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1 Johdanto 
 

 

Yhteiskunnallisessa, poliittisessa ja kirkollisessa keskustelussa on vuodesta 2010 

lähtien käyty vilkasta ja ajoittain kiivasta keskustelua erilaisista homoseksuaali-

suuteen liittyvistä teemoista. Suomen evankelisluterilaisen kirkon kannalta mer-

kittävään asemaan nousi kirkolliskokouksen päätös marraskuussa 2010 laatia pas-

toraalinen ohje samaa sukupuolta olevien pariskuntien kanssa rukoilemisesta. 

Toukokuussa 2010 kirkolliskokouksessa keskusteltiin piispainkokouksen 

selvityksestä parisuhdelain seurauksista kirkossa. Emeritus arkkipiispa Jukka 

Paarma korosti puheessaan, että kirkko pitää kiinni kristillisestä avioliittokäsityk-

sestä ja linjauksesta, jonka kirkolliskokous tekee.
1
 Vantaalainen kirkollisko-

kousedustaja Kari-Pekka Kinnunen kysyi keskustelun aikana oman tutkimukseni 

kannalta oleellisen kysymyksen: ”Onko kirkko valmis tukemaan toiseutta?”
2
  

Yleisesti ajatellaan, että kahden ihmisen välinen rakkaus on kaunis ja hyvä 

asia ja että sen myötä tulee yksilön ja yhteisön elämään monia myönteisiä vaiku-

tuksia. Kun rakkaus ei kohdistu vastakkaiseen sukupuoleen, niin edellä mainittu ei 

enää ole itsestään selvää. Carlos Spoor ja Ritva Kurki toteavat kirjassa Rakkauden 

monet kasvot, että samaa sukupuolta olevien parisuhteiden pahimpia vihollisia 

ovat parisuhteelle saatavan tuen puute ja rakkauden ja sen ilmenemismuotojen 

jatkuva tukahduttaminen. Tukea odotetaan erityisesti perheeltä ja ystäviltä mutta 

myös työtovereilta yhteiskunnalta ja kirkolta.
3
 

 

 

1.1 Samaa sukupuolta olevien pariskuntien asema yhteis-
kunnassa 

 

Suomalainen avioliittolainsäädäntö ja siihen liittyvä perintäoikeus kehittyi maata-

lousvaltaisessa Suomessa 1900-luvun alussa. Perintöoikeuden kannalta ainoa 

mahdollinen parisuhteen muoto oli miehen ja naisen välinen avioliitto, joka oli 

tarkoitettu elinikäiseksi. Avioliiton asema ainoana mahdollisena parisuhteen muo-

                                                 
1
 Kirkon tiedotuskeskus 5.5.2010, 1. 

2
 Kirkon tiedotuskeskus 5.5.2010, 2. 

3
 Spoor & Kurki, 1984, 411–412. 
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tona säilyi 1930-luvun puoliväliin asti. Lainsäätäjän mukaan avioliitto ja laillistet-

tu perhe-elämä on osa valtion ja yhteiskunnan perustusta, jota ei saa vaarantaa 

murentamalla oikeus- ja siveyskäsitteitä.
4
 

 Perhekäsitysten muuttumisen myötä lainsäätäjän on pitänyt muuttaa suhtau-

tumistaan vaihtoehtoisiin parisuhdemuotoihin. Presidentti Tarja Halonen toimi 

oikeusministerinä 1990-1991. Toimikautensa aikana hän asetti perhekomitean, 

jonka tehtävänä oli tehdä selvitys omaksutuista perhekäsityksistä ja niiden yhte-

näistämisen tarpeesta suomalaisessa yhteiskunnassa.
5
  Halonen antoi lähtösysäyk-

sen kymmenen vuotta kestäneelle keskustelulle rekisteröidystä parisuhteesta. En-

nen kesällä 1999 valmistunutta ehdotusta laiksi virallistetusta parisuhteesta olivat 

kansanedustajat tehneet kaksi rauennutta lakialoitetta. Eduskunnassa käydyn kii-

vaan keskustelun jälkeen laki rekisteröidystä parisuhteesta hyväksyttiin.
6
 Lain 

perusteella samaa sukupuolta olevilla henkilöillä on ollut mahdollista rekisteröidä 

parisuhteensa 1. maaliskuuta 2002 lähtien.
7
 

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan mukaan samaa sukupuolta olevien henki-

löiden parisuhteiden rekisteröimisen mahdollistanut laki ei noudattanut perustus-

lain yhdenvertaisuusperiaatetta. Näkemystä perusteltiin sillä, että lain valmistelus-

sa ei esitetty perusteita sille, miksi samaa sukupuolta olevat parit eivät voineet 

saada samaa sukunimeä ja miksi lesbopariskunnalle syntyneellä lapsella ei ollut 

oikeutta kahteen juridiseen vanhempaan. Vaikka avioliittolaissa tai parisuhteiden 

rekisteröimistä koskevassa laissa ei ole mainintaa seksuaalisuhteesta tai henkilöi-

den seksuaalisesta suuntautumisesta, on laki ja ennen kaikkea sen soveltaminen 

koettu ongelmalliseksi.
8
 

Suomen parisuhdelain mukaan kaksi 18 vuotta täyttänyttä samaa sukupuolta 

olevaa henkilöä voivat rekisteröidä parisuhteensa. Kumpikaan ei saa olla aviolii-

tossa eikä rekisteröidyssä parisuhteessa. Ainakin toinen parisuhteen osapuolista 

tulee olla Suomen kansalainen ja hänellä tulee olla asuinpaikka Suomessa. Ennen 

parisuhteen rekisteröimistä on tutkittava, ettei rekisteröintiin ole estettä. Esteiden 

tutkinnan jälkeen parisuhteen voi rekisteröidä siviilivihkimisen toimittamiseen 

oikeutettu viranomainen; maistraatin henkikirjoittaja, käräjäoikeuden laamanni tai 

käräjätuomari. Parisuhteen rekisteröinnin myötä parisuhteen osapuolet saavat pää-

                                                 
4
 Kangas 2003, 223–225. 

5
 Perheet ja laki 1992,1. 

6
 Kangas 2003, 226. 

7
 FINLEX, Valtioneuvoston asetus rekisteröidystä parisuhteesta 21.2.2002/141. 

8
 Juvonen 2002, 256–257. 
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sääntöisesti samat oikeudet ja velvollisuudet kuin avioliiton solmineet pariskun-

nat.
9
  

Keskustelu samaa sukupuolta olevien parisuhteen asemasta suomalaisessa 

yhteiskunnassa on käynyt vilkkaana ja herättänyt vahvoja tunteita. Seta ry:n po-

liittisessa strategiassa vuosille 2009-2013 todetaan, että voimassa oleva parisuhde-

laki asettaa mies- ja naisparit eriarvoiseen asemaan mm. adoptiolainsäädännön 

osalta. Setan mukaan yhteiskunnallinen yhdenvertaisuus on mahdollista saavuttaa 

takaamalla samaa sukupuolta oleville pariskunnille yhdenvertainen asema lain-

säädännössä suhteessa eri sukupuolta oleviin parisuhteisiin.
10

 Käydyssä keskuste-

lussa on oltu lähes yksimielisiä yhdenvertaisesta asemasta lainasäädännön edessä. 

Näkemyseroja on aiheuttanut näkemykset sukupuolineutraalista avioliitosta. 

MTV3 uutisoi 7.6.2012, että Tanskan kansankäräjät on hyväksynyt hallituksen 

ehdottaman muutoksen voimassa olevaan avioliittolakiin. Muutos mahdollistaa 

samaa sukupuolta olevien avioliitot sekä kirkollisen vihkimisen.
11

 Tanskan pää-

töksen jälkeen Suomi on pohjoismaista ainoa, jossa sukupuolineutraali avioliitto 

ei ole mahdollinen. 

 

1.2 Homoseksuaalisuus, samaa sukupuolta olevien pa-
risuhteet ja kirkko  

 

Yhteiskunnan moniarvoistumisen myötä myös Suomen evankelisluterilaisen kir-

kon sisällä on jouduttu osallistumaan keskusteluun ensinnäkin homoseksuaalisuu-

desta ilmiönä ja toiseksi suhtautumisesta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin 

kuuluviin ihmisiin. Kirkollisen keskustelun seuraaminen ja käsityksen luominen 

siitä mikä on kirkon kanta suhteessa homoseksuaalisuuteen ja suhtautuminen sek-

suaali- ja sukupuolivähemmistöihin on vaikeaa siksi, että toisilleen ristiriitaisia 

lausuntoja antavat niin kirkolliskokous ja piispat kuin yksittäiset kirkon työnteki-

jät ja seurakuntalaisetkin.
12

 

Piispojen yhteisiä lausuntoja ja kannanottoja on seurakunnissa pidetty kir-

kon virallisena kannanottona. Piispat ovat aina 1960- luvulta lähtien seuranneet 

homouteen liittyvää yhteiskunnallista keskustelua, asenteellisia muutoksia ja lain-

                                                 
9
 www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/Esitteet/Rekisteröityparisuhde, 26.7.2011. 

10
 http://www.seta.fi.Viitattu 11.9.2012. 

11
 http://www.mtv3.fi/uutiset/ulkomaat/shtml/tanska.Viitattu 11.9.2012. 

12
 Hytönen 2003, 48–49. 

http://www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/Esitteet/Rekisteröityparisuhde
http://www.seta.fi/
http://www.mtv3.fi/uutiset/ulkomaat/shtml/tanska
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säädännössä tapahtuneita muutoksia ja tuoneet keskusteluun kirkollisen kannan ja 

ulottuvuuden.  

Piispojen ensimmäinen yhteinen seksuaalieettinen kannanotto oli Ajankoh-

tainen asia. Se julkaistiin vuonna 1966, aikana, jolloin homoseksuaalisuus vielä 

luokiteltiin sekä rikokseksi että sairaudeksi. Vallitsevat olosuhteet ja yleiset käsi-

tykset vaikuttivat kannanottoon.
13

 Keskustelu ja yritykset vaikuttaa lainsäädän-

töön vilkastuivat piispojen kannanoton jälkeen.
14

 Muutos kirkon sisällä oli kuiten-

kin lähtenyt liikkeelle. Vuonna 1984 piispojen julkaisema seksuaalisiin kysymyk-

siin liittyvä Kasvamaan yhdessä paimenkirje edusti sisällöltään omaa aikakauttaan 

ja sen aikaista tietoa; yhtäältä todettiin homoseksuaalisuuden kuuluvan joidenkin 

ihmisten perusolemukseen ja toisaalta taas todettiin homoseksuaalisuuden olevan 

ristiriidassa Raamatun ja kirkon opin kanssa.
15

 

 Vuonna 1993 arkkipiispa John Vikström otti kantaa homoseksuaalien oikeu-

teen saada asua yhdessä, mutta että suhdetta ei tule rinnastaa avioliittoon.
16

 

Arkkipiispasta tehtiin kantelu tuomiokapituliin ja häntä syytettiin harhaoppisuu-

desta. Syyte kuitenkin raukesi ja yhteiskunnan tapaan myös kirkossa asenneilma-

piiri vapautui vuosi vuodelta. Vuonna 2002, kun laki parisuhteen rekisteröinnistä 

astui voimaan, laati kirkon tutkimuskeskus mielipidetiedustelun, jonka mukaan 

joka neljäs pappi Suomessa toivoi kirkon siunaavan samaa sukupuolta olevien 

parisuhteen.
17

  

 Parisuhdelain voimaantulo vilkastutti keskustelua rekisteröidyn parisuhteen 

siunaamisesta sekä kirkon työntekijöiden mahdollisuudesta rekisteröidä parisuh-

de. Kirkolliskokouksessa vaadittiin kirkon kannan perusteellista selvittämistä, 

koska kysymys on oikeudenmukaisuudesta, ihmisarvosta, rakkaudesta ja vähem-

mistön oikeuksista.
18

 Piispat antoivat ohjeen olla siunaamatta samaa sukupuolta 

olevien parisuhteita, mutta keskustelu jatkui edelleen. Virinneen keskustelun ja 

parisuhdelain johdosta piispainkokous asetti vuonna 2005 työryhmän pohtimaan 

                                                 
13

 Ajankohtainen asia 1966, 12.; Särs 2003, 33-34. Piispakunnan kannanotto, jossa homoutta pidet-

tiin syntinä ja ilmiön lisääntymisen olevan merkki siveellisen elämän rappeutumisesta, ei ollut 

yksimielinen. Porvoon piispa Karl-Erik Forssel ei allekirjoittanut kannanottoa, vaan varoitti tuo-

mitsemasta erilaisuutta. Forssel totesi kuitenkin homoseksuaalisuuden olevan vastoin Jumalan 

tahtoa. 
14

 Särs 2003, 34.; Kirkon perheasiaintoimikunta antoi lausunnon oikeusministeriölle. Lausunto 

sisälsi näkemyksen, että homoseksuaalisuuden rangaistavuuden poistaminen voisi lisätä homosek-

suaalisuuden ihannointia ja voisi johtaa käsitykseen, että homoseksuaalisuus olisi toivottava sek-

suaalisen kanssakäymisen muoto. 
15

 Kasvamaan yhdessä 1984, 60–64. 
16

 Särs 2003, 35–36. 
17

 Särs 2003, 33–40. 
18

 http://www.evl.fi/kkh/kt/uutiset/tou2002/paris.htm, 13.9.2012. 

http://www.evl.fi/kkh/kt/uutiset/tou2002/paris.htm
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kirkon ja rekisteröidyn parisuhteen kysymystä. Työryhmä sai mietintönsä val-

miiksi vuonna 2009. Piispainkokous laati vuonna 2010 selvityksen kirkolliskoko-

ukselle parisuhdelain vaikutuksista kirkolle ja marraskuussa 2010 kirkolliskokous 

päätti, että piispainkokous laatii pastoraalisen ohjeen vapaamuotoisesta rukous-

hetkestä rekisteröidyn parisuhteen solmineiden kanssa.
19

 

 Ennen kirkolliskokouksen päätöstä ja piispainkokouksen laatimaa pastoraa-

lista ohjetta rukoushetkestä piispojen puheenvuorossa perheestä, avioliitosta ja 

seksuaalisuudesta kirjassa Rakkauden lahja todetaan maltillisesti, että kirkko ha-

luaa puolustaa perinteistä avioliittokäsitystä miehen ja naisen välisenä liittona 

kuitenkin puolustaen samaa sukupuolta olevien pariskuntien aseman yhdenmu-

kaista kohtelua yhteiskunnassa. Samalla kertaa piispat muistuttavat, että kristilli-

sen kirkko opettaa, että jokainen ihminen on Jumalan kuva ja Jumalan luoma ja 

sen nojalla suhtautuminen jokaiseen ihmiseen tulisi olla ihmisarvoa kunnioittavaa 

ja yhteiskunnallisesti oikeudenmukaista.
20

 Vuonna 2010 kirkolliskokouksen te-

kemän päätöksen ja piispainkokouksen laatiman ohjeen pohjana oli ajatus pasto-

raalisesta kohtaamisesta, jonka onnistumisen edellytyksenä ovat piispojen perään-

kuuluttamat kunnioitus ja oikeudenmukainen kohtelu.
21

 

 Lainsäädännön, yhteiskunnallisen asenneilmapiirin vapautumisen ja mo-

niarvoistumisen myötä on kirkon toiminnassa ja strategisissa linjauksissa otettu 

huomioon myös muutokset perherakenteissa ja mm. kirkon perheneuvonnan stra-

tegiassa vuoteen 2016 on otettu huomioon sateenkaariperheiden olemassaolo ja 

samaa sukupuolta olevien parisuhteet.
22

  Kirkon lapsi- ja nuorisotyön strategiassa 

2010 todetaan perheen olevan seurakunnan keskeisin yhteistyökumppani kristilli-

sessä kasvatuksessa, eikä strategiassa aseteta ehtoja sille millainen perheen tulee 

muodoltaan olla.
23

 Koko kirkon strategiaa laatineen työryhmän mietinnössä puo-

lestaan todetaan, että kirkossa tulee ottaa huomioon toimintaympäristössään ta-

pahtuvat muutokset ja reagoida niihin käyttäen harkintaa, järkeä ja inhimillistä 

viisautta unohtamatta perustehtäväänsä Jumalan toiminnan välikappaleena.
24

 

 

                                                 
19

http://evl.fi/EVLUutiset.nsf/Documents/707186B3FA338493C2257832004583ED?OpenDocum

ent&lang=FI. 13.9.2012. 
20

 Rakkauden lahja 2008, 59–60. 
21

 Spoor & Kurki 1984, 409–413. 
22

 Meidän kirkko mukana perheiden arjessa 2010, 45–47. 
23

 Jumala on. Elämä on nyt. Rakkaus liikuttaa  2010, 24–25. 
24

 Meidän kirkko -  osallisuuden yhteisö, 2007, 4. 

http://evl.fi/EVLUutiset.nsf/Documents/707186B3FA338493C2257832004583ED?OpenDocument&lang=FI
http://evl.fi/EVLUutiset.nsf/Documents/707186B3FA338493C2257832004583ED?OpenDocument&lang=FI
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1.3 Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen omien yhteisö-
jen ja niitä tukevien yhteisöjen ja verkostojen toiminta 

 

1.3.1 Seta ry ja Malkus 

 

Ennen toukokuussa 1974 perustettua Seksuaalinen tasavertaisuus – Sexuellt lika-

berättigande Seta-järjestön perustamista oli vuodesta 1968 toiminut Keskustelu-

seura Psyke, jonka alaosastoja perustettiin eri puolille maata. Seta syntyi tyyty-

mättömyydestä Psyken epäpoliittisuuteen. Setan tarkoituksena alusta lähtien oli 

toimia yhteiskunnallisena vaikuttajana ja homoseksuaaleihin kohdistuvaan syrjin-

tään puuttuvana toimijana.
25

 

Tänä päivänä Seta on ihmisoikeus- ja sosiaalialan järjestö, jonka tavoitteena 

on että ihmisoikeudet, yhdenvertaisuus ja hyvinvointi toteutuvat ihmisten arjessa 

riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuo-

len ilmaisusta. Seta korostaa jokaisen ihmisen oikeutta perheeseen ”sellaisena 

kukin sen itse käsittää.” 
26

 Samaa sukupuolta olevien parisuhteen tukemisen kan-

nalta on olennaista, että Seta tarjoaa tukea ja neuvoja mm. parisuhteen rekisteröin-

tiin liittyvissä asioissa, apua sateenkaariperheille byrokratiasta selviytymiseen, 

vertaistukea keskustelufoorumin muodossa ja www-sivujen kautta linkkejä mm. 

seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyteen ja parisuhde- ja mielenterveyspalveluja tar-

joaviin yhteisöihin.
27

 

Setan yhteyteen järjestäytyi 1970-luvun puolivälissä ensimmäinen kristitty-

jen homojen ja lesbojen kristillinen ryhmä, joka toimi muutaman vuoden ajan. 

Vuonna 1981 perustettiin kristillinen piiri, Malkus, joka on nyt toiminut Helsin-

gissä aina perustamisvuodestaan lähtien.
28

 Malkus on kaikille kristillisille uskon-

suunnille avoin kristillinen ja elämänkatsomuksellinen ryhmä, joka tarjoaa jokai-

selle mahdollisuuden tarkastella omaa maailmankuvaa ja omaa paikkaa maailmas-

sa. Samalla se tarjoaa paikan, jossa voi olla omana itsenään ja yhdistää seksuaali-

sen ja sukupuolisen identiteetin ja omat uskonkäsitykset ja kristityn identiteetin.
29

 

Yhdessä Kallion seurakunnan ja ekumeenisen Arcus- ryhmän kanssa Malkus on 

                                                 
25

 Mustola 2007, 24–25. 
26

 www.seta.fi/järjestö, viitattu 23.9.2012. 
27

 www.seta.fi/tukea_ja_neuvoja, viitattu 23.9.2012. 
28

 Hentilä 2007, 161. 
29

 http://www.heseta.fi/malkus, viitattu 23.9.2012. 

http://www.seta.fi/järjestö
http://www.seta.fi/tukea_ja_neuvoja
http://www.heseta.fi/malkus
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järjestänyt jumalanpalveluksia vuodesta 1999. Sateenkaarimessuja on järjestetty 

vuodesta 2003.
30

 

1.3.2 Sateenkaariperheet ry. 

 

Sateenkaariperheellä tarkoitetaan homo-, lesbo-, bi- ja transvanhempien ja heidän 

lastensa perheitä. Perheessä voi olla kaksi samaa sukupuolta olevaa huoltajaa tai 

vain yksi vanhempi. Myös useamman kuin kahden huoltajan perhe voi olla mah-

dollinen.
31

 Vuonna 1999 julkaistussa oikeusministeriön lainvalmisteluosaston 

julkaisussa Laki ja samaa sukupuolta olevien parisuhteet todetaan, että samaa 

sukupuolta olevien parisuhteen tarkoituksena on tuottaa parisuhteen sisällä mo-

lemminpuolista turvaa, hellyyttä ja emotionaalista tyydytystä sekä huolehtia koti-

talouden ja yhteisen talouden hoitamisesta.
32

  

Yksi Seta ry:n jäsenjärjestöistä on vuonna 1997 perustettu Sateenkaariper-

heet ry. Sen toiminta-ajatuksena on pyrkiä vaikuttamaan yhteiskunnalliseen ja 

keskusteluun ja päätöksentekoon sateenkaariperheitä koskettavissa asioissa kuten 

hedelmöityshoidot, perheen sisäinen adoptio ja parisuhdelaki.
33

 Yhdistys tukee 

sateenkaariperheidenvanhempia tilanteissa, joissa ystävät, sukulaiset tai viran-

omaiset eivät hahmota sateenkaariperhettä “oikeana perheenä”, eikä perhettä pide-

tä tasavertaisena, muihin perheisiin nähden.
34

 

1.3.3 Arcus 

 

Kirkon kanta samaa sukupuolta olevien parisuhteisiin on muuttunut lainsäädännön 

ja yleisen mielipiteen vapautumisen myötä. Piispojen puheenvuorossa vuodelta 

2008 piispat toteavat, että kirkko tukee miehen ja naisen välistä avioliittoa perus-

tuen kristilliseen ihmiskuvaan.
35

 Homoseksuaalin kirkon työntekijän on mahdol-

lista elää rekisteröidyssä parisuhteessa samaa sukupuolta olevan kumppaninsa 

kanssa. Siitä huolimatta monet homot ja lesbot tuntevat olevansa ei-toivottuja seu-

rakunnan työntekijöinä.
36

 Vuonna 1997 perustettiin ekumeeninen sateenkaariryh-

mä Arcus. Sen tarkoituksena oli toimia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin 

                                                 
30

 Hentilä 2007, 161–162. 
31

 http://www.sateenkaariperheet.fi/images/esite.pdf, viitattu 23.9.2012. 
32

 Laki ja samaa sukupuolta olevien parisuhteet 1999, 25. 
33

 http://www.sateenkaariperheet.fi/images/esite.pdf, viitattu 23.9.2012. 
34

 http://www.sateenkaariperheet.fi/images/esite.pdf, viitattu 23.9.2012. 
35

 Rakkauden lahja 2008, 60. 
36

 http://www.arcusfinland.net/9, viitattu 23.9.2012. 

http://www.sateenkaariperheet.fi/images/esite.pdf
http://www.sateenkaariperheet.fi/images/esite.pdf
http://www.sateenkaariperheet.fi/images/esite.pdf
http://www.arcusfinland.net/9
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kuuluvien kirkkojen työntekijöiden ja kirkkojen toimintaan osallistuvien tukena 

heidän pyrkimyksissään asemansa parantamiseen kirkossa ja yhteiskunnassa.
37

 

1.3.4 Yhteys-liike ja Tulkaa kaikki 

 

Ekumeeninen solidaarisuus- ja tukiryhmä Yhteys-liike perustettiin vuonna 2000.
38

 

Yhteys-liikkeen tarkoituksena on “puolustaa ja edistää ihmisarvoista ja kristillistä 

tapaa suhtautua seksuaali- ja sukupuolivähemmistöryhmiin, vastustaa seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistön syrjintää yhteiskunnassa ja kirkossa sekä edistää asiallista 

ja eri osapuolia kunnioittavaa keskustelua ja vuorovaikutusta.”
39

 

Yhteys-liikkeen lähimmäisverkosto on toimintamuoto, joka tarjoaa apua ja 

tukea seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville sekä heidän läheisilleen. 

Tukimuotoina ovat arjen asioissa auttaminen, sielunhoito, yksilö- ja ryhmäterapi-

at, työnohjaus, lainopillinen neuvota sekä vertaistuen tarjoaminen eri tilanteissa.
40

 

Tulkaa kaikki – liike perustettiin puolestaan vuonna 2005. Se edustaa seksu-

aali- ja sukupuolivähemmistöjen kohdalla samansuuntaisia pyrkimyksiä kuin Yh-

teys-liike. Liike tähtää kaikille avoimeen kirkkoon, joka on lähimmäisenrakkau-

den ja oikeudenmukaisuuden yhteisö. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kos-

kettaa erityisesti vaatimus siitä, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuu-

luvat tulee ehdoitta toivottaa tervetulleiksi seurakuntien jäseniksi ja työntekijöik-

si.
41

  

Kaikille edellä mainituille yhteisöille tai verkostoille on yhteistä se, että ne 

pyrkivät auttamaan ja tukemaan samaa sukupuolta olevien parisuhteita ja seksuaa-

li- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten pyrkimyksissä yhdenvertai-

suuteen ja oikeudenmukaiseen kohteluun sekä yhteiskunnassa että kirkossa kukin 

omalla erityisosaamisalueellaan. 

 

 

 

 

                                                 
37

 Hentilä 2007, 160–161.; http://www.arcusfinland.net/9. 
38

 Hentilä 2007, 161. 
39

 http://www.yhteys.org, viitattu 23.9.2012. 
40

 http://www.yhteys.org/toimintaa, viitattu 23.9.2012. 
41

 http://www.tulkaakaikki.net/ohjelma.html, viitattu 23.9.2012. 

http://www.arcusfinland.net/9
http://www.yhteys.org/
http://www.tulkaakaikki.net/ohjelma.html
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1.4 Käsitteiden määrittelyä 

 

1.4.1 Samaa sukupuolta olevien parisuhde ja parisuhteen tuke-
minen 

 

Tässä tutkimuksessa samaa sukupuolta olevien parisuhteella tarkoitetaan parisuh-

detta kahden miehen tai kahden naisen välillä, jotka ovat identiteetiltään homo-tai 

biseksuaaleja. Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisussa Laki ja samaa 

sukupuolta olevien parisuhteet todetaan, että Ruotsissa julkaistun laajan tutkimus-

yhteenvedon mukaan sekä hetero- että homoseksuaalisten parien parisuhteet voi-

vat olla moninaisia, eikä sukupuolinen suuntautuminen merkittävästi vaikuta 

muuhun kuin siihen, että homoseksuaalisissa suhteissa ei esiinny mies/nais-

vastakkainasettelua sukupuolirooleissa.
42

 Samaa sukupuolta olevien parisuhteet 

perustuvat heterosuhteiden tapaan rakkaudelle, luottamukselle ja turvallisuudelle. 

Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan sosiaalisen tuen puutteen vuoksi parisuh-

teella on riski purkautua heterosuhdetta herkemmin.
43

 

 Homo- ja biseksuaalien perheistä on vuodesta 1997 käytetty sateenkaariper-

he nimitystä. Perheet voivat olla hyvin monimuotoisia. Perheisiin voi kuulua omia 

tai kumppanin lapsia aiemmasta heterosuhteesta. Lesbosuhteessa lapsi voi olla 

hedelmöityshoitojen tai koti-inseminaation avulla hankittuja lapsia ja homomies-

ten kohdalla kyseeseen voi tulla yhdessä naisparin kanssa hankittu lapsi/ lapset, 

jonka elämään isä/isät osallistuvat erikseen sovitulla tavalla.
44

 

Samaa sukupuolta olevien parien on ollut mahdollista rekisteröidä parisuh-

teensa 1.3.2002 alkaen, jolloin nykyinen parisuhdelaki astui voimaan. Suomessa 

ei ole muiden pohjoismaiden tapaan ole sukupuolineutraalia avioliittolakia, joka 

mahdollistaisi samaa sukupuolta olevien avioliittoon vihkimisen. 

Parisuhteen tukemisella tässä tutkimuksessa tarkoitetaan kaikkia niitä toi-

menpiteitä, joiden avulla yhteiskunta, kirkko, erilaiset yhteisöt ja verkostot sekä 

perhe, suku ja ystäväpiiri edistävät samaa sukupuolta olevan parisuhteen yhden-

vertaista kohtelua lainsäädännössä, työelämässä ja sosiaalisten suhteiden verkos-

toissa. Oman perheen, puolison ja ystävien tuesta puhuttaessa tarkoitetaan hyväk-

symisestä ja tuesta vaihtuvissa arjen tilanteissa ja kysymyksissä. Työpaikkojen, 

                                                 
42

 Laki ja samaa sukupuolta olevien parisuhteet 1999, 3. 
43

 Kudrek 2004, 891. 
44

 http://www.sateenkaariperheet.fi/images/esite.pdf, viitattu 25.9.2012. 

http://www.sateenkaariperheet.fi/images/esite.pdf


 12 

erilaisten yhteisöjen ja verkostojen kohdalla tuki tarkoittaa syrjimättömyyttä ja 

tasa-arvoista kohtelua ja yhteiskunnan ja kirkon taholta yhdenvertaista kohtelua. 

 

1.4.2 Seksuaalinen-  ja uskonnollinen identiteetti 

 

Tässä tutkimuksessa seksuaalista identiteettiä ja sen kehittymistä käsitellään Vi-

vienne Cassin luoman kuusiportaisen mallin kautta. Cass:n teoria perustuu ajatuk-

seen, että seksuaalinen identiteetti kehittyy prosessin kautta, jossa on kuusi etap-

pia: identiteettihämmennys, identiteettien vertailu, identiteetin sietäminen, identi-

teetin hyväksyminen, identiteettiylpeys ja identiteettien yhdistyminen.
45

 Cass:n 

malli edustaa ajattelua, että identiteetin kehittyminen on kaksisuuntainen prosessi, 

jossa yhdistyvät prosessinomaisesti lisääntyvä tieto omasta seksuaalisuudesta ja 

toisten ihmisten hyväksyntä.
46

  

 Persoonallisen identiteetin luomisessa on kysymys siitä millaiset asenteet 

ihmisellä on itseään kohtaan, millaisia piirteitä yksilö hahmottaa itseensä kuulu-

viksi ja millaisia arvoja, asenteita tai tunteita ihminen kokee edustavansa ja sisäl-

lyttää itseensä. Identiteetin kehittymistä käsittelevässä kirjallisuudessa identiteetin 

kehittyminen nähdään prosessina, jossa oma minä, omat tunteet ja ajatukset ja 

käsitys itsestä, käyvät jatkuvaa vuoropuhelua ympäröivän maailman kanssa. Pro-

sessi on tärkeä ehjän minä-kuvan säilyttämiseksi ja käsityksen luomiseksi siitä, 

mikä on yksilön rooli ja paikka maailmassa ja yhteiskunnassa.
47

 

 Homomiehen identiteettikehitystä tutkinut Pirjo Latokangas toteaa, että 

useissa tutkimuksissa identiteetin yksi keskeinen peruspiirre on muuttuvuus. Kos-

ka identiteetin muodostuminen on vuorovaikutusprosessi oman minän, nykytodel-

lisuuden ja toivotun todellisuuden välillä, kohdistuvat muutokset edellä mainituis-

sa muuttujissa ihmisen sosiaaliseen identiteettiin. Latokangas toteaa, että vuoro-

vaikutuksellisuuden lisäksi sosiaalisen identiteetin rakentuminen voi olla tilan-

nesidonnaista tai pitkäaikaisiin prosesseihin keskittyvää.
48

 Ihmisen henkilökohtai-

sen identiteetin kehittymisen kannalta tärkeää on sosiaalinen identiteetti, koska 

sen muotoutumiseen vaikuttavat kaikki ne ryhmät, joihin ihminen kuuluu.
49

 

                                                 
45

 Cass 1979, 219–235. 
46

 Udall-Weiner 2009, 1013. 
47

 Toskala & Hartikainen 2005, 55–57.  
48

 Latokangas 1994, 20–26. 
49

 Liebkind 1988, 70. 
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Uskonnollisen identiteetin kehittymiseen ja muotoutumiseen vaikuttavat 

pitkälti sen samat identiteettikehityksen teoriat kuin edelläkin. Tässä tutkimukses-

sa uskonnollisella identiteetillä tarkoitetaan ihmisen käsitystä siitä, mihin tai mil-

laiseen uskonnolliseen ryhmään hän kokee kuuluvansa tai samaistuvansa. Toinen 

uskonnollista identiteettiä määrittävä tekijä on, millaiseksi ihminen määrittelee 

oman hengellisyytensä. 

Uskonnollisen identiteetin määrittelemisen kannalta tärkeitä käsitteitä ovat 

spiritualiteetin ja uskonnon käsitteet. Tässä tutkimuksessa spiritualiteetilla tarkoi-

tetaan elämän tarkoituksen ja merkityksen, eheyden ja olemassaolon merkityksen 

etsimistä, jotka lisäävät itsetuntemusta ja halua olla yhteydessä toisiin hengellises-

sä mielessä samalla tavalla ajatteleviin.
50

 Uskonnolla puolestaan tarkoitetaan us-

kon strukturoitua, muodollista institutionaalista ilmenemismuotoa.
51

 

 Tutkimuksen kannalta merkittävä on uskontopsykologien Antoon Geelsin ja 

Owe Wikströmin sosiaalipsykologinen näkökulma viiteryhmän, roolien ja identi-

teetin merkityksestä yksilölle.
52

 Aikaisempaa tutkimusta käsittelevässä alaluvussa 

esittelen tutkimuksen kannalta edellä mainittua tukimusta. 

   

1.5 Aikaisempi tutkimus 

 

Valitsemani tutkimusnäkökulma on hyvin vähän tutkittu. Homoseksuaalisuutta, 

seksuaalisen- ja uskonnollisen identiteetin kehittymistä ja niihin liittyviä näkö-

kulmia on tutkittu laajalti. Seksuaalisen- ja uskonnollisen identiteetin kehittymi-

sen vaikutusta parisuhteeseen ja parisuhteen tukemista on kuitenkin tutkittu vä-

hän.  

Oman tutkimukseni kannalta merkittäviä seksuaalisen identiteetin kehitty-

misen teorioita ovat Vivienne Cass:n luoma kuusiportainen malli ja G.J. McDo-

naldin niin ikään kuusiportainen malli. Cass:n mukaan seksuaalinen identiteetti 

kehittyy hämmennyksen, identiteettivertailun ja oman identiteetin sietämisen 

kautta kohti oman seksuaalisen identiteetin sietämistä ja ylpeyden kokemista 

omasta identiteetistä aina eri identiteettien yhdistymiseen, synteesiin.
53

 Cass:n 

mallia olen omassa tutkimuksessani käyttänyt pohtiessani sitä, miten eri vaiheet 

vaikuttavat tuen tarpeeseen haastateltavien kohdalla yksilöinä ja parisuhteen osa-

                                                 
50

 Love et al. 2005, 197. 
51

 Hill & Pargament 2003, 64–65. 
52

 Geels & Wikström 2009, 75–79. 
53

 Cass 1979, 219-235. 
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puolina. McDonaldin malli lähtee yksilön tietoisuudesta siitä, että hän on seksuaa-

lisessa mielessä kiinnostunut saman sukupuolen edustajista. Toinen porras identi-

teetin kehittymisessä on homoseksuaaliset kokemukset jotka johtavat ”homosek-

suaali” käsitteen ymmärtämiseen. Neljäs taso McDonaldin mukaan on oman itsen 

määritteleminen homoseksuaaliksi ja ensimmäisen homoseksuaalisen parisuhteen 

mahdolliseen aloittamiseen joka lopulta johtaa positiivisen homoidentiteetin ra-

kentumiseen.
54

 

Toinen tämän tutkimuksen kannalta merkittävä tutkimus on Antoon Geelsin  

& Owe Wikströmin tekemä tutkimus. He nostavat esiin sosiaalipsykologisen nä-

kökulman viiteryhmän, roolien ja identiteetin merkityksestä yksilölle. Sosiaalisen 

identiteetin prosessin kannalta viiteryhmään kuuluminen ja sen sisällä tapahtuva 

vuorovaikutus yksilöiden välillä muodostavat struktuurin, jossa uskonnollinen 

identiteetti voi kehittyä. Viiteryhmään kuulumisen edellytyksenä on, että yksilö 

hyväksyy ja jakaa ryhmän perspektiivin eli ryhmän edustamat arvot ja normit ja 

että yksilö kokee, että hänellä on status ja rooli viiteryhmässä. Roolin ja statuksen 

kautta yksilö voi kokea olevansa osallinen viiteryhmän sosiaalisesta maailmasta 

joka puolestaan vahvistaa yksilön identiteettiä. Geels & Wikström toteavat, että 

viiteryhmäteoriaan ja rooliteoriaan liittyy usein erilaiset konfliktit. Konfliktit syn-

tyvät viiteryhmän sisällä esiintyvistä mielipiteistä, käsityksistä ja odotuksista, jot-

ka kohdistuvat yksilön omaan persoonaan tai ympäristöön ja ovat toistensa kanssa 

yhteensopimattomia.
55

   

Identiteettikysymykset nousevat keskiöön myös toisessa aikaisemmassa tut-

kimuksessa. Mark A. Yarhouse lähtee identiteetin määrittelyssä siitä, miten ihmi-

nen itsensä kuvailee. Yarhousen mukaan sielunhoidon kannalta on merkitystä sillä 

kokeeko ihminen kiinnostusta samaan sukupuoleen, onko hän homoseksuaalisesti 

suuntautunut vai kokeeko ihminen, että hän on seksuaaliselta identiteetiltään ho-

moseksuaali.
56

 

Pirjo Latokangas on laatinut sosiaalipolitiikan pro gradu tutkielman seksu-

aalisen identiteetin kehittymisestä. Hän kirjoittaa Sielunhoidon aikakauskirjassa 

mietteitään seksuaalivähemmistöjen kohtaamisesta sielunhoitotyössä. Artikkelissa 

hän kertoo lyhyesti, että homoseksuaalisuus poistettiin rikoslaista vuonna 1971 ja 

sairausluokituksesta vuonna 1982. Laskiaissunnuntaina 1983 vietettiin jumalan-

palvelusta, johon kutsuttiin erityisesti homoseksuaaleja. Malkus-ryhmän jäsenet 

                                                 
54

 McDonald 1982, 47–60. 
55

 Geels & Wikström 2009, 75–79. 
56

 Yarhouse 2005, 201. 
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saivat vaikuttaa jumalanpalveluksen muotoon. Kymmenen vuotta myöhemmin 

perustettiin Kirkko ja homoseksuaalit työryhmä, joka järjesti Rakkauden monet 

kasvot seminaarin. Latokangas korostaa identiteettikysymysten merkitystä seksu-

aalivähemmistöjen sielunhoidossa. Identiteetin rakentamiseen ihminen tarvitsee 

aina kontekstin, ajan, paikan ja viiteryhmän. Viiteryhmän positiivisella tuella on 

suuri merkitys sille, että identiteetistä tulee osa kokonaisidentiteettiä.
57

 

Työministeriö julkaisi vuonna 2007 tutkimuksen suomalaisista sateenkaari-

perheistä sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulussa. Tutkimuksesta oli oman tut-

kimukseni kannalta apua yhteiskunnan aholta tulevan tuen hahmottamisessa.
58

 

Horace L. Griffin on artikkelissaan sitä mieltä, että homoseksuaalisuuden 

ympärillä käytävä eettinen keskustelu on 21. vuosisadan suurimpia haasteita sie-

lunhoidolle. Griffin korostaa, että kirkon ja sen sielunhoitajien tulee säilyttää kos-

ketus jäsenistön elämään ja keskeisiin kysymyksiin. Griffinin mielestä kirkon tu-

lee tarkistaa asenteitaan ja käytäntöjään suhteessa seksuaalivähemmistöihin ja 

erityisesti samaa sukupuolta oleviin pariskuntiin, jotta nämä löytäisivät oman 

paikkansa kristillisessä kirkossa sen tasavertaisina jäseninä.
59

 Hanna Vilkan kirja 

Sukupuolen ja seksuaalisuuden kohtaaminen puolestaan pohtii millaista on suku-

puolisesti ja seksuaalisesti tasapainoinen elämä ja tarjoaa välineitä seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöjen ammatilliseen kohtaamiseen.
60

 Perhetutkimuksen puo-

lelta löysin mielenkiintoisen artikkelin, joka valottaa samaa sukupuolta olevien 

vanhemmuutta. Dana Berkowitz esittelee artikkelissaan menneisyyden, nykyisyy-

den ja tulevaisuuden koulukuntia. 
61

 

Lawrence A Kudrekin artikkelin tutkimuksesta, jossa verrataan samaa suku-

puolta olevia pariskuntia ja heteropariskuntia. Tutkimus esittelee parisuhteiden 

samanlaisuuksia, eroavaisuuksia ja erityisesti parisuhteiden erityispiirteitä ja sitä 

mistä haetaan apua ongelmatilanteissa.
62

 

Aikaisempi amerikkalainen tutkimus tarkastelee spiritualiteettia ja uskon-

nollisuutta homoseksuaalien parissa. Artikkeli valottaa sitä, millaiset tekijät autta-

vat seksuaalisen- ja uskonnollisen identiteetin yhteensovittamisessa ja millaiset 

                                                 
57

 Latokangas 2004, 147–150.  
58

 Kuosmanen & Jämsä, 2007. 
59

 Griffin 1999, 209–210. 
60

 Vilkka 2010. 
61

 Berkowitz 2009, 117. 
62

 Kudrek 2004, 880–882.. 
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asiat puolestaan voivat katkaista kokonaan tai hidastaa homoseksuaalisen ihmisen 

uskonnollisen kehityksen tai uskonnolliseen viiteryhmään integroitumisen.
63

 

                                                 
63

 Heermann & Wiggins & Rutter 2007, 711–721. 
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2 Tutkimuksen toteutus 
 

2.1 Tutkimustehtävä 

 

Tutkimuksen tehtävänä on selvittää millaisia kokemuksia samaa sukupuolta ole-

villa pariskunnilla on parisuhteen tukemisesta perheen, suvun ja ystävien taholta, 

yhteiskunnassa, luterilaisessa kirkossa ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen 

omissa yhteisöissä.  

Tutkimustehtävään sisältyy kolme teema-aluetta ja tutkimuslukua. Ensim-

mäisessä paneudutaan seksuaalisen ja uskonnollisen identiteetin kehittymisen ky-

symyksiin sekä minä-kuvaan oman henkilöhistorian kautta ja avulla. Samassa 

tutkimusluvussa tarkastellaan myös seksuaalisen identiteetin muuttumista parisuh-

teessa ja vanhemmuuden myötä sekä uskonnollisen identiteetin merkitystä pa-

risuhteelle. 

Toinen teema-alue käsittelee sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön kuuluvi-

en pariskuntien kokemuksia parisuhteelle saamastaan tuesta perheen, suvun ja 

ystävien taholta, oman parisuhteen näkökulmasta sekä erilaisten neuvonta, terveys 

ja terapiapalvelujen näkökulmasta 

Kolmas teema-alue käsittelee kirkon ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistö-

jen omien yhteisöjen tai niitä tukevien yhteisöjen tarjoamaa tukea parisuhteelle.  

 

2.2 Tutkimusaineisto 

 

Kiinnostuin tutkimusaiheesta seurattuani vilkasta yhteiskunnallista ja kirkollista 

keskustelua, jota on käyty sukupuolineutraalin avioliiton äärellä vuonna 2010 ja 

2011. Perehdyin tutkimuskenttään seuraamalla median avulla kirkollista ja yhteis-

kunnallista keskustelua, lukemalla alan kirjallisuutta sekä seuraamalla seksuaali- 

ja sukupuolivähemmistöjen ja niitä tukevien yhteisöjen verkkosivustoja.  

 Varsinaisen tutkimusaineistoni keräsin haastattelujen avulla. Haastattelukut-

sun julkaisin ensin www.ranneliike.net verkkosivustolla tammikuussa 2011 kes-

kusteluani ensin tutkimukseni tarkoituksesta ja sisällöstä verkkosivustoa hallin-

http://www.ranneliike.net/
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noivan henkilön kanssa.
64

 Hän kirjoitti haastattelukutsuni tueksi suosituksen osal-

listua tutkimukseen. Kyseisellä verkkosivustolla julkaisin haastattelukutsun kaksi 

kertaa. Haastattelukutsut eivät tuottaneet toivottua tulosta. Niiden perusteella sain 

yhden yhteydenoton, joka johti haastatteluun. 

 Haastattelukutsun julkaisemiseen Arcuksen ja Yhteys-liikkeen sähköposti-

listojen kautta. Heti kutsun julkaisemisen jälkeen sain useita yhteydenottoja, joista 

seitsemän johti haastatteluun. Haastattelukutsu välitettiin myös SETA:n elämän-

katsomuksellisen ryhmän, Malkuksen, sähköpostiringissä Helsingissä ja Turussa. 

Niiden kautta ei tullut yhtään haastatteluun johtavaa yhteydenottoa. Yksi haasta-

teltava löytyi ystävän kautta, joka oli kertonut tutulle pariskunnalle tutkimukses-

tani ja jotka sitten ottivat yhteyttä ja olivat halukkaita osallistumaan tutkimukseen. 

 Haastattelukutsussa korostin tutkimuksen luottamuksellisuutta ja haastatel-

tavien henkilöllisyyden suojaamista.
65

 Jokaiseen haastateltavaan olin ennen haas-

tattelua yhteydessä sekä puhelimitse että sähköpostin välityksellä ja haastateltavil-

la oli mahdollisuus kysyä tarkentavia kysymyksiä tutkimustehtävästä ja tutkimuk-

sen tarkoituksesta. 

 Rajasin haastatteluni koskemaan homo-, lesbo- ja bi-pariskuntia. Haastatte-

lukutsun julkaisemisen jälkeen sain yhteydenoton yhdeltä trans-sukupuoliselta, 

joka tiedusteli, miksi olin rajannut pois tutkimuksesta trans-sukupuoliset henkilöt 

tai heidän perisuhteensa. Vastasin kysyjälle, että kyseessä on opinnäytetyö ja sel-

laisena sen laajuus on rajattu.
66

 Toinen trans-sukupuolinen henkilö otti myös yh-

teyttä ja kertoi omasta ja perheensä elämästä, mutta katsoi, että ei kuulu tutkimuk-

sen kohderyhmään. Hänen kertomustaan tai kokemuksiaan en ole käyttänyt tutki-

muksessa. Haastattelukutsujen ansiosta sain myös muutamia yhteydenottoja, jois-

sa tutkimuksen aihepiiri nähtiin tärkeäksi, mutta he eivät halunneet osallistua 

haastatteluun. 

  

2.3 Teemahaastattelu ja haastattelujen toteutus 

 

Olen valinnut kvalitatiivisen tutkimukseni aineistonkeruu menetelmäksi puoli-

strukturoidun teemahaastattelun ja tutkimusmenetelmäksi sisällön analyysin. Va-

litsin puolistrukturoidun teemahaastattelun siksi, että saatoin tehdä kaikille haasta-

                                                 
64
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telluille samat kysymykset ilman sidottuja vastausvaihtoehtoja. Ajattelin, että puo-

listrukturoidun teemahaastattelun avulla haastateltavilla on mahdollisuus omin 

sanoin vapaasti kertoa kokemuksistaan tutkimuksen aiheista.
67

 

  Tutkimuksessa on kyse kahdesta elämän alueesta, joista puhuminen ei vält-

tämättä ole helppoa. Halusin kuitenkin käyttää ihmistä itseään ja haastattelua tie-

don keruun lähteenä. Haastateltavilla oli mahdollisuus kertoa laajasti ja perustel-

len kokemuksistaan ja tutkijana minulla oli mahdollisuus tehdä heti haastatteluti-

lanteessa tarkentavia kysymyksiä ja havainnoida ilmeitä, eleitä ja tunnetilaa.
68

 

Haastattelujen teemat nousivat edellä mainituista aikaisempien tutkimusten 

teema-alueista. Tärkeällä sijalla olivat kokemukset Yhteinen elämämme kurssista, 

jos pariskunta oli sellaiselle osallistunut, kokemukset perheneuvonnasta ja koke-

mukset pastoraalisista tilanteista ja keskusteluista. Tärkeällä sijalla olivat myös 

haastateltavien oma elämänhistoria, kertomukset omasta perheestä, ystävistä, 

merkittävistä ihmisistä ja ennen kaikkea kertomukset omasta parisuhteesta. 

Haastattelukutsujen perusteella sain yhdeksän haastateltavaa. Kahdeksassa 

tapauksessa haastatteluun osallistui puolisoista toinen. Yhdessä tapaamisessa mu-

kana olivat molemmat puolisot. Molemmat vastasivat haastattelukysymyksiin 

omalta osaltaan. Haastattelut suoritin tammi-helmikuun aikana 2011 haasteltavien 

kotipaikkakunnilla.  Haastattelut suoritettiin joko haastateltavien kotona tai haas-

tateltavien työpaikalla erillisessä rauhallisessa tilassa. Haastateltavat saivat itse 

ehdottaa itselleen sopivaa haastattelupaikkaa. Taltioin haastattelut sanelukone-

nauhurilla, joka oli huomiota herättämätön vaihtoehto.
69

 Haastattelujen kesto 

vaihteli 45 minuutista aina lähes kahteen tuntiin. 

Haastattelutilanne aloitettiin ensin tutustumalla toisiimme jännityksen pur-

kamiseksi. Kävimme yhdessä läpi haastattelun kulun ja tutkimuksen eettiset nä-

kökulmat ennen nauhoittamisen aloittamista. Kun haastateltava koki olevansa 

valmis aloittamaan, aloitimme nauhoituksen. Haastattelun aloitin aina kysymällä 

helposti vastattavia taustakysymyksiä. Haastattelun kuluessa siirryttiin luontevasti 

teema-alueesta toiseen kunnes kaikki teema-alueet olivat tulleet käsitellyiksi. 

Haastattelun lopuksi kysyin, halusiko haastateltava vielä puhua jostakin itselleen 

tärkeäksi kokemastaan teemasta, joka ei haastattelun aikana ollut noussut esille.
70

 

Kysyin myös, halusiko haastateltava lisätä jotakin jo käsiteltyihin teema-alueisiin. 
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Yhden haastateltavan kohdalla käynnistimme nauhurin vielä uudestaan varsinai-

sen haastattelun päättymisen jälkeen. Yhdessä haastattelussa parisuhteen molem-

mat osapuolet osallistuivat haastatteluun samalla kertaa. Litteroin tämän ryhmä-

haastattelun niin, että molempien vastaukset tulivat erikseen näkyviin ja heillä on 

tutkimuksessa omat koodit. 

Yksi haastateltavista halusi vastata kysymyksiini sähköpostin välityksellä. 

Hän vastasi kysymyksiin suppeammin kuin ne joiden haastattelut nauhoitin. Tein 

kuitenkin päätöksen käyttää myös hänen hyvin perusteltuja vastauksiaan tutki-

musaineistona vaikka aineiston keräämistapa ei ollut sama kuin muiden haastatel-

tavien kohdalla. Jokainen haastateltava vastasi teema-alueiden kysymyksiin omas-

ta näkökulmastaan parisuhteen osapuolena. Jokainen haastateltava oli kuitenkin 

keskustellut parisuhteen toisen osapuolen kanssa tehtävästä tutkimuksesta ja haas-

tatteluun osallistumisesta ennen tapaamista. 

Haastattelutilanteissa koin, että haastateltavat suhtautuivat minuun luotta-

vaisesti. Ennen haastatteluja olimme olleet yhteydessä sekä puhelimitse, että säh-

köpostin välityksellä. Koin, että edeltävät kontaktit ja vapaamuotoinen keskustelu 

ennen haastattelun aloittamista edesauttoivat vapautumaan ja luomaan luottamuk-

sen ilmapiirin. 

Haastattelut tein tammi-helmikuun aikana 2011. Joinakin päivinä tein kaksi 

haastattelua eri kohteissa. Haastattelut litteroin heti haastattelutilanteen jälkeen, 

jolloin haastattelutilanne oli vielä tuoreena muistissa. Haastattelujen purkaminen 

oli työläs ja aikaa vievä prosessi. Litteroitua materiaalia kertyi 146 sivua. Yhden 

haastattelun litterointiin käytin keskimäärin kahdeksan tuntia. 

Aikaisemman tutkimusten pohjalta ja tekemieni haastattelujen pohjalta nou-

si esille nousi seuraavanlaisia aihealueita ja kysymyksiä: 

1. Kysymys seksuaalisen ja uskonnollisen identiteetin yhteensovittamisesta 

ja kehittymisestä parisuhteessa: Syyllisyyden ja häpeän kysymykset, jat-

kuva identiteettiristiriita, pyrkimys avoimuuteen ja tuen aktiivinen etsi-

minen, vahvan seksuaalisen identiteetin/vahvan uskonnollisen identitee-

tin merkitys 

2. Kokemukset parisuhteen tukemisesta erilaisissa uskonnollisissa yhtei-

söissä: tuomitseva/torjuva, torjuva mutta ei tuomitseva, ehdollisesti hy-

väksyvä, täysin hyväksyvä 

3. Osallistuminen yhteisön liturgiseen ja sosiaaliseen elämään: aito koh-

taaminen yhteisössä, dialogi, hengellinen kasvu. 
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Sielunhoito käsitteenä on hyvin laaja. Otsikon tarkoituksena on toisaalta ra-

jata ja toisaalta suunnata tutkimus sielunhoidon ytimeen; sielunhoitajan tai tera-

peutin ja parisuhteen osapuolten kohtaamiseen yhdessä Jumalan edessä. Toinen 

osa puolestaan on riittävän väljä pitämään sisällään kaikki ne tilanteet ja kohtaa-

miset, joita haastateltavat pitävät merkityksellisinä oman parisuhteensa kannalta: 

perheneuvontaan, Yhteinen elämämme parisuhdekurssiin, sielunhoidollisiin kes-

kusteluihin, oman seurakunnan tai yhteisön liturgiseen ja sosiaaliseen elämään. 

 

2.4 Haastateltavien taustatiedot 

 

Tutkimukseen osallistui yhteensä kymmenen seksuaalivähemmistöön kuuluvaa 

henkilöä. Haastateltavista kaksi oli miehiä ja kahdeksan naisia. Haastateltavista 

seitsemän naista kuvasi itseään lesboksi ja yksi bi-seksuaaliksi. Miehet kuvasivat 

itseään homoseksuaaleiksi.
71

  

Haastateltavista nuorin oli 29-vuotias ja vanhin 66-vuotias. Ikäjakauma 

muodostui seuraavasti: alle 30-vuotiaita edusti yksi haastateltava, 30-40-vuotiaita 

oli kaksi, 40-50-vuotiaita oli kolme, 50-60-vuotiaita oli myös kolme  ja yli 60-

vuotiaita edusti yksi haastateltava. Tutkimuksen kannalta oli merkittävää, että 

osalla haastatelluista oli kokemusta ajasta, jolloin homoseksuaalisuus oli sekä 

rikos että sairausluokituksessa määritelty sairaudeksi. Merkittävää oli myös se, 

että nuoremmat haastateltavat olivat seurustelleet ja perustaneet perheen aikana, 

jolloin lainsäädäntö on muuttunut ja asenneilmapiiri sekä yhteiskunnassa että kir-

kossa on vapautunut merkittävästi.
72

 

Haastateltavista kuusi asui pääkaupunkiseudulla, yksi keskikokoisessa kau-

pungissa lähellä pääkaupunkiseutua ja kolme haastateltavaa asui maaseudulla.
73

  

Haastateltavista seitsemällä oli selkeästi kirkollinen työhistoria. Osa työs-

kentelee tai oli työskennellyt kirkon virassa tai toimessa. Kolme haastateltavista ei 

ole työskennellyt kirkossa.
74

  

Kaksi haastateltavista oli ollut avioliitossa ennen nykyistä suhdetta. Yhdellä 

haastateltavalla oli aikaisemmista avioliitoista useita lapsia. Kahdella haastatellul-

la oli pieni lapsi, joka oli syntynyt nykyisen parisuhteen aikana. Kahden haastatel-

tavan parisuhteessa oli lapsia, jotka olivat tulleet perheeseen parisuhteen toisen 
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osapuolen myötä. Miespareilla ei ollut lapsia. Naispareista neljä olivat rekisteröi-

neet parisuhteensa. Miespareista parisuhteen oli rekisteröinyt yksi pari.
75

 

Haastateltavien nykyisen parisuhteen kesto vaihteli reilusta kahdesta vuo-

desta aina yli kahteenkymmeneen vuoteen. Keskimääräinen suhteen nykyinen 

kesto haastateltavilla oli noin kahdeksan vuotta.
76

 

 

2.5 Tutkimusaineiston analyysi 

 

Tein keräämästäni aineistosta induktiivisen sisällönanalyysin. Analyysiä ei ohjan-

nut ennalta määrätty teoria vaan aineistosta itsestään nousevat tutkimuskohteet. 

Sisällönanalyysi sopii hyvin laajahkon puolistrukturoidun aineiston analyysiin.
77

 

  Ennen litterointia kuuntelin haastattelut läpi. Haastattelujen kuuntelemisen 

jälkeen litteroin aineiston ja litterointien lukemisen jälkeen purin sen tutkimuksen 

kannalta keskeisiin teema-alueisiin. Keskeisten teema-alueiden poimimisen jäl-

keen etsin ja alleviivasin aineistosta pelkistettyjä ilmauksia, jonka jälkeen tein 

niistä itselleni listat. Listojen avulla etsin pelkistetyistä ilmauksista samankaltai-

suuksia ja eroavaisuuksia ja yhdistettyjen ilmausten avulla klusteroin eli ryhmitte-

lin alaluokkia. Alaluokkien yhdistämisen jälkeen yhdistin alaluokat niiden sisällön 

perusteella ja muodostin yläluokkia. Yläluokkien yhdistämisen avulla sain luotua 

kokoavia käsitteitä eli pääluokkia.
78

 

Tärkeällä sijalla analyysissä oli säännönmukaisuuksien etsiminen ja niiden kautta 

uudenlaisten mallien löytäminen samaa sukupuolta olevien parisuhteiden tukemi-

seen ja sielunhoitoon seurakunnallisessa kontekstissa.
79

 

 Ensimmäiseksi yläluokaksi muodostui seksuaaliseen ja uskonnolliseen iden-

titeettiin liittyvät kysymykset. Yläluokka muodostui haastateltavien kertomuksista 

omasta henkilöhistoriastaan. Alaluokiksi muodostuivat sekä seksuaalisen- että 

uskonnollisen identiteetin kehittymiseen liittyvät asiat sekä seksuaalisen- että us-

konnollisen identiteetin vaikutukset parisuhteeseen ja perheeseen.  

 Toinen yläluokka pitää sisällään haastateltavien kokemukset parisuhteen 

tukemisesta. Millaista tukea haastateltavat ovat kokeneet saaneensa perheen, su-

vun ja ystävien taholta, millaisia perheneuvonnan palveluja tai terapiapalveluja 
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haastateltavat olivat käyttäneet ja millaisia kokemuksia he olivat niistä saaneet. 

Yhtenä alaluokkana ovat kokemukset seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen omi-

en yhteisöjen taholta saatu tuki. Viimeisinä alaluokkina käsitellään työyhteisöjen 

taholta saatu tuki ja oman parisuhteen merkitystä. 

 Kolmas yläluokka käsittelee kirkkoa ja seksuaali- sukupuolivähemmistöjen 

omia yhteisöjä viiteryhmänä ja samaa sukupuolta olevien parisuhdetta niissä. Ylä- 

ja alaluokkien mukaan muodostuivat tutkimusluvut. 

 Analyysiä tehdessäni ja tuloksista raportoidessani olen käyttänyt suoria lai-

nauksia sisällön perusteella kuvaamaan ja konkretisoimaan teema-aluetta. Kolme 

pistettä … merkitsee taukoa haastateltavan puheessa. Suorista lainauksista olen 

poistanut ylimääräiset niinku, tota ym sanat, joilla ei ole asiasisällön ymmärtämi-

sen kannalta merkitystä. 

 

2.6 Tutkimuseettiset kysymykset 

 

Tutkimusta tehdessäni olen sen kaikissa vaiheissa joutunut pohtimaan tutkimus-

eettisiä kysymyksiä. Haastateltavat kertoivat omasta elämästään asioita kahdelta 

hyvin arkaluontoiselta alueelta, seksuaalisuuden ja uskonnon alueelta. Haastatte-

lukutsussa toin jo esiin tutkimuksen ehdottoman luottamuksellisen luonteen. 

Haastatteluja tehdessäni kaksi haastateltavista varmisti, että haastateltavien tai 

heidän mainitsemiensa ihmisten anonymiteetti taataan. Raportoinnissa pyrin pitä-

mään huolta siitä, että haastateltavaa ei voida tunnistaa. Haastateltaville olen anta-

nut kirjain ja numerokoodit. Raportoinnin kannalta on merkitystä sillä, onko vas-

taaja mies vai nainen. Merkintä HN2 merkitsee siis naispuolista haastateltavaa 

numero 2 ja HM2 puolestaan miespuolista haastateltavaa numero 2.  Luotujen 

koodien avulla on merkitty suorat lainaukset.  

 Haastateltavien joukko oli pieni ja tutkijana tiedostin tutkimusta tehdessäni, 

että haastateltavien henkilöllisyyden turvaaminen on mahdollista vain mahdolli-

simman niukan informaation käyttämisellä.
80

 

 Haastattelutilanteissa ja aineiston käsittelyssä olen pyrkinyt objektiivisuu-

teen. Haastateltaville en ilmaissut omia näkökulmiani tutkimusaiheeseen. Aineis-

ton käsittelyssä ja raportoinnissa olen pyrkinyt mahdollisimman tarkasti tuomaan 

esille haastateltavan ”oman äänen” ja olemaan haastateltavan kertomuksen ja ko-
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kemuksen objektiivinen välittäjä. Tärkeänä ohjenuorana oli kuvata millaista tukea 

haastateltavat ovat kokeneet saaneensa ja millaista tukea he kokevat parisuhteen 

eri vaiheissa tarvitsevansa eri tahoilta. 

 Valitseman aiheen käsittelyn teki hankalaksi se, että kirkollisessa ja yhteis-

kunnallisessa keskustelussa käytetään hyvin erilaista kieltä homoseksuaalisuudes-

ta puhuttaessa. Kirkollisesta keskustelusta välittyy voimakkaasti tunnepitoisuus ja 

erilaisten suhtautumistapojen vastakkainasettelu. Yhteiskunnallinen keskustelu 

puolestaan keskittyy samaa sukupuolta olevien parisuhteiden yhdenvertaiseen 

kohteluun ja lainsäädännöllisiin kysymyksiin.  

  

 2.7 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tutkimuksen luotettavuutta mitataan perinteisesti sen avulla onko tutkimuksessa 

tutkittu sitä, mitä on luvattu ja sen avulla, onko saadut tutkimustulokset toistetta-

vissa. Edeltävästä käytetään metodikirjallisuudessa termiä validiteetti ja jälkim-

mäisestä termiä reliabiliteetti. Käsitteet ovat syntyneet määrällisen tutkimuksen 

piirissä ja niihin kohdistuva kritiikki kohdistuu siihen, että luotettavuuskäsitteinä 

ne lähtevät oletuksesta, että on olemassa vain yksi konkreettinen todellisuus, jota 

tutkimuksella tavoitellaan.
81

 

 Omassa tutkimuksessani ja tutkimusratkaisuja tehdessäni olen pyrkinyt 

kuuntelemaan ja ymmärtämään haastateltavia itsenään ja pyrkinyt olemaan suo-

dattamatta tutkimusaineistoa oman kokemusmaailmani läpi.
82

 Tutkimuksessani 

olen pyrkinyt työskentelemään aineistolähtöisesti ja pitämään luotettavuuden mit-

tarina puolueettomuutta, on todettava, että koska tutkijana olen itse luonut tutki-

musasetelman ja toiminut sen tulkitsijana, ovat oma sukupuoli, ikä, työhistoria ja 

kulttuuri voineet vaikuttaa niin, ettei objektiivinen ote ole aina toteutunut.  

  

3 Seksuaalinen ja uskonnollinen identiteetti pa-
risuhteessa 
 

 3.1 Seksuaalisen identiteetin kehittyminen 
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Homoseksuaalisuus terminä on kuormitettu monilla negatiivisilla painolasteilla. 

Homoseksuaalisuus oli rikosoikeudellisesti kiellettyä aina vuoteen 1971 asti. Lie-

viä seuraamuksia saatettiin kuitenkin antaa aina vuoteen 1999 asti.
83

 Sairausluoki-

tuksestakin homoseksuaalisuus poistettiin vasta vuonna 1982.
84

 Edellä mainittujen 

seikkojen takia vasta nykyinen sukupolvi voi vapaammin ilmaista ja tuoda julki 

oman seksuaalisen suuntautumisensa ja identiteettinsä.
85

 

Homoseksuaalisuus, sen lisäksi, että siinä rakkauden suunta ja seksuaalinen 

halu suuntautuu samaan sukupuoleen, on myös identiteetti, joka osaltaan rakentuu 

oman ajattelun kautta ja vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa prosessinomaises-

ti.
86

  Ympäristön vaikutus identiteetin kehittymiselle on merkittävä. Se, millaisten 

ristiriitojen tai hyväksymisen kokemusten kautta kukin kasvaa, vaikuttaa identi-

teetin muovautumiseen. Siltala viittaa Erik H. Eriksonin tunnettuun identiteetti-

teoriaan, jonka mukaan tärkeä ajanjakso identiteetin kehittymisen kannalta on 

nuoruus. Teorian mukaan se on aikaa, jolloin nuori kysyy itseltään, kuka minä 

olen? ja rakentaa kuvan omasta minästä sen perusteella, millaiseksi toiset ihmiset 

ja sosiaalinen ympäristö on sen hänelle todentanut.
87

 Seksuaalinen identiteetti on 

siis elinikäinen prosessi. Siinä voi eri ikävaiheissa tapahtua suuriakin muutoksia. 

Jotkut asiat voivat kuitenkin säilyä muuttumattomina koko elämän ajan.
88

 

Seksuaalista identiteettiä ja sen kehittymistä aina parisuhteen solmimiseen 

asti haastateltavat kuvasivat monin eri tavoin. Viisi haastateltavaa oli tiedostanut 

oman seksuaalisen poikkeavuutensa jo 13-15 vuoden iässä. Yksi naispuolinen 

haastateltu oli kokenut ihastumisia jo lastenleirillä olleessaan 1950-1960 luvuilla: 

Ihastuin tyttöihin silloin ihan. Voi, se oli ihan hirveetä. Samassa makuupussissa leirillä nu-

kuttiin ja ei ollut ilmiölle mitään nimeä.
89

 

 

Haastateltavalla on vapaakirkollinen tausta, jonka hän ajattelee vaikuttaneen osal-

taan siihen, että hän ei vielä nuorena aikuisenakaan osannut sanottaa homoseksu-

aalisia tunteitaan. Hän kertoo rakastuneensa ensimmäistä kertaa ollessaan 25-

vuotias: 

Sitten lähdin Kibbutsille silloin keväällä ja tapasin siellä sairaanhoidon opiskelijan Pohjois-

Suomesta ja sillä seurauksella, että hän sit muutti Helsinkiin ja me asuttiin yhdessä.  Mut 

edelleenkään meillä ei ollut tälle suhteelle nimeä. Ja se oli järkyttävää.
90
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Vivian C. Cass on luonut kuusiportaisen mallin, joka kuvaa seksuaalisen 

identiteetin kehittymistä. Mallin mukaan ensimmäisessä vaiheessa vallitsee häm-

mennys omien seksuaalisten tunteiden suunnasta ja kohteesta. Mallin toisessa 

vaiheessa ihminen tekee vertailua oman käyttäytymisen ja ympäristön välillä. 

Vertailun pohjalta ihminen tekee mahdollisesti johtopäätöksen, että hänen koke-

muksensa kiinnostuksesta samaa sukupuolta kohtaan johtuu siitä, että hän on ho-

moseksuaali. Hyväksymisen ja identiteettiylpeyden kautta kehitys kulkee kohti 

synteesiä, yhteensovittamista
91

, joka aikaisemman tutkimuksen mukaan useimmil-

la tapahtuu vasta pitkäaikaisen kumppanin löydyttyä.
92

  

Hämmennyksestä ja sanoittamisen vaikeudesta huolimatta HN8:n kerto-

muksesta voi päätellä, että seksuaalisen identiteetin kehittyminen ei mene täysin 

Cassin mallin mukaisesti. HN8 kertoi, edellä mainitun suhteen päättymisen jäl-

keen hän ihastui muutamaan poikaan näiden henkisten ominaisuuksien vuoksi. 

Sitten mä ihastuin muutamaan poikaan, jotka opiskeli teologiaa. Mua on aina viehättänyt 

viisaat ja järkevät ihmiset, joitten kanssa voi kynttilän valossa puhua ja maailmaa parantaa 

ja filosofoida. Kunnes eräänä viikonloppuna tapaan heidät tunnetussa homokapakassa, jos-

sa näyttää, että he ovatkin itse asiassa pari.
93

 

 

Ihastuminen vastakkaiseen sukupuoleen ei johtunut niinkään ihastumisen kohteen 

sukupuolesta vaan näiden henkisistä ominaisuuksista. Tärkeä rooli oli myös sa-

maan ryhmään kuulumisella. HN8 oli itse myös teologian opiskelija.  

Samalla tavoin hämmentynyt omien tunteittensa suunnasta oli samaa ikä-

ryhmää edustava mies HM2. Ikäryhmän lisäksi yhdistävänä tekijänä näillä kahdel-

la haastatellulla oli se, että molemmat ovat kotoisin maaseudulta, jossa ei voinut 

olla erilainen. Haastateltavan aavistus omasta erilaisuudestaan oli herännyt mur-

rosiässä. 

Sillon mä rupesin epäilemään, et hetkinen, kun ei mitään, tapahdu simmost, tai et heräis. 

Toiset paineli sit jo mopojen kans tyttökylille niin paljo ku kerkis, ni mä aattelin, että täs on 

ny jotain outoo (nauraa). No, maaseudul  ku elettii pienis ympyröis, pienes kylässä, kaik 

tunsi kaikki, ni ethän sä voinu olla yhtää erilainen.
94

 

 

Cassin mallin mukaisesti haastateltava oli peilannut omaa kokemusmaailmaansa 

toisten saman ikäisten nuorten käyttäytymiseen ja alkanut epäillä, että hänen oma 

kiinnostuksensa ei kohdistu vastakkaiseen sukupuoleen samalla tavalla kuin ikä-

tovereilla.
95

 Samalla kuitenkin pienen yhteisön sosiaalinen paine ja yhdenmukai-

suuden vaatimus johti oman kokemuksen kieltämiseen ja niiden piilottamiseen. 
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Pirjo Latokangas nimittää edellä kuvattuja samastumiskonfliktiksi. Samas-

tumiskonflikti syntyy, kun samastumiset eivät ihmisen omassa ajattelussa sovi 

yhteen. Ihminen toisaalta tietää kuuluvansa iän ja sukupuolen perusteella tiettyyn 

ryhmään, mutta toimiminen ryhmän mallien mukaisesti ei tunnu oikealta. Synty-

nyt ristiriita vaikuttaa identiteetin kehittymiseen ja valmistaa mahdolliseen muu-

tokseen ja kasvuun.
96

 

Kun omien seksuaalisten tunteiden suunta oli tullut selkeämmäksi, hän oli 

kieltänyt tunteensa ja peittänyt ne työn paljoudella: 

Ja mä tein sen sitte ittelleni vieläkin selvemmäks, sitte että mä lisäsin (työtä) sitä mukaa, 

sitte ku 70-luvun armeijan jälkee, ku rupes tulemaan tunteita niin kun samaa sukupuolta 

kohtaa, ni mä tyrmäsin ne niin ku kylmästi ja lisäsin työtä.
97

 

 

Molempia edellä mainittuja yhdisti se, että heitä oman seksuaalisen suuntautumi-

sen sanoittamisen vaikeus oli seurannut läpi aikuisiän aina keski-iässä solmittuun 

pitkäaikaisen parisuhteen alkuun saakka. Molempien haastateltavien nykyinen 

parisuhde oli kestänyt yli kymmenen vuotta. Sen aikana ymmärrys omasta homo-

seksuaalisuudesta, omasta seksuaalisuudesta puhuminen ja sen sanoittaminen sekä 

positiivisen homoidentiteetin rakentuminen on tapahtunut G. J.McDonaldin sek-

suaalisen identiteetin kehittymisen mallin mukaisesti, johon Yarhause viittaa ar-

tikkelissaan. Cassin mallin tapaan McDonaldin teoria identiteetin kehittymisestä 

on kuusivaiheinen. Se alkaa tietoisuuden heräämisestä ja kulkee kokemisen kautta 

homoseksuaalisuuden ymmärtämiseen ja kykyyn kertoa ja kuvailla omaa identi-

teettiä. Kaksi viimeistä vaihetta McDonaldin teoriassa ovat homoseksuaalisessa 

suhteessa eläminen ja positiivisen homoidentiteetin omaksuminen ja siihen sitou-

tuminen.
98

 

Enkä mä todellakaan, vois ajatella, että mä katuisin, että mulla on ollu useampia naissuhtei-

ta elämäni aikana. Se ois ollu mulle… Heterosuhteissa helposti ajatellaan, että mikä siinä 

on, kun sen parisuhteet ei kestä. Mutta kun homoseksuaalinen ihminen joutuu käymään läpi 

aikuisena teini-ikäisen ihmisen tunteita ja kasvua, niin sitä seksuaalista kasvua ei voi kiireh-

tää. Se menee ihan omaa tahtiansa. Jos sä alotat 15-vuotiaana ja kypsästi käyt, niin sä olet 

varmaan jo kakskymppisenä kypsä ja valmis perustamaan perheen. Mut jos sä alotat 25-

vuotiaana, niin kuin minä ja sitten vielä tällasessa kielletyssä ilmapiirissä, niin siihen menee 

se 10 – 15 vuotta.
99

 

 

 Nuorempaa sukupolvea edustavilla haastateltavilla omasta seksuaalisesta 

suuntautumisesta puhuminen on ollut yhteiskunnallisen ilmapiirin ja yleisten 

asenteiden muuttumisen myötä helpompaa. Oman identiteetin etsimisen aikana 

seitsemän kymmenestä haastatellusta kertoi, että heillä on ollut suhde tai he ovat 
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olleet naimisissa tai ainakin yrittäneensä seurustelua vastakkaista sukupuolta ole-

van kanssa. Yhteinen kokemus haastateltavilla oli, että suhde vastakkaista suku-

puolta olevan kanssa ei ollut tuntunut oikealta, suhde ei ollut onnistunut tai että bi-

seksuaalina haastateltava oli tehnyt tietoisen valinnan homoseksuaalisuuteen oi-

kean ihmisen löydettyään.
100

 

Eron jälkeen mietin kyllä siinäkin kohtaa, olisiko minusta olemaan miehen kanssa, mutta ei 

siitä mitään tullut.
101

 

 

Yritin sitte miestä löytää ja muita yrityksiä, mut ei se tuntunu koskaan kohtaavan. Se, et jos 

mä olin kiinnostunut, ni se ei ollu. 

Mut että sitte reilu kolmekymppisenä uskalsin sit vasta vihdoin, vihdoin… olin  sitä vuosi-

kaudet tosiaan mietittyäni, että oonkohan mä sitte tosiaakin lesbo. Uskalsin vasta sitte alkaa 

sitä asiaa oikeesti selvittää oikeesti.
102

 

 

Seksuaalisen suuntautumisen tietoinen valitseminen iän karttumisen ja oikean 

puolison löytymisen jälkeen oli mahdollista myös niille haastateltaville, jotka ku-

vasivat oman seksuaalisen suuntautumisensa olevan bi-seksuaalinen.  

Mutta tota noin ni, jotenkin sitten, kun pitkässä parisuhteessa ja sitte siihen tulee semmo-

nen, niin ku tietysti ikäkin tekee sen, ettei ole hirveesti väliä sillä, mitä muut ajattelee. Ja 

itekin haluu olla selkeä sen kans, et ei halua muita juttuja. Ja ja mä oon bi-seksuaali identi-

teetiltäni. Tai niin mä itteni määrittelen tänä päivänä. Mä tein valinnan, kun löysin oikean 

ihmisen.
103

 

 

Kun A tutustu mun äitiin ennen äidin kuolemaa niin, niin mä meil on nyt semmonen olo, et 

meidän äiti tajus paremmin ku me itte että mistä ihmissuhteesta on kysymys. Ja millaisesta, 

kuinka merkittävästä niinku. Me ystävystyttiin ja kun mä tuol tapasin hänet niin mä sanoin 

ensimmäisenä, et mä oon seurustellu naisen kanssa ja mä en voi niinku ystävystyä sun kans. 

Et mul on sellnen olo, et täs on jotain muutakin. Ja hän kiisti sen, et ei varmasti ole 

ja tota, ett voidaan ihan hyvin olla ystäviä. Ja sit se meni siihen, et mä parin vuoden 

päästä sanoin, että mä en enää pysty oleen hänen ystävänsä, ett mun mielestä tää on 

liian sitoutunutta ja intensiivinen ihmissuhde ja  tota, sit hän ei pystynytkään must 

eroamaan. Ja… mä näkisin, et kaikkein suurin juttu täs on just se, että mä olen nuo-

rena päättäny, et mä elän tavallisen ihmisen elämän, heteroihmisen elämän ja mä 

en oo kauheen kiinnostunu, että miltä se tuntuu.
104

 

 

Molemmat haastateltavat olivat olleet nuorempina naimisissa miehen kanssa, jäl-

kimmäinen kaksi kertaa. Heidän samaistumiskonfliktinsa, ensimmäisellä oman 

perheen ja suvun perinteiset ja konservatiiviset arvot
105

 ja jälkimmäisellä oma 

päätös elää tavallisen heteroihmisen elämä, olivat muokanneet heidän identiteetti-

ään. Ratkaisujen löytämisen myötä ja kriiseistä selvittyään, he ovat tehneet tietoi-

sen valinnan ja sitoutuneet valitsemaansa tapaan toteuttaa ja elää todeksi seksuaa-

lisuuttaan.
106
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 Identiteetin kehittyminen Cassin ja McDonaldin mallien mukaisesti on pitkä 

prosessi. Se on matka oman itsensä tuntemiseen ja suhteen luomiseen mahdollisen 

puolison kanssa. 

Mä muistan kuinka nyt tän nykyisen kumppanin( nimi poistettu) niin on sitä sit läpikäyty, 

et kuinka niinku, sit mä oon ruvennu hahmottaan sitä jälkeenpäin, kuinka mun elämä muul-

la tavalla hahmottu, sillon kun mä seurustelin tän naisen kanssa. Se todellakin niinku järjes-

täyty. Mulla meni opinnot nopeesti eteenpäin, mulla oli koti järjstyksessä, mulla oli lasten-

hoitopaikat siinä ihan vieressä. Kaikki meni ihan hyvin, arki rullas sellasen tietyn selkeän 

struktuurin ja rytmin mukaisesti.
107

 

 

Se tarkottaa sitä, että jalat ei vie, vaan koko olemus vie toista ihmistä kohti. Ei oo enää sel-

lanen valtava seksuaalinen vetovoima, joka sekin oli tietysti alussa. Ihan sellanen, että täh-

tiä silmissä näky. Mutta, että sen intohimon läpi mennään ja tullaan sellaselle alueelle, joka 

on melkein kuin pyhä. Siinä jaetaan niin kun kaikki. Hengelliset, henkiset, fyysiset, erootti-

set se on niin kun pyhä. Se on niin kun sen intohimon läpi mennyt…intohimon toiselle puo-

len.
108

  

 

 Kun oma identiteetti löytyy ja ihminen pystyy sen sanottamaan itselleen ja myös 

läheisille ihmisille, se muokkaa ihmisen koko elämän tulkintakehyksen uudelleen. 

Menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus, oma minä ja parisuhde sekä suhde yhteis-

kuntaan ja kirkkoon muotoutuu uudeksi eheytyneen identiteettikuvan kautta.
109

 

3.2 Seksuaalinen identiteetti, parisuhde ja vanhemmuus  

 

Identiteetin rakentuminen ei pääty, kun ihminen on saanut solmittua tyydyttävän 

ja pitkäaikaisen parisuhteen. Heteroseksuaalien tavoin homoseksuaalit elävät pa-

risuhteessa tavallista arkista elämää iloineen ja suruineen. Elämää, johon kuuluu 

työ, vapaa-aika opiskelu, uran luominen ja perheen perustamisen arkiset haas-

teet.
110

  Haastateltavien, sekä miesten että naisten, vastauksista välittyy kuva nor-

maalin arjen elämisestä, vaikka taustalla voi olla vaikeitakin omaan henkilöhisto-

riaan liittyviä traumoja. 

Mut et täss se menee, vois sanoo, et ihan normaalii perhe-elämää. Paitsi sil erotuksel, ett on 

kaks miestä yhdessä.
111

 

 

Mutta tota sitte sivuutetaan tämä ja oma henkilöhistoria ja traumat ja muut, niin tällasessa 

naisten välisessä parisuhteessa, niin osittainhan siinä on tai nousee se, että on kaks pesänra-

kentajaa ehkä eri tavalla kun mies ja naissuhteessa. Siin on näkökulmat niin erilaiset. Toki 

joudutaan tekee kompromisseja ja hitsaamaan ja hakemaan rooleja.
112

 

 

Siksi seksuaalista identiteettiä on mietittävä myös parisuhteen näkökulmasta. Viisi 

haastateltavaa kertoi, että heillä on lapsia omassa parisuhteessaan. Yhdellä haasta-
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tellun puolisolla on jo myös lapsenlapsia. Kummallakaan miesparilla ei ollut lap-

sia. Yksi haastateltava kertoi, että lapsen hankkimisesta on keskusteltu, mutta asia 

ei juuri nyt ole ajankohtainen.
113

  

Lasten myötä seksuaalinen identiteetti ei muutu, mutta siihen tulee uusia 

ulottuvuuksia. Yhdelle haastatelluista yhteisten lasten hankkiminen parisuhteessa 

oli kynnyskysymys heti parisuhteen alussa. 

Ja se oli sit semmonen, et kun mä N:n[nimi poistettu] tapasin, että tota, mä kysyin, et ha-

luutko lapsia?  Hän sano, että joo. Okei. Sit mä rupeen tähän. Siin vaihees mä tiesin 

jo…just näin, näin joo. Se oli melkeen niin ku ihan. Mä aattelin, et mä en metriäkään ton 

ihmisen kanssa mee eteenpäi , jos se ei haluu lapsia.
114

 

 

Siitä on itse asiassa reilu kaks vuotta kun netin kautta tavattiin.  Ja sitä heti jotenkin leimas 

kauheen vahvasti se, että täl  kumppanilla on edellisestä suhteesta kaks lasta ja tota nin se,  

nii se toi siihen omat jännitteensä alusta lähtien.
115

 

 

Lesbo- ja homopariskuntiin kohdistuva perhetutkimus on lähtenyt liikkeelle iden-

titeettiin perustuvasta tutkimuksesta. Viimeisten kahden vuosikymmenen aikana 

on ryhdytty vaatimaan, että muunlaisetkin perhemallit, kuin perinteinen ydinper-

he, voi olla luonnollinen ja toimiva malli. Tutkimuksessa on etsitty sosiaalipsyko-

logisia malleja sille, kuinka lesboäidit ja homoisät rakentavat, pitävät yllä identi-

teettiään ja suoriutuvat rooleistaan.
116

 

Samaa sukupuolta olevissa perheissä ja pariskunnissa roolit ovat kuitenkin 

sidotut identiteettiin.  

Mä kerroin[vanhemmille],et tilannehan on nyt se, et me olemme rekisteröinyt parisuhteen  

ja että N (nimi poistettu) adoptoi H:n (nimi poistettu), joten N on aivan yhtä tavalla H:n  äiti 

kun minäkin.  Ja sitten me rautalangasta asia väännettiin ja ne oli ihan että, aha.. okei.  ( 

naurahtaa ) Ja nyt sitten kun nää asiat on niin ku rautalangasta väännetty, ni niistä ei kes-

kustella.
117 

 

 

Vaikka ihminen itse olisi itselleen oman identiteetin ja roolin selvittänyt ja vaikka 

tutkimusten mukaan ihmisen identiteetti on minuuden ulospäin näkyvin elementti, 

voi asioiden sisäistäminen perinteisiin perhemalleihin ja roolimalleihin tottuneille 

läheisille olla vaikeaa. Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan perheen ja vanhem-

pien arvostus nousee sen myötä, mitä enemmän perhe näyttää normaalilta, hetero-

seksuaaliselta, kahden vanhemman, biologisesti luonnollisella tavalla muodoste-

tulta perheeltä.
118
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Nykytutkimuksen näkemys on, että seksuaalisen identiteetin rooli esimer-

kiksi lesbo äidin kohdalla on pienentynyt tai ainakin tullut vähemmän näkyväksi 

ja äidin rooli vahvistunut.
119

 Ollaan siis tultu lähemmäs edellä mainittua perinteis-

tä perhemallia. Vanhemmat miettivät jo etukäteen, millaisia asioita omat lapset 

joutuvat tulevaisuudessa kohtaamaan ja pyrkivät siihen, että lapsi ei joutuisi kan-

tamaan kohtuutonta taakkaa erilaisen perhemallin takia. 

Ja tietysti mä mietin kovasti, että minkälaiseen maailmaan tää ihminen kasvaa, minkälaisiin 

asenteisiin ja arvoihin. Ja tota niin, miten päiväkoti ja koulu tulee ottamaan vastaan ja tää 

niin ku . Sen, että hän tuo sinne kuitenkin erilaisen perhemallin ja ajatukset niin ku kodis-

ta.
120

 

 

Erilaiseen tilanteeseen puolestaan joutuvat pariskunnat, joissa vanhemmuussuh-

teet ovat epäselvät eron tai muun vastaavan syyn takia. 

N ei oo niiden biologinen äiti vaan se on se toinen nainen. Isä on ystäväpariskunnan mies 

joka sitten luovutti sukusolut niin, ett ne teki ihan kotikonsteilla sen. Mut ett se toinen on ne 

synnyttänyt. Elikkä sitte ku se on vielä, ennen kuin tuli tää laki tästä parisuhteen sisäisestä 

adoptiosta, niin ne ei ollu rekisteröinyt suhdettaan ja ne oli eronneet sitä ennen ku se tuli. 

Eli N ei oo niille virallisesti mitään muuta kuin oheishuoltaja.
121

  

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen piirissä on totuttu puhumaan nais-ja miesparien lap-

siperheistä. Ilmaisu korostaa parisuhdetta ja jättää ulkopuolelle ja huomiotta sa-

teenkaariperheiden perhemuotojen moninaisuuden. Moniapilaperheissä vanhem-

pia voi olla kahden sijasta kolme tai neljäkin. Edellä kuvatun tilanteen mukaista 

sosiaalista vanhemmuutta ei tilastoida lapsiperheeksi lainkaan.
122

 Lapsiperheen 

arkitodellisuus on läsnä kuitenkin myös samassa taloudessa asuville sosiaalisille 

vanhemmille. Oman vanhemman roolin löytäminen ja sen sietäminen, että lapsi-

perheen arkea säätelee osaltaan lapsen biologiset vanhemmat, tuo omia haastei-

taan perisuhteen arkeen ja koettelee myös suhteen kestävyyttä.
123

 Ongelma tilan-

teissa käännytään monessa tapauksessa kirkon perheneuvonnan puoleen. Työmi-

nisteriön vuonna 2007 tekemän selvityksen mukaan kolmannes moniapilaperheis-

tä ja puolet etävanhemmista, oli hakeutunut perheneuvonnan tarjoaman avun pii-

riin. Lähes 80% vastaajista arvosti perheneuvojien ammattitaitoa ottaa puheeksi 

arkoja asioita hienotunteisesti. Tästä huolimatta lähes neljäsosa oli sitä mieltä, että 

joissain tilanteissa perheneuvojilta puuttui tietoa sateenkaariperheiden erityistar-

peista.
124
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3.3 Uskonnollisen identiteetin kehittyminen 

 

Seksuaalisen identiteetin tavoin, myös uskonnollinen tai hengellinen identiteetti 

kehittyy iän myötä. Lapsuuden kokemukset muodostavat pohjan, jolle aikuinen 

usko rakentuu.
125

 Uskonnolla on merkittävä rooli ihmisen ihmiseksi kasvamisessa. 

Helminiak on todennut, että spiritualiteetti on ihmisyyteen luontaisesti kuuluva 

ominaisuus, joka ohjaa ihmistä etsimään tarkoitusta ja arvoja, uskonnollisella kie-

lellä sanottuna, uskoa tai vakaumusta ja käsitystä oikeasta ja väärästä.
126

 Niille 

ihmisille, joiden elämässä uskonnolla on merkittävä vaikutus, uskonnolla on myös 

tärkeä rooli mielenterveyden ylläpitäjänä ja edistäjänä.
127

  

 Uskonto ja spritualiteetti liittyivät usean haastateltavan kohdalla perheen ja 

suvun perinteisiin ja siihen kontekstiin, jossa haastateltavat olivat kasvaneet ja 

kehittyneet. Spritualiteetti, vaikkakin on käsitteenä vakiintumaton ja laaja, pitää 

sisällään ihmisen koko kokemusmaailman suhteessa toisiin ihmisiin, suhteessa 

Jumalaan ja suhteessa omaan itseen.
128

 Haastateltavista neljä oli kokenut, että 

kasvuympäristön uskonnollinen ilmapiiri oli ollut ankara ja paikoin tuomitseva. 

Mä oon joskus vitsinä kertonu, että mä oon varmaan 6-18 ikävuoden aikana enemmän ollu 

polvillaan kun kävellyt. Koska se oli aivan käsittämätöntä aivopesua. Oisko meillä ollu yks 

ainoo päivä viikossa, jolloin me ei oltu seurakunnassa.
129

 

Haastateltavan naisen lapsuudenkoti oli vapaakirkollinen. Vanhemmat osallistui-

vat aktiivisesti pienen paikkakunnan helluntailaisyhteisön toimintaan. Kodin il-

mapiirin haastateltava koki yhteisön ilmapiiriä vapaammaksi. Yhteisön ilmapiirin 

hän koki niin ahdistavaksi ja ankaraksi, että hän teki oman päätöksensä tulessaan 

täysi-ikäiseksi. 

Mä olin 18-vuotiaana irronnut seurakunnasta. Se oli liian ahdistavaa. Siellä pakotettiin 

määrätynlaiseen muottiin.
130

 

 

Suurella osalla uskonnollisista yhteisöistä omaa näkemyksen, että homoseksuaali-

sen identiteetin toteuttaminen yhteisön sisällä on vastoin yhteisön seksuaaliseettis-

tä ajattelua.
131

 Toisaalta kristilliset organisaatiot lähes poikkeuksetta opettavat, 

että Jumala rakastaa ilman ehtoja ja että kaikilla Jumalan lapsilla on paikka tai-

vaassa.  Huolimatta oman hengellisen taustan tärkeydestä, voi paine yhteisön ta-
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holta muodostua niin suureksi, että yksilön on tehtävä valinta kahden ristiriitaisen 

identiteetin välillä. Monien homoseksuaalien uskonnollisen identiteetin kehitys 

saattaa pysähtyä ja pahimmassa tapauksessa päättyä kokonaan ahdistavassa ja 

tuomitsevassa ilmapiirissä.
132

 Oma sisäinen ristiriita saattaa vaikuttaa niin, että 

ihminen tekee valinnan seksuaalisen identiteetin toteuttamisen ja uskonnollisen 

identiteetin välillä. 

Et on ollu pakko siirtää se uskonnollinen elämä syrjään, että ei halkeis siihen ristiriitaan ja 

toteuttais sitä seksuaalista identiteettiä. Kun se näyttää kuitenkin siltä, että tää seksuaalisen 

identiteetin vietinomaisuus on niin kun huonommin hallittavissa, kuin tää uskonnollinen 

identiteetti.
133

 

 

Ja sit mä lähdin melkeen heti opiskeleen Raamattuopistolle Kauniaisiin, joka on viidesläi-

sen herätysliikkeen paikkoja ja tavallaan  homoseksuaalisuuteen suhtautumisessa ihan ääri-

päitä. Et siel ei pystyny oleen avoin tai saa lynkkaustuomion.
134

 

 

Haastateltavien kertomukset vahvistavat edellä esitetyn väitteen. Elämänvaihees-

sa, jossa sekä uskonnollinen- että seksuaalinen identiteetti olivat vasta kehittymäs-

sä, kolme haastateltavista kertoi tunteneensa syyllisyyttä ja häpeää ja eriasteisia 

mielenterveyden häiriöitä, kuten masennusta ja itsemurha ajatuksia. Haastatelta-

vat, jotka olivat kasvaneet tai myöhemmin elämässä osallistuneet seurakuntien tai 

uskonnollisten yhteisöjen toimintaan olivat kokeneet vaikeuksia seksuaalisen ja 

uskonnollisen identiteetin yhteensovittamisessa. Jatkuva sisäinen taistelu oli aihe-

uttanut sisäisiä ristiriitoja, joilla oli vaikutuksensa myös kumppanin etsinnässä ja 

parisuhteiden rakentamisessa. 

Mutta siellä olikin usein ongelmana se, että mä tunsin olevani liian uskovainen elääkseni 

kapakkaelämää. Ja sitten mennessäni noihin kristillisten ylioppilaitten tilaisuuksiin, ni mä 

koin siellä olevani liian syntinen.
135

 

 

Siinhän oli paljon parannusyritystä. Parannuksentekoyritystä ja semmosta, et yritti aina. 

Mut oikeestaan mä koko sen opiskeluajan seurustelin kuitenkin naisen kanssa. Mut et jätin 

sen kuitenkin noin miljoona kertaa synnintunnossani, joka tuli ulkopäin tää paine. Et se oli 

sillai rankkaa.
136

 

 

Ritter ja O´Neill ovat todenneet, että uskovalla homoseksuaalilla on käytännössä 

kaksi vaihtoehtoa; joko kieltää seksuaalisuutensa voidakseen elää vapaasti todeksi 

uskoaan tai kärsiä ja sietää ulkoapäin tulevia viestejä siitä, että hän on syntinen 

Jumalan silmissä.
137

 Suosituin selitysmalli tälle tiedolliselle ristiriidalle on Leon 

Festingerin vuonna 1957 luoma malli kognitiivisesta dissonanssista. Mallin mu-

kaan kahden epäjohdonmukaisen ajatuksen tai uskomuksen välille syntyy ristirii-
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ta. Ristiriita vaikuttaa sekä ajatteluun että tunne-elämään epämiellyttävällä tavalla. 

Ihminen pyrkii ratkaisemaan ristiriidan ja pääsemään tasapainotilaan eliminoimal-

la tai muuttamalla toisen konfliktin aiheuttajan.
138

 Toinen, myöhemmin syntynyt 

malli puhuu identiteettiristiriidasta, jossa vahva sitoutuminen kahteen identiteet-

tiin aiheuttaa konfliktin.
139

 

 Kaksi haastateltavaa kertoi identiteettiristiriidan vaikeuttaneen työskentelyä 

kirkon virassa. Toinen haastateltavista kertoi olevan itselle turvallisempaa salata 

seksuaalinen identiteetti suurelta yleisöltä, koska ei ollut varma seurakunnassa 

vallitsevista mielipiteistä.
140

 Toinen haastatelluista kertoi ristiriidan aiheuttaneen 

suoranaista pelkoa. 

Se on sellainen elinikäinen risti, joka jonkun täytyy kantaa. Ja minähän olin nähnyt sen 

niin, että NN oli Jumalan lahja minulle. Et täysin erilailla. Ja kun mä tiesin, että mulla eroaa 

näkökannat nyt niin vahvasti oman piispan kanssa niin mä elin pelossa. Ett mä tiesin, ett mä 

elän nyt sellaisella tavalla, mitä piispa ei hyväksy. Ja minä nyt vaan tein lisensiaattityötä 

enkä hakenutkaan mihinkään virkaan. Koska mä koin, että mun kannattaa nyt olla piilos-

sa.
141

 

 

 

Yleisesti ajatellaan, että kaikki homo- ja lesbokristityt ovat jossakin elä-

mänvaiheessa kokeneet konfliktin seksuaalisen suuntautumisensa ja uskonnollisen 

identiteetin välillä. Ajatus ei kuitenkaan saa vahvaa tukea sen enempää aiemmasta 

amerikkalaisesta tutkimuksesta kuin omaan tutkimukseeni osallistuneilta haasta-

teltavilta. Amerikkalaisessa tutkimuksessa suuri osa tutkimukseen osallistuneista 

olivat onnistuneesti yhdistäneet homoseksuaalisen ja uskonnollisen identiteetin tai 

eivät vaihtelevista syistä olleet kokeneet ristiriitaa identiteettien välillä.
142

  

Nuoruuden ahdistavista kokemuksista huolimatta seitsemän yhdeksästä 

haastateltavasta oli sitä mieltä, että tuomitsevat viestit tulivat ihmisten, ei Jumalan 

taholta. Omassa Jumalasuhteessaan he eivät olleet kokeneet hylätyksi tulemista tai 

tuomitsevuutta. 

Mut kyl mä luulen, ett se toimii lähes samalla lailla, ett ku Jumala osottaa rakkautensa tois-

ten ihmisten välityksellä, nin tota nin, se toisten ihmisten tuomio, en mä siihen Jumalaa lin-

kitä. Mut se tuntuu yhtä kauheen pahalta [ihmisten tuomio], ku se tuntuu hyvältä, kun ne si-

tä rakkautta osottaa.
143

 

  

Mut ei se mun Jumalasuhteeseen vaikuttanu. Mä en kokenu sitä koskaan niin kun, niin kun 

Jumalan, Jumalan… ett mä niin kun luotin …oon aina luottanu, kun mä oon Jumalaan us-

konu, ett Jumala tuntee mut ja hyväksyy mut ja antaa synnit anteeksi, mitä pitää antaa. Mut-

ta, se mikä minä olen, ei ole synti.
144
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Oman henkilökohtaisen uskon säilyttäminen ja luottamuksen säilyttäminen Juma-

laan nousevat merkittävään asemaan.  Kaupungeista kotoisin olevat nuoremman 

sukupolven naiset kertoivat, että huolimatta ihmisten tuomitsevista asenteista, 

henkilökohtainen suhde Jumalaan ja luottamus Jumalan hyväksyntään ja rakkau-

teen oli vapauttava ja voimaa antava kokemus. Maaseudulla asuva jo keski-iän 

ylittänyt miespuolinen haastateltava puolestaan piti tärkeämpänä suoraa yhteyttä 

Jumalaan, kuin kirkosta tai sielunhoitajilta saatavaa tukea. Kirkon oppia hän ei 

kokenut merkitykselliseksi omalla kohdallaan, vaan vetosi Jumalan kaiken katta-

vaan rakkauteen. 

Täs just tässä kirkon hommassa, niin ku mä sulle sanoin, tää justiin tää suorat piuhat ylös, 

ni tää on ollu mulle tässäkin homokeskustelus se, ett oon kysyny tuolta ylhäält, et tekeeks 

se musta huonomman ihmisen, ku mä oon homo… Koska Jeesus on sanonnu aikoinas, ett 

kaikki lapset voi tulla hänen tykösä ja siel on ollu rammat ja siel on ollu sokeat ja hän on 

parantanu. Ei tää oo sen ihmeellisempi ongelma; olla sokea tai olla homo. Et se on aivan 

sama. Ett sen takia mä en ymmärrä.
145

 

 

 Haastatteluista käy selväksi, että omalla uskonnollisella kehittymisellä ja 

identiteetillä on suuri merkitys myös itsensä hyväksymisen kannalta. Jos elinym-

päristö, perhe, ystävät, seurakunta, työyhteisö tai yhteiskunta vaatii tuntemaan 

syyllisyyttä rakkaan ja läheisen ihmissuhteen takia voi seurauksena olla vieraan-

tumista tai eristäytymistä merkittävistä ihmissuhteista. Pahimmassa tapauksessa 

seurauksena voi olla mielenterveyden järkkymistä.
146

  

 Kalervo Nissilä on todennut alustuksessaan Suomen evankelis-luterilaisen 

kirkon seminaarissa parisuhdelaista, että sielunhoitosuhteissa vaikeimmin käsitel-

täviä asioita ovat juuri seksuaalisen ja uskonnollisen kasvun kysymykset.
147

  Asi-

an tiedostaminen asettaa sielunhoitajalle tai kenelle tahansa tukea tai apua tarjoa-

valle ihmiselle suuren haasteen. Asiallisen, tutkitun tiedon hankkimisen lisäksi 

tilanne vaatii myös toisen ihmisen sisäiseen maailmaan tutustumista sekä auttajan 

omaa vakaumuksellista pohdintaa ja omien tunteiden käsittelyä.
148

  

  

3.4 Uskonnollinen identiteetti ja parisuhde 

 

Keskustelu mahdollisesta sukupuolineutraalista avioliitosta ja samaa sukupuolta 

olevien parisuhteen siunaamisesta tai siunaamatta jättämisestä on johtanut siihen, 
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että oman parisuhteen sisällä on mietitty, ei vaan omaa suhdetta kirkkoon instituu-

tiona, vaan omaa spiritualiteettia, ja sitä, miten se toteutuu parisuhteessa. Samaa 

sukupuolta olevien parisuhde on ollut ja on vaikea asia kirkon sisällä. Vaikka 

piispat olivat lähes yksimielisiä parisuhdelain sisällöstä ja sen tulkinnasta kirkossa 

vuonna 2002, halusi arkkipiispa Paarma muistuttaa papistoa kodin siunaustilai-

suus tai rukoushetket kodissa asuvien puolesta muistuta avioliittoon vihkimistä.
149

 

Tutkimukseen osallistuneille pariskunnille oma spiritualiteetti, hengellisyys, 

henkiset ja fyysiset tarpeet olivat tärkeitä ja merkityksellisiä asioita. Yksi haasta-

teltavista totesi parisuhteen olevan tila, jossa saavat täyttymyksensä niin fyysiset, 

henkiset kuin hengellisetkin tarpeet. 

Se tarkottaa sitä, että jalat ei vie, vaan koko olemus vie toista ihmistä kohti. Ei oo enää sel-

lanen valtava seksuaalinen vetovoima, joka sekin tietysti oli alussa. Ihan sellanen, että täh-

tiä silmissä näky. Mutta että sen intohimon läpi mennään ja tullaan sellaselle alueelle, joka 

on melkein kuin pyhä. Siinä jaetaan kaikki. Hengelliset, henkiset, fyysiset, eroottiset. Se on 

pyhä. Se on sen intohimon läpi mennyt. Intohimon toiselle puolen.
150

 

 

Haastateltava totesi, että rakastumisen alkuhuuman tasaannuttua, parisuhteen mo-

lemmat osapuolet ovat kasvaneet suhteessa uudelle tasolle. Haastateltava kuvasi 

ilmiötä intohimon toiselle puolelle pääsemiseksi. Haastateltavan kertomus tuo 

ilmi, miten tärkeäksi kasvupaikaksi hengellisen elämän alueella parisuhde koet-

tiin. Kaikkien naispuolisten haastateltavien kertomukset vahvistivat sitä näkemys-

tä, että yhteinen hengellinen vakaumus oli oleellinen parisuhdetta vahvistava osa 

ja he halusivat profiloitua samalla kertaa kristityiksi että seksuaalisen suuntautu-

misen mukaan.
151

 

Yhteisenä ja yhdistävänä tekijänä suuremmissa kaupungeissa asuvilla nais-

puolisilla haastateltavilla oli joko sateenkaarimessuihin tai pop-messuihin osallis-

tuminen yhdessä kumppanin kanssa.
152

 Yksi haastateltavista kertoi, että lapsen 

syntymisen myötä sateenkaariyhteisön ja omien messujen myötä oman seurakun-

nan tilaisuudet ja erityisesti vauvakirkko olivat nousseet merkittävään osaan.
153

 

Maaseudulla asuva naispari oli kokenut seurakuntayhteyden omassa seurakunnas-

sa olevan merkittävä omalle parisuhteelleen.
154

 He olivat löytäneet itselleen viite-

ryhmän jossa heillä oli rooli ja jonka arvot ja normit he kokivat sellaisiksi, että 

olivat ne valmiit jakamaan. 
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Kun parisuhteen osapuolilla oli yhteinen kristillinen vakaumus ja vahva 

hengellinen tausta, se näkyi myös parisuhteen arjessa yhteisenä hengellisen har-

joittamisena, kuten yhteisenä rukouksena. 

Kyl ihan yhdessä rukoillaan välillä. Välillä on ollu niin rankkoja vaiheita. Mä aattelen, että 

se vaatii ihan älyttömän isojen kynnysten yli menemistä, että oman puolison kanssa rupeaa 

rukoilemaan. Mä en oo ikinä kenenkään kanssa puhunu, onks parisuhteessa sellasta, rukoi-

leeko ihmiset yhdessä. Mutta kyl mä tiedän, et aika kovien kynnysten yli me ollaan menty 

siinä kohtaa, kun me istutaan ja rukoillaan yhdessä.
155

 

 

Yhteiset vaikeat kokemukset, kuten hedelmöityshoidot, keskenmeno, vaikeudet 

työelämässä, masennuskaudet tai muut vastoinkäymiset koettiin tekijöiksi, jotka 

lisäsivät hengellisen elämän hoitamisen tarvetta parisuhteen sisällä. Amerikkalai-

nen tutkimuksessa puolestaan todetaan, että vahva hengellinen tausta saattaa tuot-

taa sellaisia voimavaroja, joiden avulla päästään kriisien yli.
156

Ne haastateltavat, 

jotka kokivat hengellisen elämän hoitamisen tärkeäksi ja parisuhdetta vahvista-

vaksi asiaksi, olivat kukin löytäneet oman tapansa hengellisen elämän hoitami-

seen. Nuorempaa sukupolvea edustaneelle haastateltavalle mökkeily ja luonnon 

ääressä oleminen olivat tärkeässä roolissa hengellisen elämän hoitamisen kannal-

ta.
157

 Toiselle puolestaan saunan lauteilla käydyt teologiset keskustelut olivat pa-

risuhteen ja hengellisen yhteyden kannalta tärkeitä.
158

 Haastateltavista kahdeksan 

koki, että osallistuminen messuun ja yhdessä ehtoolliselle osallistuminen oli mer-

kittävä kokemus parisuhteen hengellisen elämän hoitamisen kannalta.
159

 

 Toinen miespuolisista haastateltavista koki, että kumppanin hengellinen 

tausta hengellisen elämän harjoittamisen parisuhteessa vaikeaksi ja ristiriitoja ai-

heuttavaksi asiaksi.
160

 Aikaisempi tutkimus osoitti, että jos parisuhteen osapuolten 

ajatukset hengellisestä elämästä ja sen hoitamisen tarpeesta eivät kohtaa, se voi 

johtaa parisuhteen sisällä ristiriitoihin. Jos arvomaailma ja arvostukset hengellisen 

elämän alueella kohtaavat, ne puolestaan vahvistavat parisuhdetta entisestään. 

Amerikkalaisessa tutkimuksessa todetaan, että sosiohistoriallisessa mielessä ja 

perheen kontekstissa uskonnon ja spiritualiteetin luovan elämään tarkoituksen ja 

merkityksen tuntua. Tutkimuksessa todetaan myös, että homoseksuaalien kohdalla 

usein käy niin, että viiteryhmän tuomitsevat viestit ja asenteet estävät tai pysäyttä-

vät uskonnollisen kasvun ja spiritualiteetin kehittymisen ja tuovat negatiivisia 

vaikutuksia parisuhteeseen ja perheeseen hengellisen elämän näkökulmasta kat-

                                                 
155

 HN6. 
156

 Heerman & Wiggins & Rutter 2007, 714. 
157

 HN7. 
158

 HN8. 
159

 HN1-HN8. 
160

 HM1. 



 38 

sottuna.
161

 Omassa tutkimuksessani yhden haastateltavan kohdalla perheen ja su-

vun homoseksuaalisuuteen nähden tiukat rajat vetävä uskonnollinen yhteisö ei 

vaikuttanut vain parisuhteen spiritualiteettiin vaan myös vaikenemisen kautta eris-

tämiseen liikkeen ulkopuolelle.
162

 

   

4 Kokemukset parisuhteen tukemisesta 
 

4.1 Perhe, suku ja ystävät 

 

Perheen määrittely alati muuttuvassa maailmassa ei ole helppo tehtävä. Tilasto-

keskuksen määritelmän mukaan “perheen muodostavat yhdessä asuvat avio- tai 

avoliitossa olevat tai parisuhteensa rekisteröineet henkilöt ja heidän lapsensa, 

jompikumpi vanhempi lapsineen sekä avio- ja avopuolisot sekä parisuhteensa re-

kisteröineet henkilöt, joilla ei ole lapsia.”
163

  

Perheen tehtävä on perinteisesti nähty kaksijakoisena. Toisaalta, lainsäätäjän 

ja yhteiskunnan näkökulmasta, perheen tehtävänä on ollut kasvattaa yhteiskuntaan 

yhteiskunnan kannalta hyviä kansalaisia. Toisaalta perheen tehtävänä on edustaa 

yksilön elämässä pysyvyyttä ja siirtää tai opettaa perheen ja yhteiskunnan arvoja 

sukupolvelta toiselle. Merkittävä tehtävä perheellä on myös eritasoisten tunnesuh-

teiden rakentajana. Yhteenkuuluvuuden tunne, suvaitsevaisuus ja hyväksyntä ovat 

tärkeitä elementtejä silloin, kun perheen perustehtäväksi mielletään huolenpidon 

ja turvallisuuden luomista.
164

 

Yhteiskunnassa ja lainsäädännössä tapahtuneista muutoksista huolimatta ja 

asenteiden muuttumisen myötä, perheen, suvun ja ystävien saatava tuki ei kaikissa 

tapauksissa ole itsestään selvää. Haastatelluista seitsemän kertoi, että perheen tuki 

samaa sukupuolta olevalle parisuhteelle ilmeni hiljaisena hyväksyntänä. Van-

hemmalle sukupolvelle, johtuen ajalle ominaisesta vasta reagoida homoseksuaali-

suuteen, tuntui olevan vaikeaa löytää samaa sukupuolta olevien suhteelle nimeä ja 

sen takia asiasta puhuminen oli vaikeaa.
165
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Mun vanhemmat on syntyny 1909 ja 1906. Puhutaan elämästä 100 vuotta sitten. Heille il-

miöllä ei ollu minkäänlaista nimeä…. Mä en koskaan pystyny jakamaan tätä asiaa.
166

 

 

Vanhempien iästä ja eletystä aikakaudesta johtuen oli luonnollista olla pu-

humatta ilmiöstä, joka oli sekä rikoslaissa määritelty rangaistavaksi, että leimattu 

sairaudeksi. Asiasta puhuminen ja julkituominen olivat oman perheen ja oman 

lapsen, kenties tiedostamatontakin, suojaamista. Tämän näkökulman puolesta pu-

huu keski-iän ylittäneen naispuolisen haastateltavan näkemys, että yhteiskunnan 

muuttumisen myötä oman seksuaalisen identiteetin ja myöhemmin omien seurus-

telu- tai parisuhteiden julkiseksi tuleminen tapahtui automaattisesti, ilman sanoja. 

Oikeestaan muutos ulostulossa omalle perheelle tapahtu yhteiskunnan muutoksen mukana. 

Se ei ollu mulle koskaan sellanen asia, ett mul ois ollu tarve kertoa. Mä vaan elin ja ne vaan 

tottu siihen, ett NN asuu jonkun kanssa. Tai joskus ne ihmetteli, ett mikä ihmeen äiti-lapsi 

suhde sul on käsittelemättä, kun sä aina asut jonkun naisen kanssa. Ei niilläkään ollu siihen 

mitään sanaa.
167

 

 

Nuoremman sukupolven kohdalla sekä seksuaalisuudesta että parisuhteesta 

puhuminen oli vapaampaa ja helpompaa. Vanhemmat ja perhe saattoivat omien 

havaintojensa pohjalta avata keskustelua ja tehdä kysymyksiä. Haastateltavien 

kertomuksista kuvastuivat vanhempien hämmennys, epävarmuus sekä syyllisyy-

den tuntemukset. Asia, jota haastateltavat itse olivat prosessoineet pitkään ja pää-

tyneet sopusointuun oman identiteettinsä kanssa, sai uuden ulottuvuuden vanhem-

pien ja perheen aloittaessa prosessoida asiaa omalta näkökannaltaan. Kaupunki-

lainen, 1980-luvulla nuoruuttaan elänyt naispuolinen haastateltava kertoi, kuinka 

hän alle 20-vuotiaana joutui tilanteeseen, jossa isä kysyi suoraan ystävyyssuhteen 

laadusta.  

Et isä kysys suoraan, ja se oli tietysti sellanen juttu, et ku faija tulee kysyy suoraan, ett onks 

sulla muutakin ku ystävyyttä ton NN tyypin kanssa, niin ei siin oo enää tarvetta sanoa, ett ei 

oo. Mistä sä tollasia kuvittelet. Ett se oli sit helpotuskin sanoo, ett joo on muutakin. Että to-

kihan se oli kova järkytys. Ja he prosessoi sitä monta vuotta ja kävivät itsekin terapiassa ja 

muuta.  Ja vanhemmilla aina tulee sellanen syyllisyys, ett se on heidän vika ja…
168

 

 

Aikaisemman tutkimuksen mukaan, vanhemmat tunnistavat ja tunnustavat aina 

vasta ulostulon jälkeen ulostulleen homoseksuaaliksi.
169

 Omassa tutkimuksessani, 

varsinkin vanhempaa ikäluokkaa edustavat haastateltavat, sekä miehet, että naiset, 

olivat sitä mieltä, että vanhemmat olivat ainakin jollain tasolla vaistonneet ja “tie-

täneet”, oman lapsen homoseksuaalisuudesta tai parisuhteesta samaa sukupuolta 

olevan kanssa. Parisuhteen julkiseksi tekemisen jälkeen suurin osa haastatelluista 

koki, että parisuhteesta oli mahdollista keskustella vapautuneesti ja että sen jäl-
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keen oli mahdollista puhua myös aikaisemmista suhteista. Myös aikaisempi tut-

kimus tukee sitä, että alkuhämmennyksen jälkeen suhde ulostulleeseen ja avoi-

mesti asiasta kertoneeseen on lähentynyt.
170

 

Se oli niinku selkeempi äidille, mut äiti oli toisaalta vaistonnu ja tienny. Ja pystyin puhu-

maan siitä mun aikaisemmasta nuoruudensuhteestanikin, että sekin oli aika iso juttu, että se 

tuli. Et kauheen rankkoja ne oli. Mut sitte se tuki sieltä perheestä ja ystäviltä ja kaikki se on 

ollu ihan varauksetonta. Ei siin oo mun mielest mitään ongelmaa ollu.
171

 

Ja äiti oli niin vapaa ihminen ja niin fiksu ihminen, et se oli jo aikaa tiennyt mikä mä olen. 

Mut hän ei missään vaiheessa niinku paljastanu. Ja isä ties kans, ett mikä poika mä olen. Ja 

isä ei koskaan paljastanu. Ja sisko tiesi. Mut sisko oli niin fiksu siihen aikaan ja me ollaan 

vieläkin, et me ei kaikkii niinku suoraan päin naamaa niinku ladella.
172

 

 

Eläkeiässä oleva miespuolinen haastateltava puolestaan kertoi, että hänen 

perheessään vaikeneminen ja puhumattomuus olivat vielä syvemmällä. Hän ker-

toi, että isän veljen tekemä itsemurha oman seksuaalisen suuntautumisen takia oli 

suuri sukusalaisuus. Hän koki, että isän ja isän suvun puolelta koettu suvaitsemat-

tomuus vaikutti häneen syvästi ja aiheutti myös mielenterveydellisiä ongelmia. 

Eli mun isän puolella oli aika fanaattisia ihmisiä. Ja muun muassa mulle kerrottiin suurena 

sukusalaisuutena,… että mun isän veli tappo itsensä sen takia, että hän oli homo. Eli siinä 

mun isän suku on noudattanu Mooseksen lakia hyvin perusteellisesti. Ja siitä mulle jäi sitte 

hyvin syvällä istuvat traumat.
173

 

 

Vanhempien ja oman perheen negatiivisella tai torjuvalla asenteella, joka 

voi ilmetä vaikkapa vaikenemisena ja puhumattomuutena, on todettu olevan vai-

kutuksia sekä mielenterveyteen, että myöhemmässä elämänvaiheessa tuen saami-

sen kokemukseen.
174

 Erityisen merkitykselliseksi elämänvaiheeksi nousee ulostu-

lo vaihe. Mitä suuremman avoimuuden, hyväksymisen ja luottamuksen ilmapiiris-

sä henkilö oli voinut elää piilottelematta oman minän kannalta merkittävää omi-

naisuutta, sitä vahvemmaksi muodostui luottamus siihen, että myös myöhemmäs-

sä elämänvaiheessa saattoi luottaa perheen apuun ja tukeen.
175

  

No tota kylhän niinku perhe ja suku on sellanen juttu, ett tota. Ett me ollaan vanhempiem-

me lapsia hamaan kuolemaan asti. Ja kylhän niinku pieni lapsi haluu vanhempien hyväk-

syntää ja se sattuu vielä keski-iässäkin, jos sitä ei oo saanut. Et eihän se niinku poistu meis-

tä mihinkään.
176

 

 

Haastateltavien kertomuksista ei selkeästi käy ilmi näkökulma, joka on to-

dettu aikaisemmissa tutkimuksissa. Lionel Cantú on haastatellut meksikolaisia 

perheitä heidän kokemuksistaan perhekokemuksista ja todennut, että perheen so-
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sioekonomisella asemalla on merkitystä siihen, kuinka vapaasti ihminen voi il-

maista seksuaalisen suuntautumisensa. Cantú:n mukaan ylempään luokkaan kuu-

luvilla on suurempi vapaus ilmaista seksuaalinen suuntautuminen kuin alempiin 

tuloluokkiin kuuluvilla.
177

 Richard Cleaver toteaa historioitsija Lillian Fadermanin 

tulleen samaan tulokseen tutkittuaan työläisluokan ja keskiluokan naisten asentei-

ta suhteessa lesbouteen.
178

 

Neljä yhdeksästä haastatellusta kuvaavat perheeltä ja suvulta saatua tukea 

arjessa mukana olemiseksi tai mukana elämiseksi. Vanhempien ensireaktiot tie-

toon haastateltavan parisuhteesta samaa sukupuolta olevan kumppanin kanssa 

olivat hyvin vaihtelevia; vaikenemista, hämmennystä ja ihmettelyä, helpotuksen 

tunnetta, syyllisyyden tunteita ja itsesyytöksiä.  

Isästä en tiedä edelleenkään, mitä se ajattelee. Ku ei se mitää puhu. Silt on  tullu yks kom-

mentti, joka on ollu sellanen ihmettelevä: TÄ, kun mä  sen kerroin, ja siinä kaikki. 

Äidille sitten… se luuli ensin, et se ei ois sille mikään ongelma. Mä luulin, että puhutaan ai-

na kaikesta mutta se olikin tosi rankka paikka.
179

 

 

Vaikeneminen ja puhumattomuus aiheuttavat epätietoisuutta. Avoimesti asioista 

puhuminen ja puhuminen asioista niiden oikeilla nimillä lisäsivät ymmärtämystä 

ja avoimuutta. 

Mä kerroin, ett tilannehan on nyt se, et me olemme rekisteröineet parisuhteen ja että N 

adoptoi H:n, joten N on aivan yhtä tavalla H:n äiti kun minäkin. Ja sitten me rautalangasta 

asia väännettiin ja ne oli ihan että, aha…okei. Ja nyt sitten kun nää asiat on niinku rautalan-

gasta väännetty, ni niistä ei keskustella.
180

 

 

Vaikka haastateltava sanoi, että asioiden selväksi tekemisen jälkeen asiasta ei 

keskustella, haastateltava kertoi, että perheen antama tuki parisuhteelle ja lapselle 

oli varauksetonta, arjessa mukana elämistä, jossa toteutui myös vastavuoroisuus.  

Tavallaan se tuki on sellasta arkista; mä oon kiinnostunu siitä mitä he tekee ja he on kiin-

nostunu siitä, mitä mä teen. Must se ei oo sen kummallisempaa. Ja tota noin. Me ollaan te-

kemisissä ja yhteydessä. Meidän parisuhde on olemassa ja se on ihan ok. Et siin ei oo mi-

tään kummallista. 

 

Haastateltavien kertomuksista ei voi tehdä johtopäätöksiä siitä kummalle, 

isälle vai äidille, oman lapsen samaa sukupuolta olevien henkilöiden parisuhteen 

tukeminen olisi ollut helpompaa. Yli puolet haastateltavista kertoi, että äidin oli 

helpompi ottaa vastaan tieto parisuhteen laadusta, mutta suoranaista näyttöä siitä, 

että tiedon vastaanottamisella ja parisuhteen tukemisella olisi vahva yhteys. Osa 

haastatelluista kertoi äidin olleen se, joka oli aavistanut tai vaistonnut samaa su-
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kupuolta olevan parisuhteen jo ennen kuin siitä oli heille kerrottu.
181

 Kolme haas-

tatelluista kertoi isän tai molempien vanhempien hyväksyneen asian enemmän tai 

vähemmän varauksettomasti. Yksi haastateltava arvioi, että ennen lopullista hy-

väksymistä edelsi äidin kohdalla kuitenkin vuosia kestäneet itsesyytökset ja asian 

prosessointi.  

Myös omat vanhempamme ovat hyväksyneet asian, vaikkakin se omalle äidilleni 

taisi olla vuosien työ ja itsesyytösten paikka. 
182

 

 

Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan, jossa tutkittiin heteroseksuaalien 

asenteita samaa sukupuolta olevien avioliittoon, miesten asenne samaa sukupuolta 

olevien avioliittoon oli negatiivisempi kuin naisten. Miesten todettiin myös olevan 

suopeampia suhteessa kahden naisen väliseen suhteeseen kuin kahden miehen 

väliseen suhteeseen. Tutkimuksen mukaan homofobia oli tärkein vaikuttava tekijä 

asenteen muodostamisessa.
183

 Tutkimuksen tulos vahvistaa aikaisemman tutki-

muksen tuloksen, jossa todetaan heteronaisten olevan ymmärtäväisempiä ja myö-

tätuntoisempia homoseksuaaleja kohtaan kuin heteroseksuaaliset miehet. Hetero-

naisten todettiin myös tukevan homoseksuaalien tasa-arvoista kohtelua työmark-

kinoilla, adoptiokysymyksessä ja muissa kansalaisoikeuksia koskevissa pyrki-

myksissä.
184

 

Yksi haastatelluista nosti esille perheen taholta tulevan tuen kannalta mer-

kittäviä kysymyksiä. Kysymykset sivuavat edellä mainittua teemaa tasa-arvon 

toteutumisesta perheen sisällä ja sitä kautta yhteiskunnassa laajemmin. Haastatel-

tava kertoi pohtineensa suhteessa omiin vanhempiin, onko hän ja hänen puolison-

sa tasavertaisia omien vanhempien silmissä verrattuna esimerkiksi toisiin sisaruk-

siin ja näiden puolisoihin.  

Mut että tämmöset niinku syyllisyys- ja häpeäkysymykset ja jotkut tämmöset, ett onks 

meillä oikeus lapseen tai perheeseen. Tai onko vertainen omien broidieni kanssa, joilla on 

lapsia? Oonko vertainen vanhempieni silmissä suhteessa heihin ja sitte puolisoni suhteessa 

omiin vanhempiinsa, ni näitä kysymyksii tietysti käy. 

 

Pidän mahdollisena, että yhteiskunnan taholta koettu epätasa-arvon kokemus hei-

jastuu epäilyksinä ja epäluuloina myös läheisiin ihmissuhteisiin ja nimenomaan 

omaan perheeseen. Omia vanhempia ei haluta asettaa tilanteeseen, jossa nämä 

joutuisivat tekemään valinnan oman lapsen ja omien periaatteiden tai näkemysten 

välillä. Haastateltavan isä on pappi ja on sukupappina hoitanut perheen ja suvun 

kirkolliset toimitukset. Haastateltava oli kuitenkin pyytänyt toista pappia siunaa-
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maan parisuhteensa, koska ei halunnut tietää, olisiko isä siunannut parisuhteen vai 

ei. 

Meillähän on siis sukupappi,…joka hoitaa nää kaikki hautajaiset, ristiäiset ja häät. Mutta 

tota mä silloin sanoin hänelle, että sopiiks sulle, että mä pyydän jonkun toisen papin. Että 

mä en haluu ees tietää, suostusit sä siunaamaan meidän suhteen. Et mä en haluu asettaa sua 

sellaseen asemaan, ett sä joudut niinku tavallaan…
185

 

 

Lapsuuden ja nuoruuden varhaisella vuorovaikutuksella on merkitystä siinä, 

miten ihminen toimii erilaisissa kiintymyssuhdetilanteissa. Puolustavassa kiinty-

myssuhdemallissa lapsi käyttää kokemusperäistä tietoa kiintymyssuhteen kohtees-

ta oman käyttäytymisensä säätelyyn. Hän tarkkailee ja tekee tulkintoja pysyäkseen 

riittävän lähellä hoitajaansa ja toisaalta sitten vetäytyy itse säilyttääkseen välimat-

kan ja turvatakseen oman minän. Toskala & Hartikainen toteavat, että perussuhde, 

joka on ihmisen tärkein kiintymyssuhde, toistuu ihmisen toiminnassa vaihtuvissa 

kiintymyssuhdetilanteissa.
186

 Tulkitsen tällaiseksi kiintymyssuhdetilanteeksi suh-

teen omaan vanhempaan, tässä tapauksessa isään. Haastateltava oli kerännyt kog-

nitiivista tietoa isän reaktioista suhteessa homoseksuaalisuuteen jo aiemmin kun 

isä oli kysynyt haastateltavan suhteesta NN nimiseen tyttöön.
187

  Vanhemmat oli-

vat prosessoineet saamaansa tietoa oman tyttären homoseksuaalisuudesta pitkään. 

Haastateltava ei halunnut asettaa vanhempiaan, erityisesti isää, uudestaan vaike-

aan tilanteeseen, vaan vetäytyi itse suojatakseen itseään ja itselleen tärkeää kiin-

tymyssuhdetta.  

Moskowitz & al. mukaan sekä heteroseksuaalien miesten että –naisten on 

helpompi hyväksyä kahden naisen välinen liitto, kuin kahden miehen välinen liit-

to.
188

 Omassa tutkimuksessani haastateltavat, yhtä lailla miesparit kuin naisparit-

kin, kokivat vaikeaksi kertoa parisuhteesta vanhemmille. Yksi haastateltava kertoi 

tilanteessa tarvitun runsaasti alkoholia
189

, kun taas saman pariskunnan toinen puo-

liso kuvasi ulostuloa rankaksi prosessiksi, jota helpotti oman puolison läsnäolo. 

Ja sitte tähän liittyy näihin perhejuttuihin mun, sillon kun  me sitte... Se oli hirven rankka 

prosessi sillon kun me päätettiin tulla niin ku ulos tässä suhtessa. Se oli turvallista, kun mei-

tä oli kaks.
190

 

 

Yhdellä miespuoliselle haastateltavalle kuitenkin aiheutui parisuhteen julki-

seksi tulosta ongelmia puolison perheen puolelta. Haastateltava kertoi puolison 
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tulevan lestadiolaisesta perheestä ja hän oli sitä mieltä, että puolison perhe oli us-

konnollisista syistä katkaissut välit pariskunnan kanssa. 

No tota isä, isä on suurin piirtein pistäny välit poikki. Vanhemmat sisarukset, ainakin alussa 

pisti välit poikki ja sielt sateli raamatunlaiseit tekstareina. Yks kiihkeimmistä fundissiskois-

ta nin soitti meille ja haukku meidät, ett me tehdään syntiä ja hän on pettänyt liikkeensä.
191

 

 

Myöhemmin perheen sisällä joidenkin perheenjäsenten kohdalla on tapahtunut 

lähentymistä, koska haastateltava oli tavannut kumppaninsa nuorimman siskon. 

Tukea parisuhteelle he eivät kuitenkaan perheeltä ja suvulta ole saaneet, vaan 

haastateltu koki tulleensa eristetyksi puolisonsa perheestä ja suvusta vaikenemal-

la. 

Ja sit tosiaan se, ett hänen suku, hänen puoleltaan ni täysi muuri. Mä olen hänen sen nuo-

rimman siskon tavannu kerran, mut muuten ne ei puhu mulle mitään. Ne ei huomioi mua 

millään tavalla.
192

 

 

 Oman tai puolison perheen ja suvun taholta tulevalla tuella ja hyväksynnällä 

vaikuttaa olevan tärkeä rooli parisuhteen kannalta. Kun toisten ihmisten tuki puut-

tuu, oma minäkuva, ihmisen oma seksuaalinen identiteetti jää kehittymättä.
193

 On 

selvää, että sillä on vaikutuksensa myös parisuhteen toimivuuteen ja elämänlaa-

tuun.  

Haastateltavien kertomuksista voi päätellä, että jopa omien vanhempien an-

tamaa tukea merkittävämpään rooliin nousi luotettavan ja pitkäaikaisen ystävän 

tuki ja kannustus. Sosiologi ja tutkija Hanna Vilkka toteaa, että homoseksuaalit 

haluaisivat kertoa omasta seksuaali-identiteetistään ensimmäiseksi omille per-

heenjäsenille ja että olemalla avoin, he osoittavat välittämistä ja rakkautta per-

heenjäseniä kohtaan.
194

 Oman tutkimuksessani moni haastateltava oli turvautunut 

luotettavien ystävien tukeen ja kertoneet heille seksuaalisesta identiteetistään tai 

parisuhteestaan jo ennen perheenjäsenille tai suvulle kertomista. Ulostulo on pitkä 

prosessi ja siihen liittyy toisaalta toive hyväksytyksi tulemisesta ja toisaalta pelko 

hylkäämisestä.
195

 Iäkkäämmät haastateltavat, joiden vanhemmat ja he itse olivat 

eläneet ulostulovaihetta aikana, jolloin homoseksuaalisuus kantoi rikoksen ja sai-

rauden leimaa, joutuivat tarkkaan miettimään kenelle ja miten kertoi avoimesti 

minuudestaan ja läheisistä ihmissuhteistaan. Haastateltavat kuvailivat ystävien ja 

luotettujen henkilöiden tukea arvostavalla tavalla. Naispuolinen haasteltava, jonka 

vanhemmat olivat syntyneet 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä, arvosti 
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tukea, jonka sai sairaalateologilta. Omien vanhempien kanssa hänellä ei ollut 

mahdollista puhua omasta seksuaalisuudesta. Sairaalateologin kanssa hän saattoi 

ensimmäistä kertaa elämässään sanottaa omia sisäisiä tuntojaan.
196

  

Yhtä haastateltavaa lukuun ottamatta jokaisella oli jonkinlainen kokemus 

ystävän, tuttavan tai luotettavan henkilön tuesta. Kertomuksista käy ilmi, että per-

hepiiriin kuulumattomalle ihmiselle oli helpompi kertoa seksuaalisesta suuntau-

tumisesta ja omasta parisuhteesta kuin omalle perheelle ja suvulle. Miehet ja nai-

set kuvasivat saamaansa tukea ja sen merkitystä hyvin samankaltaisesti. 

NN:n tuki on ollu valtavan merkityksellinen. NN oli semmonen niin kun avoin syli, että 

täällä saat levätä ja olla ihan rauhassa ja sillä tavalla. Että hän on...hän kyllä oli semmonen 

tavallaan pelastaja siinä tilanteessa.
197

 

 

Just tämä P ja L on ne , niinku mä olen aina sanonutkin, ne o ne mun henkivakuutus. Ilman 

heitä mua ei olis olemassa.
198

 

 

Maaseudulta kotoisin olevan haastateltavan kohdalla ystävien ja vertaistuen mer-

kitys oli suuri. P ja L auttoivat haastateltavaa merkittävällä tavalla elämänvaihees-

sa, jossa hämmennys oman seksuaalisen identiteetin kohdalla oli suuri. He auttoi-

vat haastateltavaa huomaamaan, ettei hän ollut asiansa kanssa yksin, vaan että hän 

on yksi monien joukossa. Yksinäisyydentunteen lieventäminen vahvisti myös 

itsetuntoa. Kahden haastateltavan kohdalla ystävä oli kehottanut haastateltavaa 

avoimesti kertomaan omaisille homoseksuaalisuudestaan ja parisuhteestaan.
199

 

 Ystävien kohdalla haastateltavat arvostivat uskollisuutta, luotettavuutta neu-

vojen antamista ja ennen kaikkea vertaistukea. Ihmiselle, joka oli käynyt läpi sa-

mankaltaisia prosesseja ja joka oli seurannut haastateltavan elämää vuosia, oli 

mahdollista uskoutua ja avautua. 

Samoin ystävät ovat pysyneet rinnallani ja vaikka alussa jännitin kertoa lapsuudenystäville-

ni suuntautumisestani, vastaus oli pikemminkin, että ” no vihdoin sä sait sanottua sen.”
200

 

 

Ainahan on luottohenkilöitä, joiden kanssa enemmän jakaa omia juttuja.... Mut sellaset lä-

heiset ystävät, jotka on omaa elämää seurannu sen parikyt vuotta nin tuota... Meilläkin on 

valtavan paljon ihmisiä ympärillä, mut sit ne vaan, jotka on tosi läheisiä, niin kyllä niiden 

kanssa tulee jaettua asiat just niin kun ne on.
201

 

 

Kaksi haastateltavaa, yksi nainen ja yksi mies, kokivat tärkeäksi ystävältä saadun 

hengellisen tuen. 

Mutta tämä NN sit otti puheeks ja sit se sano, että älä hyvä lapsi ajattele, että jso sinä joskus 

olet ollut naisen kanssa, että se olis joku synti.
202
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Yhteys-liikkeessä on ollu toi NN, mun pitkäaikanen työtoveri ja sitte NN on tavallaan su-

kuani. Ja sitten tota miten John Vikström, vaikka hän nyt ei oo Yhteys-liikkeessä mukana, 

mut hänhän kiteytti tän ” Kaikki muuttuu paremmaksi” kampanjan yhteydessä, ett siunat-

kaa, älkää kirotko.
203

 

 

Vilkan mukaan perheen, suvun ja ystävien tukea parisuhteelle tulee pitää ensiar-

voisen tärkeänä. Jokainen ihminen ja jokainen parisuhde tarvitsee ihmisiä, jotka 

tukevat, auttavat ja kannustavat kaikilla elämän osa-alueilla.
204

 Aina kuitenkaan 

läheisten tuki ei ole riittävää, vaan on turvauduttava ammattiauttajien ja apuun ja 

tukeen.  

4.2 Perheneuvonta, mielenterveys ja terapiapalvelut 

 

Eläminen yhteiskunnassa, jossa asenneilmasto ei tue seksuaali- ja sukupuolivä-

hemmistöön kuuluvien henkilöiden parisuhdevalintaa voi muodostua uhkaksi pa-

risuhteelle itselleen.
205

 Sosiaalista painetta tai suoranaisia homofobiasta johtuvia 

rikoksia tai välikohtauksia tapahtuu huolimatta suvaitsevaisuuden lisääntymisestä. 

Britanniassa yksi viidestä homo- tai lesbohenkilöstä ilmoittaa joutuneensa homo-

fobisen rikoksen tai välikohtauksen kohteeksi viimeisten kolmen vuoden aika-

na.
206

 Suomessa vastaavaa tutkimusta ei ole tehty, mutta ranneliike.net sivustolla 

on aloitettu keskustelu, jossa ilmaistaan huoli Ruotsissa tapahtuneista homofobi-

sista rikoksista ja niiden mahdollisesta lisääntymisestä myös Suomessa.
207

 Vilkka 

toteaa, että Suomessa on enemmänkin kyse homopelkoisuudesta, kuin homofobi-

asta, mutta toteaa samalla, että ilmapiirissä on selviä merkkejä muutoksesta su-

vaitsevaisempaan suuntaan.
208

 Vaikka haastateltavat eivät kertoneet itseensä tai 

parisuhteeseensa kohdistuneesta väkivallasta, pidän mahdollisena, että tietoisuus 

negatiivisista asenteista yhteiskunnassa samaa sukupuolta olevia parisuhteita koh-

taan, voi aiheuttaa parisuhteessa ongelmia, joiden ratkaisemiseen tarvittaisiin 

ammattiauttajan tukea.  

 Haasteltavien kokemukset yksilöterapioista, perhe- tai parisuhdeneuvonnas-

ta, mielenterveyspalveluista ja erilaisista parisuhdekursseista olivat hyvin vaihte-

levia. Lähes kaikki haastateltavat kertoivat jossain elämänvaiheessa turvautuneen-

sa yksilö- tai parisuhdeterapiaan. Haastatelluista vain kaksi ei ollut käyttänyt mi-

                                                 
203

 HM1. 
204

 Vilkka 2010, 67. 
205

 Grove & Blasby 2009, 257. 
206

 Dick 2008, 5. 
207

 http://ranneliike.net/keskustelu.php?act=rthrd&grpid=20&thrdid=3834, viitattu 21.10.2011. 
208

 Vilkka 2010, 68-69. 

http://ranneliike.net/keskustelu.php?act=rthrd&grpid=20&thrdid=3834


 47 

tään ammattiavuksi luokiteltavia tuki –tai terapiamuotoja. heille perheen ja ystävi-

en antama tuki oli riittänyt.
209

 Yksi naispuolinen haastateltava kertoi osallistu-

neensa nuorena opiskelijana kirkon kasvuryhmään ja käyneensä yksityisellä tera-

peutilla eroon päättyneen parisuhteen aikana.
210

 Kaksi haastatelluista, yksi nainen 

ja yksi mies, kertoi osallistuneensa psykoterapiaan.
211

 Naispuolisen haastateltavan 

psykoterapia oli tutkimushaastattelua tehtäessä vielä kesken. Yksi naispuolinen 

haastateltava, jolla oli pieni lapsi, kertoi saaneensa apua ja tukea perhetukikeskuk-

sen perheneuvonnasta sekä neuvolasta.
212

 Naispuolinen haastateltava, jolla oli 

useampia lapsia, kertoi avioeron aikaan hakeneensa apua perhe- ja kasvatusneuvo-

lasta.
213

 1940-luvulla syntynyt mies kertoi nuoruudestaan asti joutuneensa tekemi-

siin erilaisten ammattiauttajien kanssa perheasiainneuvottelukeskuksen sielunhoi-

tajasta psykoanalyysiin asti.
214

 Samaan ikäluokkaan kuuluva toinen mies puoles-

taan kertoi epäonnistuneen psykiatrikontaktin jälkeen saaneensa apua ja tukea 

työterveyslääkäriltä.
215

 

 

Yhteinen Elämämme 

 Kaksi naispuolista haastateltavaa oli osallistunut Yhteinen Elämämme parisuhde-

kurssille, joka on suunnattu samaa sukupuolta oleville pariskunnille. Molempien 

haastateltavien kokemukset kurssista olivat positiivisia. Haastateltavat kokivat 

tärkeäksi sen, että kurssilla oli mahdollista käsitellä samaa sukupuolta olevien 

pariskuntien erityiskysymyksiä hyväksyvässä ja asiantuntevassa ympäristössä.
216

 

Haastateltavista toinen oli itse ensin osallistunut puolisonsa kanssa Yhteinen Elä-

mämme - kurssille ja oli toiminut itse parisuhdekurssin ohjaajana. 

Mä kävin ite ensin sellasella parisuhdekurssilla, joka oli samaa sukupuolta oleville pareille 

2007 vai 2008. …tossa Kallion seurakunnan tiloissa. Ja sit ku miettii jatkoo, niin me ajatel-

tiin, että mä voisin puolison kanssa pitää sitä täällä.
217

 

 

Vaikka haastateltava oli kokenut kurssin hyödylliseksi oman parisuhteensa kan-

nalta, hän huomasi, että kurssilla aluksi käytetty kirkkohallituksen Virtaa välil-

lämme - parisuhdekurssin materiaali ei sellaisenaan soveltunut samaa sukupuolta 

olevien parien erityiskysymyksiin. Kirkkohallituksen nuorille aikuisille, alle 35-
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vuotiaille heteropariskunnille suunnattu kurssi ei osallistujien mukaan soveltunut 

kohderyhmälle, jossa puolisoiden ikäerot olivat joskus hyvinkin suuria. Haastatel-

tava oli yhdessä seksuaalipedagogin kanssa muokannut kurssin sisältöä paremmin 

samaa sukupuolta olevien parien tarpeita vastaavaksi. 

Teemoina meil on tota noin ni, meil on viis eri teemaa. Elikkä on tää tunteiden tunnistami-

nen ja niitten käsitteleminen. Sitten on ristiriidat ja sovinto, sitte on seksuaalisuus yhtenä 

teemana ja sitte on arkirakkaus ja sitten on yksi teema, jonka ehkä muistan. No, mä sanon 

sen, kun se tulee mieleen. Mut et viis tavallaan sellasta kokonaisuutta ja kyl toki niit tee-

moi, mitä nousee niilt pariskunnilta. Et tietysti meillä on paljon sateenkaariperheitä ja et 

lapsia on kotona. Ja sit on paljo sellasii ku on elänyt pitkään, kakskyt vuottakin yhdessä.
218

 

 

Toinen Yhteinen Elämämme - kurssille osallistunut haastateltava osallistui kurs-

sille jo ennen varsinaisen seurustelun alkamista.  

Mutta me ei oltu seurusteltu ees. Oltiin me suunnilleen kuukaus seurusteltu, ku me ilmoit-

tauduttiin tälle parisuhdekurssille, joka nyt on nimellä Yhteinen Elämämme. … Et siinä 

mielessä se tuli turhan aikaisin se kurssi. Mut sit toisaalta ni kyl se oli tärkee, ku se autto 

meitä puhumaan sellasista asioista, joista me ei muuten oltais puhuttu.
219

 

 

Haastateltava kertoi, että kummallekin osapuolelle uuteen tilanteeseen oli tarkoi-

tus hakea apua ja tukea kurssilta, jonka sisältö oli räätälöity samaa sukupuolta 

oleville pariskunnille. Parisuhteen kannalta he kokivat osallistuneensa kurssille 

liian aikaisin. Arjen ongelmat ja parisuhteen ja uusperheen arki ei ollut heille vielä 

tuttua.  

 

Kirkon perheneuvonta 

Kirkon parisuhdelakiseminaarissa vuonna 2007 dosentti Kalervo Nissilä antoi 

alustuksessaan ymmärtää, että samaa sukupuolta olevat parit hakevat enenevässä 

määrin apua myös kirkon perheneuvonnasta. Nissilä toteaa, että kirkon perheneu-

vonnan työntekijät ovat havainneet mm. erotyöskentelyn olevan samankaltaista 

kuin heteropariskuntien kohdalla.
220

 Ongelmaksi muodostuu Nissilän mukaan se, 

että asiakkaan kanssa sielunhoitosuhteessa käsitellyt ja tiedostetuksi tulleet asiat 

eivät välttämättä siirry asiakkaan läheisiin tai muuhun verkostoon.
221

 Nissilän 

mukaan eroavaisuutta on siinä, että avio- ja avoeroperheissä läheiset ihmiset her-

kemmin myötäelävät eroavan surua. Samaa sukupuolta olevien parisuhteen kariu-

tuessa, Nissilän mukaan, kokee ennemminkin helpotusta.
222

  Yksi haastateltavista 

kuvasi omaa eroprosessiaan tavalla, joka ei tue Nissilän edellä mainittua näke-

mystä. 
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Mun äiti tuli mun luo, josta näin jälkeenpäin tajuan, että kun mä erosin miehestä, mun äiti 

ei tullu mun luo. Mutta kun mä erosin naisesta, ni äitin on täytyny tajuta mistä on kysymys, 

koska äiti tuli mun luo muutamaks yöks.
223

 

 

Haastateltava kertoi, että lapsuudenkoti oli asenteiltaan ja ilmapiiriltään salliva ja 

suvaitseva ja että vanhemmat ja lähipiiri eivät koskaan olleet hävenneet tai ky-

seenalaistaneet haastateltavan elämää tai valintoja. 

Mun elämään on kuulunu hirveen paljon ihmisiä, joille homoseksuaalisuus tai se kysymys, 

ei ole kysymys. Ja mun perhe kuuluu tällaseen porukkaan. 

Se on ollu sillai, että koti on hyväksyny. Ett isälle se ei ole ollu mikään ongelma. Koskaan 

se ei oo hävenny omia lapsiaan tai mun valintoja.
224

 

 

Yksi haastateltava kertoi, että runsaan vuoden seurustelun jälkeen ongelmat 

kommunikaatiossa ja haasteet uusperheen arjen kasvoivat niin suuriksi, että he 

päättivät hakea apua kirkon perheasiainneuvottelukeskuksesta. Kokemus, jonka 

he saivat perheneuvonnasta, oli myönteinen. 

Mut et siit [perheneuvonnasta] täytyy sanoo, et mule i oo muuta ku hyvää sanottavaa. Et se 

on ollu ihan uskomattoman hyvä juttu. Je en oo millään tavalla kokenu, et siin olis kohdeltu 

eri tavalla sen takia, et me ollaan niinku lesboja. Et ei mitään ongelmaa, et todella hyvä.
225

 

 

Haastateltava kritisoi perheneuvojan toiminnassa kuitenkin sitä, että tämä oli eh-

dottanut pariskunnalle osallistumista uusperheille suunnatulle kurssille, jossa 

muut osallistujat olivat heteropariskuntia.  

Se mua ehkä harmittaa, kun se meidän perheneuvoja suositteli jotain tommosta uusperheille 

suunnattua, koska ne kysymykset  on kuitenkin eri kysymyksiä.
226

 

 

Samaa sukupuolta oleville pariskunnille suunnatut kurssit ja leirit ja muu selkeästi 

seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille suunnattu toiminta koettiin myönteiseksi 

erityisesti siksi, että koulutusmateriaali oli oikein suunnattua, kouluttajat ja kurssi-

laiset “puhuvat samaa kieltä” ja vapaamman ilmapiirin takia. Homogeenisessa 

ryhmässä oli helpompaa tuoda keskusteluun ja käsittelyyn teemoja, jotka amerik-

kalaisen tutkimuksen mukaan ovat yleisiä parisuhdeterapiaan hakeutumisen syitä; 

roolit parisuhteessa, ongelmat seksuaalielämän alueella sekä ulostulo vaiheen ai-

heuttama sosiaalinen paine ja sen vaikutus parisuhteessa.
227

 Toisaalta haastatelta-

vat kertoivat, etteivät olleet saaneet perheneuvojan toiminnasta sellaista kokemus-

ta, että heitä olisi kohdeltu seksuaalisen identiteetin takia eriarvoisesti.  

 Kahdella haastatelluista, yhdellä naisella ja yhdellä miehellä oli eri aikakau-

silta vastakkaisia kokemuksia kirkon perheasiainneuvottelukeskuksen toiminnas-
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ta. Miespuolinen haastateltava, joka on syntynyt 1940-luvulla, kertoi rippipapin 

ohjanneen hänet perheasiainneuvottelukeskukseen sielunhoitajan luokse. 

Se oli ensimmäinen kontakti. Silloin rippikouluaikana olin 15-vuotias. Eli mä menin 16-

vuotiaana perheterapiaan. Kumpikin [haastateltava ja sielunhoitaja] verrattiin niitä AA-

klubin istuntoihin. Mäkin sanoin, että tämä auttaa mut pidättäytymään synnillisestä ja sai-

raasta elämästä.
228

 

 

Edellä mainittu kohtaaminen tapahtui vuonna 1960, jolloin homoseksuaalisuus oli 

vielä kriminalisoitu ja sillä oli sairausleima. Haastateltava koki, että terapian tar-

koituksena oli auttaa pidättäytymään toteuttamasta homoseksuaalista taipumus-

taan ja ettei hän, eikä kukaan suomalainen mies sortuisi homouteen.
229

 Myöhem-

min, oman identiteetin vahvistuttua ja elämänkokemuksen karttumisen kautta 

haastateltava ymmärsi, että terapeutin toiminta vain lisäsi itsevihaa ja häpeää. Vi-

vienne Cassin seksuaalisen identiteetin kehittymisen mallin mukaisesti haastatel-

tava koki suurta hämmennystä ja häpeää omassa sisimmässään. Ajan hengen mu-

kaisesti sielunhoitaja pyrki parantamaan asiakkaan tämän rikollisesta ja sairaudek-

si luokitellusta taipumuksesta.
230

 

Nuoremmalla naisella kokemus perheasiainneuvottelukeskuksessa tapahtu-

neesta ohjauksesta ja tuesta oli toisenlainen. Haastateltava on syntynyt 1970-

luvulla. 18-vuotiaana hän hakeutui perheneuvojan luo osittain vanhempien pakot-

tamana. 

Mut sitte ehkä yks viisaimpia ihmisiä on ollu tää perheneuvoja, jonka luokse silloin menin 

18-vuotiaana. Mähän menin sinne puoliks niin ku vanhempien pakottamana. Eli vanhem-

mat niin ku hätäänty ja ett mun täytyy mennä tämmöselle perheneuvojalle. Ja tota mähän 

menin sinne sellasella kunnon teiniangstilla, ett mun vanhemmat pakotti tänne ja mä seu-

rustelen tytön kaa ja oon menossa sen kaa kihloihin. Se sano, ett aijaa. Mitenköhän me tää 

raamattuopisto kahlattais lävitte? Ett se oli niinku saman tien, se halus ruveta tukemaan 

mua niinku siinä, ett mä oon oma itseni ja autto mua pääsemään eteenpäin.
231

 

  

Kaksi vastakkaista esimerkkiä osoittavat sen, millainen vaikutus yhteiskunnalli-

sella muutoksella lainsäädännössä ja sairausluokituksessa oli suhteessa asiakkaan 

kohtaamiseen terapia ja sielunhoitosuhteessa. Vaikutuksensa on myös sillä, että 

tapa tehdä sielunhoitotyötä on kehittynyt ja muuttunut 1960-luvun tilanteesta.  

Ihmiset, joiden tuli salata ja peitellä omaa seksuaalista identiteettiään, eivät tulleet 

kohdatuiksi asiakkaina niin, että terapia tai sielunhoito olisi tukenut identiteetin 

kehittymistä. Pidän mahdollisena, että auttajan asenne ja tapa toimia on vaikutta-

nut siihen, että vanhemman sukupolven edustajat eivät ole saaneet riittävästi tukea 
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ja apua, voidakseen solmia pitkäaikaisia parisuhteita samaa sukupuolta olevan 

kumppanin kanssa, kun oman seksuaalisen identiteetin kehittymiseen ei ole saanut 

tukea. Identiteetin kehittyminen haihduttaa ja häivyttää aikaisemmat vierauden ja 

häpeän tunteet, saa aikaan myönteisiä muutoksi minäkuvassa, lisää itsearvostusta 

ja mukavuutta seksuaalielämän alueella, kun voi avoimesti olla oma olla oma it-

sensä.
232

  

 Kolmas haasteltava kertoi pettyneensä perheterapiaan tilanteessa, jossa apua 

parisuhteen molemmat osapuolet olisivat tarvinneet apua toivotun raskauden pää-

tyttyä keskenmenoon. 

Ja NN [haastateltavan puoliso] sano sitten, että joo, että kyllä me aika murusina tääl ollaan, 

että kyllä tarvitaan mahdollisimman pian apua ja tota. Mut meilhän kahden viikon päästä 

joka tapauksessa aika. Ja hän [terapeutti] sanoi, ett okei, ett hän soittaa teille niin pian kuin 

mahdollista ton ajankohdan, ett mahdollisimman pian. Se ei sit koskaan soittanu. Me men-

tiin sit kahden viikon päästä siihen paikkaan missä me käytiin. Hän ei ikinä tullu, ilmaantu-

nu paikalle. Eikä hänest koskaan kuulunu sen jälkeen mitään.
233

 

 

Haastateltava ei saanut selvitystä siihen, miksi terapeutti ei kohdannut keskenme-

non kokenutta lesbopariskuntaa. Tilanne oli haastateltavalle pettymys, joka hei-

kensi luottamusta ammattikuntaan.  

 Yhteiskunnassa ei ole mahdollista jakaa ihmisiä eri lokeroihin sen mukaan 

miten he ajattelevat ja toimivat seksuaalisesti, uskonnollisesti vai vaikka poliitti-

sesti.
234

 Aineistosta nousevien tulosten valossa voin todeta, että ihminen on koko-

naisuus, johon vaikuttavat samat elämän lainalaisuudet huolimatta siitä miten hän 

toimii, elää tai ajattelee. Jos ammattiauttaja kykenee kohtaamaan ihmisen avoi-

mesti, hankkimaan tutkittua tietoa ja olemaan kiinnostunut ihmisestä ilman seksu-

aalisuuteen ja sukupuoleen liittyviä ennakko-oletuksia, voisi perhe ja parisuhdete-

rapian käyttö lisääntyä myös samaa sukupuolta olevien pariskuntien keskuudessa. 

Yksityiset terapeutit 

Puolet niistä haastatelluista, jotka kertoivat hakeneensa apua tai tukea joko yksi-

löinä tai pariskuntana, oli elämänsä aikana käyttäneet useampaa kuin yhtä terapia- 

tai tukimuotoa.
235

 

 Yksi haastatelluista kertoi silloisen parisuhteensa ajautuneen kriisiin haasta-

tellun pappisvihkimyksen aikaan.  
 

Me käytiin mun tutulla tällasella yksityisellä terapeutilla. Ää, oltaisko me käyty sellaset 5-6 

kertaa. Mut ne menetelmät ei sillä tavalla purru, tai oisko se edes… Mä luuelen, että niiden 

istuntojen tarkoitus ei ollu meidän parisuhteen jatkaminen, vaan tällanen eron realisoimi-
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nen. Ett mahdollisimman ehjinä lähdettäis eri teille. Hän jotenkin tätä heteroidentiteettiä 

kohti ja minä jatkoin taas matkaa tänne homoidentiteettiä kohti.
236

 

 

Haastateltu oli hakenut yhdessä kumppaninsa kanssa apua parisuhteen kriisiin 

yksityiseltä, tutulta terapeutilta. Aikaisemman tutkimuksen mukaan tutun tera-

peutin tai sellaisen terapeutin käyttäminen, jonka asenteet ja ajatukset seksuaalista 

identiteettiä koskevissa kysymyksissä on asiakkaan tiedossa, madaltaa kynnystä 

aloittaa terapiasuhde.
237

 Tapaamisten tarkoituksena ei haastateltavan mielestä ollut 

pelastaa parisuhdetta vaan auttaa molempia osapuolia kulkemaan kohti omaa sek-

suaalista identiteettiä. Samaa sukupuolta olevien parisuhteen yhtenä erityispiirtee-

nä voi pitää valmiutta erota hallitusti, kun parisuhteessa ilmenee ongelmia, joihin 

ei löydy ratkaisua. Tämä ei kuitenkaan sulje pois pitkiä toimivia parisuhteita.
238

 

Aineiston perusteella vaikuttaa siltä, että yksi merkittävä tekijä terapiaan hakeu-

tumiseen ovat identiteettikysymykset.  

 Toinen haastateltava, jonka identiteettikehitys oli kulkenut kahden miehen 

kanssa solmitun avioliiton kautta kohti yhä vahvempaa lesboidentiteettiä, kertoi 

hakeutuneensa psykologin vastaanotolle toisen lapsensa syntymän aikoihin. Haas-

tateltavan kokemus oli, että hänen subjektiiviset tarpeensa ja tunteensa ohitettiin 

terapiatilanteessa. 

…jouduin kriisiin toisen lapsen syntymän jälkeen, ni mä sanoin sille tutkivalle psykologil-

le, että mä haluan erota avioliitosta. Ja mä olin silloin 23-24. Mä olin hetken ollu avioliitos-

sa. Ni se sano, ett juu, ei nytte. Et ku tääl ei niinku käsitellä sitä.
239

 

 

Samalla haastateltavalla oli toinen samankaltainen kokemus myös toisen liiton 

päättymisen aikaan. Perhe- ja kasvatusneuvolassa haastateltava oli epäsuorasti 

viitannut haluavansa tukea identiteetin etsintään.  

Tää psykiatri sano, kun mä sanoin sille, että ku mä en oo oikeen koskaan rakastanu sitä las-

ten isää, ett en oo rakastunu. Ni se sano sillai, ett eihän tuo pidä paikkaansa. Tottahan sinä 

olet rakastanut.
240

 

 

Haastateltava koki, että hänen sisäinen kokemuksensa ja tunteensa tuli mitä-

töidyksi auttamistilanteissa. Toisaalta psykologi ja kasvatusneuvolan psykiatri 

tekivät omat havaintonsa haastateltavan tilanteesta. Auttamistilanteessa nämä kak-

si asiaa eivät kohdanneet. Vilkka toteaa, että vaikka kaikki aisat eivät auttamisti-

lanteessa näkyviksi puheen muodossa, ei auttaja voi mitätöidä asiakkaan koke-

musta ja tunnetta itsestään.
241
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Grove & Blasby viittaavat artikkelissaan useaan tutkimukseen, joita on tehty 

LHB ihmisten yksilöterapiasta ja toteavat, että asiallinen ja tutkittu tieto homosek-

suaalisuudesta on tärkeässä asemassa hyvän ja toimivan terapeuttisen suhteen 

synnyssä. Ihmiset eivät halua toimia terapeutin tai ammattiauttajan opettajana ja 

valistajana, vaan tuntevat olonsa turvalliseksi ja varmaksi, kun saavat he saavat 

kokemuksen siitä, että heidän elämäntapansa ja parisuhteensa on hyväksytty ja 

ymmärretty terapeutin taholta.
242

 

Miespuolinen haastateltava, joka oli rippipapin kehotuksesta mennyt 16-

vuotiaana perheasiainneuvottelukeskukseen sielunhoitajan luo, oli jatkanut psyki-

atrin jatkanut avun hakemista psykiatrin luota ja päätynyt itsetuhoisena ja masen-

tuneena psykoanalyysiin vuonna 1969.  

…Sitte tota se [psykiatri] sai mut koulutettuu niin, et mun on pakko parantuu tästä tai mä 

tapan itteni. Ja sitte se ohjas mut psykoanalyytikon luo. Et sekin oli hurjan ristiriitanen ke-

sä, 1969, koska mä olin sitoutunu alottaan psykoanalyysin. Toisaalta ilmapiiri New Yorkis-

sa oli sellanen vuonna 1969, jollon tää kapinakin tapahtui, että rupesin jo saamaan vaikut-

teita siitä, ett kaikki ei pidä tätä syntinä ja sairautena. Mut mä kuitenkin menin sitte psyko-

analyysiin. Ja viis vuotta mä makasin siellä selälläni ja kävin läpi [asioita]. Neljä kertaa vii-

kossa viiden vuoden ajan.
243

 

 

Haastateltava kertoi homoseksuaalisuuden olleen tabu, kielletty perhesalai-

suus perhepiirissä. Homoseksuaalisuudesta muodostui kotitaustan ja tiedon puut-

teen vuoksi tabu myös hänelle itselleen. Sielunhoitajan ja psykiatrin taholta hän 

sai vahvistusta sille, että ne ajatukset ja tunteet, joita hänellä oli omasta minästä, 

olivat synti ja sairaus. Ne aiheuttivat hänelle suurta kärsimystä ja ajoivat hänet 

lopulta itsetuhon partaalle. Sielunhoitajan ja psykiatrin tarkoituksena oli eheyttää, 

eli muuttaa haastateltavan seksuaalista suuntautumista homoseksuaalisuudesta 

heteroseksuaalisuuden suuntaan. Kettunen toteaa, että sielunhoidon ja terapian 

kannalta on eettisesti ongelmallista, jos auttaja määrittelee omista lähtökohdistaan 

käsin jo ennen hoitosuhteen alkamista hoidon päämäärän ja tavoitteet.
244

  

 

Muut tukimuodot 

Turvallisuus, hyväksytyksi tuleminen ja ympäröivän yhteisön tuki identiteetin 

kehittymisen aikana nousivat haastateltavien kertomuksissa tärkeään asemaan. 

Haastateltavat kokivat, että oli tärkeää saada valita kenelle, missä tilanteessa ja 

milloin he kertoivat omasta seksuaalisesta suuntautumisestaan tai parisuhteestaan. 

Haastateltavien joukko koostui hyvin eri-ikäisistä ja erilaisissa elämänvaiheissa 
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olevista ihmisistä. Sen kautta on ymmärrettävää, että eri aikakausina ja muuttuviin 

elämäntilanteisiin he hakivat apua ja tukea monilta eri tahoilta. 

 Yksi haastateltavista kertoi, että aikana, jolloin homoseksuaalisuus kantoi 

vielä rikoksen ja sairauden leimaa, hän koki olevansa juureton. Hän sai apua ja 

tukea kirkon kasvuryhmistä. 

Ni mä olin aika juureton. Mut mä löysinkin sit kirkon kasvuryhmän, jossa toimintamalli oli 

keskustelevat ryhmät. Ja mä luulen, että sieltä mä sain sellasta tukea, että tää puheenjohtaja, 

iäkäs, eläkkeellä oleva teologian tohtori, ni hän ties mun tyttösuhteista, mutta välttämättä ne 

ryhmäläiset eivät tienneet. Eli siellä mä sain olla suojassa omana itsenäni, mut ei tarvinnu 

itseään paljastaa.
245

 

 

Haastateltava koki, että siinä elämäntilanteessa paikka, jossa sai keskustella ja olla 

toisten ihmisten seurassa ja kokea olevansa hyväksytty ja turvassa, auttoi hänen 

identiteettinsä kehittymistä ja tukea, jota hän koki tarvitsevansa. 

 Toiselle samaa ikäluokkaa edustavalle haastateltavalle oli työterveyslääkäri 

suositellut myös keskustelupiiriä, tietämättä vielä, mikä oli haasteltavan todellinen 

ongelma. 

NN oli ensimmäinen ku sanos, et kuule [nimi], ett sul on paniikkihäiriö. Ett ja hän antaa tä-

hän sul lääkkeet. Ett sul ei oo mitään muuta vikaa kun se. Ja että sun pitää hankkiutua täm-

mösiin keskustelupiireihin tai sitte avautuu niinku muuten. Niinku ihan läheisilles. Mitä sä 

peittelet?, hän multa kysys. Ja siin vaihees se vyöry lähti liikkeelle ja tota tuli kaikki. Ja tuli 

kaikki se, mitä olin silloin 30 vuoden aikana padonnu sisälleni.
246

 

 

Haastateltava ahdistuksen ulospäin näkyvä oire oli paniikkikohtaukset, joiden 

takia hän hakeutui työterveyslääkärin vastaanotolle. Tutun ja turvalliseksi koetun 

lääkärin kysymys ja kehotus aukaisivat ahdistusta aiheuttaneet padot. Haastatelta-

va koki, että lääkäriltä saamansa tuki auttoi häntä ymmärtämään omaa tilannet-

taan, hyväksymään sen ja se auttoi häntä myös myöhemmin elämässä solmimaan 

toimivan ja pitkäikäisen parisuhteen. 

 Kolmella haastatellulla oli lapsi tai lapsia. Kahden haastatellun lapset olivat 

vielä pieniä. Kolmannen haastateltavan lapset, jotka olivat syntyneet haastatelta-

van kahden heteroavioliiton aikana, olivat jo vanhempia. Lapsiperheiden koke-

mukset eri tukimuodoista olivat vaihtelevia. Yksi haastateltavista oli hyvin tyyty-

väinen perhetukikeskuksen perheneuvojan apuun, jota oli tarjottu neuvolasta lap-

sen syntymän aikoihin. 

Pojan syntymän aikoihin neuvola tarjosi perhetukikeskuksesta keskusteluaikoja ja päätim-

me ottaa ne vastaan. Kävimme siis perheneuvojalla muutaman kerran. Olin iloinen, että täl-

laista tukimuotoa tarjottiin ja keskusteluista oli myös apua. Muuta tukea parisuhteellemme 

ja perheellemme olemme saaneet neuvolasta ja meidät on otettu siellä hyvin vastaan.
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Suomalaisen tutkimuksen mukaan 43% sateenkaariperheiden vanhemmista koki-

vat , että neuvolassa ei riittävästi tunnettu sateenkaariperheiden erityistarpeita. 

Tutkimuksen mukaan kyseessä oleva erityistarpeiden huomioiminen liittyi naispa-

rien perheiden toiveeseen tulla kohdelluksi yhdenvertaisesti, muiden perheiden 

tapaan.
248

 Omassa tutkimuksessani haastateltava koki, että vastaanotto heidän 

perheensä kohdalla oli hyvää ja että heidät otettiin neuvolassa vastaan asiantunte-

vasti. 

 Yhtä hyviä kokemuksia ei ollut kahdella muulla haastateltavalla, joiden ko-

kemukset parisuhdeterapiasta ja perhe- ja kasvatusneuvolan psykologista ja psyki-

atrista olivat haastatelluille pettymys.
249

 

4.3 Työyhteisöt 

 

Ihmisen seksuaalisuus ja parisuhde ovat asioita, jotka eivät suoranaisesti kuulu 

työpaikalle eikä työyhteisölle. On kuitenkin olemassa työpaikkoja, joissa työsken-

televiltä odotetaan ja edellytetään sitoutumista sellaisiin eettisiin ja moraalisiin 

arvoihin, jotka ovat ristiriidassa työntekijän oman katsantokannan ja arvomaail-

man vastaisia.  

Haastateltava vihittiin papiksi vuonna 1994. Ennen pappisvihkimystä oli 

käynyt ilmi, että haastateltava asui yhdessä naisen kanssa ja joutui asian tiimoilta 

piispan puhutteluun.  

Mä jouduin tekemään piispalle sellaisen lupauksen, että mä lopetan identiteettiini liittyvän 

käyttäytymisen. Mä muutan pois välittömästi sen naisen luota ja kolmanneksi mä en saa 

millään tavalla julkisuudessa käsitellä tätä asiaa. Mä lupasin. Mä sain pappisvihkimyk-

sen.
250

  

 

Haastateltava oli itse perustamassa Arcus-verkostoa. Hän oli käynyt keskus-

telun silloisen arkkipiispan, John Vikströmin kanssa kesällä 1995 haastateltavan 

tilanteesta homoseksuaalisen kirkon työntekijänä. Arkkipiispa oli ehdottanut 

Ruotsin ja Norjan mallin mukaisesti verkoston perustamista seksuaali– ja suku-

puolivähemmistöihin kuuluville seurakuntien työntekijöille.  Keskustelu johti Ar-

cus-verkoston perustamiseen. 

No se perustettiin aika pian, 1996 ystävänpäivänä. Tää tapaaminen on täytynyt olla 1995 

kesällä. Koska siitä sitte ystävänpäivänä perustettiin Arcus-verkosto, johon tuli ensimmäi-
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set 4-5 pappia. ja nythän se on toistasataa ihmistä; nuorisotyöntekijöitä, kanttoreita, pappe-

ja, kirkonpalvelijoita ja niin edelleen.
251

 

 

Haastateltava kertoi, että vasta Arcuksen riveissä koko elämän ajan mukana kul-

kenut häpeän tunne alkoi helpottaa. Olotilaa helpotti se, että verkoston jäsenten 

kanssa oli mahdollista puhua samaa kieltä itselle tärkeistä asioista, kuten uskon-

nollisesta- ja seksuaalisesta identiteetistä ja pappiskutsumuksesta.
252

 

 Myös toisella naispuolisella haastateltavalla oli samanlainen kokemus risti-

riidasta oman pappiskutsumuksen ja seksuaalisen identiteettinsä välillä. Haastatel-

tava kertoi, että ennen pitkäaikaisen kumppanin löytymistä hän eli yksin, salasi 

seksuaalisen identiteettinsä ja omistautui työlleen. Haastateltava koki, että jotakin 

puuttui ja että hän kielsi itseltään onnen.  

Ja tota minähän olin nähnyt sen niin, että NN oli Jumalan lahja minulle: Et täysin niinku eri 

lailla. Ja kun mä tiesin, että mulla eroaa näkökannat nyt niin vahvasti oman piispan kans-

sa
253

, niin mä elin niin kun pelossa. Ett mä tiesin, ett mä elän nyt sellasella tavalla, mitä 

piispa ei hyväksy. Ja tota nin, minä nyt vaan tein lisensiaattityötä, enkä hakeutunutkaan mi-

hinkään virkaan. Koska mä koin, että mun kannattaa nyt olla piilossa.
254

 

 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seminaarissa perisuhdelaista vuonna 2007 

lakimies Veijo Hämäläinen totesi, että homoseksuaalin kristityn tulisi luopua su-

kupuolielämästään ja luottaa siihen, että Jumala kompensoi tämän puutteen jolla-

kin muulla elämänalueella.
255

 Toteamus on vahvassa ristiriidassa haastateltavan 

kokemuksen kanssa siitä, millaiseksi hän kokee oman seksuaalisuutensa ja pa-

risuhteensa. 

Mä koen usein niinku tässä keskustelussa, että minut tehdään niinkun joksikin objektiksi. 

Että minusta puhutaan , minun seksuaalisuudesta, minun parisuhteesta, öö, silleen, kuin se 

olis jotain muuta kuin toisten ihmisten. Ja kun mä luulen, ett se ei ole muuta. Se arki on se, 

että me eletään tässä ja hoidetaan arjen hommat ja me tehdään paljon yhdessä ja nautitaan 

tästä meidän elämäntavasta. Tää yksinkertainen elämä maalla, johon kuuluu eläimet ja 

mahdollisimman paljon niinku omaa ruokaa syödään. Että se niin kun, miks  sen puolesta 

pitää olla niin kun erilainen rukous? Ja erityyppinen tapa?
256

 

 

Huolimatta lainsäädännön muuttumisesta ja rekisteröidyn parisuhteen aseman 

vakiintumisesta yhteiskunnallisesti hyväksytyksi parisuhteen malliksi, vaikuttaa 

siltä, että kirkossa työnantajana elää jossain määrin vielä ajatus seksuaalisuuteen 

liittyvästä rajoittamisesta, joka perustuu vaatimukseen auktoriteetin seuraamisesta 

ja kunnioittamisesta.
257

 Piispainkokouksen työryhmän mukaan ilman erillistä sää-
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döstä kirkkolaissa, kirkko ei voi rajoittaa homoseksuaalisuuttaan toteuttavien tai 

parisuhteensa rekisteröineiden toimimista kirkon virassa.
258

 Jos kirkon sisällä toi-

mittaisiin käytännössä tämän lausunnon ilmapiirissä, se tarkoittaisi, kuten Kettu-

nen toteaa, että ajatusten ja periaatteiden rinnalle nousisi ihmisen tunteiden ja 

elämäntodellisuuden huomioiminen.
259

 

 Haastateltavilla oli myös toisenlaisia kokemuksia kirkosta työnantajana. 

Vaikuttaa siltä, että työnantajan asennoituminen seksuaalivähemmistöön kuuluvaa 

työntekijää kohtaan on vapaampaa muissa ammattiryhmissä kuin papiston kohdal-

la. 

Yksi naispuolinen haastateltava työskenteli seurakunnassa varhaiskasvatuk-

sen tehtävissä. Haastateltavalla on pieni lapsi ja hän elää parisuhteessa naisen 

kanssa, mutta he eivät ole rekisteröineet parisuhdettaan. 

Viihdyn työssäni, vaikkakin jossain määrin joudun olemaan kaapissa. tai en tiedä joudunko, 

mutta itse ajattelen niin, että seurakunnassa saattaa olla hivenen vanhoilliset katsantokan-

nat. Lähimmille työtovereilleni olen asiasta kertonut ja he ovat ottaneet asian hyvin vastaan, 

enkä ole kokenut senkään puolesta mitään syrjintää. Päinvastoin. Ehkä enemmänkin kiin-

nostusta asiaa kohtaan.
260

 

 

Haasteltavan kertomuksesta kuvastuu epävarmuus siitä, miten työnantaja suhtau-

tuisi tietoon samaa sukupuolta olevasta parisuhteesta. Tästä syystä hän oli tehnyt 

ratkaisun pysyä kaapissa ja suojata näin itseään ja perhettään.  

 Haastateltavien kertomusten mukaan merkitystä on myös sillä, työskenteli-

kö haastateltava yksittäisessä seurakunnassa vai seurakuntayhtymän palvelukses-

sa. Seurakuntayhtymän palveluksessa työskentelevät kaksi naista kokivat seura-

kuntayhtymän työilmapiirin hyväksyväksi ja vapaaksi, eikä heidän tarvinnut sala-

ta identiteettiään sen palveluksessa.
261

 

 Maaseudulla asuva mies toimii ammatissa, jossa työskennellään pääasiassa 

yksin eläinten parissa. Työyhteisö, johon hän kuuluu, oli tietoinen haastateltavan 

seksuaalisesta suuntautumisesta ja parisuhteesta, eikä siitä ollut koitunut hänelle 

hankaluuksia.
262

 

 Yksi haastatelluista mainitsi työnohjauksen merkittävänä tukena myös 

omalle parisuhteelle. 

Ni kylhän se se on tärkee teema siel ollu [parisuhde ja identiteetti], että kun papin työssä si-

tä tekee omalla persoonalla, niin ne liittyy kakiik kysymykset myös siihen työhön. Ett siin 

mieles se on hirveen tärkee tuki ollu mulle.
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Ihmisen elämässä on monia erilaisia osa-alueita. Osalle ihmisistä on helppoa ja 

luontevaa erottaa yksityis-minä ja työ-minä toisistaan. Kirkon työntekijälle, ja 

varsinkin papille saattaa olla vaikeaa tehdä rajausta työn ja henkilökohtaisen elä-

män kysymysten välille. Työnohjaus voi toimia hyvänä apuna rajauksen tekemi-

sessä. 

 Kaksi haastateltavaa nosti esille työkavereiden kanssa vietettävät saunaillat. 

Miespuolinen haastateltava oli tehnyt ratkaisun olla osallistumatta työpaikan sau-

nailtoihin välttääkseen hankalia tilanteita. 

Saunailtoihin en osallistu. Mää en voi sitä asiaa ottaa, ett jos heteromiehil on niin heikko it-

setunto, ett ne ei voi samas saunas homomiehen kanssa olla. Mä en voi sitä asiaa auttaa. ... 

Eikä mun kannata mennä sanomaan, ett en mää käy kehenkään kiinni. Mun pomokin ym-

märtää, hän on naisihminen, hän ymmärtää sen täysin. Ei hän ees lähetä mul lähetteikään 

saunailtoihin, kun mä en niihin mee.
264

 

 

Haastateltava oli ratkaissut omalla tavallaan työkavereiden oletetun homopelkoi-

suuden jättämällä osallistumatta yhteisiin saunailtoihin. Vilkka kuitenkin toteaa, 

että 1980-luvulla tehdyn tutkimuksen mukaan jopa 90 prosenttia työtovereista 

suhtautui myönteisesti tai välinpitämättömästi työtoverin homoseksuaalisuu-

teen.
265

 On mahdollista, että puhumattomuus liitettynä tietämättömyyteen homo-

seksuaalisuudesta voivat aiheuttaa työyhteisössä jännitteitä, joiden purkaminen 

lisäisi molemminpuolista työhyvinvointia. 

Naispuolinen haastateltava puolestaan kertoi keskustelleensa asiasta kumppaninsa 

kanssa mustasukkaisuuden tunteen näkökulmasta. He ovat työstäneet asiaa Yhtei-

nen Elämämme kurssilla ja jatkaneet keskusteluja kotona.
266

 

 

4.4 Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen omat yhteisöt ja 
niitä tukevat verkostot 

 

Aikaisemmassa suomalaisessa tutkimuksessa yksi vastaaja oli todennut seksuaali- 

ja sukupuolivähemmistöjen roolista oman parisuhteen ja perheen tukemisessa 

seuraavasti: “Ainakin siellä saa olla rauhassa ilman hetero-olettamusta”.
267

 Vas-

taajan kommentti kertoo ihmisen tarpeesta olla hyväksytty omana itsenään. Omas-

sa tutkimuksessani neljä yhdeksästä kertoi, että heidän kokemuksensa järjestöön 
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tai yhteisöön kuulumisesta oli merkityksellinen oman parisuhteen ja oman identi-

teetin kannalta.  

Naispuolinen haastateltava oli aloittanut teologian opiskelut vuonna 1976. 

Nuorena teologian opiskelijana hän oli kaivannut sekä tukea omalle identiteetil-

leen, että tietoa homoseksuaalisuudesta. Hän arveli, että Seta:n piiristä tietoa olisi 

löytynyt, mutta hän koki Seta:n toiminnan liian suoraviivaiseksi ja vaativaksi. 

… ne oli tämmösiä radikaaleja ja halus vaikuttaa yhteiskuntaan ja mä halusin vaan sielun-

hoitoa. Ja pysyä kaapissa. Hehän vaativat, tai heidän imagonsa siihen aikaan oli, että he 

vaativat ihmisiä tulemaan ulos. Se oli vaikutuskeino. Tulla massana ulos. No mitä tällanen 

pieni teologian opiskelija, mitä se siellä kaapin ulkopuolella tekee?. Paleltuu kuoliaaksi.
268

 

 

Kaappi on metafora, jolla kuvataan homo- tai biseksuaaliseen identiteettiin 

liittyvää salaisuutta. Samalla se on vertauskuva heteronormatiivisen kulttuuriin 

harjoittamasta syrjinnästä ja näkymättömyyden vaatimuksesta.
269

 Haastateltavalle 

kaappi oli turvapaikka, josta ulostuleminen olisi vaatinut nuorelta teologian opis-

kelijalta liikaa uhrauksia. Toisaalta hän tiedosti, että hänellä oli tarve kuulua sel-

laiseen yhteisöön, joka olisi hoitava ja hyväksyvä. Tärkeällä sijalla oli tunne siitä, 

että hänet otettiin vastaan sekä homoseksuaalina että kristittynä. 

Toiselle haastateltavalle, samaa ikäluokkaa edustavalle miehelle, Seta:n pe-

rustaminen merkitsi mahdollisuutta taistella sitä vastaan, ettei kukaan toinen ho-

moseksuaali joutuisi kokemaan samanlaista painostusta ja parantumisen vaatimus-

ta, kuin hän itse oli kokenut. 

Keväällä 1974 rupes tihkumaan tietoa siitä, että Helsingissä ollaan perustamassa tommosta 

vapautusliikettä. Silloin mä hakeuduin siihen mukaan ja siin vaihees mä olin, toukokuussa 

1974, niin täynnä raivoa sitä kohtaan, ett miten mua oltiin käsitelty, ett mä puhkuin intoa 

muuttaa maailman. Mä päätin, ett kukaan muu ei saa joutua tällasen kidutuksen kohteeks.
270

 

 

Setan poliittisen päämääränä heti perustamisen jälkeen toukokuussa 1974, oli ajaa 

kehotuskieltolain kumoamista, suojaikärajojen yhdenmukaistamista ja homosek-

suaalisuuden poistamista sairausluokituksesta.
271

 Seta:n konkreettisista päämääris-

tä huolimatta vain yksi haastateltavista koki Seta:n merkitykselliseksi itsensä kan-

nalta. Tämä voi olla iästä johtuva seikka. Haastateltava eli nuoruuttaan aikana, 

jolloin homoseksuaalilla ei ollut muuta vaihtoehtoa, kuin salata identiteettinsä. 

Haastateltava oli myös hakenut apua ja tukea jo rippikouluikäisenä seksuaaliseen 

poikkeavuuteensa, kuten hän itse asian ilmaisi.
272

 Nuoremman ikäluokan edusta-
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jille, jotka olivat saaneet rakentaa identiteettiään yhteiskunnallisesti vapaammassa 

ilmapiirissä, Seta:n toiminta tuntui vieraammalta. 

Seta:ssa on tää kristillinen Malkus-ryhmä. Siel varmaan uskovaiset homot ja lesbot voi ko-

koontuu. Mä oon kerran käyny siellä nuorempana, mut mä en oikeen kokenu sitä omaks 

paikakseni. Siel oli vähän sellasia vanhempia tyyppejä.
273

 

 

 Edellisessä luvussa yksi haastateltava kertoi olleensa mukana perustamassa 

Arcus verkostoa tukiverkostoksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvil-

le seurakuntien työntekijöille. Hän koki, että Arcus verkoston parissa hänet otet-

tiin vastaan juuri sellaisena kuin hän oli, syvästi kristittynä ja homoseksuaalina.
274

 

Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöillä on 

merkittävä rooli juuri positiivisen kristityn identiteetin vahvistamisessa.
275

 Kol-

men muun haastateltavan kokemukset Arcus verkoston toiminnasta poikkesivat 

edellä mainitusta. Heitä yhdistävä kokemus oli, että Arcuksen toiminnan päämää-

ränä oli edistää yhteistä asiaa ja että yhteisen asian puolesta tulisi olla valmis te-

kemään uhrauksia. 

Kokemus on se, että kun on Arcuksessa oltu, ett eioikeen kuuluta siihen jengiin. Koska 

niinku tehdä juttuja, ruveta aktiivisesti olemaan tämmösisi liittyen seksuaalisuuteen. Ni kyl 

täs maailmas on muutakin tekemistä. Se ei tunnu luontevalta.
276

 

 

Ne odottaa, ett ihmiset lähtee sille yhteiselle alttarille vähän uhrattavaks. Ett sillä me saatais 

tää yhteinen asia niinku eteenpäin. Ett se on mun mielestä erikoinen logiikka. Ett sillon me 

on vetäydytty vähän, koska me on huomattu, ett tääl on tällasta vähän ja me ei haluta sella-

selle asialle omistautua. Me ei jakseta ottaa sitä kaikkee, mitä se tuo tullessaan.
277

 

 

Samankaltaisia ajatuksia esitti kolmaskin haastateltava ja mainitsi samassa yhtey-

dessä Yhteys-liikkeen edustajat, jotka halusivat käydä keskusteluja homoseksuaa-

lisuudesta, parisuhteesta ja niihin liittyvistä teemoista. 

Ni mä huomasin, ett yhtäkkiä mä en jaksakaan. Ett nyt mä olen paikassa, jossa mä vaan 

elän tätä omaa juttuani.
278

 

 

Homoseksuaalisuudesta, rekisteröidystä parisuhteesta ja niihin liittyvistä asioista 

on käyty julkisuudessa vilkasta keskustelua viimeisten vuosien aikana. Aikai-

semmat sukupolvet halusivat käydä keskustelua homoseksuaalisuuteen liittyvistä 

teemoista. Edellä mainittujen kokemusten valossa näyttää siltä, että nykyinen su-

kupolvi on väsynyt uhraamaan itsensä ja parisuhteensa julkiselle taistelulle. Myös 

heille on tärkeää tuntea yhteenkuuluvuutta ja saada tukea 
279

 ja tulla ymmärretyksi 
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samantyyppisiin vähemmistöihin kuuluvien keskuudessa.
280

 Näitä kokemuksia 

haastateltavat olivat kokeneet sateenkaariyhteisössä ja eurooppalaisessa sateen-

kaariyhteisössä, Eurooppafoorumilla. 

 Miespuolinen haastateltava, joka jo nuorena oli joutunut käymään läpi ras-

kaaksi kokemansa eheytysterapian, kertoi saaneensa avun mielenterveyden on-

gelmiinsa Yhteys-liikkeen terapeutin kanssa tilanteessa, jossa hän oli tavannut 

nykyisen kumppaninsa. 

Mä itse olen saanut paljon apua Yhteys-liikkeen terapeutilta, jonka luona olin just niinä 

vuosina, kun mä tapasin tän NN:n. Mä sain sellasta apua, että voin sanoa, ett mä itse opin 

hyväksymään itseni. Ja mä sanoisin, ett mä oon saanu mun omat mielenterveysongelmat 

nyt pois.
281

 

 

Haastateltavan kohdalla Yhteys-liikkeen terapeutin kautta saamansa apu vaikutti 

voimaannuttavasti. Saamansa tuen avulla hänen oli mahdollista ottaa oma elämä 

hallintaan ja osallistua yhteisön elämään ja toimintaan.
282

  

Kaksi haastatelluista, yksi nainen ja yksi mies, eivät olleet tekemisissä sek-

suaali- ja sukupuolivähemmistöjen omien yhteisöjen kanssa.  

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen omien yhteisöjen kanssa emme ole olleet tekemisis-

sä, mitä nyt DTM:ssä käyty bailaamssa. Olemme nyttemmin kyllä ajatelleet mennä sateen-

kaariperheiden tapaamisiin ajatellen, että siellä on samassa perhetilanteessa olevia, joiden 

kanssa voi ajatuksia jakaa. Elämme keskellä heteroita, niin yhteiskunnallisesti kuin kaveri-

piirissämmekin, emmekä näe siinä suurempia ongelmia.
283

 

 

Maaseudulla asuvalle miehelle seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen omat yhtei-

söt ja niitä tukevat verkostot olivat täysin vieraita.
284

 

Haastateltavien kertomuksista voi päätellä, että seksuaali- ja sukupuolivähemmis-

töjen yhteisöt ja niitä tukevat verkostot tarjoavat mahdollisuuksia keskustella sek-

suaalisesta ja uskonnollisesta identiteetistä, tulla hyväksytyksi omana itsenään ja 

jakaa kipeitä elämänkokemuksia. 

Vaikuttaa kuitenkin siltä, että tärkeämmällä sijalla kuin yhteisöjen ja verkostojen 

tarjoama vertaistuki, oli elää mahdollisimman normaalia elämää omassa parisuh-

teessa, ystävien perheen ja sukulaisten yhteydessä.  

 

4.5 Oma parisuhde 
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Helsingin Sanomien kuukausiliitteessä 1/2012 julkaistiin artikkeli, jossa tarkastel-

tiin rekisteröidyn parisuhteen10-vuotisen historian ajalta parisuhteiden kestoa. 

Artikkelissa todettiin, että naisparien suhteet purkautuivat miespareja helpommin 

ja että naispareilla kumppaneiden ikäerot ovat pienempiä, kun taas miespareilla 

ikäero kumppaneiden kesken on joskus hyvinkin suuri.
285

 Omassa tutkimuksessa-

ni yksi haastateltavista totesi, että naispareilla on miespareja useammin taipumus 

muuttaa hyvin nopeasti suhteen alettua yhteen asumaan. 

Naisethan niinku helposti muuttaa ekan viikonlopun jälkeen yhteen, kun ruvetaan seuruste-

leen. Miehillä ehkä useemmin on tosi pitkään omat asunnot. Ei laiteta niit hynttyit yhteen 

niin äkkii, vaan jotenkin säilytetään semmonen niinku erillisyys myöskin niinku fyysisesti. 

Mut et naisilla se symbioottisuus alkaa niin ku naks, näin. Ja tietysti niin kauan kun se 

huuma ja se hehku  niinku jatkuu, tää on ihan ok. Mut kun se alkaa laantumaan, ni se sym-

bioottisuus, se kasvaminen niinku erillisyyteen on aina niinku kova kriisin paikka..
286

 

 

Kirjassa Rakkauden monet kasvot viitataan 1982 aloitettuun Helsingin yliopiston 

Oikeuden yleistieteiden ja Sosiologian laitoksilla toteutettuun tutkimussarjaan, 

jossa hankittiin tietoa homoseksuaalisten ihmisten elämäntavasta ja elinoloista. 

Grönfors & al. kertoo, että kyseisen tutkimuksen mukaan miehistä vain viidesosa 

eli liitossa samaa sukupuolta olevan rakastetun kanssa. Naisten kohdalla tilanne 

oli toisenlainen jo 1980-luvulla. Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että vuosien 

saatossa ei suurtakaan muutosta ole tullut siihen, että lesbot ovat parisuhdehakui-

sempia kuin homomiehet.
287

 

 Oma parisuhde oli haastateltaville erityisen merkittävässä asemassa tuen 

kannalta. Vuodelta 1985 julkaistussa kirjassa Rakkauden monet kasvot Spoor ja 

Kurki toteavat, että samaa sukupuolta olevilta pareilta puuttuvat monet sellaiset 

parisuhdetta tukevat elementit tai tekijät, jotka palkitsevat ja antavat tukea hetero-

seksuaalisten parien suhteita. He mainitsevat tällaisiksi tekijöiksi perheen tuen 

puuttumisen, juhlamenojen, joilla rakkautta juhlittaisiin puuttumisen, ystävien ja 

työtovereiden tuen. Ulkopuolisen tuen puutteen todettiin johtavan tilanteeseen, 

jossa parisuhteen osapuolet tukeutuvat toisiinsa liikaa ja sitä kautta muodostuu 

parisuhteeseen ongelmia.
288

 Tutkimus osoitti, että kirkollisen- ja yhteiskunnallisen 

avoimuuden ja asenteiden muuttumisen myötä lähes kaikki  haastatteluun vastan-

neet kokivat, että he olivat saaneet parisuhteelleen sellaista tukea ja hyväksymistä 

omalta perheeltä, suvulta ja ystäviltä samoin kuin työyhteisöstä työtovereilta, että 
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he saattoivat kokea, että eivät ole parisuhteensa kanssa yksin.
289

 Parisuhteensa 

rekisteröineet parit olivat löytäneet oman tapansa juhlistaa parisuhteensa rekiste-

röintiä. Parisuhteen kannalta oli merkityksellistä, että juhliin oli osallistunut perhe 

ja suku sekä ystäviä.
290

 

Jokaisen haastateltavan kertomus omasta parisuhteesta oli persoonallinen.
291

 

Vanhempaa ikäluokkaa edustaneet haastateltavat korostivat elämänkokemuksen ja 

elämän eri osa-alueilla tapahtuvan kasvun ja kehityksen merkitystä. Yksi haasta-

teltava pohti omaa kasvuaan ja kypsymistään seuraavasti. 

Kun homoseksuaalinen ihminen joutuu käymään läpi teini-ikäisen ihmisen tunteita ja kas-

vua, niin sitä seksuaalista kasvua ei voi kiirehtää. Se menee ihan omaa tahtiansa. Jos sä alo-

tat 15-vuotiaana ja kypsästi käyt, niin sä olet varmaan jo kakskymppisenä kypsä ja valmis 

perustamaan perheen. Mutta jos sä alotat 25-vuotiaana, niin kuin minä ja sitten vielä tälla-

sessa kielletyssä ilmapiirissä, niin siihen (kypsymiseen) menee se 10-15 vuotta…. Et jos 

seksuaalisuuden kasvu on jäänny minimiin, niin se pyrkii kasvamaan keinolla millä hyvän-

sä aikuisuuteen. Tai jos hengellinen kasvu on menny överiks, niin se murentuu. se ei reali-

soidu arkeen.
292

 

 

Tärkeä näkökulma haastateltavan kertomuksessa oli, että seksuaalisen- tai uskon-

nollisen identiteetin kehittyminen ei ole itseisarvo, vaan sen merkitys tulee näky-

viin vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa, erityisesti parisuhteessa. Kahden 

identiteetin välisen tasapainon löytäminen lisää tietoisuutta omasta itsestä, antaa 

valmiuksia itsetutkiskeluun ja vaikeuksista selviämiseen.
293

  

 Tutkimus osoitti, että riippumatta siitä oliko kyseessä naispari vai miespari, 

parisuhteessa on havaittavissa erilaisia rooleja, jotka joko helpottavat arkea tai 

luovat siihen ristiriitoja. Yhden naispuolisen haastateltavan näkemys oli, että hete-

rosuhteesta poiketen, kahden naisen välisessä suhteessa rooleja suhteessa pesän-

rakentamiseen joudutaan hakemaan ja tekemään kompromisseja.
294

 Miespuolisen 

haastateltavan suhteessa ei roolien suhteen oltu koettu ristiriitoja vaan roolit pa-

risuhteen sisällä oli jaettu heteroparisuhteen stereotypian mukaan miehen roolin ja 

naisen roolin kautta. Parisuhteessa he elivät kuvauksensa mukaan normaalia per-

he-elämää sillä erotuksella, että perheen muodostaa kaksi miestä yhdessä.
295

 

 Niiden haastateltavien parisuhteissa, joissa oli lapsia, roolit määrittyivät 

myös vanhemmuuden kautta. Parisuhteessa, johon lapset olivat tulleet parisuhteen 
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osapuolen edellisen parisuhteen kautta, roolien löytäminen oli vaikeaa ja loi pa-

risuhteen sisälle jännitteitä. 

Siitä on itse asiassa reilu kaks vuotta, kun netin kautta tavattiin. Sitä (parisuhdetta) leimas 

kauheen vahvasti se, että täl kumppanilla oli edellisestä suhteesta kaks lasta ja se toi siihen 

omat jännitteensä alusta lähtien.
296

 

 

Pian tutustumisen jälkeen he olivat muuttaneet yhteen. Roolien löytämistä vaike-

utti se, että kumpikaan parisuhteen osapuolista ei ollut lasten huoltajia, vaan suh-

teeseen lapset tuonut osapuolikin oli lasten suhteen oheishuoltajan asemassa. Ris-

tiriitoja aiheutti ensiksi se, että haastateltavalla ei ollut ennen parisuhdetta omia 

lapsia ja toiseksi se, että parisuhteen toisen osapuolen rooli suhteessa lapsiin oli 

oheishuoltajan rooli. Perheen arki ohjautui lasten takia osittain parisuhteen ulko-

puolelta. Haastateltava kertoi, että he hakivat apua parisuhteen ongelmiin per-

heasiainneuvottelukeskuksesta.
297

 Edellä kuvattu tilanne on sielunhoitajalle tai 

terapeutille haaste. Huoltajuuskiistat tai perheen sisäiset rooliristiriidat eivät liene 

uusia asioita perheterapeuteille. Kuitenkin perehtyminen sateenkaariperheiden ja 

moniapilaperheiden, joissa on useampia huoltajia tai oheishuoltajia, erityisongel-

miin lisää varmuutta asiakkaan kohtaamisessa.
298

 

 Kaksi naispuolista haastateltavaa kertoi, että he olivat heti suhteen alussa 

tehneet kumppanille selväksi, että suhde ei voi jatkua, jos toinen osapuoli ei halua 

lapsia. 

Se oli sit semmonen, ett kun mä NN:n tapasin, mä kysyin, ett haluutko lapsia? Hän sano, ett 

joo. Okei, sit mä rupeen tähän. Mä aattelin, ett mä en metriäkään ton ihmisen kanssa mee 

eteenpäin, jos se ei haluu lapsia.
299

 

 

Kerroin hänelle halustani saada lapsi ja tarjosin vaihtoehtoa ota tai jätä. Hän otti ja kasvoi 

ajatukseen. ja nyt meillä on yhteinen poika. Taival ei ole ollut helppo, mutta tuskin se on si-

tä missään pikkulapsi perheessä.
300

 

 

Lapsiperheen arki ja roolit parisuhteen sisällä ovat erilaisia kuin lapsettomilla pa-

riskunnilla. Lapsen hankkiminen oli sekä tietoinen valinta, että suhteen alkamisen 

tai jatkumisen ehto. On selvää, että näihin reunaehtoihin suostuminen ja sitoutu-

minen toivat parisuhteeseen erilaista sisältöä ja merkitystä. Lasten kautta myös 

erilaisten lapsiperheille suunnattujen palvelujen, kuten äitiys- ja lastenneuvolapal-

velujen, ja tukimuotojen kautta tuki parisuhteelle monipuolistuu. 
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 Oma toimiva parisuhde oli haastateltaville tärkeä tuki ja kokonaisvaltaisen 

hyvinvoinnin lähde. Haastateltavan kokemus oli, että parisuhteen aikana monet 

asiat järjestäytyivät kuin itsestään. 

Mulla meni opinnot nopeesti eteenpäin ja mulla oli koti järjestyksessä. Mulla oli lastenhoi-

topaikat siinä ihan vieressä. kaikki meni ihan hyvin. Arki rullas sellasen tietyn selkeän 

struktuurin ja rytmin mukaisesti.
301

 

 

Selkeyden ja struktuurin lisäksi  haastateltava koki, että parisuhteessa koetulla 

rakkaudella ja hyväksymisen kokemuksella oli eheyttävä vaikutus. 

Mun tätyy kyl nyt täs kohtaa sanoo, ett mä oon vasta nyt tajunnu, että rakkaus voi ihan oi-

keesti eheyttää ihmistä. Rakkaus voi oikeesti korjata ihmisen.
302

 

 

Aikaisemmassa tutkimuksessa on todettu, että samaa sukupuolta olevien parisuh-

de lepää pitkälti omalta kumppanilta saadun tuen varassa.
303

 Oma tutkimukseni on 

osoittanut, että haastateltavat pitivät omaa parisuhdetta tärkeänä ja omaa kumppa-

nia merkittävänä tuen kannalta. Toisaalta tutkimuksessa kävi ilmi, että parisuhteen 

osapuolia ei ole jätetty yksin, vaan että haastateltavat olivat kokeneet saaneensa 

merkittävää tukea parisuhteelleen monilta eri tahoilta. 

  

 

5. Paikka kirkossa vai ulkopuolella leirin? 
 

5.1 Kokemukset parisuhteen tukemisesta Suomen evanke-
lisluterilaisessa kirkossa 

 

Kaikilla tutkimukseen osallistuneilla haastatelluilla oli kaikilla oma, persoonalli-

nen suhde kirkkoon. Naispuolisia haastateltavia yhdisti se, että jokainen heistä oli 

joko ollut tai oli parhaillaan työsuhteessa kirkkoon eri tehtävissä. Miespuoliset 

haastateltavat eivät olleet työskennelleet kirkossa. Toinen haastatelluista miehistä 

kertoi olevansa paikallisseurakunnassa luottamustoimessa. Toinen, maaseudulla 

asuva mies, kertoi, että hänellä kokemukset kirkosta perustuvat yksittäisiin koh-

taamisiin seurakunnan työntekijöiden kanssa. 

Suurin osa haastateltavista jakoi kokemuksen, että yksittäiset kirkon työnte-

kijät olivat suvaitsevaisempia kuin kirkko instituutiona. Haastateltavat olivat ko-

keneet saaneensa tukea ja ymmärrystä parisuhteelleen yksittäisiltä seurakuntien 

työntekijöiltä ja seurakuntalaisilta. Kirkolliskokouksen päätös samaa sukupuolta 
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olevien parisuhteiden siunaamiskysymyksessä koettiin asiana, joka lisäsi häpeän-

tunnetta ja eriarvoisuuden kokemusta. Yksi haastatelluista oli kumppaninsa kans-

sa ollut kirkossa ennen parisuhteensa rekisteröimistä. Jumalanpalveluksessa oli 

rukoiltu avioliittoon kuulutettujen puolesta. Haastateltava muisteli ajatelleensa, 

että tässä kohden he eivät ole tasa-arvoisessa asemassa avioliittoon vihittävien 

kanssa. 

Tuli semmonen ajatus, että meidän rakkaus ei ole heidän rukouksensa arvoinen.
304

 

Haastateltava oli aikaisemmin kertonut olevansa vakuuttunut siitä, että Jumala on 

antanut heidät toisilleen ja siunaa heitä joka päivä. Hänen kokemuksensa oli, että 

hän on Jumalalle kelpaava mutta ei ihmisille.  

Ei se mun jumalasuhteeseeni vaikuttanut. Mä oon ain luttanu, et kun mä oon Jumalaan us-

konu, että Jumala tuntee mut ja hyväksyy mut ja antaa ne synnit anteeksi, itä pitää antaa. 

Mutta sekä mikä minä olen, ei ole synti.
305

 

 

Haastateltavan kokemus oli, että kirkon opetuksen ja omien ajatusten välillä val-

litsi syvä ristiriita, jonka hän koki rakkautta ja ihmisyyttä loukkaavaksi asiaksi. 

Ruotsin kirkon tutkimusosaston professori Gert Nilsson kirjoittaa artikkelissa In-

tercession or Blessing?, että samaa sukupuolta olevien parisuhteita varten olevalla 

liturgisella kaavalla on sama merkitys kuin avioliittoon vihkimiskaavalla. Nilsson 

toteaa sen olevan ihmistä varten. Tietyissä elämän tärkeissä tilanteissa ihminen 

kokee tärkeäksi, että hänellä on varmuus Jumalan siunauksesta, joka antaa voimaa 

myös jokapäiväiseen elämään. Nilsson toteaa myös, että kyse on rakkaudesta, 

jonka muoto on erilainen mutta oleellinen sisältö sama.
306

Piispainkokouksen oh-

jeessa rukouksesta parisuhteensa rekisteröineille arkkipiispa Kari Mäkinen toteaa 

samansuuntaisesti, että ”rukouksella on myönteinen merkitys kristityn ja koko 

kirkon elämään.”
307

 

  Pariskuntana he kokivat, että heillä on oma paikka omassa seurakun-

nassa. He olivat osallistuneet jo vuosia paikallisen kirkkokuoron toimintaan ja 

heidän yhteinen kokemuksensa oli, että heidät oli otettu hyvin ja ystävällisesti 

vastaan kuorolaisina. Haastateltavat ajattelivat, että vanhemman polven seurakun-

talaiset kokevat jonkinasteista avuttomuutta homoseksuaalisuuteen ja samaa su-

kupuolta olevien parisuhteisiin liittyvissä asioissa. 

Mä ajattelen, et ne on ne muut ihmiset, homon ystävät , tutut ja naapurit, kun tarvis sitä tu-

kea.
308
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 Odotukset kirkon taholta saatavaan tukeen korostuivat erityisesti kirkon 

virassa työskentelevien tai työskennelleiden haastateltavien kohdalla. Edellisen 

haastateltavan tapaan kolme muuta haastateltavaa kokivat kirkollisen siunauksen 

olevan konkreettinen osoitus kirkon tuesta samaa sukupuolta olevien parisuhteel-

le. Toiveet parisuhteen kirkollisesta siunaamisesta esiintyivät voimakkaimpina 

teologeilla. Muissa kirkollisissa tehtävissä toimivien kohdalla kysymys siunauk-

sesta tai sen puuttumisesta aiheutti joko epävarmuutta
309

, kokemuksen siitä, että ei 

työntekijänä ole hyväksytty sellaisena kuin on parisuhteessa elävänä
310

 tai sitten 

haastateltava ei kokenut asiaa tuen kannalta merkitykselliseksi.
311

  

 Kirkon viroissa toimiville haastatelluille merkittäväksi tueksi myös parisuh-

teen kannalta koettiin se, miten kirkko suhtautuu heihin työntekijöinä.  

Yksi haastateltavista totesi, että parisuhdekysymyksiin liittyen tie kirkon sisällä on 

ollut vaikea ja kivikkoinen, jota ei olisi jaksanut kulkea ilman vahvaa sisäistä kut-

sumusta. Haastateltavan kokemus oli, että tien teki kivikkoiseksi parisuhde samaa 

sukupuolta olevan kumppanin kanssa.
312

 Toinen haastateltava sanoi kertoneensa 

parisuhteestaan vain lähimmille työtovereille ja esimiehelle, kun ei le ollut varma 

siitä, miten asiaan suhtaudutaan.
313

  

Kolme vastaajaa kertoi, etteivät ole nykyisessä tehtävässä toimiessaan kokeneet 

minkäänlaista syrjintää liittyen homoseksuaalisuuteen tai parisuhteeseen samaa 

sukupuolta olevan kumppanin kanssa.
314

 Heille jumalanpalveluksiin ja seurakun-

nan eri tilaisuuksiin osallistuminen yhdessä kumppanin kanssa oli luontevaa ja 

helppoa. Haastatelluista kolmelle sateenkaarimessut oli merkittävä tapa osallistua 

jumalanpalveluselämään. Viisi vastaajaa kertoi osallistuvansa sateenkaarimessui-

hin satunnaisesti. Tärkeämmällä sijalla kuin seksuaali-ja sukupuolivähemmistöille 

suunnatut omat messut olivat oman seurakunnan jumalanpalvelukset ja tilaisuu-

det. 

Mä itse en kaipaa omaa homomessua itselleni. Mä käyn mieluummin messussa, joka on 

tarkotettu kaikille. Mä olen käynny pitkän tien ja mun ei tarvi hakee enää sellasta hyväk-

syntää tai vertaistukee.
315
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Haastateltava koki, että seurakunnan työntekijänä hänen oma seurakuntayhteyten-

sä kärsii. Seurakuntayhteyttä tärkeämmäksi hän koki mahdollisuutta integroitua 

yhteiskuntaan, tavallisena ihmisenä toisten joukkoon. 

Muidenkin haastateltavien vastauksista kävi ilmi, että on tärkeää tulla hyväksy-

tyksi ja vastaanotetuksi jossakin yhteisössä. seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen 

omat yhteisöt toisaalta koettiin turvallisiksi, mutta suurimman osan vastaajista 

toiveissa oli löytää oma paikka omassa seurakunnassa. 

Miespareista toinen oli rekisteröinyt parisuhteensa vuonna 2005. Haastatel-

tavalle kirkko oli asia joka kuuluu luonnollisena osana elämään. 

Kirkko on niinku silleen sellanen paikka, et meidäthän on kaikki kastettu ja tota sitte rippi-

koulut ollaan käyty kaikki. Et silleen se on paikka, joka luonnollisest kuuluu niinku elä-

mään. Eikä se ole mulle mikään ahdistava paikka mennä kirkkoon. siitäkään huolimatta, et 

kirkko ei meit hyäksykään, ni se eioo mikään ahdistava paikka.
316

 

 

Haastateltava koki, että vaikka kirkko instituutiona ei heitä hyväksykään, kirkossa 

työskentelee ihmisiä joilta he ovat saaneet tukea ja hyväksyntää sekä parisuhteel-

leen, että yksilöinä. Kirkon siunausta haastateltava ei pitänyt merkittävänä asiana 

omalle parisuhteelleen. 

Mää henkilökohtasest en noin ymmärrä sitä, et minkä takia vouhotetaan kirkon siunaami-

sesta tai rukouksista tai jostain muusta. Niin jos homopari haluaa siunata ittes kirkossa, niin 

nykyisin, jos sulla on aikomus siunata, ni eihän se oo kun tunnin lento Amsterdamiin ja se 

onnistuu siel vaik kymmenes kirkos peräjälkeen puolen tunnin välein. Jos se sun elämääs 

helpottaa ja auttaa.
317

 

 

Haastateltavan vastauksista välittyi kuva siitä, että kirkon parisuhteelle tarjoama 

tuki ei ollut heidän parisuhteensa kohdalla merkityksellinen asia. Toisaalta haasta-

teltava totesi, että hänelle itselleen kirkkoon kuuluminen on luonnollinen asia 

vaikka hän ei vähemmistöön kuuluvana ole kirkkoon nähden tasavertaisessa ase-

massa muutoin kuin kirkollisveron maksajana. 

 Merkittäväksi kirkon tarjoama tukimuoto haastateltavien vastauksissa olivat 

perheneuvonnan palvelut. Yhtä haastateltavaa lukuun ottamatta kaikilla oli koke-

musta perheneuvonnan palveluista joko yksilötasolla tai pariskuntana. perheneu-

vontaan hakeutumisen syyt olivat moninaiset. Pääkaupunkiseudulla asuva nainen 

kertoi elävänsä parisuhteessa naisen kanssa, jolla oli edellisestä suhteesta kaksi 

pientä lasta. Haastateltavalla ei ollut omia lapsia ja uudenlaiseen tilanteeseen op-

piminen ja sopeutuminen oli vaikeaa. Tilannetta vaikeutti parisuhteen osapuolten 

erilainen tapa ja tarve kommunikoida ja osoittaa välittämistä. 
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Vähän reilu vuos oltiin oltu yhdessä ja yhdessä sitten todettiin, et kyl tähän olis hyvä jotain 

apua saada auttamaan meidän kommunikaatioo. Ja mulle tuli sitte heti mieleen kirkon per-

heneuvonta. ja sovittiin et mä otan yhteyttä.
318

 

 

Haastateltava kertoi, että terapiaistunnot olivat heidän kohdallaan onnistuneita. 

Terapeutti oli asiansa osaava ja haastateltavalle jäi kokemus tasavertaisesta kohte-

lusta. 

Mut et siit täytyy sanoo, et mul ei oo mitään muuta ku hyvää sanottavaa. Se on ollu ihan 

uskomattoman hyvä juttu. En oo millään tavalla kokenu, et siin ois kohdeltu eri tavalla sen 

takia et me ollaan niinku lesboja. Et ei mitään ongelmaa. Et todella hyvä.
319

 

 

Parisuhteen sisällä on ratkaistava monia arkiseen elämään liittyviä kysymyksiä 

sukulaisvierailuista lasten kasvatuskysymyksiin. Perheneuvonnan tarkoituksena 

on auttaa löytämään sellaiset kommunikaatiomallit, jotka auttavat toisen viestejä 

ja tarpeita.
320

 

Kirkon perheneuvonnan strategiassa on huomioitu perherakenteiden monimuo-

toistuminen muuttuvassa yhteiskunnassa. Tavoitteena on, että perhemallista huo-

limatta kirkko vastaa erilaisten perheiden luomiin haasteisiin omasta perustehtä-

västään käsin. Strategian mukaan se tapahtuu luomalla sellaisia palveluja ja koh-

taamisen muotoja jotka vastaavat perheiden tarpeita.
321

 

 Toisen haastateltavan kokemus perheneuvonnasta liittyi erotilanteeseen. 

Me käytin terapeutilla sellaset 5-6 kertaa. Mut ne menetelmät ei sillä tavalla purru, tai oisko 

edes. Mä luulen, että niiden istuntojen tähtäys ei ollu meidän parisuhteen jatkaminen, vaan 

tällanen eron realisoiminen, et mahdollisimman ehjinä lähdettäis eri teille.
322

 

 

Haastateltavan kokemus perheneuvonnasta tukimuotona ei siis ollut negatiivinen 

vaan vahvistava siinä tilanteessa. James Ussher omassa artikkelissaan viittaa J. 

Bancroftin tutkimukseen, jossa on todettu, että homoparit ovat paremmin valmis-

tautuneet eroamaan kuin heteroparit, jos parisuhteessa ilmenee ratkaisemattomia 

ongelmia.
323

  

 Oman paikan löytymiseen kirkossa vaikutti myös se, millaisessa vaiheessa 

haastateltavien parisuhteessa oltiin. Lesbopariskunta, jolla oli pieniä lapsia, löysi 

helpommin oman paikan seurakunnassa kuin lapseton miespari. Vauvakirkkoon 

tai seurakunnan perhekerhoon oli haastateltavan kokemuksen mukaan helppo ja 

mukava mennä.
324
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 Merkittäviä vaikeuksia oman paikan kirkossa löytymisen suhteen aiheuttivat 

haastateltavien itsensä tai heidän puolisoidensa tai kumppaneidensa hengellinen 

tausta. Kaikki naispuoliset haastateltavat kertoivat, että hengelliset asiat olivat 

jossain määrin merkityksellisiä lapsuuden ja nuoruuden aikana. Kaksi vastaajaa 

kertoi isän olevan pappi ja viettäneensä lapsuuden pappilassa. Toinen heistä ku-

vaili lapsuudenkodin ilmapiiriä suvaitsevaiseksi ja vapaaksi.
325

 Toinen pappilassa 

lapsuutensa viettänyt kertoi, että osin kodin vaikutuksesta hakeutui oppilaitok-

seen, jonka ilmapiiriä hän kuvasi hengellisessä mielessä ahdasmieliseksi.
326

 Myös 

toinen vastaaja kertoi nuorena yhdessä poikaystävänsä ja tulevan puolisonsa kans-

sa osallistuneensa saman herätysliikkeen toimintaan ja aktioihin kuin edellinen 

vastaaja.
327

 Yhden haastateltavan lapsuuteen ja nuoruuteen liittyi voimakkaasti 

helluntailainen liike. Täytettyään 18-vuotta hän erosi yhteisöstä, jonka piirissä hän 

oli kasvanut lapsuutensa ja nuoruutensa.
328

 Yksi haastateltavista kertoi isoäidin 

uskonnollisuuden vaikuttaneen merkittävästi haastateltavan hengellisen identitee-

tin kehittymiseen. Isoäiti oli puhunut paljon uskonasioista, yhdessä he olivat luke-

neet hengellistä kirjallisuutta ja käyneet kokouksissa. Haastateltava kertoi, että 

nuorena hän koki asenteellisesti jyrkät hengelliset piirit turvallisiksi mutta nyt 

niiden piiristä nousee vahvimmat pelot ja hyökkäykset.
329

  Miespuolinen haasta-

teltava kertoi ahdistuneensa rippikoulussa ja kokeneensa sielunhoitajien taholta 

sellaista henkistä ja hengellistä painostusta, josta on toipunut vasta aikuisiällä Yh-

teys-liikkeeseen kuuluvan henkilön avulla.
330

 Toinen miespuolisista haastatelta-

vista kertoi saaneensa vanhakantaisen kasvatuksen, jossa kristillisiä arvoja kunni-

oitettiin, mutta joista ei tehty sen suurempaa numeroa.
331

 

 Jokainen naispuolinen haastateltava kertoi, että puolison kanssa heitä yhdis-

tää samanlaiset arvot ja että he yhdessä ovat käyneet messuissa ja seurakunnan eri 

tapahtumissa. Toiselle miespuoliselle haastateltava kertoi, että hänelle olisi nyt 

aikuisiällä ollut tärkeää voida osallistua kumppaninsa kanssa jumalanpalveluksiin 

ja seurakunnan tilaisuuksiin, mutta kumppani ei ole halunnut tai voinut osallistua 

niihin vedoten omaan lestadiolaiseen taustaansa.
332
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 Yhdistävänä tekijänä kaikille haastatelluille oli se, että lapsuuden ja nuoruu-

den merkittäväksi viiteryhmäksi mainitun uskonnollisen yhteisön kanssa  

ei enää aikuisiällä ja parisuhteen aikana löytynyt yhteisiä arvoja ja normeja. Us-

kontopsykologit Antoon Geels & Owe Wikström toteavat, että voidakseen mieltää 

itsensä kuuluvaksi tiettyyn viiteryhmään, tässä tapauksessa kirkkoon, se edellyttää 

huomattavaa määrää vuorovaikutusta yksilöiden välillä. Toiseksi se edellyttää 

yhteisen perspektiivin löytämistä eli yhteisten arvojen ja normien jakamista. Tut-

kijat toteavat perspektiivin vahvistuvan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Kolmas 

edellytys on, että yksilöllä on tietty status viiteryhmässä.
333

 Usean haastateltavan 

kokemus oli, että paikallisessa seurakunnassa edellä mainitut asiat eivät toteutu-

neet. Voimakkaan uskonnollisen identiteetin omaavani he kuitenkin olivat löytä-

neet oman paikkansa osa sateenkaarimessuista, osa popmessusta tai jostain muus-

ta sellaisesta viiteryhmästä, jossa he kokivat tulevansa vastaanotetuiksi, jonka 

arvot ja normit he voivat jakaa ja jonka he voivat kokea minuutta ja parisuhdetta 

rakentavaksi. 

 

5.2 Kokemukset parisuhteen tukemisesta omissa yhtei-
söissä 

 

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen omien yhteisöjen ja niitä tukevien verkos-

tojen toiminnan merkitys seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien puo-

lustajina ja samaa sukupuolta olevien parisuhteiden tukijoina on kiistaton. Yhtei-

söissä toimivien ihmisten tarkoituksen on puuttua yhteiskunnassa vallitseviin toi-

mintatapoihin ja asenteisiin tavalla, joka parantaa seksuaali- ja sukupuolivähem-

mistöjen oikeuksia ja tasavertaista kohtelua ja pyrkii integroimaan samaa suku-

puolta olevien parisuhteiden osapuolet mukaan yhteiskunnan rakentamiseen ja 

osallisiksi hyvinvointiyhteiskunnan palveluja.
334

  Jäsenistön kritiikki kohdistui 

tapaan, jolla yksittäisiä ihmisiä, heidän oman kokemuksensa mukaan, vaadittiin 

uhrautumaan yhteisen asian puolesta. 

Yhtä haastateltavaa lukuun ottamatta kaikilla oli kokemuksia seksuaali- ja suku-

puolivähemmistöjen omista yhteisöistä. Varttuneempien haastateltavien koke-

mukset ulottuvat aina SETA:n perustamiseen asti 1970-luvulle. 
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 Haastateltavien kokemukset SETA:n toiminnasta sen alkuaikoina oli-

vat ristiriitaisia. Osa kritisoi SETA:n toimintaa liian poliittiseksi teologian opiske-

lijalle. Vaatimus ”kaapista ulostulolle” oli pelottava tilanteessa, jossa oma seksu-

aalinen identiteetti oli vasta rakentumassa ja ympäröivän yhteiskunnan asenneil-

mapiiri perustui käsitykseen homoseksuaalisuuden sairausleimasta ja rikosoikeu-

dellisesta statuksesta. 

Niin ja ne oli tämmösiä radikaaleja ja halus vaikuttaa yhteiskuntaan. Ja mä halusin vaan sie-

lunhoitoa. Ja pysyä kaapissa. Hehän vaativat tai heidän imagonsa siihen aikaan oli , että he 

vaativat ihmisiä tulemaan ulos. Se oli vaikutuskeino. Tulla massana ulos. No mitä tällanen 

pieni teologian opiskelija, mitä se siellä kaapin ulkopuolella tekee? Paleltuu kuoliaaksi!
335

 

 

Haastateltava oli nuorena kokenut ulostulon vaatimuksen pelottavana ja ahdista-

vana ja omaan elämäntilanteeseensa sopimattomana. Myöhemmin kirkon virassa 

toimiessaan hän oli kokenut Arcus verkoston toiminnan sellaiseksi, että ilman sitä 

hän ei olisi jaksanut työskennellä kirkon virassa homoseksuaalina ja parisuhteessa 

elävänä. Tärkeitä oli kokemus vastaanottamisesta ja hyväksymisestä.
336

 

Mun täytyy tulla vastaanotetuksi jossakin yhteisössä. Silloin vasta alkaa häpeän tunne hel-

littää. Ja kun on homoseksuaali ja näin syvästi kristitty, kun mä olen, ni ei oo m onta yhtei-

söä, jossa mut otetaan vastaan sellasena kun mä olen.
337

 

 

Toinen haastateltava puolestaan oli ollut mukana SETA:n toiminnassa sen 

alusta lähtien, eikä kokenut, että yhdistyksen toiminta olisi lisännyt haastateltavan 

ahdistusta tai vaikeuttanut hänen tilannettaan minkään yhteisön jäsenenä.
338

 

Kokemuksen vastaanottamisen ja hyväksymisen merkityksestä jakoi yli 

puolet haastateltavista.
339

 Neljä haastateltavaa oli sitä mieltä, että etteivät välttä-

mättä tarvitse seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen omien yhteisöjen tukea ja 

apua. Heilläkään ei ollut mitään omien yhteisöjen toimintaa vastaan. Heidänkin 

kokemuksensa oli, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen omissa yhteisöissä 

tapaa samassa perhetilanteessa olevia ihmisiä ja tarve selittää asioita vähenee.
340

  

 Yhteisen ja hyvän asian puolesta taisteleminen tuntui haastateltavan kohdal-

la joskus kohtuuttomalta taakalta. 

Se on mun mielest iso kritiikki näitä Yhteyttä ja Arcusta ja näitä kohtaan, että siellä niinku 

tulee sellasta viestiä , että nyt pitäis tulla ihmisten , kirkon ihmisten, ulos lehtiin tai jonne-

kin , sillai yhdessä kaapist ulos. Ja mun mielestä sekin oli hirveen loukkaavaa, et ne pitää 

ottaa kaikki lehdistöt ja haastattelut ja kaikki esille. Et meille ei oo mitään seluataa mist ois 

tukea, Että ne odottas, et ihmiset lähtee sille yhteiselle alttarille vähän uhrattavaks. Et sillä 

me ssatais tää yhteinen asia niinku eteenpäin. Se on mun mielest erikoinen logiikka. Et sil-
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loin me on vetäydytty vähän, koska me on huomattu, et tääl on tällastä vähän ja me ei halu-

ta sellaselle asialle omistautua. Me ei jakseta ottaa sitä kaikkee mitä se tuo tullessaan.
341

 

 

Toiselle haastateltavalle eurooppalainen sateenkaariyhteisö muodostui merkittä-

väksi yhteisöksi. Haastateltavalle se oli paikka, jossa sai olla omana itsenään, 

paikka, jossa sai kokea yhteenkuuluvuuden tunnetta ilman, että täytyy käydä kes-

kusteluja siitä, mitä tämä kaikki merkitsee. 

Yhteys-liikkeen joitakin ihmisiä oli mukana ja ne kauheest halusi pyrkiä sellasiin keskuste-

luihin siitä mitä tämä nyt tarkottaa… Niin mä huomasin, et yhtäkkiä mä en jaksakaan. Et 

nyt mä olen paikassa, jossa mä vaan elän tätä omaa juttuani….-… Ei me meidän henkilö-

kohtaisia asioita siellä puhuta. Mutta se tuki on taas sitä, että on se yhteenkuuluvuuden tun-

ne. Mutta jossain on se paikka , jossa me ei käydä näitä keskusteluja. Siel vaan ollaan. 
342

 

 

 Tutkimus osoitti, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen omat yhteisöt 

tai niitä tukevat verkostot koettiin tärkeiksi kohtaamispaikoiksi. Yhteisön sisällä 

saattoi kokea hyväksyntää ja asioista oli helppo puhua. Haastateltavat toivat julki 

sen, että oli väsyttävää käydä toistuvasti keskusteluja seksuaalisuudesta ja asettua 

julkisuuteen taistelemaan yhteisen asian puolesta, vaikka se koettiinkin tärkeäksi 

asiaksi. Kun arjen keskellä joutui käymään keskusteluja seksuaalisuudesta, pa-

risuhteesta ja homoseksuaalisuudesta, niin odotukset omia yhteisöjä kohtaan oli, 

että siellä sai levätä niistä asioista. 
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6 Pohdinta 
 

Samaa sukupuolta olevien pariskuntien odotukset parisuhteelle saatavasta tuesta 

olivat monimuotoisia. Tuen tarve oli riippuvainen siitä, millaista vaihetta parisuh-

teessa kulloinkin elettiin. Ennen parisuhteen muodostamista ihminen joutui käy-

mään läpi oman prosessinsa seksuaalisen identiteetin suhteen. Siihen liittyi häm-

mennystä siitä, millaisia seksuaalisia tunteita itsellä on ja oman seksuaalisen käyt-

täytymisen vertailua suhteessa ikätovereihin. Identiteetin heräämisen vaiheessa 

ulkopuolinen tuki oli ratkaisevan tärkeässä asemassa mahdollista parisuhdetta 

ajatellen. Tutkimuksessa kävi ilmi, että mitä aikaisemmin yksilö oli tullut tietoi-

seksi omasta seksuaalisesta identiteetistään ja voinut prosessoida sitä turvallisessa 

ilmapiirissä, sitä helpompi hänen oli käydä läpi identiteetin kehittymisen vaiheet 

sietämisen, hyväksymisen ja identiteettiylpeyden kautta seesteiseen tasapainoti-

laan. Prosessin kautta tapahtui muutoksia minäkuvassa, itsearvostus lisääntyi ja 

tapahtuneet muutokset siirtyivät voimavaraksi tulevaisuutta varten. 

Suhteen alkuvaiheessa, jopa jo seurusteluvaiheessa, merkittävässä asemassa 

oli parisuhteen osapuolten perheiden, ystävien ja sukulaisten osoittama hyväksyn-

tä ja tuki. Suuri merkitys oli sillä, ovatko vanhemmat olleet ennen parisuhteen 

syntymistä tietoisia parisuhteen osapuolen seksuaalisesta identiteetistä. Jos van-

hemmat olivat voineet käydä läpi oman prosessinsa suhteessa oman lapsen seksu-

aaliseen identiteettiin ja hyväksyneet sen, oli tuen antaminen ja osoittaminen pa-

risuhteelle helpompaa. Tuen saamisen edellytyksenä oli avoin ja rehellinen vuo-

rovaikutus sekä asiallisen tiedon hankinta ja myös tarjoaminen. Yksi haastateltava 

totesi vastauksessaan, että iästä huolimatta olemme aina omien vanhempiemme 

lapsia ja sellaisina haemme aina vanhempiemme hyväksyntää ja tukea. Ilman hy-

väksymisen kokemusta jäänyt ihminen usein etsii kelpaavuutta ja hyväksymistä 

myöhemmissä ihmissuhteissa.  

Yhteisen elämän opettelun vaiheessa tuen tarve ja muoto muuttui. Parisuh-

teen osapuolten oli sovittavatta monista arkiaskareisiin liittyvistä asioista aina 

roskapussin viemisestä, siivouksesta ja sisustamisesta lähtien. Käytännön asioista 

sopiminen vaati vuorovaikutuksen ja kommunikaation opettelua ja ylläpitämistä. 

Jos vuorovaikutus ei toiminut ja parisuhteen osapuolilla oli kovin erilaiset tarpeet 

ja tavat osoittaa vaikkapa välittämistä se saattoi aiheuttaa ristiriitoja, joiden ratkai-

semiseen tarvittiin ulkopuolista apua ja tukea. Tutkimuksesta kävi ilmi, että mitä 
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nuorempi pari oli, sitä yleisempää oli, että parisuhteen vuorovaikutuskysymyksiin 

haettiin ulkopuolista apua. Iältään vanhemmat haastateltavat kertoivat selvinneen-

sä ristiriidoista ja ylipäätään arjessa keskustelua aiheuttavaista asioista elämänko-

kemuksen, huumorin ja keskinäisen kunnioituksen avulla. 

Nuoremman sukupolven edustajat kokivat, että Yhteinen Elämämme pa-

risuhdekurssi oli ollut suureksi avuksi parisuhteen kannalta. Yhteinen Elämämme-

kurssille oli osallistunut kaksi haastateltavaa oman kumppaninsa kansa. Heidän 

kokemuksensa oli että kurssilla käsiteltävät aihealueet tukivat hyvällä tavalla eri 

vaiheissa olevia parisuhteita. Kurssilla paneuduttiin tunteisiin ja niiden käsitte-

lyyn, ristiriitatilanteiden käsittelyyn ja sovinnon tekemiseen, seksuaalisuuteen 

sekä arkirakkaudesta nouseviin teemoihin. Kurssilaisilla oli myös mahdollisuus 

nostaa käsittelyyn omia teemoja. Haastateltavat kertoivat, että kurssille osallistui 

hyvin monenlaisia pariskuntia aina sateenkaariperheistä yli 20-vuotta yhdessä 

olleisiin pareihin. Yksi haastateltavista kertoi, että kurssilla nousi käsittelyyn 

kurssilaisten itsensä esille nostamina myös hengelliset kysymykset, syyllisyyden 

ja häpeän teemat sekä identiteettikysymykset. Yhden haastateltavan mielestä he 

osallistuivat kurssille liian varhaisessa vaiheessa parisuhdetta ajatellen. Haastatel-

tavan kokemuksen mukaan paras hyöty kurssilta on saavutettavissa, kun parisuh-

teen osapuolilla on jo kokemusta arjen sujumisesta ja arkirakkaudessa esiintyneis-

tä ongelmista. 

 Tutkimus osoitti, että useille kirkon työssä toimiville tai toimineille haasta-

teltaville kynnys hakeutua kirkon perheneuvonnan asiakkaiksi oli matala. Koke-

mukset kirkon perheneuvonnasta olivat pääosin myönteisiä. Ne haastateltavat, 

joilla oli kokemuksia kirkon perheneuvonnan palveluista arvioivat niistä olleen 

hyötyä parisuhteen vuorovaikutuksen parantajana. Yhteinen kokemus oli, että 

perheneuvonnan palveluissa haastateltavat kokivat olleensa tasavertaisessa ase-

massa muihin asiakkaisiin nähden. Ne haastateltavista joiden kohdalla perheneu-

vonnan tapaamisten fokus oli suhteen jatkamisen sijaan erotilanteen realisoimises-

sa, kokivat että menetelmät sinänsä eivät toimineet, mutta terapeutin asenne ja 

osaaminen olivat hyvällä tasolla. Yksi haastateltavista oli jo hyvin nuorena käynyt 

perheasiainneuvottelukeskuksessa yksilöterapiassa. Haastateltava oli kokenut te-

rapiaistunnot jossain määrin ahdistavina. Koska kyse oli ajasta ennen homoseksu-

aalisuuden sairausluokituksesta poistamista ja rikoslaista poistamista, oli terapian 

tavoitteena auttaa haastateltavaa pidättäytymään synnillisestä ja sairaasta elämäs-

tä. Haastateltavan nuoruudenajan ahdistavat kokemukset terapioista, joiden tavoit-
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teena haastateltavan mukaan oli muuttaa hänet joksikin muuksi, kuin mitä hän on, 

vaikuttivat negatiivisesti haastateltavan minäkuvaan, seksuaalisen- ja uskonnolli-

sen identiteetin kehittymiseen ja mielenterveyteen pitkälle aikuisuuteen. Haasta-

teltava kertoi vasta aikuisena kohdanneensa terapeutin, jolla on sekä teologista 

että terapeuttista osaamista ja jonka avulla haastateltava koki eheytyneensä ihmi-

seksi joka on. 

 Sateenkaariperheiden tuen tarve poikkesi kaikista muista parisuhteista oleel-

lisesti. Haastatteluun osallistui viisi hyvin erilaisissa tilanteissa olevaa sateenkaa-

riperhettä. Yhdellä haastateltavalla oli viisi lasta kahdesta nykyistä lesbosuhdetta 

edeltäneestä heteroavioliitosta. Yksi haastateltava kertoi, että kumppanilla oli pa-

risuhteeseen ryhtyessään kaksi lasta, joiden sijaishuoltaja tämä toimi. Kahden 

haastateltavan perheeseen oli syntynyt lapsi parisuhteen aikana parisuhteen osa-

puolten yhteisen päätöksen jälkeen. Yhden haastateltavan kumppanin lapset olivat 

jo aikuisiässä ja haastateltava koki roolinsa varamummina luontevaksi. Merkittä-

vimmäksi tueksi koettiin oman perheen, sukulaisten ja läheisten ystävien osoitta-

ma tuki erilaisissa arjen vaihtuvissa tilanteissa. Yhden haastateltava kertomus 

osoitti, että vanhemmille ja sukulaisille kertominen, mitä merkitsee parisuhteen 

rekisteröiminen tai parisuhteen sisäinen adoptio, oli hyvin merkityksellinen asia.  

Asioista ja ilmiöistä on voitava puhua niiden oikeilla nimillä ja käsitteillä. Toi-

saalta yhden haastateltavan kertomus osoitti, että vaikka asioista ei puhuta, kun 

ilmiölle ei ole nimeä, niin yhteiskunnaan muuttumisen, avoimuuden ja suvaitse-

vaisuuden lisääntymisen myötä asiat parhaassa tapauksessa avautuvat lähipiirille 

ja läheisten tuki on mahdollista saada hiljaisen hyväksymisen kautta.   

 Sosiaali- ja terveyspalvelujen puolelta saatu tuki koettiin sateenkaariperhei-

den osalta hyväksi ja asiantuntevaksi. Kokemukset esimerkiksi neuvolan toimin-

nasta olivat myönteisiä sekä tasavertaisen kohtelun että asiantuntevan palvelun 

suhteen. 

Kirkon sisällä on samaan aikaan otettu isoja askeleita ja harrastettu varo-

vaista etenemistä. Isoja askeleita on otettu siinä, että kirkon perheneuvonnan stra-

tegiassa, diakoniatyön- ja nuorisotyön strategioissa on alettu ottaa huomioon sa-

maa sukupuolta olevien parisuhteet ja sateenkaariperheet perhemalleina muiden 

perhemallien joukossa. Käytännössä sen tulisi tarkoittaa sitä, että kirkon sielun-

hoito- ja terapiatyössä toimivien, diakoniatyöntekijöiden sekä nuoriso- ja kasva-

tustyönammattilaisten koulutusta tulisi kehittää niin, että koulutuksen aikana voi-

taisiin oppia ja opetella sellaisia tietoja, taitoja ja valmiuksia, jotka takaavat jokai-
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sen ihmisen tasavertaisen ja ammatillisen kohtaamisen eri tilanteissa.  Suurin osa 

haastateltavista koki kirkolliskokouksen päätöksen pastoraalisesta rukouksesta 

samaa sukupuolta olevien parisuhteen puolesta varovaiseksi etenemiseksi. Kirkon 

virassa toimivat haastateltavat kokivat, että vaikka heillä kirkon työntekijöinä on 

mahdollisuus rekisteröidä parisuhteensa ilman työpaikan menettämisen pelkoa, ei 

heillä siitä huolimatta ole edustamansa instituution täyttä tukea. Ne haastateltavis-

ta, jotka eivät toimineet kirkon viroissa, eivät kokeneet edellä mainittua kysymys-

tä merkittäväksi kirkon tai seurakunnan taholta saatavan tuen osoituksena. Sitäkin 

merkittävämpänä he kokivat yksittäisten seurakuntalaisten tai yksittäisten kirkon 

työntekijöiden parisuhteelle osoittaman tuen ja hyväksynnän.  

Uskonnollisen identiteetin kehittymisellä oli merkittävä vaikutus siihen, mi-

ten haastateltavat kokivat kirkon taholta saatava tuen. Tutkimukseen osallistuneis-

ta suurimmalla osalla oli vahva kirkollinen tausta ja haastateltavista valtaosa työs-

kenteli tai oli työskennellyt kirkon virassa. Vahvalla kirkollisella taustalla oli vai-

kutuksensa siihen, että uskonnollisen identiteetin kysymykset nousivat merkittä-

vään asemaan tutkimuksessa. Kirkollisen taustan ja vahvan uskonnollisen identi-

teetin omaavat haastateltavat pitivät haastatteluun osallistumista erityisen tärkeänä 

ja ajattelivat tutkimuksen tuloksilla olevan merkitystä etenkin kirkon perhe- ja 

parisuhdetyön kehittämisessä. 

 Ne haastateltavista, jotka kokivat lapsuuden ja nuoruuden uskonnollisen 

ilmapiirin olleen ankaran ja suvaitsemattoman suhteessa erilaisuuteen ja suhteessa 

seksuaalisuuteen kertoivat nuorena ja nuorena aikuisena käyneensä läpi masen-

nusvaiheita. Haastateltavien mukaan kyse ei ollut syyllisyyden tai häpeän aiheut-

tamasta tunteesta suhteessa Jumalaan vaan suhteessa ihmisten asenteisiin. Haasta-

teltavien yhteinen kokemus oli, että he olivat Jumalalle kelpaavia mutta ei aina 

kaikissa tilanteissa ihmisille.  

Merkittäväksi asiaksi muodostui kokemus siitä, että on hyväksytty ja saa ol-

la oma itsensä jossakin yhteisössä. Parhaiten hyväksytyksi tulemisen kokemus 

toteutui seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen omissa yhteisöissä riippumatta siitä 

oliko niillä yhteys kirkkoon tai ei. Ymmärrettävää oli, että kirkon viroissa toimi-

ville ne yhteisöt, jotka olivat lähellä kirkkoa, tarjosivat parhaimman tuen. 

Kritiikkiä sai yhteisöjen ja verkostojen taholta esitetty vaatimus tulla ulos 

kaapista” tai ”taistella yhteisen asian puolesta”.  Haastateltavien kannalta yhteisö-

jen ja verkostojen toimintaan osallistuminen merkitsi ennen kaikkea lepohetkeä 

keskusteluista homoseksuaalisuudesta ja oikeuksista. Vaikka omien oikeuksien 
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puolesta taisteleminen koettiin tärkeäksi, vielä tärkeämmäksi tuen muodoksi koet-

tiin se, että jossakin oli paikka ja tila olla oma itsensä ilman selittelyä ja peruste-

lua. Yksi haastateltavista kiteytti haastateltavien tunteet toteamukseen, että ”kaa-

pin ulkopuolella” olemassaolonsa epävarmaksi kokeva homoseksuaali vain palel-

tuu kuoliaaksi.  

Sateenkaarimessujen ja erityisesti homoseksuaaleille suunnattujen tapahtu-

mien merkitys koettiin ristiriitaisesti. Toisaalta sateenkaarimessut koettiin hyvinä 

tapahtumina hengellisen rakentumisen kannalta ja erityisen merkittävinä maakun-

nista tuleville ihmisille. Toisaalta osa haastatelluista koki, että heille tärkeämmällä 

sijalla kuin oman yhteisön tuki, oli sulautuminen ympäröivään yhteiskuntaan sen 

tasavertaisena jäsenenä. 

Tutkimus osoitti, että tutkimukseen osallistuneet olivat kokeneet saaneensa 

parisuhteelleen tukea monelta eri taholta. Perheen, suvun ja ystävien tuki oli en-

siarvoisen tärkeällä sijalla. Tutkimukseen osallistuneet haastateltavat kokivat, että 

parhaan tuen parisuhteelle tarjosivat oma perhe, läheiset ystävät ja parisuhteen 

toinen osapuoli. Aikaisemmassa amerikkalaisessa tutkimuksessa todettiin, että 

sosiaalisen tuen puutteella oli merkittävä vaikutus parisuhteen purkautumiseen. 

Oma tutkimukseni vahvisti aikaisemman tutkimuksen tuloksen. Kun perhe, suku 

ja ystävät osoittivat tukensa ja hyväksyntänsä parisuhteelle, sen koettiin auttavan 

arjesta selviytymisessä. Kun omien vanhempien hyväksyntä ja tuki on näin mer-

kittävässä asemassa, on syytä kysyä, millaista tukea homoseksuaalisen ihmisen 

lähipiiri tarvitsee oman prosessinsa tueksi?   Tasavertaisen kohtelun kokemus työ-

yhteisöissä oli lähes jokaisen haastateltavan kohdalla toteutunut. Kirkon ja yhteis-

kunnan taholta odotettiin yhdenvartaista kohtelua eri palveluissa. Haastateltavat 

kokivat, että esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa ja sielunhoidossa ja tera-

piapalveluissa on jo paljon erityisosaamista, mutta edelleen olisi hyvä perehtyä 

vähemmistöjen erityiskysymyksiin tarkemmin.  

Tutkimuksen tehtävänä oli selvittää millaisia kokemuksia samaa sukupuolta 

olevilla pariskunnilla on parisuhteen tukemisesta yhteiskunnassa, luterilaisessa 

kirkossa, läheisten ihmisten taholta ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen 

omissa yhteisöissä. Seksuaalisen- ja uskonnollisen identiteetin kehittymisen ky-

symykset nousivat merkitykselliseen asemaan kunkin haastateltavan persoonalli-

sen kertomuksen kautta. Haasteltavien kertomukset osoittivat, että identiteettiky-

symysten ratkaiseminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa edesauttaa tasa-

painoisen parisuhteen luomisessa. Merkittävä tulos oli, että nuoremman sukupol-
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ven edustajille seksuaalisen- ja uskonnollisen identiteetin yhteensovittaminen oli 

tapahtunut nopeammin kuin vanhemman sukupolven edustajilla. Nuoremman 

sukupolven edustajat olivat myös oppineet käyttämään yhteiskunnan eri tukimuo-

toja ja pariskunnille suunnattuja terapiamuotoja vanhempia paremmin.   

 Tutkimukseen osallistui useita kirkon eri tehtävissä työskenteleviä tai työs-

kennelleitä haastateltavia. Tästä syystä uskonnollisen identiteetin ja spiritualitee-

tiin liittyvät teemat korostuivat. Edellä mainittu seikan voi todeta olevan tutki-

muksen kannalta rajoittava tekijä. Tutkimuksen tuloksista ei voi vetää johtopää-

töstä, että kaikilla samaa sukupuolta olevilla pariskunnilla olisi yhtä voimakas 

uskonnollinen identiteetti kuin tutkimukseen osallistuneilla haastateltavilla. Toi-

saalta se nosti esille jatkotutkimuksen aiheen. Samaa sukupuolta olevien parisuh-

teen tiimoilta käytyyn keskusteluun on osallistunut paljon ihmisiä yhteiskunnan ja 

kirkon eri sektoreilta. Olisi kiinnostavaa laajemmin, millaisia odotuksia ja koke-

muksia olisi niillä samaa sukupuolta olevilla pariskunnilla, joilla ei ole vahvaa 

kirkollista taustaa. 

   Vaikka kirkon ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen omien yhteisöjen 

tuki koettiin merkittäväksi, vielä merkittävämmäksi koettiin yksittäisten ihmisten 

osallistuminen parisuhteen tai perheen arkeen. Useat haastateltavat kertoivat, että 

on tärkeää saada tuntea olevansa osa viiteryhmää, jonka arvot ja normit he voivat 

jakaa. Osalle oma paikka oli löytynyt seurakunnasta osalle taas seksuaali- ja su-

kupuolivähemmistöjen omista yhteisöistä. Molemmissa tapauksissa kritiikki koh-

distui viiteryhmän ylätasolle. Piispat ovat 1960-luvulta lähtien seksuaalieettisissä 

kannanotoissaan huomioon vallitsevat olosuhteet, uuden tutkimustiedon sekä yh-

teiskunnassa vallitsevan asenneilmapiirin. Yhteinen kokemus oli, että ruohonjuu-

ritasolla he kokivat olevansa hyväksyttyjä, mutta usein toistuva vaatimus osallis-

tua oikeuksien puolesta taisteluun koettiin negatiivisena asiana.  

 Koko kirkon strategiassa vuodelle 2015, kirkon perheneuvonnan strategias-

sa 2016 ja kirkollisen kasvatustyön missiossa, tavoitteissa ja visiossa 2010 on 

otettu huomioon muuttuvat ja muuttuneet perhemallit ja erilaisuus.
343

 Tutkimuk-

sen tuloksia voisi käyttää kirkossa pastoraalisen ja sielunhoidollisen toiminnan 

kehittämisessä sekä kaikkien niiden kirkon työntekijäryhmien koulutuksessa, jot-

ka työskentelevät perheiden parissa.  Haastateltavien kokemus oli, että he eivät 

kaipaa niinkään erityisryhmälle suunnattua toimintaa kuin integroitumista viite-

                                                 
343

 Meidän kirkko mukana perheiden arjessa 2010, 45–47; Jumala on. Elämä on nyt. Rakkaus 

liikuttaa 2010, 24–25; Meidän kirkko – osallisuuden yhteisö 2007, 4. 
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ryhmän muuhun toimintaan. Tutkielma voi antaa seurakuntien työntekijöille ja 

yhteiskunnan tukimuotoja kehittäville työntekijöille ajatuksia siitä mihin suuntaan 

kirkon toimintaa ja yhteiskunnan palveluja voitaisiin kehittää. 

 Teemahaastattelun suorittaminen oli mielenkiintoinen prosessi. Sisällönana-

lyysin kautta sain käyttööni paljon materiaalia. Aineiston määrä oli myös tutki-

musta hankaloittava tekijä. Aineiston analysointi oli työläs ja ajoittain raskas pro-

sessi johtuen aineiston arkaluontoisesta luonteesta. Sisällönanalyysin kautta pys-

tyin kuitenkin luomaan käsityksen uskonnollisen- ja seksuaalisen identiteetin ke-

hittymisen ja yhteensovittamisen tärkeydestä yksilölle itselleen ja parisuhteelle 

sekä kokemuksista ja toiveista parisuhteelle saatavasta tuesta. Haastateltavien ker-

tomukset olivat laajoja, eikä kaikkia henkilökohtaisten tarinoiden nyansseja ole 

ollut mahdollista välittää sisällönanalyysin kautta.  
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Liite 1 

 
HAASTATTELUKUTSU 
 
Hei! 
Olen valmistelemassa pro gradu tutkimusta Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa käytän-
nöllisen teologian osastolla samaa sukupuolta olevien pariskuntien parisuhteen tukemisesta kirkos-
sa ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen omissa tai niitä tukevissa yhteisöissä.  
 
Etsin tutkimustani varten teemahaastatteluun homo, lesbo ja bi henkilöitä tai pariskuntia, joilla tulisi 
olla omakohtaisia kokemuksia parisuhteen tukemisesta kirkossa tai seksuaali- ja sukupuolivähem-
mistöjen tai niitä tukevien yhteisöjen parissa. Tutkimusaineisto tullaan käsittelemään täysin luotta-
muksellisesti ja se on vain tutkimuksen tekijän käytettävissä. 
 
Haastattelutapa on mahdollista sopia tapauskohtaisesti. 
 
Pro gradu työtäni ohjaa yliopistolehtori Auli Vähäkangas, joka antaa tarvittaessa lisätietoja työstä. 
 
 
Yhteystietoni ovat: 

Raimo Nurminen, 044-0455411  
raimo.nurminen@helsinki.fi 
 
tai 
 
Käytännöllisen teologian osasto 
PL 33 
00014 Helsingin yliopisto 
 
************************************* 
 
Olen haastatellut Raimo Nurmisen ja tarkastellut tutkimuksen lähtökohtia. Voin suositella osallistu-
mista tähän tutkimukseen. Aihe on tärkeä ja ajankohtainen. Sitä ei ole tietääkseni juurikaan tutkittu 
tähän mennessä. Gradun tuloksilla saattaa olla jatkossa hyötyä meille kaikille niin kirkon kuin järjes-
töjenkin taholla. 
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Liite 2 
Hei Arcuslaiset,  
 
Tiedän,että haastattelukutsuja opinnäytteisiin ja tutkimuksiin tulee 
meille nykyään runsaasti.  
 
Toivoisin kuitenkin, että tähän haastattelukutsuun voisi mahdollisimman 
moni kohderyhmään kuuluva vastata.  
 
Keskustelin eilen pro gradun tekijän kanssa asiasta.  
 
Olisi erittäin tärkeää, että sateenkaari-ihmisten parisuhteiden tukemista 
tai niiden tukemattomuutta tutkiaan ja siitä saadaan uutta tietoa. Eten-
kin kirkon perhe- ja parisuhdetyössä tästä tiedosta olisi varmasti hyö-
tyä.  
 
Tutkimuksessa pitää aina tehdä rajauksia, että työ pysyisi kasassa. Sen 
vuoksi tämä tutkimus on rajattu seksuaalivähemmistöihin eli homo-, lesbo- 
ja bi-ihmisiin, jos he ovat eläneet tai elävät parisuhteessa samaa suku-
puolta olevan henkilön kanssa.  
 
Haastattelussa keskitytään kysymykseen parisuhteen tukemisesta tai sen 
tukemattomuudesta esim. kirkon tai hltbi-ihmisten omien järjestöjen kaut-
ta.  
 
Terveisin,  
 
Matti  
 
* * *  
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