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Nuorten kokemuksia elämästä 
sateenkaariperheessä 
Systemaattinen kirjallisuuskatsaus

TIINA TUOVILA & MINNA KOIVUSILTA & PÄIVI ÅSTEDT-KURKI & JARI KYLMÄ

Tausta ja tarkoitus

Sateenkaariperheitä koskeva tutkimus on ajankoh-
taista. Sateenkaariperheissä vähintään yksi van-
hemmista kuuluu sukupuoli- tai seksuaalivähem-
mistöön. (1,2.) Perheiden monimuotoistumisen 
myötä sateenkaariperheissä elävien lasten määrä 
on lisääntynyt (2,3). Arvioiden mukaan yksi pro-
sentti kaikista USA:n kotitalouksista on sateen-
kaariperheitä. Noin viidesosassa näistä perheistä 
on alle 18-vuotiaita lapsia. (4.) Suomalaisten sa-
teenkaariperheiden tarkkaa määrää on mahdo-
ton sanoa, sillä tilastoihin tallentuvat vain rekis-
teröidyt parisuhteet ja samassa taloudessa asuvat 
lapset (5). Sateenkaariperheiden määrää on vaikea 
arvioida myös siksi, että moni sukupuoli- tai sek-
suaalivähemmistöön kuuluva ei paljasta identi-
teettiään tai sitä ei kysytä heiltä (6). 

Sateenkaariperheet ry:n arvioiden mukaan suo-
malaisissa sateenkaariperheissä asuu tuhansia lap-
sia. Vuoden 2006 lopussa 120 rekisteröidyn parin 
perheessä oli lapsia. (7.) Vuonna 2006 tehdyn ky-
selyn mukaan sateenkaariperheiden määrä on kas-
vussa Suomessa. Sama kehityssuunta on jatkunut 
koko 2000-luvun ajan. (5,8.) Vuonna 2015 re-
kisteröity pari oli vanhempina yhteensä 600 lap-
siperheessä (9). Sateenkaariperheitä muodostavat 
selvästi enemmän nais- kuin miesparit sekä Suo-
messa että kansainvälisesti. Suomessa useammalla 
kuin joka kolmannella naisparilla on lapsia. (5,8.)

Sateenkaariperheistä on tehty Suomessa tutki-
musta sekä vanhempien että lasten näkökulmas-

ta, mutta nuorten näkökulmasta vähän. Suomes-
sa aihealueen tutkimus on ollut lähinnä yksittäisiä 
tutkimuksia ja pro gradu -tutkielmia. Kansainvä-
listä tutkimusta on enemmän. (10.) 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuva-
ta nuorten kokemuksia elämästä sateenkaariper-
heessä. Tavoitteena on tutkitun tiedon avulla lisätä 
ymmärrystä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön 
kuuluvien perheiden nuorten elämästä. 

Aineisto ja menetelmät

Tutkimus toteutettiin systemaattisena kirjallisuus-
katsauksena. Tiedonhaku suoritettiin systemaatti-
sesti CINAHL-, PsycINFO- ja Medline-tietokan-
noista. Hakusanoina näissä tietokannoissa käytet-
tiin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä, perhettä 
ja nuorta kuvaavia asiasanoja. Käytetyt hakusanat 
ja aineiston valikoitumisprosessi on kuvattu liite-
kuviossa 1 (ks. www.julkari.fi). 

Sisäänottokriteerit täyttäviä tutkimuksia löy-
tyi 28. Kaikki valitut tutkimukset olivat vertais-
arvioituja. Tutkimukset arvioitiin Joanna Briggs 
instituutin (JBI) mukaisilla kriteereillä (ks. jo-
annabriggs.org). Kvalitatiiviset tutkimukset ar-
vioitiin asteikolla 0–10 ja kvantitatiiviset 0–9. 
Arvioin nin teki kaksi tutkimusryhmän jäsentä. 
Mukaanottokriteereiksi asetettiin vähintään viisi 
pistettä laadunarvioinnista. Kvalitatiivisten tutki-
musten pisteet vaihtelivat 7–10 pisteen ja kvanti-
tatiivisten 6–9 pisteen välillä. Yhtään tutkimus-
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ta ei pudonnut pois laadunarvioinnin perusteella. 
Kirjallisuuskatsaukseen valitut tutkimuksen tau-
lukoitiin. Tutkimukset oli tehty vuosina 2004–
2015, mutta määrällisesti ne painottuivat vuosil-
le 2008–2014. Tutkimukset olivat pääosin yhdys-
valtalaisia (n = 20). (Liitetaulukko 1, ks. www.jul-
kari.fi.)

Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällön-
analyysilla, joka eteni nuorten kokemuksia kuvaa-
viin luokkiin pelkistämisen, ryhmittelyn ja abstra-
hoinnin kautta. Pelkistämisessä aineiston tutki-
muskysymyksiin vastanneet alkuperäisilmaisut tii-
vistettiin. Ryhmittelyssä yhdistettiin sisällöllises-
ti samankaltaiset pelkistykset alaluokiksi siten, et-
tä luokan nimeksi tuli pelkistysten yhteinen ni-
mittäjä. Analyysin tuloksena syntyi 25 alaluokkaa. 
Sisällöllisesti samankaltaiset alaluokat yhdistettiin 
yläluokiksi, jotka nimettiin alaluokkien yhteisel-
lä nimittäjällä. Analyysin tuloksena syntyi seitse-
män yläluokkaa (11,12.) (liitekuvio 2, ks. www.
julkari.fi).

Tulokset raportoidaan seitsemän yläluokan mu-
kaisessa järjestyksessä alaluokkineen. Kunkin ala-
luokan yhteydessä kuvataan kaikki kyseisen ala-
luokan muodostavat alkuperäistutkimusten tulok-
set, jotta saadaan esille tutkittavan ilmiön kaik-
ki teoreettiset ulottuvuudet ja samalla myös se, 
kuinka monessa tutkimuksessa kyseinen tulos ha-
vaittiin. Määrän kuvaaminen on tärkeää, koska se 
antaa kuvan, kuinka yleisestä nuorten kokemuk-
sesta tutkimusten mukaan on kyse. 

Tulokset

Tämän kirjallisuuskatsauksen mukaan vanhem-
man seksuaalisen suuntautumisen selviäminen 
nuorelle oli hänen elämäänsä mullistava asia ja 
nuoret kokivat myös erilaisuutta vanhemman sek-
suaalisen suuntautumisen vuoksi. Toisaalta tutki-
muksista kävi ilmi, että nuoren elämässä oli myös 
valoisia puolia vanhemman seksuaalisen suuntau-
tumisen vuoksi. Perhe oli nuorelle tärkeä tukipi-
lari perherakenteesta huolimatta. Sateenkaariper-
heiden nuoret toimivat nuoruusikään kuuluvilla 
tavoilla. Ympäröivä yhteisö oli yhteydessä nuoren 
hyvinvointiin. Nuoren elämässä korostuivat arjen 
kuormittavuudessa tarvittavat keinot. Seuraavassa 
näitä päätuloksia kuvataan tarkemmin.

Vanhemman seksuaalisen suuntautumisen selvi-
äminen oli mullistava asia nuoren elämässä
Biologisten vanhempien eron vaikeus. Nuoret koki-
vat heteroseksuaalisten vanhempien eron vanhem-
man seksuaalista suuntautumista vaikeammaksi 
asiaksi (13,14). Biologisten vanhempien liiton ha-
joamisella oli kielteisiä vaikutuksia perhe- ja suku-
laissuhteisiin (14). Avioerovaiheessa nuorta rasit-
tivat myös vanhempien huoltajuuskiistat (14,15), 
ja avioliiton hajoaminen koettiin ydinperheen ha-
joamisena (13,14). 

Hämmennys vanhemman seksuaalisen suuntau-
tumisen selvitessä. Vanhemman seksuaalinen suun-
tautuminen selvisi nuorelle avioeron yhteydessä 
(16) vanhemman, muun perheenjäsenen tai ul-
kopuolisen kertomana (13,17). Osalla nuoris-
ta oli aavistus (13,18) tai tieto vanhemman sek-
suaalisesta suuntautumisesta ennen asian julki-
tuloa (13,16). Nuoret kokivat vanhemman sek-
suaalisen suuntautumisen julkitulon aiheuttavan 
kielteisiä vaikutuksia, kuten vanhempi-lapsisuh-
teen heikkenemistä. Myönteisenä pidettiin hyväk-
syvän ilmapiirin lisääntymistä julkitulon myötä. 
(13,16,17,18.) Osa kuvasi hämmennystä (14,19), 
mutta osa ei kuvannut vanhemman seksuaalisen 
suuntautumisen julkitulolla olevan mitään vaiku-
tuksia (17). Vanhemman mahdollinen identiteet-
tikriisi saattoi vaikuttaa haitallisesti nuoreen (20). 

Epävarmuus vanhemman seksuaalisen suuntau-
tumisen paljastamisesta ikätovereille. Vanhemman 
seksuaalisesta suuntautumisesta kertominen koet-
tiin epämukavana (13,16,19,20) ja kertomistilan-
teen luotettavuus korostui (19). Kertominen rajoi-
tettiin vain tarpeellisiin tilanteisiin (21,22) ja vain 
valituille ihmisille (19,20). Kuitenkin osa nuoris-
ta teki tietoisen päätöksen kertoa asiasta (16,18). 
Osa pyysi vanhemmalta luvan kertoa vanhemman 
seksuaalisesta suuntautumisesta (14) ja osa teki it-
senäisen päätöksen kertomisesta (19). Asiasta ker-
rottiin joko suoraan (19,21) tai kierrellen välttäen 
asian liiallista korostamista (22). Vanhemman sek-
suaalisesta suuntautumisesta kertomiseen liittyi 
yleistä valppauden lisääntymistä (19). Pojat olivat 
keskimääräisesti tyttöjä avoimempia vanhemman 
seksuaalisesta suuntautumisesta (23). Perhesuhtei-
den avoimuudella oli yhteys yleiseen avoimuuteen 
vanhemman seksuaalisesta suuntautumisesta (13). 

Vanhemman seksuaalisen suuntautumisen jul-
kituleminen aiheutti nuorissa pelkoa mahdol-
lisesta kiusaamisesta (19,24). Suuri osa rapor-
toikin kielteisiä kokemuksia vanhemman sek-
suaalisen suuntautumisen paljastamistilantees-
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ta (13,15,17,19,22,24,25,26), kuten esimerkiksi 
ystävyyssuhteiden katkeamisia (14,16,19,21,22). 
Myös myönteisiä kokemuksia kuvattiin 
(16,19,25,27,28), kuten ystävyyssuhteiden lähen-
tyminen kertomisen myötä (19). Kavereiden yllät-
tyneisyyden (25,26) lisäksi kaverit osoittivat kiin-
nostusta kertojan vanhemman seksuaalista suun-
tautumista kohtaan (19,25,26). Myös neutraalia 
suhtautumista kuvattiin (16,25,26). 

Vaihtelevuus nuoren suhtautumisessa vanhemman 
seksuaaliseen suuntautumiseen. Tilanteen norma-
lisoiduttua osa tottui vanhemman uuteen seksu-
aaliseen identiteettiin (14,15) ja koki asian nor-
maalina sekä myönteisenä (16). Osalla oli kuiten-
kin edelleen hankaluuksia hyväksyä vanhemman 
uusi seksuaalinen identiteetti (22,29). Osa kuva-
si ristiriitaisia tuntemuksia (16) ja ymmärryksen 
puutetta vanhemman seksuaalisuudesta. Osa toi-
voi heteroseksuaalista vanhempaa (22). Medialla 
oli vaikutuksia nuoren käsityksiin homoseksuaa-
lisuudesta (16). 

Erilaisuuden kokemus vanhemman seksuaalisen 
suuntautumisen vuoksi
Leimatuksi tulemisen kokemus. Suuri osa nuoris-
ta kuvasi jatkuvaa erilaisuuden korostumista van-
hemman seksuaalisen suuntautumisen vuoksi 
(14,16,21,22,29). Suuri osa oli kokenut syrjintää 
(14,19,25,29,30). Nuoret toivat esille eri muo-
doissa tapahtuvaa leimaamista (23), joka ilme-
ni muiden käytöksessä (21,29,31,32) häirintänä 
(21,33), toisten vaivaantuneisuutena (14), vi-
hamielisyytenä (33) tai ikävänä kommentointi-
na (15,21,22,33). Nuoret olivat kokeneet myös 
alempiarvoiseksi leimaamista (15,18,21,29), ulko-
puoliseksi jättämistä (15,18, 21,29, 33), epäoikeu-
denmukaista tuomitsemista (19,20,21,22), här-
näämistä (21,25), kiusaamista (15,16,21,25,26) 
ja julkista nöyryyttämistä (14). Nuorille oli esi-
tetty ärsyttäviä kysymyksiä (19,33) ja heitä oli lei-
mattu homoseksuaaliseksi heidän heteroseksuaali-
suudestaan huolimatta (15,19,21,22,28). Osa oli 
kokenut perhetaustansa vuoksi fyysistä väkivaltaa 
(14,15,21,33). 

Vaikka kiusatuksi tuleminen oli yleinen koke-
mus, osa nuorista koki sen vähäiseksi (25,26,29) 
tai epäsuorana (29). Leimatuksi tulemisen ko-
kemuksissa ei ollut sukupuolieroja (31,34). Lei-
maamista oli koettu ikätovereiden (15,21), per-
heenjäsenten, sukulaisten (21), ulkopuolisten ai-
kuisten (15), yhteiskunnan ja politiikan taholta 
(15,21,25,26). 

Heteronormatiivisuuden kohtaaminen. Suu-
ri osa nuorista oli kohdannut heteroseksismiä 
(13,16,18,21,26,34,35) ja normaaliuden painetta 
itseensä sekä perheeseensä kohdistuen (18). Suo-
ranaista homofobian kohtaamista kuvattiin vaih-
televasti (14,18). Yksittäisenä tapauksena tuli esil-
le myös nuoren oma homofobia (16).

Vanhemman seksuaalisesta suuntautumisesta joh-
tuvat kielteiset vaikutukset. Useat nuoret pelkäsi-
vät stereotyyppistä luokittelua perherakenteensa 
vuoksi (16,18,19,21,22,23). Pelon lisäksi monet 
nuoret kuvasivat vihaa (14,18,21,25,26), turhau-
tumista (14,16,18,21,22,25,26), loukkaantunei-
suutta (21,22,25), stressiä (15,16,29), ahdistusta 
(13,14,19,25,27), hämmennystä (18,25,26), lei-
matuksi, kiusatuksi tai luokitelluksi tulemisesta. 
Näiden stressitekijöiden vuoksi sosiaaliset tilan-
teet saatettiin kokea epämiellyttävinä (13,16,19). 
Osa eristäytyi (21,29), koki yleistä haavoittuvuut-
ta (15,21) ja herkkyyttä muiden kielteisille asen-
teille (15). Leimaaminen oli yhteydessä elämän-
tyytyväisyyteen (21,28) ja psykologisiin ongelmiin 
nuoruudessa (28,29,31,33,34).

Osa koki häpeää (13,16,18,21), vihaa (15) ja 
stressiä (15,18,28) vanhemman seksuaalisesta 
suuntautumisesta. Leimaamisen kokemus vaikut-
ti osalla kielteisesti perhettä koskeviin tunteisiin 
(16,21). Jotkut kuvasivat leimaamisen myötä si-
säistäneensä ajatuksen oman perheen haitallisuu-
desta ja epäluonnollisuudesta (29). Kielteisten ko-
kemusten vuoksi oma tilanne nähtiin kokonaisuu-
dessaan kielteisenä (22). Nuoret kuvasivat syylli-
syyden tunteita ja pohdintaa vanhemman seksuaa-
lisuuden vaikutuksista oman itsensä määrittelyyn 
(18). Nuoret saattoivat kantaa epäilyn taakkaa ul-
kopuolisten tietoudesta vanhemman seksuaalises-
ta suuntautumisesta (19). Osa murehti homosek-
suaalisen vanhemman laillisia oikeuksia (21) se-
kä laillista epäoikeudenmukaista kohtelua (27). 
Vaikka valtaosa kuvasi kielteisiä kokemuksia ul-
kopuolelta tulevien paineiden vuoksi, osa ei koke-
nut leimaamisen vaikuttaneen heidän hyvinvoin-
tiinsa (21,25,34). 

Elämän valoisat puolet vanhemman seksuaalisen 
suuntautumisen vuoksi 
Vanhemman seksuaalisen suuntautumisen myöntei-
set vaikutukset nuoreen. Vaikka nuoret kuvasivat 
paljon stressiä vanhemman seksuaalivähemmis-
töön kuulumisesta aiheutuneiden lieveilmiöiden 
vuoksi, he kuvasivat myös myönteisiä vaikutuk-
sia (15,17,25,33), kuten korkeaa elämäntyytyväi-
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syyttä (23,30), korkeaa huumorintajuisuutta (36) 
ja myönteistä yhteisöllisyyden tunnetta (25,26). 
Nämä nuoret omasivat myös tutkimusten mukaan 
hyvät sosiaaliset taidot (22,23,25,28,34), monel-
la oli korkea itseluottamus (17,18,21,22,37) ja 
lisäksi verrokkeja vähemmän huonoa mielialaa 
(36,37). Jotkut huomasivat, etteivät nuoruuden 
pelot leimatuksi, lokeroiduksi tai hylätyksi tule-
misesta vanhemman seksuaalisen suuntautumisen 
vuoksi lopulta toteutuneetkaan (19). 

Vanhempien seksuaalisen suuntautumisen 
myönteiset puolet nähtiin viimeistään aikuisuu-
dessa (14,23) ja perheestä oltiin ylpeitä (13,17,22). 
Nuoret kuvasivat suunnittelevansa ikätovereiden-
sa tavoin perheen perustamista (28). Näistä nuo-
rista kasvoi suvaitsevaisia (13,14,18,22,25,26,28), 
avoimia (13,21,23,28), joustavia, sinnikkäitä (18) 
sekä herkkiä vähemmistöjä kohtaan (22). Nuo-
ret näkivät seksuaalisuuden kokonaisvaltaisesti 
vaikuttavana tekijänä (18) ja jotkut kuvasivat li-
sääntynyttä tietoutta omasta seksuaalisuudestansa 
(16). Vaikka heteronormatiivisessa yhteiskunnas-
sa eläminen loi paineita, silti sosiaalisten normien 
uhmaaminen saatettiin kokea myönteisesti (25). 

Ahdistuneisuudessa, masentuneisuudessa, 
psykoottisuudessa tai pelokkuudessa ei havait-
tu eroa seksuaalivähemmistöjen ja heteroseksu-
aalisten vanhempien lasten välillä nuoruudessa 
(23,28,38). Seksuaalivähemmistöjen lapsilla oli 
tilastojen perusteella nuoruudessaan ikätovereita 
vähemmän sääntöjen rikkomista, aggressiivisuut-
ta (34) ja ongelmakäyttäytymistä (34,39). Heidän 
yleinen terveytensä oli tavanomainen nuoren ter-
veydentila (28).

Erilaisuuden aiheuttaman paineen helpottuminen 
iän myötä. Biologinen kypsymien vaikutti myön-
teisesti käsitykseen itsestä ja perheestä (18) ja avoi-
muus perherakenteesta lisääntyi asteittain (16,23). 
Nuorten asenteet muuttuivat nuorten tottues-
sa vanhempiensa seksuaaliseen suuntautumiseen 
(13,14,16). Lisäksi ikätovereiden reaktiot muut-
tuivat ajan myötä myönteisemmiksi (14,23,25) ja 
nuorten oma kielteisten kommenttien käsittely-
kyky parani (14,19,22). Yleisesti kielteiset tunteet 
(21,32), kuten häpeä (13), vähenivät iän myötä.

Perhe on merkittävä tukipilari perherakentees-
ta huolimatta
Sopeutuminen uusioperheeseen. Heteroseksuaali-
sesta perheestä lähtöisin olevilla nuorilla oli vai-
keuksia asemoida itsensä homoseksuaalisen van-
hemman uuteen perheeseen ja sopeutua uusiin 

perheenjäseniin (14,18,22). Elämän koettiin ole-
van hankalampaa homoseksuaalisten vanhempi-
en perheessä, mutta ajan myötä yleensä sopeu-
duttiin uuteen perherakenteeseen (14). Vanhem-
man uudesta puolisosta muodostui merkitykselli-
nen aikuinen (14) ja laajalla perheellä (14,18,22) 
sekä vanhemman uudella hyvällä parisuhteella 
ja sisaruksilla oli hyvinvointia voimistava vaiku-
tus (14). Homoseksuaalisen vanhemman vapau-
tuneisuus uudessa suhteessa heijastui myönteises-
ti myös vanhempi-lapsisuhteeseen (13,14). Bio-
logisten vanhempien eron jälkeen säännölliset ta-
paamiset molempien vanhempien kanssa koettiin 
merkityksellisiksi (13).

Homoseksuaaliseen suhteeseen syntyneet nuo-
ret kuvasivat sosiaalisen vanhemmuuden pelkkää 
biologista sidettä vahvemmaksi (24), ja perhe näh-
tiin monimuotoisena (18). Myös heteroseksuaalis-
ten vanhempien perheiden nuoret, jotka sopeutui-
vat uuteen perherakenteeseen, pitivät perhesuhtei-
den perustana muita tekijöitä kuin biologisia si-
teitä (15,18). Perhekäsityksen perustana oli rak-
kaus, tuki, yhteys ja suvaitsevaisuus (18). Kaik-
ki heteroseksuaalisten vanhempien perheistä läh-
töisin olevat nuoret eivät kuitenkaan sopeutuneet 
uusioperheisiin. Nämä nuoret pitivät samaa su-
kupuolta olevien vanhempien liittoa epänormaa-
lina. (16,19,29.) Lisäksi muiden heteronormatii-
visilla näkemyksillä oli vaikutusta omaan perhe-
käsitykseen (16), ja ne aiheuttivat ristiriitaisia aja-
tuksia (15,16,18). 

Kokemus vanhemmasta hyvänä roolimalli-
na. Nuoret näkivät vanhempansa roolimalleina 
(16,17,21,22,28), vaikka naisparien lapsista osa 
kokikin, että heiltä puuttuu miehen roolimalli. 
Miehen mallin puuttumista paikkasi kuitenkin so-
siaalinen verkosto, jossa oli molempia sukupuolia. 
Jotkut nuorista kuvasivat näkevänsä perheen ta-
vanomaista laajempana käsitteenä. Laajempi per-
hekäsitys mahdollisti roolimallin hakemisen ydin-
perheen ulkopuolelta. (14.)

Hyvän vanhempi-lapsisuhteen merkitys. Suuri osa 
nuorista kuvasi suhdettaan vanhempiinsa hyväk-
si (36,37,40). Hyvä vanhempi-lapsisuhde oli mer-
kittävä nuoren hyvinvoinnille (14,28,39), ja se eh-
käisi esimerkiksi nuoren päihteiden käyttöä (39). 
Suuri osa koki, ettei heteronormatiivisesta perhe-
rakenteesta poikkeamisella ollut vaikutusta van-
hempi-lapsisuhteeseen (14,36). Aiemmin hetero-
seksuaalisen vanhemman uusi seksuaalinen identi-
teetti hämmensi osaa ja vaikeutti näin vanhempi-
lapsisuhdetta nuoren näkökulmasta (29).
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Rakkaus avioliittoa tärkeämpi ihmissuhteiden 
määrittelijä. Useat nuoret näkivät perheen koos-
tuvan rakkaudellisista siteistä, juridisen avioliiton 
sijaan (18,25,27). Moni nuori koki lainsäädän-
nön kuitenkin epäoikeudenmukaisena ja toivoi 
homoseksuaalisille vanhemmilleen oikeutta avioi-
tua (25,27) ja mahdollisuutta tulla näkyvämmäk-
si sekä oikeutetummaksi pariskuntana. Jotkut nuo-
ret uskoivat, että homoseksuaalisten avioliittojen 
mahdollistaminen vähentäisi heteroseksismiä sekä 
edesauttaisi seksuaalivähemmistöjen hyväksymistä 
ja normalisoitumista. (27.) Avioliitto nähtiin kaik-
kien oikeutena (18,25,27), vaikka osa suhtautui-
kin kriittisesti avioliittoon instituutiona (25,27). 
Nuorten mielestä vanhempien avioliitto olisi lisän-
nyt turvallisuutta (25,27), perheen yleistä hyvin-
vointia ja lujittanut mahdollisesti perheen koossa 
pysymistä (27). Vaikka rakkaus nähtiin ihmissuh-
teiden pohjana, avioliiton mukanaan tuomat lail-
liset oikeudet puuttuivat nuorten arkisessa elämäs-
sä (25,27). Vanhempien avioliiton puute oli han-
kaloittanut ja jopa estänyt sosiaalisen vanhemman 
adoption ja heikentänyt nuoren oikeuksia sosiaali-
sen vanhempansa vakuutuksiin tai perintöön (27). 

Nuorilla oli eriäviä mielipiteitä mahdollises-
ta omasta tulevasta avioliitostansa (27). Osa pi-
ti mahdollisena omaa avioliittoa tulevaisuudessa, 
mutta osa koki syyllisyyttä omasta avioliittomah-
dollisuudestansa, koska vanhemmilla ei sitä ol-
lut. Osalla suhtautuminen vanhempien ja omaan 
avioliittomahdollisuuteen tai -mahdottomuuteen 
oli neutraali. Osa kuvasi avioliitto-oikeuden me-
nettäneen merkityksensä ajan saatossa. (25.) Tut-
kimuksissa tuli ilmi myös halu pysyä erilaisena, ja 
mahdollinen avioliitto-oikeus nähtiin homoseksu-
aalisia ihmisiä ei-toivotusti normalisoivana (27).

Sukusolujen luovuttajan rooli sosiaalista vanhem-
paa vähäisempi. Sukusolujen luovuttajan avulla 
alkunsa saaneet nuoret eivät yleensä rinnastaneet 
luovuttajaa biologiseen vanhempaan. Osa nuoris-
ta tiesi luovuttajan henkilöllisyyden, osa ei. Jos-
kus vanhempi halusi salata luovuttajan henkilöl-
lisyyden. Vanhempi saattoi myös rajoittaa nuoren 
kontaktia luovuttajaan, koska pelkäsi mahdollisia 
huoltajuusvaateita. (24.) 

Tapauksissa, joissa luovuttajan henkilöllisyys oli 
nuoren tiedossa, luovuttaja kuvattiin usein äidin 
miespuoliseksi ystäväksi (24). Luovuttaja nähtiin 
joko merkityksettömänä (24,34), perheenjäsene-
nä tai isänä. Kontaktien määrä luovuttajan kans-
sa vaihteli. Osa olisi toivonut enemmän yhteistä 
aikaa, mutta etenkin maantieteellinen sijainti oli 

yhteydessä kontaktien määrään. Jotkut viettivät 
merkkipäivänsä luovuttajan kanssa. Osa vieraan-
tui luovuttajasta. Luovuttajan sekä sukusolujen 
luovuttamisen merkitys ymmärrettiin iän myö-
tä. (24.) Kuitenkin nykyisten vanhempien riittä-
vyys vanhempana korostui, vaikka usein iän myö-
tä kasvoi halu tietää vähintään luovuttajan henki-
löllisyys. Usein luovuttaja nähtiin geenien antaja-
na ja tiedossa olevassa luovuttajassa nähtiin yhtä-
läisyyksiä omiin ominaisuuksiin. (24.)

Tyypillinen nuoruusikään kuuluva toiminta
Ystävyyssuhteiden tärkeys. Homoseksuaalisten van-
hempien perheistä tulevilla nuorilla oli tavanomai-
set kaveriverkostot (19,22,28). Suurin osa nuorten 
kavereista oli heteroseksuaalisia (28). Ulkopuolel-
ta tulevien rooliodotusten myötä nuori haki omaa 
paikkaansa kaveripiirissä (18). Kavereilta saatu hy-
väksyntä oli nuorelle tärkeää (19), ja ystävät va-
littiinkin tietoisesti (16,19,22,29). Vaikka kave-
reiden hyväksyntä oli merkityksellistä, sosiaalisil-
la kokemuksilla oli vähäinen merkitys omaan psy-
kologiseen hyvinvointiin (29).

Nuoruusiän tyypilliset seurustelusuhteet. Nuoril-
la oli ikäkaudelle tyypillisiä romanttisia suhtei-
ta (36,37) sekä sukupuolikontakteja. Vanhem-
man seksuaalisella suuntautumisella ei koettu ole-
van vaikutusta omaan seksuaaliseen suuntautumi-
seen, ja nuoret tapailivat pääosin vastakkaista su-
kupuolta (37). 

Järkevä päihteidenkäyttö. Homoseksuaalisten 
vanhempien kanssa elävillä nuorilla ei esiintynyt 
tavanomaista enempää tupakan, alkoholin tai ma-
rihuanan tai muiden huumeiden kokonaiskäyt-
töä (30,39). Naisparien lapset raportoivat kuiten-
kin heteroseksuaalisten vanhempien nuoria enem-
män satunnaista alkoholin ja kannabiksen käyt-
töä (30). Vanhemman seksuaalisella suuntautumi-
sella ei nähty suoraa vaikutusta päihteiden ongel-
malliseen käyttöön. Vanhemman ja lapsen väli-
nen suhde sekä nuoren aikuisilta saama tuki oli-
vat enemmän yhteydessä nuoren päihteiden käyt-
töön ja ongelmakäyttäytymiseen kuin perheraken-
ne. (39.)

Tavanomaista hyvinvointia nuoruusiässä. Nuoret 
olivat keskimäärin tyytyväisiä elämäänsä (14,30), 
huolimatta vahvasti esiin tulleesta erilaisuuden 
paineesta. Nämä nuoret eivät kokeneet vanhem-
man seksuaalisella suuntautumisella olevan kiel-
teisiä vaikutuksia eikä vanhemman seksuaalinen 
suuntautuminen ollut elämässä kaikkein keskei-
sintä. (14.) 
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Homoseksuaalisten vanhempien kanssa elävil-
lä nuorilla ei esiintynyt tavanomaista enempää vä-
kivaltaa tai ongelmakäyttäytymistä (39). Osassa 
tutkimuksia todettiin, että sateenkaariperheiden 
nuorilla ei esiintynyt tavanomaista enempää ah-
distuneisuutta (17), kärsimystä tai sosiaalisia mur-
heita (38). Kyseiset nuoret eivät myöskään eron-
neet muista nuorista itsetunnon, psykologisen so-
peutumisen (37) tai erilaisuuden kokemuksen 
suhteen (38). 

Ympäröivän yhteisön merkitys nuoren hyvin-
voinnille
Uskonnollisen yhteisön asenteiden vaikutus. Osa 
nuorista kuvasi kokeneensa uskontokuntien tuo-
mitsevuutta (13,20,21,22,26). Yhteisön hyväksyn-
tä oli riippuvaista kirkkokunnasta. Hyväksymisen 
puute ja leimatuksi tuleminen lisäsivät uskonto-
kunnasta etääntymistä. Osa nuorista koki vanhem-
man seksuaalisen suuntautumisen vaikuttavan suo-
raan omiin näkemyksiinsä uskonnosta. (13.)

Sateenkaariyhteisön tuki merkityksellinen. Nuo-
ret saivat tukea (14,20,25,26) ja ymmärrystä 
(18,20) sateenkaariyhteisöstä riippumatta nuo-
ren omasta seksuaalisesta identiteetistä (20). Sa-
teenkaariyhteisön läheisyys, oikeudenmukaisuus 
(20,26) ja yhteisöön sitoutuminen koettiin merki-
tyksellisiksi (16,20). Yhteisöstä saatiin roolimalleja 
(20) ja perheen ulkopuolisia, vanhemmiksi koet-
tuja, aikuisia (15,20). Lisäksi yhteisön vapaa-ajan 
toiminta koettiin tärkeäksi. 

Osa nuorista koki sateenkaariyhteisöön kuu-
lumisen olevan kuitenkin vähäistä ja ristiriitai-
sia tunteita herättävää (15). Yhteisöstä saadun tu-
en koettiin kohdentuvan paremmin vanhemmille 
kuin heidän lapsilleen. Lisäksi nuorten saama tu-
ki oli vähäistä tilanteissa, joissa vanhempi toi myö-
häisessä vaiheessa julki oman seksuaalisen suun-
tautumisensa. Aikuistumisen myötä tarve yhtei-
söstä saadulle tuelle kuitenkin vähentyi. (20.)

Asuinpaikan suvaitsevaisuuden vaikutus. Asuin-
ympäristöllä oli vaikutusta nuoren kohtaamaan 
leimaamiseen. Liberaalilla asuinalueella nuori koki 
leimaamista vähemmän (16,21,25) kuin konser-
vatiivisella alueella (16,20,22,25). Vastoin asuin-
ympäristön vaikutusta nuoret raportoivat, ettei 
ympärillä olevien ihmisten kansallisuus tai etni-
nen tausta vaikuttanut leimaamiseen (13). 

Kouluyhteisön avoimuuden vaikutus. Nuo-
ret kohtasivat melko yleisesti syrjintää koulussa 
(14,15,16,22,29). Osa kertoi, etteivät opettajat 
puuttuneet koulussa esiintyneeseen nimittelyyn 

(21). Osa homoseksuaalisten vanhempien kanssa 
elävistä nuorista oli kuitenkin kokenut saaneen-
sa koulusta tukea, joka lisäsi nuoren hyvinvointia 
(22,28,35). Myös syrjinnän vastainen toiminta ja 
hyväksyvä ilmapiiri antoivat nuorelle tukea lisäten 
kouluviihtyvyyttä (21,22,28). Koulussa nuoret 
saivat vertaistukea toisilta homoseksuaalisten van-
hempien kanssa eläviltä nuorilta (28). Osa kuiten-
kin koki kouluyhteisöä merkityksellisemmäksi tu-
en antajaksi omat läheiset. Kaiken kaikkiaan nuo-
ret viihtyivät koulussa tavanomaisesti. (28,37.) 

Arjen kuormittavuudessa tarvittavien keinojen 
korostuminen
Toimintatavat arjessa selviämiseksi. Nuoret joutui-
vat vanhemman seksuaalivähemmistöön kuulu-
misen vuoksi kohtaamaan tavallista enemmän ul-
kopuolelta tulevia stressitekijöitä, joten he pyrki-
vät vähentämään niiden vaikutusta vaikenemalla 
perherakenteestaan (14,15,16,19,20,21,22,23,25, 
26,29). Perherakenteen salassa pysymisestä huo-
lehdittiin esimerkiksi sanavalinnoilla, jotka ei-
vät paljasta perhetaustaa (14,22). Erottumista es-
tettiin myös käyttäytymällä sosiaalisesti hyväksy-
tysti, huomiota herättämättä (15,21) ja korosta-
malla omaa heteroseksuaalisuutta (27). Tuntei-
den salaaminen oli joidenkin nuorten keino su-
lautua joukkoon (21). Nuoret kuvasivat kokonai-
suudessaan pyrkivänsä suojelemaan perhettänsä 
(14,15,16,19,21) ja itseänsä (15,16,19) hetero-
normatiivisessa yhteiskunnassa.

Salailusta huolimatta nuorille oli tärkeää ryh-
mään kuuluminen (15,19) ja torjutuksi tulemi-
sen välttäminen (14,29). Osa kuvasi ennakoivansa 
muiden kielteisiä reaktioita (16,19), ja jotkut pyr-
kivät sivuuttamaan ikävät tilanteet (19,21). Van-
hemmilta opittu huumori suojasi ikävissä tilan-
teissa (14,29). Myös säälin tunne homofobisia ih-
misiä kohtaan auttoi selviytymisessä (14). Vastoin 
valtaosan salailua, osa kuvasi ehkäisevänsä ahdis-
tustaan tuomalla perheensä rakenteen avoimesti 
julki. Tällä pyrittiin välttämään salailun aiheutta-
maa painetta. (18,19.)

Selviytymistä helpottavat ulkoiset tekijät. Perheen 
tuki oli tärkeä vähemmistöön kuulumisesta joh-
tuvan stressin hallinnassa (13,15,19,21,38,39). 
Vanhemman itseluottamuksella oli myönteinen 
vaikutus nuoren itsetuntoon (14,16). Yhteen-
kuuluvuuden tunne läheisten kanssa auttoi kes-
tämään painetta (21,25,31,32). Avoimella ilma-
piirillä (13,14,16), luottamuksella (18,19) ja tur-
vallisuudentunteella (14,18) oli myönteinen vai-
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kutus ja keskustelun mahdollisuutta arvostettiin 
(16,19,25,31). Osa mainitsi, että ainakin koto-
na oli helppo puhua (15,16). Myös ystävien tuki 
oli tärkeää (14,21,38). Lisäksi vertaistuesta koet-
tiin apua (18,29). Osa oli saanut apua kiusatuk-
si tulemiseen tukiryhmistä (25) ja ammattiavusta 
(29). Tuen puuttuminen vaikutti haitallisesti nuo-
ren hyvinvointiin (14,15). Osa koki kuitenkin tar-
peelliseksi selviytyä itse (18).

Vaikuttamiskeinot homofobiaa vastaan. Kos-
ka nuoret olivat kohdanneet homofobiaa, mo-
ni puolusti aktiivisesti seksuaalivähemmistöjä 
(14,20,21,25,26,27). Monella oli toive suvaitse-
vammasta yhteiskunnasta (13,18,27), ja siihen 
pyrittiin esimerkiksi valistamalla muita seksuaali-
vähemmistöistä (13,21,25,29). Jotkut puuttuivat 
halventavaan kielenkäyttöön, eivätkä suvainneet 
sitä lainkaan (19). Enemmistö pyrki vaikuttamaan 
muiden asenteisiin asiallisin keinoin. Osa nuoris-
ta käyttäytyi kuitenkin uhmakkaasti puolustuskei-
nona homofobiaa vastaan. (21,25,26,29.)

Pohdinta

Tulokset osoittivat vanhemman seksuaalisen 
suuntautumisen selviämisen olevan nuorelle suu-
ri muutos. Hyvät suhteet vanhempiin ja kaverei-
hin tukivat kuitenkin nuoren hyvinvointia uudes-
sa elämäntilanteessa. Myös hyväksyvä ja avoin ym-
päröivä yhteisö koettiin merkitykselliseksi. Nuo-
ruus oli kaiken kaikkiaan ikävaiheena tyypillinen, 
mutta sitä varjosti erilaisuuden paine ja kokemus 
leimatuksi tulemisesta. Arjen kuormittavuudes-
ta ja korostuneista selviytymisstrategioista huoli-
matta vanhemman seksuaalinen suuntautuminen 
ei ollut keskeisin asia nuoren elämässä. Iän myötä 
vanhemman seksuaalisella suuntautumisella näh-
tiin olevan myös myönteisiä vaikutuksia, kuten 
nuoren suvaitsevainen asenne erilaisuutta kohtaan 
sekä hyvät sosiaaliset taidot.

Nuoruus ikävaiheena on muutosten aikaa, 
muun muassa oman identiteetin kehitykses-
sä (41). Vanhemman seksuaalisen suuntautumi-
sen selviäminen nuoruusvaiheessa lisää ikävaiheen 
kuormittavuutta. Ikävaiheen kehityshaasteet huo-
mioiden ei ole yllätyksellistä, että nuoret kokivat 
hämmennystä vanhemman seksuaalisen suuntau-
tumisen tultua julki. Huolimatta nuoren mahdol-
lisista aiemmista epäilyistä koskien vanhemman 
seksuaalisista suuntautumista, oli lopullinen jul-

kitulo mullistava asia nuorelle. Tutkimuksissa oli 
viitteitä siitä, että nuorilla, joilla vanhemman sek-
suaalinen suuntautuminen oli tiedossa jo lapse-
na, ei ollut vastaavaa lisäkuormitusta nuoruudessa 
vanhemman seksuaalisen suuntautumisen selviä-
misestä ja tästä mahdollisesti aiheutuneesta biolo-
gisten vanhempien erosta. 

Nuorille kaverisuhteet ja joukkoon kuulumi-
nen ovat tärkeitä. Normaaliuden ja samanlaisuu-
den kokeminen ovat keskeisiä nuoren toiminnas-
sa. Nuorten tunne samankaltaisuudesta on psyyk-
kisen hyvinvoinnin kannalta tärkeä. (42.) Vä-
hemmistöryhmien edustajat joutuvat aktiivises-
ti kamppailemaan ajatuksin ja teoin vapautuak-
seen identiteettiinsä liitetystä erilaisuuden leimas-
ta (43), myös sateenkaariperheiden nuoret joutui-
vat jatkuvan erilaisuuden paineen alle perheraken-
teensa vuoksi. Nuoret joutuivat kokemaan hete-
ronormatiivisen yhteisön paineen. Nuoret jou-
tuivat tasapainottelemaan jatkuvan erilaisuuden 
paineen ja normaaliuden toiveen välillä. Nuoren 
hyvinvoinnin kannalta olisi tärkeää tukea nuo-
ren omaa normaaliuden tunnetta. Tuomalla sa-
teenkaariperheitä aiempaa tunnetummiksi ja vä-
hemmän kielteisiä ajatuksia herättäviksi, voitai-
siin vähentää sateenkaariperheiden nuorten erilai-
suuden painetta. Yleisesti ilmiön tutuksi tulemi-
nen vähentää ennakkoluuloja, sillä ennakkoluulot 
ovat tuomitsemista tai mielipiteen muodostamis-
ta etukäteen, ennen asian tuntemista (44). Käy-
tännön valistamiskeinoiksi ennakkoluulojen vä-
hentämiseksi on esitetty esimerkiksi toiminnallis-
ta ryhmäopetusta koulussa. Lisäksi on todettu, et-
tä ennakkoluulojen vähenemiseksi riittää jo sekin, 
että tuntee ihmisiä, joilla on vähemmistöryhmään 
kuuluvia ystäviä. (44.)

Ulkopuoliset paineet pakottivat näitä nuoria ke-
hittämään selviytymisstrategioita arjessa selviyty-
miseksi. Vaikka syyt selviytymiskeinojen tarpee-
seen tulivat ulkopuolelta, olivat ne nuorelle tapa 
pärjätä stressaavassa elämäntilanteessa. Selviyty-
miskeinot ovat ihmisen luonnollinen tapa halli-
ta, vähentää tai sietää sellaisia ulkoisia tai sisäi-
siä vaatimuksia, jotka kuluttavat voimavaroja (45). 
Vähemmistöryhmiin kuuluvien selviytymisstrate-
giat ovat erityisen monimutkaisia. Tyypillisiä vä-
hemmistöryhmiin kuuluvien selviytymisstrategi-
oita ovat tässäkin tutkimuksessa esiin tulleet it-
sekontrolli, vetäytyneisyys ja varovaisuus sosiaa-
lisissa tilanteissa. Suojamekanismeina voi olla 
myös uhmakas ja aggressiivinen käytös tai toisaal-
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ta aktiivinen vaikuttaminen muiden asenteiden 
ja ennakkoluulojen muuttamiseksi. (43.) Tämän 
tutkimuksen tulokset auttavat ymmärtämään 
sateenkaariperheen nuoren käyttäytymistä 
ongelmatilanteissa.

Tulokset osoittavat, että hyvät perhesuhteet se-
kä avoin ympäröivä yhteisö ovat merkittäviä voi-
mavaroja. Hyvällä vanhempi-lapsisuhteella on yh-
teys siihen, miten tyytyväinen nuori oli elämään-
sä (46). Sama näkyi myös tämän tutkimuksen tu-
loksissa. Tärkeintä ei ollut vanhemman seksuaali-
nen suuntautuminen, vaan vanhemman ja lapsen 
välinen lämmin ja luottamuksellinen vuorovaiku-
tussuhde. Vanhempi-lapsisuhteen laatu osoittau-
tui tärkeäksi myös Kia Aarnion (47) tutkimukses-
sa, jossa osallistujina oli sekä lapsia että nuoria sa-
teenkaariperheistä. Vanhempi-lapsisuhteen lisäk-
si kaverisuhteet koettiin merkittäviksi voimava-
roiksi. Esiin tulleesta voimakkaasta leimaamises-
ta huolimatta lohdullista oli se, että kaverisuhtei-
den määrä ja laatu eivät pääosin eronneet muiden 
nuorten kaverisuhteista. Huomionarvoista on kui-
tenkin se, että kaverisuhteiden ulkopuoliset ikäto-
verisuhteet sisälsivät tavanomaista enemmän kiu-
saamisen uhkaa. Vaikka ystävyyssuhteita kuvattiin 
tavanomaisiksi, voinee niiden olettaa olevan sa-
teenkaariperheen nuorelle erityisen tärkeitä voi-
mavaroja ympäristön asettamien paineiden alla.

Vaikeisiin kokemuksiin voi liittyä myös myön-
teisiä tunteita. Kokemukset kasvattavat ihmistä 
henkisesti lisäten viisautta, arvostusta elämään, 
arvomaailman selkiytymistä sekä sosiaalisten suh-
teiden parantumista. Vaikeasta asiasta selviäminen 
tuottaa iloa, helpotusta tai ylpeyttä. (45.) Tämän 
tutkimuksen tuloksissa oli havaittavissa samoja 
elementtejä. Nuoret kuvasivat tilanteen helpottu-
van iän myötä leimaamisen vähentyessä ja kielteis-
ten kommenttien käsittelykyvyn parantuessa. Sa-
teenkaariperheen nuorista kasvoi tulosten perus-
teella suvaitsevaisia ja sosiaalisia aikuisia.

Pohdittaessa tutkimustulosten sovellettavuut-
ta suomalaiseen yhteiskuntaan voidaan tarkastella 
tutkimuksessa käytetyn aineiston ominaisuuksia. 
Aineisto koostui valtaosin yhdysvaltalaisista tut-
kimuksista (n = 20). Yhdysvaltojen länsimaisel-
la kulttuurilla voisi ajatella olevan yhteneväisyyk-
siä suomalaisen kulttuurin kanssa, ja näin ollen 
tulokset voitaisiin nähdä soveltuvina myös Suo-
messa. Tulosten sovellettavuuden kannalta olen-
naista on sateenkaariperheiden perherakenteiden 
samankaltaisuus Suomessa ja ulkomailla. Naiset 
ovat miehiä yleisemmin sateenkaariperheiden van-
hempia sekä Suomessa että ulkomailla (5,8). Nais-
parien perheitä koskevaa tutkittua tietoa oli tar-
jolla miesparien perheisiin kohdistuvaa tutkimus-
ta runsaammin, joten valtaosa (n = 14) katsauk-
sen tutkimuksista käsitteli ainoastaan naisparien 
perheiden nuoria. Moni (n = 8) tutkimus käsitteli 
kuitenkin sekä nais- että miesparien nuoria, jol-
loin tutkimuksen tuloksia voinee soveltaa myös 
miesparien perheiden nuorten arkeen. Sekä nais-, 
mies- että biseksuaaliparien nuoria käsitteleviä 
tutkimuksia oli edellä mainittuja vähemmän (n 
= 5). Yhtään transseksuaalien vanhempien nuo-
riin kohdistuvaa tutkimusta ei valikoitunut mu-
kaan kirjallisuuskat saukseen, mikä vaikuttaa tu-
losten sovellettavuuteen suhteessa transseksuaalis-
ten vanhempien nuorten arkeen. Yleisesti näyttäi-
si siltä, että transseksuaalisten vanhempien per-
heitä koskevaa tutkimusta tarvittaisiin lisää (47).

Monipuolisuutta aineistoon toi nykyhetkeen si-
joittuvien tutkimusten (n = 18) lisäksi retrospek-
tiiviset tutkimukset (n = 6). On kuitenkin selvää, 
että eläminen sateenkaariperheessä on muuttunut 
vuosikymmenten saatossa (47). Retrospektiivisis-
tä tutkimuksista huolimatta tutkimustuloksia voi-
daan ajatella sovellettavaksi nykyaikaan, sillä valta-
osassa tutkimusten nuorista eli nuoruuttansa juu-
ri 2000-luvulla. 
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TIIVISTELMÄ 
Tiina Tuovila & Minna Koivusilta & Päivi Åstedt-
Kurki & Jari Kylmä: Nuorten kokemuksia elämästä sa-
teenkaariperheessä. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus

Sateenkaariperheiden määrä kasvaa Suomessa. Tä-
män tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata nuorten ko-
kemuksia elämästä sateenkaariperheessä. Tutkimuskysy-
myksenä oli, millaista on nuoren elämä sateenkaariper-
heessä. Tavoitteena oli, että tutkitun tiedon avulla voi-
daan lisätä ymmärrystä sateenkaariperheisiin kuuluvien 
perheiden nuorten elämästä. Tutkimus toteutettiin sys-
temaattisena kirjallisuuskatsauksena. Aineistona oli 28 
tutkimusartikkelia, jotka analysoitiin aineistolähtöisel-
lä sisällönanalyysilla. 

Tulosten mukaan vanhemman seksuaalisen suuntau-
tumisen selviäminen nuorelle oli hänen elämäänsä mul-
listava asia ja nuoret kokivat myös erilaisuutta vanhem-
man seksuaalisen suuntautumisen vuoksi. Toisaalta tut-

kimuksista kävi ilmi, että nuoren elämässä oli myös va-
loisia puolia vanhemman seksuaalisen suuntautumisen 
vuoksi. Perhe oli nuorelle tärkeä tukipilari perheraken-
teesta huolimatta. Sateenkaariperheiden nuoret toimi-
vat nuoruusikään kuuluvilla tavoilla. Ympäröivä yhteisö 
oli yhteydessä nuoren hyvinvointiin. Nuoren elämässä 
korostuivat arjen kuormittavuudessa tarvittavat keinot. 

Tutkimuksen tulokset tekevät sateenkaariperheessä 
elävän nuoren todellisuutta näkyväksi. Tulokset auttavat 
ymmärtämään näiden nuorten arkipäivän kokemuksia 
ja mahdollisia selviytymiskeinoja arjessa selviämiseksi. 
Tulosten tuomaa tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi 
valistustyössä, joka on todettu erityisen hyväksi ennak-
koluulojen vähentämisen keinoksi. Sateenkaariperheitä 
koskevan kotimaisen tutkimuksen vähyys osoittaa jat-
kossa tarpeen muun muassa sateenkaariperheiden nuo-
ria koskevalle tutkimukselle.


