein hänen on täytynyt käydä 

lääkärinvastaanotolla ”selittämässä”, mutta pelkästään sanomalla ”se määrä” Helena antaa kuvan 

siitä, että luku on erittäin merkittävä. Transvastaisille ihmisille Helena antaa osuvan vastauksen, josta 

saa hyvän kuvan siitä, että Helenan mielestä translaista ja ylipäätänsä transihmisistä käytävä diskurssi 

ei ole representaatioltaan totuudenmukainen: siinä keskitytään medikalisointiin ja se on hyvin 

kuluttavaa. Helena vasta-argumentoi kehottaessaan transvastaisia ihmisiä asettumaan transprosessia 

läpikäyvän transihmisen asemaan. Tällöin he voisivat ymmärtää, miltä tuntuu käydä lukemattomia 

keskusteluita omasta itsestään, joutua medikalisoinnin kohteeksi, sekä joutua väittelemään omista 

ihmisoikeuksistaan. Helenan vastauksesta käy ilmi, että transprosessi on ruumiillisesti ja henkisesti 

erittäin raskas. Prosessin uuvuttavuutta ei voi ymmärtää, jos sitä ei ole kokenut itse. Eli jos cisihmiset 

tietäisivät ja tuntisivat, millaista on olla trans, eivät he kohtelisi transsukupuolisia ihmisiä sortavasti ja 

syrjivästi.  

Feministinen transtutkimus on luotu muun muassa haastamaan vallitsevaa lääketieteellistä mallia, 

joka medikalisoi ja patologisoi transihmisiä, mikä niin ikään ylläpitää vallitsevaa ymmärrystä 

transihmisistä nykypäivänä (Vähäpassi 2017: 52). Helenan vastaus nostaa esiin tämän näkökulman 

puhuttelevasti. Suomen translain vaatimuksia on arvosteltu ankarasti, eikä suotta, sillä ne ovat täysin 

 
30 Finlex. Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta. https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020563 
(haettu: 12.04.2021).  
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nykyisten ihmisoikeuskäsitysten vastaisia. Suomi on esimerkiksi ainoa Pohjoismaa31 sekä yksi Euroopan 

14 maasta, joka vaatii sterilisaatiota (Honkasalo: 2018 41–43). Feministisen transtutkija Julian 

Honkasalon mukaan Suomen valtion vaatima todiste transihmisten sterilisaatiosta on tarkkaan 

harkittu tapa, jolla kontrolloidaan väestöä ja tehdään ero ihmisten välille; kellä on oikeus lisääntyä ja 

kellä ei (Honkasalo 2018: 45). Honkasalo kirjoittaakin, että translain vaatimukset heijastelevat vanhoja 

rotuopin aikaisia diskursseja. Honkasalo on myös todennut, että nykypäivänä transihmisten 

pakkosterilisaatio ei olisi järkeenkäypää tai olisi edes mahdollinen ilman historian rotuoppeja ja 

eugeniikkaa. (Honkasalo 2016: 238.) Ero historiaan on vain siinä, että missä aiemmat lait ovat 

perustuneet eugeniikkaan, niin nykypäivänä transihmisten sterilisaatioita perustellaan niin kutsutulla 

”sukupuolijärjestyksellä” (Järviö 2018: 15). Niin sanottua ”sukupuolijärjestystä” yritetään suojella 

kontrolloimalla, patologisoimalla ja medikalisoimalla ”transhirviöitä” (Stryker 1994: 238–244). 

Sateenkaaripoliittisen diskurssin sisältämä transdiskurssi on saanut Helenan surulliseksi, 

turhautuneeksi ja uupuneeksi. Nämä affektit ovat taas liikuttaneet (Ahmed 2018: 13, 22–23, 30) 

Helenaa pois ottamasta aktiivisesti kantaa translakiin tai muuhun transdiskurssiin liittyen. Hän ei jaksa, 

halua, tai pysty olla mukana siinä diskurssissa aktiivisesti. Helena mainitsee haastattelussa, että 

kyseinen haastattelu on ensimmäinen kerta pitkään aikaan, kun hän puhuu asiasta, tai edes on ajatellut 

asiaa. Aiheesta puhuminen on jo itsessään rankkaa sen tulessa niin lähelle itseään, Helena mainitsi. 

Tähän liittyen Helena kertoo: 

”[nää] on asioita jotka mulla on joka päivä [–] mun nenän edessä [et] joka päivä kun mä lähden 
kotoa mä niinkun nostan sen sen tota muurin tai minkä mä en nyt muista miksi mä sitä sanoin 
aiemmin mut semmosen [–] asenteen että tästä mennään läpi ja sillä selvä tyyppisen se on niinku 
sellanen rakennettu itseluottamus joka ei oo todellinen se on suoja et siis se [–]  niin paljon mua 
koskettaa henkilökohtaisesti” ~ Helena 

Helena kuvaa tuntuvasti sitä, kuinka läsnä arjessa ”nää asiat” on. Joka päivä, kun Helena lähtee pois 

kotoa, hänen täytyy ikään kuin laittaa suojamuuri päälle, että hän pystyy liikkumaan ja selviytymään 

arjen askareista. Helena kertoo, että muuri suojaa häntä: hän ei kiinnitä asioihin huomiota, ja muuri 

auttaa häntä esiintymään itsevarmana. Helena tuo myös esiin erilaisia seurauksia ja vaikutuksia hänen 

perheensä kannalta: ”kun siellä on se transsukupuolisuus myös mukana”. Transsukupuolisuus on osa 

terveydenhoitoa ja esimerkiksi  ”se näkyy lapsen tiedoissa”, Helena kertoo. Samaa tuovat esiin Lahti, 

Aarnio, Moring ja Kerppola (2020: 19): vanhemmuusnimikettä ”äiti” ei voi muuttaa ”isäksi” tai 

toisinpäin, ja lisäksi lapsen tiedoissa näkyy koko elämän väestörekisterimerkintä, joka kertoo hänen 

vanhempansa olevan transsukupuolinen. 

 
31 Seta. Translaki. “Suomi on ainoa Pohjoismaa, joka vaatii sukupuoltaan korjaavalta sterilisaatiota. Tämä on 
räikeä ihmisoikeusloukkaus, josta Suomi on saanut lukuisia huomautuksia.” https://seta.fi/ihmisoikeudet/tasa-
arvo-ja-yhdenvertaisuus/translaki/ (haettu: 20.02.2021). 
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Aineistoni perusteella sateenkaaripoliittisen diskurssin sisältämä trans(laki)diskurssi vaikuttaa ja näkyy 

merkittävästi Helenan elämässä. Helena kuvaa sitä, kuinka sateenkaaripoliittinen diskurssi tulee 

tuntuvasti arkeen joka päivä ja vaikuttaa siihen, miten voi liikkua ja käyttäytyä. Diskurssi myös liikuttaa 

häntä ottamasta osaa keskusteluihin, sillä aihe on niin kipeä ja arka. Se myös herättää monia eri 

affekteja surullisuudesta turhautuneisuuteen ja uupuneisuuteen. Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan 

analyysiosuuden viimeistä alakappaletta, jossa käsittelen toivoa. Kysyn, miten toivo tai positiivisen 

muutoksen mahdollisuus näkyy aineistossa? 

5.6. ”ON TULLU KYLLÄ MUUTOSTA”: TOIVO 

Toivo, toivo 

Ilman sitä ei voi elää 

(PMMP 2012b: Toivo, 0:43–0:50). 

Viimeisessä analyysikappaleessani keskityn tuomaan esiin sateenkaarevia toivon pilkahduksia, joita 

löysin aineistostani. On tärkeää korostaa toivoa, joka on tärkeää vastarinnalle, toisintekemiselle ja -

toistamiselle. Sanna Karhu (2017) tarkastelee väitöskirjassaan Judith Butlerin (2004a) 

väkivallattomuuden etiikkaa. Butlerin väkivallattomuuden etiikka perustuu hyvin pitkälti filosofi 

Emmanuel Lévinasin ajatuksiin kasvoista: kun subjekti tunnistaa toisen henkilön kasvot, hän tajuaa, 

ettei toista saa tappaa tai vahingoittaa. Seksuaali- ja sukupuolinormit sekä heteronormatiivisuus 

vaikeuttavat kasvojen tunnistamista ja tunnustamista. (Butler 2004a: xvii–xxi, 32–33, 131–135, 140, 

147; Karhu 2017: 77–78.) 

Kysyin haastatteluissa, kuuluuko sateenkaariperheiden oma ääni. Suurilta osin haastateltavani 

vastaavat hyvin ambivalentisti ”joo ja ei” tai ”riippuu ketä kuuntelee”. Tuomaksella on negatiivisempi 

näkemys: ”mulla on epäilys että ei [–] varmasti kuulu tarpeeksi ei minkään vähemmistön asiat kuulu”. 

Helenan vastaus sitä vastoin on hieman toiveikkaampi: ”hyvin vähän mutta koko ajan enemmän”. 

Väitän, että sateenkaari-ihmisten kasvoja, elämiä tai perheitä ei tunnisteta tai tunnusteta. Ihmiset 

eivät  tiedä keitä ovat sateenkaariperheet, minkälaista elämää he elävät tai millaisia arkisia kokemuksia 

heillä on. Heidän ääntänsä ei kuulu, heitä ei kuulla, sillä heteronormatiivisuus vaikeuttaa sateenkaari-

ihmisten arkea ja elämää siten, ettei heistä ole kuvaa, eikä heillä ole nimeä, joten ei ole heistä kertovaa 

narratiivia. Tämä tarkoittaa sitä, että ei yksinkertaisesti ole sateenkaariperheitä. Siispä heidän 

elämäänsä ei huomata. (Butler 2004a: 146; Karhu 2017: 78.) Tähän on tullut aineistoni mukaan 

kuitenkin muutosta viime aikoina. Maijan mukaan esimerkiksi mediakuvastojen representaatiota 

joutuu niin sanotusti kaivamaan, mikä vaatii omaa aktiivisuutta. Toisaalta representaation puute myös 

turhauttaa ja niin ikään liikuttaa (Ahmed 2018: 13, 22–23, 30) etsimään sitä; sen eteen joutuu 

tekemään työtä. Tätä voisi tarkastella arjen vastarinnan kautta. Sateenkaaripoliittinen diskurssi voi 
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hiljentää ja tukahduttaa totuudenmukaisen representaation, mutta se voi myös tuottaa arjen 

vastarintaa ja liikuttaa (Ahmed 2018: 13, 22–23, 30) etsimään sitä. Tätä Maija avaa seuraavasti: 

sen asian suhteen et kyllähän sitä sit  [toimintaa] ”se edellyttää semmosta niinku omaa aktiivista
] et niinku kylhän sitä sitte on –[ aina jostain löytyy et ku kaivaa ja jotenki niinku näkee vaivaa

sen eteen joutuu näkemään vaivaa” mahdollista sitä sisältöä löytää mutta ~ Maija 

Representaatioon liittyen Tuomas nostaa esiin Sanna Marinin nousun pääministeriksi esimerkkinä 

hyvästä representaatiosta: 

”sateenkaariperheiden näkökulmasta on hienoa että sanna marin on itsekin 
sateenkaariperheestä mä luulen itseasiassa että se on [–] tämmöinen yksittäinen asia [ja se] on 
ollu isokin tota myöskin semmonen tota [–] tavallaan ihmiset on tullu tietoiseksi tämmösestä 
niinku sateenkaariperheasiasta ihan uudella tavalla” ~ Tuomas 

Tuomaksen mukaan Sanna Marinin pääministeriys on toiminut hyvänä sateenkaariperheen 

representaationa ja parempana, sateenkarevana tietoiskuna suomalaiselle yhteiskunnalle, kuin jotkin 

viralliset tiedotteet tai lausunnot. Pääministeri Sanna Marin (SDP) on sateenkaariperheen lapsi, ja hän 

on kasvanut kahden äidin perheessä. Hänen sateenkaariperhetaustansa ei ole ollut salaisuus, vaan siitä 

on keskusteltu mediassa niin Suomessa32 kuin ulkomailla33,34. Tuomaksen kanssa samaan henkeen Anu 

nostaa esiin Kaksi äitiä & kaksoset -YouTube-vlogin35 ja -Instagram-profiilin36: 

”se kaksi äitiä ja kaksoset [–] niin se esimerkiksi on musta ollu hirveen kiva sillä tavalla että sehän 
on on saanu tosi paljon julkisuutta se niiden niinku kanava ja jotenkin sillee ku että tavallaan 
semmosta nimenomaan ehkä normalisoi sitä että [–] se arkihan on oikeesti ihan siis pitkälti 
samanlaista kuin kellä tahansa muulla joilla on pieniä lapsia” ~ Anu 

Anun mukaan Kaksi äitiä & kaksoset -kanavan vaikuttajat, Ella ja Susanna, ovat hienosti nostaneet esiin 

sateenkaariperheiden arkea ja sitä minkälaista on elää sateenkaariperheen elämää. He ovat Anun 

mukaan näyttäneet arjen tavallisuutta sekä myös kiinnittäneet huomiota yhteiskunnan epäkohtiin. 

Voisi ajatella, että sosiaalinen media on mahdollistanut sateenkaari-ihmisten arjesta puhumisen 

laajalle yleisölle. Se on avannut Ellalle ja Susannalle tilaa puhua sateenkaarevasta perhearjesta, vaikka 

sosiaaliseen mediaan sisältyy myös sen ikävä varjopuoli, josta varsinkin naiset ja sateenkaari-ihmiset 

joutuvat kärsimään: vihapuhe (Shaw 2014: 273; Sundén & Paasonen 2018: 644, 646, 650; kts. myös 

 
32 Siltanen, Mari (2019) Epäilijät ovat kysyneet lesboäideiltä kyllästymiseen asti, mitä heidän lapsistaan tulee – 
nyt he voivat vastata: vaikka pääministeri. YLE. 18.12.2019. https://yle.fi/uutiset/3-11115202 (haettu: 
11.03.2021). 
33 Kale, Sirin (2020) “In Every Position I’ve Ever Been In, My Gender Has Always Been the Starting Point”: Sanna 
Marin Opens Up About Sexism in Politics. British Vogue. 16.10.2020. https://www.vogue.co.uk/arts-and-
lifestyle/article/sanna-marin-finland-prime-minister-interview (haettu: 11.03.2021). 
34 Abend, Lisa (2020) Finland’s Sanna Marin, the World’s Youngest Female Head of Government, Wants Equality, 
Not Celebrity. Time. Special Davos Issue. 01. 21. 2020. https://time.com/collection/davos-2020/5764097/sanna-
marin-finland-equality/ (haettu: 11.03.2021). 
35 Kaksi äitiä & kaksoset. Tiliä kuvataan seuraavasti: ”Videoita sateenkaariperheemme elämästä 💕 Perheeseen 
kuuluvat äidit Susanna (31) ja Ella (34) sekä 2-v. kaksoset Sulo ja Elsi.” 44,6 tuhatta tilaajaa. 
https://www.youtube.com/channel/UCIq0jc1V-0M6Dd4sm5yZDTw (haettu: 17.04.2021). 
36 @kaksiaitia. 27,8 tuhatta seuraajaa. https://www.instagram.com/kaksiaitia/?hl=fi (haettu: 17.04.2021). 



 

 
45 

Butler 1997a; Ahmed 2018: 58–82). Tämä mahdollisen vihapuheen uhka ei ole kuitenkaan estänyt Ella 

ja Susannaa: he ovat jo kohta kolme vuotta tehneet videoita YouTubeen ja saavuttaneet Suomen 

mittapuussa laajan yleisön niin YouTubessa kuin Instagramissa. Kyseinen vaikuttajakaksikko on myös 

palkittu Setan Asiallisen tiedon omena -tunnustuksella37.  

Anun mukaan Kaksi äitiä & kaksoset ovat ”normalisoineet” sateenkaariperheen arkea. Kielitoimiston 

sanakirjan mukaan normaali tarkoittaa tavallista, tavanomaista ja hyväksyttävää (Kielitoimiston 

sanakirja: ”normaali”; vrt. Butler 2004b: 41–43; Foucault 2020: 34–39, 65, 78, 89, 106–110). Normaalin 

lisäksi arkea käytetään synonyyminä tavalliselle ja tavanomaiselle, kuten Agnes Heller (1984: 6–7, 239) 

on kirjoittanut. Voisikin sanoa, että Anun vastauksessa normalisointi tarkoittaa arkisemmaksi 

tekemistä. Ella ja Susanna sosiaalisen median kanavillaan tekevät sateenkaariperheiden arjesta 

tutumpaa ja tavallisempaa laajalle yleisölle, mikä tulee esiin Anun kommentin lopussa: ”arki on oikeasti 

ihan samanlaista kuin kellä tahansa muulla, jolla on pieniä lapsia”. Toisaalta näen, että Anun 

kommentissa on mukana myös moraalinen aspekti: Ella ja Susanna tekevät sateenkaariperheiden 

arkea hyväksyttävämmäksi, sillä Kaksi äitiä & kaksoset -media on antanut nimen, tarinan sekä 

tuottanut kuvaa sateenkaariperheistä ja näin ehkäissyt poispyyhkimistä sekä tehnyt 

sateenkaariperheistä elävämpiä (Butler 2004a: 146; Karhu 2017: 78). Ella ja Susanna ovat tuottaneet 

ja lisänneet tietoisuutta, tunnistamista ja jopa kenties tunnustamista. Tätä samaa on tehnyt omalta 

osin myös Sanna Marin, kuten Mari Siltasen (2019) Ylelle tekemä uutinen kertoo: ”Epäilijät ovat 

kysyneet lesboäideiltä kyllästymiseen asti, mitä heidän lapsistaan tulee – nyt he voivat vastata: vaikka 

pääministeri”. 

Sedgwickin (2003) korjaavaa (reparatiivista) luentaa harjoittaessani löysin itseni, representaatioon 

liittyvien kysymysten lisäksi, tarkastelemasta identiteetin merkityksellisyyttä haastateltavilleni. Kysyin 

haastateltaviltani, kokevatko he tarvetta määritellä itsensä sateenkaarevaksi muille, tai onko siihen 

tarvetta omasta puolesta tai muiden paineesta? Esimerkiksi Helenalle hänen identiteettinsä 

biseksuaalina on hyvin merkityksellinen, merkityksellisempi kuin hänen transsukupuolisuutensa. Myös 

Tuomaksen mukaan hänen identiteettinsä homona, homoisänä sekä se, että hänen lapsensa on 

sateenkaarilapsi, ovat hyvin merkityksellisiä: 

”en osaa selittää et miksi [mutta] se on niinku mun itseni kannalta tarpeellista [–] mä olen niinkun 
leimautunut semmoseen identiteettiin että minä olen homoisä ja [–] lapseni on 
sateenkaarilapsi” ~ Tuomas 

Tuija Pulkkinen kirjoittaa nimien politiikasta ja siitä, kuinka:  ”yleensä identiteetti joudutaan 

muodostamaan suurella työllä” (Pulkkinen 1998: 202, 204). Tämä ajatus kuvaa hyvin Tuomaksen 

 
37 Seta. Uutinen. Asiallisen tiedon omena -tunnustus Kaksi äitiä & kaksoset -YouTube-kanavalle. 06.10.2020. 
https://seta.fi/2020/10/06/asiallisentiedonomena2020/ (haettu: 11.03.2021). 
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ajatusta hänen erilaisista identiteeteistänsä. Hän on leimautunut homoisän identiteettiin ja tehnyt 

työtä nimetäkseen itsensä ja lapsensa itselleen merkityksellisellä tavalla. Hän myös kokee tärkeäksi, 

että tulee kohdatuksi juuri sellaisella tavalla. Nimillä ja identiteeteillä on väliä, koska niillä tehdään 

näkyväksi sateenkaariperheitä ja heidän positioitaan. Nimeämällä itsensä homoisäksi Tuomas tuo esiin 

halunsa tulla tunnistetuksi ja tunnustetuksi juuri homoisänä ja muiden tulee kunnioittaa tätä halua ja 

toivetta. Hän ei halua tulla nähdyksi heterona tai eroisänä. Kyse on hänen oikeudestansa elää erilaista 

elämää kuin yhteiskunnan heteronormatiiviset ihanteet yleensä odottavat (Pulkkinen 1998: 205). 

Pulkkinen toteaa kuvaavasti, että queer-identiteetit ”ansaitsevat nimen” (emt., kursiivit lisätty). 

Nimien politiikassa on pohjimmiltaan kyse kumouksellisuudesta, sillä kun nimeämme erilaisia queer-

identiteettejä ja positioita haastamme sekä rikomme yhteiskunnan heteronormatiivisuutta (emt.). 

Näen, että nimien politiikka ja sateenkaaripoliittinen diskurssi linkittyvät oleellisesti toisiinsa. Kuten 

aiemmin totesin, ei sateenkaaripoliittinen diskurssi ole läpeensä väkivaltainen ja sortava, vaan sillä on 

myös tuottava vaikutus ja voima. Sateenkaaripoliittinen diskurssi heijastelee ja tuottaa yhteiskunnan 

heteronormatiivisuutta, mutta se kehittää myös identiteettejä ja positioita, jotka vikuroivat sitä 

vastaan (Pulkkinen 1998: 205). Pulkkisen (emt.) tavoin ymmärrän, että politiikassa on kyse tästä 

hetkestä ja näen, että identiteetit ovat poliittisia (emt., 154–156, 158, 181, 207). Siispä Tuomaksen 

nimeäminen itsensä homoisäksi ja lapsensa sateenkaarilapseksi on poliittinen ja vikuroiva teko 

heteroydinperheinstituutiota ja yhteiskunnan heteronormatiivisuutta vastaan (emt., 205). 

Aineistoni perusteella positiivista muutosta on havaittavissa, eli toivoa on ilmassa. 

Sateenkaariperheiden representaatiota löytyy, mutta sitä joutuu valitettavasti välillä kaivamaan. 

Haastatteluaineistossani erityisesti Kaksi äitiä & kaksoset -kanava sekä Sanna Marin nostetaan esiin 

hyvinä esimerkkeinä representaation muutoksesta. Sateenkaarevana toivon pilkahduksena nostan 

esiin myös identiteetin merkityksen. Tarkastelen tätä Tuija Pulkkisen (1998) nimien politiikan kautta. 

Pulkkisen (emt., 205) tavoin väitän, että sateenkaarevaksi itsensä nimeäminen on merkittävä ja 

vikuroiva teko. Toisin sanoen voisi ajatella, että kun sateenkaariperheen tahmainen figuuri kiertää, 

Ahmedia (2018: 61) lainatakseni, affektiivisessa taloudessa, niin negatiivisten merkkien päälle alkaa 

tarttua ja liimautua positiivisia merkkejä: queer ei enää tarkoitakaan onnetonta tai rikkinäistä elämää. 

Joka kerralla, kun Kaksi äitiä & kaksoset lataavat uuden videon tai kuvan sosiaaliseen mediaan, ja joka 

kerta, kun Sanna Marin esiintyy mediassa sateenkaariperheen lapsena, niin sateenkaariperheen 

tahmainen figuuri potentiaalisesti kerryttää itseensä uusia, positiivisia merkityksiä. Näen lisäksi, että 

joka kerta, kun sateenkaari-ihminen nimeää itsensä itselleen merkityksellisellä tavalla, hän murentaa 

cis- ja/tai heteronormatiivisia rakenteita. Positiiviset toistoteot, toisintoistot ja toisin asuttamiset 

(Karhu 2017: 11, 33, 39, 60, 119–120, 133) häiritsevät ja purkavat sateenkaaripoliittisen diskurssin 
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negatiivisia, sortavia ja repressiivisiä valtarakenteita. Seuraavaksi siirryn tutkielmani viimeiseen 

kappaleeseen, jossa teen yhteenvedon tutkimuksestani sekä pohdin jatkotutkimuksen tarvetta.  

6. JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Tässä maisterintutkielmassa tarkastelin Suomessa asuvien sateenkaariperheiden arkea, kokemuksia ja 

omaa ääntä suhteessa heistä käytävään sateenkaaripoliittiseen diskurssiin. Kysyin: Miten 

sateenkaaripoliittinen diskurssi materialisoituu ja ruumiillistuu sateenkaariperheiden arjessa? 

Tutkimusaineistoni koostui haastatteluaineistosta. Haastattelin viittä (5) sateenkaariperheen 

vanhempaa. Kyseessä oli sisäpiirihaastattelu, sillä itse sateenkaariyhteisöön kuuluvana haastattelin 

sateenkaari-ihmisiä. Aineistonanalyysiin käytin affektiivis-diskursiivista analyysimetodia. Analyysin 

suoritin queer- ja transteoreettisesta näkökulmasta ja käytin aineiston teemoittelussa apuna ATLAS.ti-

ohjelmistoa. Käsittelin analyysissä sateenkaariperheiden kokemuksia sekä perheiden käsityksiä siitä, 

minkälainen heidän arkensa on. Lisäksi tarkastelin törmäyksiä, joita tapahtuu perheiden arjessa heidän 

törmätessä yhteiskunnan cis- ja heteronormatiivisiin rakenteisiin. Pohdin myös, mikä perheitä on 

liikuttanut valitsemaan tietyn asuinalueen ja mikä toisaalta voi estää perheiden liikkumista. Toin niin 

ikään esiin lakimuutosten ja kampanjoiden ympärillä käytyjen diskurssien vaikutuksia perheiden 

arkeen. Tarkastelin sitä, mitä miten translaista käyty diskurssi on liikuttanut haastateltaviani ja mitä 

vaikutuksia sillä on heidän perheisiinsä. Viimeisessä analyysin alaluvussa keskityin toivoon, vastarinnan 

mahdollisuuksiin sekä positiiviseen muutokseen, jota aineistossa oli näkyvissä.  

Ensiksi väitän, että sateenkaaripoliittinen diskurssi materialisoituu ja ruumiillistuu perheiden arjessa 

saaden perheet korostamaan perheidensä tavallisuutta. Tämä on kuitenkin ristiriitaista, koska samaan 

aikaan diskurssi sulkee sateenkaariperheitä ulos palveluista. Esimerkiksi neuvolaa, lastenvalvojaa ja 

lääkäripalveluita ei ole suunniteltu sateenkaariperheille, eikä heitä oteta aina samalla lailla vastaan 

kuin normatiivisia (cis)heteroperheitä. Tarkastelin näitä ulossulkemisia törmäysten kautta. Perheet 

törmäävät yhteiskunnan cis- ja heteronormatiivisiin rakenteisiin, pakottaen perheet korjaamaan 

törmäyksestä koituvat jäljet tai peittelemään, ettei mitään törmäystä ole tapahtunut. Perheet joutuvat 

miettimään strategioita, miten käyttäytyä, jos ja kun törmäyksiä tapahtuu. Alla olevassa taulukossa 2, 

on listattuna yläpuolella käsittelemäni sateenkaaripoliittisen diskurssin seuraukset. 

Taulukko 2. Analyysin ensimmäiset tulokset 

Tulokset 1. Sateenkaaripoliittisen diskurssin vaikutuksia sateenkaariperheiden arjessa 

Perheen tavallisuuden 
korostaminen  

Palveluista ulos sulkeminen  Cis- ja heteronormatiivisiin 
rakenteisiin törmääminen 
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Toiseksi väitän, että sateenkaaripoliittinen diskurssi materialisoituu ja ruumiillistuu perheiden arjessa 

affektimyrskyinä. Erityisesti lakimuutosten ja kampanjoiden aikana käydyt diskurssit ovat saaneet 

aikaan monenlaisia affekteja. Kuten Helena sanoi: ”on itketty ja naurettu”. Osa haastateltavistani on 

yrittänyt vältellä ottamasta aktiivisesti osaa keskusteluihin, koska se on raskasta ja keskustelu on ollut 

todella loukkaavaa ja negatiivista. Tämä satuttaa erityisesti, koska keskustelu tulee 

henkilökohtaisuuden takia lähelle perheiden arkea ja elämää. Voisi sanoa, että se tulee lähelle 

ruumista eli ihoa. Toisaalta raskaita ja negatiivisia keskusteluja on seurannut positiivinen muutos, kun 

keskustelu on osittain ”päättynyt” tai lakimuutoksia on saavutettu. Lakimuutokset taas ovat 

materiaalisesti helpottaneet perheiden elämää. Alla olevassa taulukossa 3, on listattuna erilasia 

affekteja, joita haastateltavani nimesivät haastatteluissa.  

Taulukko 3. Analyysin toiset tulokset 

Kolmanneksi väitän, että sateenkaaripoliittinen diskurssi materialisoituu ja ruumiillistuu perheiden 

arjessa liikkumisina. Sateenkaaripoliittinen diskurssi liikuttaa perheitä ja saa heidät valitsemaan sekä 

asuinkaupungin että asuinpaikan tietyltä alueelta. Lisäksi diskurssi liikuttaa pois pieniltä 

paikkakunnilta. Aineistoni mukaan kukaan perheistä ei asunut ”maalla”, ”maaseudulla”, ”korvessa”, 

”pikkukaupungissa” tai ”pohjoisessa”. Osalla on ollut selvä intentio muuttaa tiettyyn kaupunkiin tai 

tietylle asuinalueelle kaupungin sisällä ja osalle on ollut selvää, että ei halua muuttaa pois tietystä 

kaupungista, koska kulttuurisessa tarinavarastossa esimerkiksi maaseutu on nimetty syrjiväksi 

korveksi. Osalla asuinpaikkaan vaikutti selvästi se, ettei halua olla ainut sateenkaariperhe. Oli tärkeää, 

että lapsi kasvaa ympäristössä, missä näkee muitakin samanlaisia perheitä. Sen lisäksi, että 

sateenkaaripoliittinen diskurssi liikuttaa pois maalta, sateenkaaripoliittinen diskurssi myös liikuttaa 

perheitä pois aktiivisesta sateenkaaripoliittisessa keskustelussa mukanaolosta. Tämä jälkimmäinen 

aspekti tuli esille varsinkin translakiin sekä muihin laki- ja kampanjakeskusteluihin liittyen. Alla olevassa 

taulukossa 4, on listattuna edellä mainitut sateenkaaripoliittisen diskurssin vaikutukset perheiden 

liikkumisiin. 

Tulokset 2. Sateenkaaripoliittisen diskurssin herättämiä affekteja 

Ärsyyntyneisyys Huoli  Pelko 

Suru Ahdistus Turhautuneisuus 

Ilo Hyvä olo Helpotus 



 

 
49 

Taulukko 4. Analyysin kolmannet tulokset 

Neljänneksi väitän, että sateenkaaripoliittinen diskurssi materialisoituu ja ruumiillistuu perheiden 

arjessa myös positiivisessa merkityksessä. Se luo mahdollisuuden asuttaa tai toistaa perhenormeja 

toisin. Tämä näkyy varsinkin siinä, kuinka perheet negatiivisesta diskurssista huolimatta näkevät 

itsensä tavallisina eikä mitenkään erilaisina. Tämä ei välttämättä ole merkki repressiivisyydestä, vaan 

voidaan lukea myös vastarintana ja uudenlaisena tapana olla ja tehdä perhettä. Sateenkaaripoliittinen 

diskurssi luo myös merkityksellisiä identiteettejä. Tarkastelin tätä Tuija Pulkkisen nimien politiikan 

kautta. Osalle haastateltavistani oli merkityksellistä olla sateenkaari-ihminen ja tulla kohdatuksi, 

tunnustetuksi ja tunnistetuksi sellaisena. Identiteetit ovat merkityksellisiä eikä niitä ole helppo luoda, 

kuten Pulkkinen (1998) tuo esiin. Kaikki haastateltavani nostivat myös esiin lakimuutokset sekä 

painottivat niiden tuomaa juridista pätevyyttä eli tunnistamista ja tunnustamista samanarvoisena ja 

yhdenvertaisena kansalaisena. Tämän lisäksi sisäisen adoption vaatimuksen poistaminen uuden 

äitiyslain yhteydessä oli säästänyt perheiden aikaa ja rahaa. Samoin tasa-arvoisen avioliittolain 

voimaantulo oli helpottanut perheiden elämää, sillä nyt koko perhe oli saanut esimerkiksi saman 

sukunimen helposti ja ilmaiseksi. Sateenkaaripoliittinen diskurssi voi myös luoda vastarintaa. Se voi 

esimerkiksi liikuttaa antamaan palautetta huonosta kohtelusta ja vaatimaan oikeanlaisia lomakkeita 

sekä etsimään totuudenmukaista representaatiota. Tässä tutkielmassa nimitin tätä arjen vastarinnaksi. 

Alla olevaan taulukkoon 5, olen listannut sateenkaaripoliittisen diskurssin positiiviset vaikutukset.  

Taulukko 5. Analyysin neljännet tulokset 

Tätä tutkimusta varten haastattelemieni sateenkaari-ihmisten taustat olivat pitkälti samankaltaisia. 

Esimerkiksi haastateltavistani neljä (4) oli naisia, jotka olivat suhteessa naisen kanssa. Lisäksi kaikki 

osallistujat olivat ei-rodullistettuun vähemmistöön kuuluvia, eli valkoisia. Näin ollen heidän elämäänsä 

ei kuulunut rasismista johtuvaa syrjintää ja sortoa. Tärkeää olisikin tutkia, kuinka rasismi kietoutuu 

yhteen cis- ja heteronormatiivisuuden kanssa ja mitä vaikutuksia sillä on arkeen. Lisäksi 

haastateltavieni sosio-ekonominen tausta ei tullut kovinkaan selkeästi esiin. Poikkeuksena yksi 

Tulokset 3. Sateenkaaripoliittisen diskurssin liikuttavat vaikutukset arjessa  

Pois maalta, korvesta, 
pikkukaupungista, pohjoisesta 

Tiettyyn kaupunkiin ja tietyille 
asuinalueille  

Pois ottamasta kantaa tai 
aktiivisesti lukemasta, olemasta 
osa keskustelua 

Tulokset 4. Sateenkaaripoliittisen diskurssin luomia positiivisia vaikutuksia arjessa 

Uudenlaisia tapoja olla ja 
tehdä perhettä 

Merkityksellisiä 
identiteettejä  

Helpottaa elämää Arjen vastarinta 
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informantti mainitsi suoraan, että heidän perheensä on keskiluokkainen. Työn ja koulutuksen 

perusteella voisi kuitenkin sanoa, että kaksi haastattelemaani perhettä kuuluu työväenluokkaan. Myös 

sosioekonominen tausta voisi olla hedelmällinen tutkimuskohde: miten luokka vaikuttaa 

sateenkaariperheen perustamiseen? Mikä merkitys luokalla on esimerkiksi asuinpaikan valintaan, jota 

tarkastelin myös tässä tutkimuksessa? Miten luokka vaikuttaa arkeen ja sateenkaaripoliittisen 

diskurssin hyrskyissä seilaamiseen? Myös muunlajiset eläimet mainittiin kahden perheen kohdalla 

osana perhettä, mutta vain ohimennen, koska haastattelukysymykseni eivät juurikaan kohdistuneet 

niihin. Kriittiseen eläintutkimukseen perehtynyt sukupuolentutkija Kuura Irni (2020) tarkastelee 

Queer-visioita lajirajat ylittävistä perheistä ja läheissuhteista. Irnin tekstistä inspiroituen voisi olla 

myös kiinnostava tarkastella muunlajisten eläinten roolia sateenkaariperheiden arjessa. Koska 

kyseessä on maisterintutkielma, jouduin tekemään rajausta, jotta valmis tutkielma pysyy ohjepituuden 

sisällä. Haastatteluissa kysyin haastateltaviltani Suomen ulkopuolella käytävästä 

sateenkaaripoliittisesta diskurssista. Jouduin kuitenkin jättämään tämän keskustelun tutkimuksen 

ulkopuolelle. Jatkotutkimuksessa olisi mielenkiintoista tarkastella, miten ulkomailla käytävä keskustelu 

vaikuttaa Suomessa asuviin sateenkaariperheisiin. Millaisia mietteitä ja affekteja se herättää? Miten 

se liikuttaa sateenkaariperheitä?  

Jatkotutkimuksessa olisi tärkeää tarkastella sitä, miten sateenkaaripoliittinen diskurssi vaikuttaa 

erilaisten sateenkaariperheiden arkeen. Erityisen tärkeää olisi tarkastella sellaisten perheiden elämää, 

joihin kuuluu myös muita sorron mekanismeja kuin cis- ja heteronormatiivisuudesta johtuva syrjintä ja 

eriarvoisuus. Esimerkiksi kysymykset uskonnosta tulivat esiin haastatteluaineistossani vain Päivi 

Räsäsen figuurin muodossa, eikä kukaan maininnut uskonnollisuuttansa tarkemmin. Minkälaisen 

lisämausteen perheiden arkikokemuksiin tuo henkilökohtaisen uskonnollisuuden aspekti? Kuinka 

uskonto kietoutuu yhteen muiden erojen kanssa ja mitä vaikutuksia sillä on arkeen? Olisi myös 

mielenkiintoista tehdä vertailevaa tutkimusta eri maissa asuvien sateenkaariperheiden kokemuksista. 

Miten esimerkiksi Suomen naapurimaissa asuvat sateenkaariperheet kokevat elämisen ja olemisen 

paikallisen sateenkaaripoliittisen diskurssin tyrskyissä? Miten esimerkiksi Ruotsissa asuvien 

sateenkaariperheiden kokemukset eroavat Suomessa asuvien perheiden kanssa? Entä muissa Suomea 

lähellä olevissa maissa, kuten Tanskassa, Norjassa tai Virossa? Norjalaisen sosiologin Jorid Krane 

Hanssenin (Hanssen 2012) tutkimuksen aineisto koostui niin norjalaisista kuin tanskalaisista 

sateenkaariperheiden lasten haastatteluista. Hanssen ei kuitenkaan tehnyt eroa tai vertailua eri maista 

osallistuneiden välillä, vaan puhui ainoastaan Skandinaavisista maista tutkimuksessaan. Tällainen 

lähestymistapa voisi olla myös mahdollinen: millaisia kokemuksia Pohjoismaisilla (Nordic) 

sateenkaariperheillä on sateenkaaripoliittisesta diskurssin vaikutuksista?  
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Sateenkaariperheet ry:n sivuilla mainitaan, että Suomessa asuvien sateenkaariperheiden arkea ja/tai 

palvelukokemuksia tarkastelevat väitöskirjatutkimukset38 hyödyttäisivät heidän toimintaansa. 

Esimerkiksi maisterintutkielmaani voisi laajentaa ja soveltaa väitöskirjan tekemiseen. Lisätutkimukselle 

Suomessa asuvista sateenkaariperheistä olisi kovasti tarvetta. Erityisen tärkeää olisi saada 

väitöskirjatutkimuksia Anna Moringin (2013) väitöskirjan lisäksi.  

Tutkimukseni perusteella sateenkaaripoliittinen diskurssi materialisoituu ja ruumiillistuu 

sateenkaariperheiden arjessa monella eri tavalla. Se herättää monia eri affekteja, liikuttaa perheitä 

paikasta toiseen ja toisaalta myös rajoittaa perheiden liikkumista, sulkee perheitä ulkopuolelle ja 

aiheuttaa törmäyksiä. Tosin sateenkaaripoliittinen diskurssi on myös tuottava ja luova positiivisessa 

mielessä. Se saa aikaan merkityksellisiä identiteettipositioita sekä uudenlaisia tapoja tehdä perhettä. 

Sateenkaaripoliittinen diskurssi saa myös aikaan arjen vastarintaa; se saa sateenkaari-ihmiset 

vaatimaan parempaa palvelua ja totuudenmukaista representaatiota. Sateenkaaripoliittinen diskurssi 

on siis paradoksaalinen. Se vaikeuttaa sateenkaariperheiden elämää, mutta myös helpottaa sitä. 

  

 
38 Sateenkaariperheet ry. Tutkimuksia. https://sateenkaariperheet.fi/tietoa-ja-koulutusta/tutkimuksia/ (haettu: 
20.02.2021) 
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LIITTEET 

LIITE 1. Haastattelukutsu. 
Haastattelukutsu julkaistiin Monimuotoiset perheet -verkoston Facebook-seinällä 17.01.2021 ja 

Sateenkaariperheet ry:n Facebook-seinällä 30.09.2020. 

Opinnäytetyötäni varten kutsun sateenkaariperheiden aikuisia/vanhempia/huoltajia/päättäviä 

henkilöitä haastateltavaksi. 

Miten esimerkiksi Tahdon2013- ja Äitiyslaki-kampanjoiden aikana käyty keskustelu ja niiden tuomien 

lakimuutosten sekä oikeistopopulismin nousun myötä tapahtunut keskustelukulttuurin muutos ovat 

vaikuttaneet perheiden arkeen? 

Kaikkea aineistoa käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti noudattaen salassapitovelvollisuutta ja 

henkilötietolakia. Koronatilanteen takia haasteltavien turvallisuuteen kiinnitetään ehdottomasti 

huomiota. Kaikki kokemukset ovat tärkeitä tutkielmani kannalta! 

Jos olet kiinnostunut jakamaan kokemuksiasi ja osallistumaan tutkielmaani, täytä oheinen lomake, 

josta löytyy lisätietoja. 

Linkki lomakkeeseen: 

Esa Setälä, HUK 

Helsingin yliopisto, sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma 

esa.setala@helsinki.fi  
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LIITE 2. Ilmoittautumislomake: infoteksti. 

Sateenkaariperheet Suomessa: arki, kokemus ja oma ääni 

Maisterintutkielmassani keskityn siihen, miten sateenkaaripoliittinen keskustelu vaikuttaa perheiden 
arkielämään, kokemuksiin sekä perheenjäsenten tunnemaailmaan. Lähestyn aihetta siitä 
näkökulmasta, että kielenkäytöllä on suuri merkitys. Erityisesti, kun keskustellaan 
sateenkaariperheiden elämään suoraan vaikuttavista päätöksistä. Käsitän sateenkaaripoliittisiksi 
aiheiksi muun muassa keskustelun adoptiosta, keinohedelmöityksestä, perhevapaauudistuksesta, 
sijaissynnytyksestä, tasa-arvoisesta avioliittolaista, translaista, vanhemmuuslaista sekä äitiyslaista.  

Tutkielman tarkoituksena on lisätä tietoa sateenkaariperheistä ja kuunnella juuri sateenkaariyhteisön 
jäseniä haastattelemalla heitä. Tutkielmaan kutsun osallistumaan perheiden 
aikuiset/vanhemmat/huoltajat/päättävät henkilöt. Perheen määrittelyssä kunnioitan perheiden 
itsemäärittelyoikeutta. 

Minua kiinnostaa kuulla perheiden kokemuksia siitä, miten yhteiskunnallinen keskustelu 
sateenkaaripoliittisista päätöksistä vaikuttaa perheiden arkeen. Miten esimerkiksi Tahdon2013- ja 
Äitiyslaki-kampanjoiden aikana käyty keskustelu ja niiden tuomien lakimuutosten sekä 
oikeistopopulismin nousun myötä tapahtunut keskustelukulttuurin muutos ovat vaikuttaneet 
perheiden arkeen. 

Suomessa asuvia sateenkaariperheitä on tutkittu vähän, joten tutkielmani on tärkeä lisä suomalaiselle 
sukupuolentutkimukselle, sateenkaariperhe-, trans- ja queer-tutkimukselle. Lisäksi tutkielmani auttaa 
Sateenkaariperheet ry:n toimintaa valaisemalla Suomessa asuvien sateenkaariperheiden 
arkikokemuksia, ja nostamalla heidän ääntänsä esiin suhteessa heihin kohdistuvaan päätöksentekoon. 
Tavoitteena on tuottaa tietoa yleiseen yhteiskunnalliseen käyttöön yhteistyön ja päätöksenteon 
tueksi. Työ tullaan julkaisemaan yliopiston E-thesis palvelussa ja siitä tullaan tuottamaan muita 
julkaisuja mm. Politiikasta.fi - sivustolle, sekä muihin laadukkaisiin, tiedettä yleistajuistaviin ja 
yhteiskunnalliseen käyttöön sovittaviin kanaviin. 

Haastattelu kestää noin 1–2 tuntia. Teen haastatteluja viidellä paikkakunnalla (Helsinki, Espoo, Vantaa, 
Lapua, Seinäjoki) sekä puhelin- tai videohaastatteluna. Toteutan haastattelut pääsääntöisesti tammi-
helmikuun aikana ja ne voivat olla joko yksilö- tai ryhmähaastatteluja riippuen perheen omasta 
päätöksestä ja muodosta. Haastattelun yhteydessä jaetaan suostumuslomake. Haastattelut 
äänitetään, litteroidaan sekä anonymisoidaan. Koronatilanteen takia lähihaastatteluiden 
turvallisuuteen kiinnitetään ehdottomasti huomiota. 

Vaihtoehtoisesti tutkielmaan voi osallistua kirjoittamalla omaelämäkerrallisen tekstin. Kaikkea 
aineistoa käsitellään luottamuksellisesti noudattaen salassapitovelvollisuutta ja henkilötietolakia. 
Yksittäisen tutkittavan tietoja ei tuoda missään yhteydessä esiin. 

Tutkielman teossa noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä sekä Tutkimuseettisen neuvottelukunnan 
(TENK) ohjeistuksia. Henkilötietojen käsittelyn tarkka kesto ei ole selvillä, sillä ei ole varmaa 
toteutetaanko tutkimuksen pohjalta muita tieteellisiä julkaisuja tai väitöstutkimusta. Henkilötietoja 
säilytetään Helsingin yliopiston tietojärjestelmissä ja niitä suojataan käyttäjätunnuksella sekä 
salasanalla. Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa. Tutkielman suorittaa tutkielman 
rekisterinpitäjä ja vastuullinen tutkija eli Esa Setälä. Myös maisteritutkielman ohjaaja Helsingin 
yliopiston post.doc. tutkija FT Sanna Karhu voi käsitellä aineistoa. 
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Tutkielmaan osallistuminen on vapaaehtoista. Lomakkeen täyttäminen ei ole sitovaa; osallistumisen 
voi keskeyttää missä vaiheessa tahansa ilman sanktioita. Osallistujien määrä tutkielmaan on rajallinen, 
joten olen vielä erikseen yhteydessä kaikkiin osallistumisesta tämän ilmoittautumisen jälkeen. Jos on 
kysyttävää haastatteluista tai tutkielmasta, voit olla yhteydessä minuun. 

Ystävällisin terveisin ja avusta jo etukäteen kiittäen, 

Esa Setälä, HUK 

Helsingin yliopisto, sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma 

esa.setala@helsinki.fi 
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LIITE 3. Ilmoittautumislomake: kysymykset. 

Ilmoittautumislomakkeessa kysyin seuraavat kysymykset: 

1. Asuinpaikkasi 

2. Etunimi 

3. Sukunimi 

4. Sähköpostiosoitteesi? 

5. Minkä ikäinen olet? 

18–29 

30–49 

50–69 

70- 

6. Perhemuotosi? (esim. yksinhuoltaja, kumppanuusvanhempi, apilaperhe) 

7. Miten identifioit itsesi? (esim. sukupuoli ja seksuaalisuus) 

8. Mikä on korkein suorittamasi tutkinto? 

Kansakoulu, keski- tai peruskoulu 

Ylioppilas 

Ammatillinen koulutus (esim. opistot, ammattikoulu) 

Alempi korkeakoulututkinto (esim. kandidaatintutkinto, ammattikorkeakoulututkinto) 

Vähintään ylempi korkeakoulututkinto (esim. maisterintutkinto, ylempi ammattikorkeakoulututkinto) 

9. Mihin ryhmään kuulut tällä hetkellä? 

Opiskelija 

Eläkeläinen 

Palkkatyöllinen 

Yrittäjä tai freelancer 

Maanviljelijä 

Työtön 

10. Miten haluat osallistua tutkielmaan? 

Haastattelu lähitapaamisena (Pääkaupunkiseutu, Lapua, Seinäjoki) 

Haastattelu esim. Zoomissa tai Skypessä 

Puhelinhaastattelu 

Omaelämäkerrallinen teksti 
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11. Mihin aikaan päivästä sinulle parhaiten sopisi haastattelu? Olen jokaiseen henkilökohtaisesti 
yhteydessä sopivan ajan ja paikan sopimiseksi. 

Aamupäivisin 

Iltapäivisin 

Iltaisin 

12. Lisätietoja. Voit esimerkiksi halutessasi kertoa muita taustatietoja itsestäsi, kertoa jos sinulla on 
aikoja, jolloin haastattelu ei ehdottomasti sovi sinulle tai muuta, mistä haluat minun tietäväni. 

  



 

 
65 

LIITE 4. Tietosuojaseloste / -ilmoitus. 

TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN 
TIETOSUOJASELOSTE /-ILMOITUS 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 
12–14 artiklat 

 Laatimispäivä: [03.10.2020] 
Muokattu: [10.05.2021] 

Tietoa Sateenkaariperheet Suomessa: arki, kokemukset ja oma ääni -tutkimukseen 
osallistuvalle 

Olet osallistumassa Sateenkaariperheet Suomessa: arki, kokemukset ja oma ääni -tutkimukseen. Tässä 
selosteessa kuvataan, miten henkilötietojasi käsitellään tutkimuksessa. 

Tutkimukseen osallistuminen ja henkilötietojen antaminen on vapaaehtoista. Sinuun ei kohdistu 
mitään negatiivista seuraamusta, jos et osallistu tutkimukseen tai jos keskeytät osallistumisesi 
tutkimukseen. Tämän selosteen lopussa kerrotaan tarkemmin, mitä oikeuksia sinulla on. 

Tietoa henkilötietojen käsittelystä  Sateenkaariperheet Suomessa: arki, kokemukset ja oma 
ääni -tutkimuksessa 

Sateenkaariperheet Suomessa: arki, kokemukset ja oma ääni -tutkimuksessa käytetään aineistona 
henkilötietoja. Tämän selosteen tarkoitus on antaa tietoa käsiteltävistä henkilötiedoista sekä siitä, 
mistä henkilötiedot ovat peräisin ja miten niitä käytetään tutkimuksessa. Selosteen lopussa kerrotaan 
tarkemmin, mitä oikeuksia rekisteröidyillä on. 

1. Tutkimuksen rekisterinpitäjä 

Nimi: Esa Setälä 

Sähköpostiosoite: esa.setala@helsinki.fi  

Puhelinnumero:  

2. Yhteyshenkilö ja vastuullinen tutkija  

Nimi: Esa Setälä 

Sähköpostiosoite: esa.setala@helsinki.fi 

Puhelinnumero: 

3. Kuvaus tutkimushankkeesta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Sateenkaariperheet Suomessa: arki, kokemukset ja oma ääni -tutkimus on Suomessa asuvia 
sateenkaariperheitä tutkiva maisteritutkielma Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen 
maisteriohjelmassa. Tutkimusaineisto koostuu sateenkaariperheiden 
vanhempien/aikuisten/huoltajien/päättävien henkilöiden haastatteluista. Haastattelut äänitetään ja 
nauhoite siirretään Helsingin yliopiston verkkoasemalle 12 tunnin sisällä haastattelusta. Analysointia 
varten nauhoitteet litteroidaan. Suorat henkilötiedot poistetaan analysointivaihteessa. Tutkielman 
toteutuksessa noudatetaan hyvän tieteellisen tutkimuksen käytäntöjä ja Tutkimuseettisen 
neuvottelukunnan (TENK) ohjeistuksia. 

Tutkimusaineistoa tullaan käyttämään maisteritutkielmassa, sekä sen pohjalta julkaistavissa muissa 
mahdollisissa tieteellisissä julkaisuissa sekä mahdollisesti tutkimuksen tekijän väitöstutkimuksessa. 
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4. Tutkimuksen suorittajat 

Tutkimuksen suorittaa tutkimuksen rekisterinpitäjä ja vastuullinen tutkija eli Esa Setälä. Myös 
maisteritutkielman ohjaaja voi käsitellä aineistoa. 

5. Mitä tietoja tutkimusaineisto sisältää 

Tiedot kerätään haastattelussa: sukupuoli, seksuaalisuus, perhemuoto, koulutusaste, ikäryhmä, työ. 

6. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään  

Tiedot kerätään haastattelun yhteydessä. 

7. Arkaluonteiset henkilötiedot 

Tutkimuksessa käsitellään tietosuoja-asetuksen 9 artiklan mukaisia erityisiä henkilötietoryhmiä eli 
arkaluonteisia henkilötietoja: seksuaalista käyttäytymistä ja suuntautumista koskevat tiedot sekä 
poliittiset mielipiteet. 

8. Henkilötietojen käsittelyn kesto 

Tietoja säilytetään jatkotutkimusta varten. 

9. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 

Henkilötietoja käsitellään seuraavalla yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisella 
perusteella: Yleistä etua koskeva tehtävä/rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö. 

10. Tietojen vastaanottajat 

Henkilötietoja ei luovuteta tutkimusryhmän ulkopuolelle maisteri- tai jatkotutkimuksen yhteydessä. 

11. Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä tai luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

12. Automatisoitu päätöksenteko 

Automaattisia päätöksiä ei tehdä. 

13. Henkilötietojen suojaus 

Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään niin, että ainoastaan niitä tutkimusta varten tarvitsevat 
henkilöt pääsevät tarkastelemaan tietoja. 

14. Tietojärjestelmien suojaus 

Tietojärjestelmissä käsiteltäviä tietoja suojataan seuraavilla tavoilla: Käyttäjätunnus ja salasana. 

15. Suorien tunnistetietojen käsittely 

Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa. 

16. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen: 

Tutkimusaineisto hävitetään. 

17. Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on ja oikeuksista poikkeaminen 

Yhteyshenkilö tutkittavan oikeuksiin liittyvissä asioissa on tämän ilmoituksen kohdassa 1 mainittu 
henkilö. 
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18. Rekisteröidyn oikeudet 

Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus:  

saada pääsy tietoihin 

oikaista tietoja 

poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi 

rajoittaa tietojen käsittelyä 

siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

vastustaa tietojen käsittelyä 

olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi.  

Rekisteröity ei kuitenkaan voi käyttää kaikkia oikeuksia kaikissa tilanteissa. Tilanteeseen vaikuttaa 
esimerkiksi se, millä perusteella henkilötietoja käsitellään. 

Tarkempaa tietoa rekisteröidyn oikeuksista eri tilanteissa löytyy tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta: 
https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet-eri-tilanteissa 

19. Oikeuksien soveltuminen 

Jos henkilötietojen käsittely tutkimuksessa ei edellytä rekisteröidyn tunnistamista eikä rekisterinpitäjä 
pysty tunnistamaan rekisteröityä, oikeutta tietojen tarkastamiseen, oikaisuun, poistoon, käsittelyn 
rajoittamiseen, ilmoitusvelvollisuuteen ja siirtämiseen ei sovelleta, ellei rekisteröidy anna 
tunnistamisen mahdollistavia lisätietoja (tietosuoja-asetuksen 11 artikla). 

20. Oikeuksista poikkeaminen 

Tietosuoja-asetus ja Suomen tietosuojalaki mahdollistavat tietyistä rekisteröidyn oikeuksista 
poikkeamisen silloin, kun henkilötietoja käsitellään tieteellisessä tutkimuksessa ja oikeuksien 
toteuttaminen estäisi tai vaikeuttaisi suuresti käsittelyn tarkoitusten saavuttamista. 

Tarvetta poiketa rekisteröidyn oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti. 

21. Valitusoikeus 

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi 
käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Yhteystiedot: 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki 

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki 

Vaihde: 029 56 66700 

Faksi: 029 56 66735 

Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi 
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Käsittelytoimet Haastattelun äänitys, talletus, litterointi ja 
käyttö tutkimusaineistona.  

Käsittelyn tarkoitus Maisteritutkielma ja tiedon tuottaminen 
yleiseksi hyväksi.  

 

Rekisteröity Haastateltava  

 

Henkilötietoryhmät Haastateltava: Sukupuoli, Seksuaalisuus, 
Ikäryhmä, Koulutusaste, Työ, Perhemuoto 

 

Käsittelyprosessi Haastateltava osallistuu haastatteluun, joka 
äänitetään.  

Äänite siirretään Helsingin yliopiston 
verkkoasemalle 12 tunnin sisällä haastattelusta.  

Verkkoasemalla oleva äänite litteroidaan ja 
suorat tunnistetiedot poistetaan. Litteroimisen 
ja työn analysointivaiheen jälkeen äänite 
tuhotaan. 
Litteroitua aineistoa käytetään 
tutkimusmateriaalina. Tietoja säilytetään 
jatkotutkimusta varten.  
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LIITE 5. Suostumuslomake. 

Tutkimussuostumuslomake Sateenkaariperheet Suomessa: arki, kokemukset  ja oma ääni -
tutkimukseen osallistumiseksi 

Sopimuksen osapuolet: 

Tämän tutkimussuostumuksen on antanut:  

(Nimi) _____________________________________________________ , josta puhutaan 
myöhemmin ”rekisteröity”.  

Suostumus on annettu seuraavalle vastaanottajalle: 

Esa Setälä 
esa.setala@helsinki.fi 
, josta puhutaan myöhemmin ”tutkimuksen tekijä”. 

Tausta: 

Rekisteröity osallistuu Sateenkaariperheet Suomessa: arki, kokemukset ja oma ääni -
haastattelututkimukseen osana maisteritutkielmaa. Tutkimus toteutetaan haastattelulla, joka 
äänitetään. Äänite siirretään 12 tunnin sisällä haastattelusta Helsingin yliopiston verkkoasemalle ja 
litteroidaan. Litteroimisen ja aineiston analyysin jälkeen äänite tuhotaan. Litteroitua aineistoa 
voidaan käyttää tutkimuksen tekijän muihin tieteellisiin julkaisuihin tai väitöstutkimukseen. Suorat 
tunnistetiedot poistetaan analyysivaiheessa. Rekisteröity esiintyy tutkielmassa anonymisoituna eli 
rekisteröityä ei pysty tunnistamaan tutkielmasta. 

Rekisteröity on saanut riittävän selvityksen tutkimuksesta, sen tarkoituksesta, tavoitteista ja 
toteutuksesta sekä henkilötietojensa käsittelystä ja oikeuksistaan läpi tutkimuksentekoprosessin. 
Mikäli rekisteröity haluaa keskeyttää tutkimuksen tai peruuttaa suostumuksen, voidaan siihen 
mennessä kerättyä tietoa käyttää kuitenkin osana tutkimusaineistoa. 

Henkilötiedot ja tarkemmat yksityiskohdat henkilötietojen käsittelystä ja käytöstä esitellään 
Tieteellisen tutkimuksen tietosuojaselosteessa/-ilmoituksessa 

Tämän suostumuksen allekirjoittaessaan Rekisteröity suostuu osallistumaan tutkimukseen ja 
hyväksyy ylempänä mainitussa tietosuojaselosteessa/-ilmoituksessa kuvatun henkilötietojen 
käsittelyn. 

Tämä sopimus astuu voimaan, kun rekisteröity on sen allekirjoittanut. Sopimukseen sovelletaan 
Suomen lakia. 

Päivämäärä ja paikka: ______________________________________ 

Allekirjoitus ja nimenselvennys: ______________________________________  
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LIITE 6. Haastattelurunko. 

Aluksi 

Kerrotko ensin vähän että, kuka olet? (Ikä? Työ? Ketä perheeseesi kuuluu? Lasten ikä? Mikä teidän 

suhteenne muoto on? yms.) 

I.  Arki 

Miten sateenkaarevuus vaikuttaa tai näkyy perheen arkipäivässä?  

• Onko se vaikuttanut koulun, työpaikan, päiväkodin, asuinpaikan valintaan? Onko mahdollisesti 
joku kiva ulkopuolinen henkilö tai taho vaikuttanut valintoihin? 

Miten oman näkemyksen mukaan arkinen sateenkaarivanhemmuus ja perheys eroaa 

heteroperheistä? Tai miten eroaa tuntemistanne heteroperheistä? 

II. Kokemukset 

Koetko tarvetta määritellä itsesi sateenkaarevaksi muille? Onko siihen tarvetta omasta puolesta tai 

muiden paineesta? (esim. päiväkotien vanhempainillassa tai vastaavissa tilanteissa). 

• Miksi ja miten? 
• Missä tilanteissa? 
• Miten koet tällaiset tilanteet? Mitä seurauksia sillä on? Itsessä tai muissa? 

Seuraatteko yhteiskunnallista keskustelua? 

• Mitä mietteitä ja tunteita sateenkaaripoliittinen keskustelu suomalaisessa yhteiskunnassa 
herättää teissä?  

• Entä Suomen ulkopuolella käytävät keskustelut ja muutokset? (esim. Puola, Unkari, Venäjä, 
Viro, Yhdysvallat) 

Kokemukset ympäristön suhtautumisesta sateenkaariperheisiin henkilökohtaisesti tai 

yhteiskunnallisella tasolla? 

• Suhtautumisen muutos? 

• Millaista muutosta on mielestäsi tapahtunut ja mihin suuntaan? 

• Miten näkyy arjessa?  

• Miten koet? 

Vaikuttaako sateenkaaripoliittiset keskustelut siihen, mihin voi perheenä mennä? Miten ja missä voi 

perheenä kulkea, harrastaa, matkustaa yms.? 

Miten luonnehtisit perheen ja lähipiirin suhtautuminen teihin perheenä? 

• Miten koet sen? 

  



 

 
71 

III. Arki ja kokemukset suhteessa sateenkaaripoliittiseen keskusteluun  

Tuntuuko, että lainsäädännöllinen ja poliittinen keskustelu sekä siinä tapahtuneet muutokset ovat 

vaikuttaneet vanhemmuuteen, lapsihaaveisiin tai teidän suhteeseenne? Esimerkiksi Tahdon2013 tai 

Äitiyslaki? 

•  Miten tämä näkyy? 
• Mikä merkitys? 

Miten koette sateenkaaripoliittisen keskustelun merkityksen suhteessa sateenkaariperheiden 

yhteiskunnalliseen asemaan? Ja vanhemmuuden kokemuksiin?  

Miten luonnehtisit koulun, neuvolan,  lasten kaveripiirin, päiväkodin koulun, tai neuvolan 

suhtautumista teihin perheenä? Onko siinä positiivisia negatiivisia muotoja? (esim. homofobia, 

moniperustainen syrjintä tai muuta epäasiallista käytöstä? Entäs arjessa, työpaikoilla, virastoissa yms.? 

• Miten?  
• Miten koet sen? 

Onko mahdollista puhua perheestä, arjesta avoimesti koulussa, töissä?  

Miten toimit työpaikalla, koulussa tai perheen/sukulaisten kanssa, jos keskustelu menee 

sateenkaaripoliittisiin aiheisiin? 

• Miten koet tällaiset tilanteet? 
• Miten toimit tai muut ovat toimineet, jos ei mennyt hyvin tai meni hyvin? 

Miten koette sateenkaariperheiden aseman tämän hetken Suomessa?  

• Mitä hyvää? 

• Mitä parannettavaa?  

Kuuluuko sateenkaariperheiden oma ääni?  

• Miten? Miksi, miksi ei? Miten koet sen (kuuluvuuden/kuulumattomuuden)? 

IV. Muuta? Lisättävää? 

• Onko jotain kysyttävää? Jäikö jotain puuttumaan?  

• Haluatteko sanoa vielä jotain?  

KIITOS! 


