
Sateenkaaren  
tällä puolen
Opas sateenkaariperheen läheiselle





Alkusanat

Sateenkaariperheillä tarkoitetaan lapsiperheitä, joissa yksi tai useampi van-
hemmista kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön. Erilaisten sateenkaa-
riperheiden kirjo on laaja, ja perhetilanteet ovat keskenään hyvin erilaisia.

Joskus sateenkaariperheen lähisukulaisilla, tuttavilla tai viranomaisilla on vai-
keuksia tunnistaa ja hyväksyä perhettä sellaisena kuin se on. Kysymys voi olla 
ajattelemattomuudesta, tiedon puutteesta tai siitä, että uuden asian tai sen 
herättämien tunteiden käsitteleminen on vielä kesken. Läheisetkin – isovan-
hemmat, muut sukulaiset ja perheen ystävät – voivat tarvita ulkopuolista apua 
omassa prosessissaan ennen kuin pystyvät olemaan tukena sateenkaariper-
heen lapsille ja aikuisille.

Lapsi hahmottaa sekä itseään että maailmaa pitkälti oman perheensä kautta. 
Jokaiselle lapselle on tärkeää saada puhua avoimesti perheestään ja kokea, 
että koko perhe tulee kohdatuksi ja oikein kohdelluksi. Lähisukulaisilla ja van-
hempien ystävillä on tässä keskeinen rooli. 

Tämä opas on kirjoitettu avuksi sateenkaariper-
heiden sekä perheenlisäystä suunnittelevien 
seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin kuulu-
vien aikuisten läheisille. Juuri sinä voit osaltasi 
vaikuttaa siihen, että tunte-
masi sateenkaariperheen 
lapsi tuntee perheensä – ja 
näin ollen itsensä – nähdyksi 
ja hyväksytyksi.

Lapsen näkökulmasta 
oma perhe on tavallinen, 
ja  muiden perheet 
mielenkiintoisia.



Sateenkaariperheen alkutaival

Sateenkaariperheitä perustetaan monella eri tavalla. Lapset voivat saada al-
kunsa lapsettomuusklinikalla tai kotioloissa, lapsia on saattanut syntyä aikuis-
ten aiempiin suhteisiin, tai lapsi on voitu adoptoida yksinhuoltajaäidin perhee-
seen, ja nyt äiti on löytänyt rinnalleen naispuolisen kumppanin. Perhe voi myös 
muuttua sateenkaariperheeksi joko eron kautta tai ilman erokriisiä, jos esimer-
kiksi toinen vanhemmista lähtee sukupuolen korjausprosessiin.

Osa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvista ihmisistä toivoo voivan-
sa tulla vanhemmaksi samaan tapaan kuin suurin osa muistakin ihmisistä: he 
haluavat jakaa vanhemmuuden rakastettunsa kanssa kahdestaan. Sateen-
kaariydinperheen lapsi voi saada alkunsa esimerkiksi lapsettomuusklinikalla 
luovutussiittiöiden avulla. Lapsettomuusklinikat palvelevat niin naispareja kuin 
niitäkin pariskuntia, joissa mies on läpikäynyt sukupuolen korjausprosessin eli 
on taustaltaan transsukupuolinen, eikä tämän takia tuota siittiöitä.

Osa haluaa jakaa vanhemmuutta useamman ihmisen kanssa: sinkkunainen 
miesparin kanssa, mies naisparin kanssa tai vaikkapa miespari ja naispari yh-
dessä. Aina perhe ei rakennu ollenkaan perinteisen rakkaus- tai seksisuhteen 
varaan, vaan perhe voidaan perustaa myös ystävysten kesken – joko kahdes-
taan tai vaikka muutaman läheisen ystävän kanssa. Aikuisten välisestä suh-
teesta voidaan näissä tilanteissa puhua esimerkiksi vanhemmuuskumppanuu-
tena.

Toisaalta myös polyamorisissa suhteissa eli monisuh-
teissa elävät ihmiset voivat perustaa perheen, 

jolloin lapsi saattaa syntyä vaikkapa kolmen 
toisiaan rakastavan ja yhteiseen elämään 

sitoutuneen ihmisen perheeseen.

Kuten valtakulttuurinkin sisällä, myös 
sateenkaariperheissä on ihmisiä, joil-
le luontevin perhe-elämän muoto on 
valittu yksinhuoltajuus. Suurin osa 
tarkoituksella perustetuista yksinhuol-
tajaperheistä on naisten perheitä. Lap-

si on voinut saada alkunsa klinikalla tai 
kotioloissa, tai hänet on voitu adoptoida 

ulkomailta.



Sateenkaariperheitä syntyy tie-
tenkin myös erojen seurauksena. 
Osa seksuaali- ja sukupuolivä-
hemmistöihin kuuluvista ihmi-
sistä tiedostaa identiteettinsä 
ja tarpeensa tai kertoo niistä 
läheisilleen – ”tulee kaapista” 
– vasta aikuisiällä. Heteroper-
heen äiti voi rakastua nai-
seen tai isä mieheen, ja lap-
silla saattaa eron jälkeen 
olla vaikkapa yhdessä ko-
dissa isä ja bonusäiti ja 
toisessa äiti ja bonusäiti.

Uusperheti lanteessa 
perheenjäsenten tuen 
tarpeet ovat hyvin eri-
laisia kuin tilanteessa, 
jossa lapsi syntyy sa-
teenkaariperheeseen. 
Erokriisiin liittyvien yleisten haas-
teiden lisäksi joudutaan käsittelemään 
uutista vanhemman (ja puolison) seksuaalisesta 
suuntautumisesta. Jos kysymys on pitkään varjellusta salai-
suudesta, heteropuoliso voi tuntea itsensä petetyksi tai harhautetuksi. 
Myös perheen läheiset saattavat hämmentyä tai olla epäuskoisia. Seksuaa-
lista suuntautumista kuvaavat sanat eivät kuitenkaan aina tee oikeutta todelli-
suudelle: monet ihmiset ovat enemmän tai vähemmän biseksuaaleja ja osalla 
suuntautuminen muuttuu, tarkentuu tai kehittyy elämän varrella. Rehellisyyttä 
on syytä arvostaa.

Myös transsukupuolisella ihmisellä saattaa olla lapsia ajalta ennen sukupuolen 
korjausprosessia. Sukupuolenkorjaus on vuosia kestävä, raskas, koko perhettä 
tavalla tai toisella koskettava ja parisuhdetta kuormittava prosessi. Transkoke-
muksen esille tuominen pakottaa puolison tarkastelemaan omaa seksuaalista 
suuntautumistaan. Transsukupuolisen ihmisen juridisen sukupuolen mukana 
muuttuu myös parisuhdestatus ja perheidentiteetti: heteroparista tulee naispari 
tai miespari – ja perheestä sateenkaariperhe – tai toisinpäin, eli sateenkaariper-
he muuttuu ulkoisesti normien mukaiseksi heteroperheeksi.



Sinun tukeasi saatetaan kaivata jo perheenlisäyksen suunnitteluvaiheessa. 
Vanhemmuudesta haaveileva kaipaa kuuntelevaa läheistä, joka uskoo vauva-
kuumeen todeksi ja rohkaisee miettimään, millaiset ratkaisut tuntuvat hyviltä, 
oikeilta ja omilta riippumatta siitä, miten paljon ne kenties poikkeavat vallitsevis-
ta normeista ja oletuksista. Vauvakuumeinen ei kaipaa skeptistä lannistajaa tai 
päsmäröivää neuvonantajaa. Kysy ja kuuntele, älä oleta.

SATEENKAARIPERHETTÄ HARKITSEVAN 
MIELESSÄ LIIKKUVIA KYSYMYKSIÄ:

- Millaisen perheen minä haluan? Kenen kanssa haluan jakaa 
vanhemmuuden? Minkä muotoisessa perheessä voisin olla hyvä 
vanhempi?

- Mistä löydän siemenen luovuttajan/vanhemmuuskumppanin/
isän lapselle?

- Mistä löydän synnyttäjän/vanhemmuuskumppanin/äidin?

- Miten läheiseni suhtautuvat?

- Onko minulla oikeus saada lapsi? 

- Entä, jos lapsi kärsii perhemuodostaan? Kiusataanko lasta 
minun takiani?

- Tuleeko minusta riittävän hyvä vanhempi?

- Onko nyt oikea hetki?

- Onko puolisoni valmis?

- Miten elämä muuttuu? Olenko valmis siihen?

- Entä jos en voikaan koskaan saada lasta?



Sateenkaarivaariksi tai sateenkaarimummoksi

Osa lesbojen, homojen ja transsukupuolisten ihmisten vanhemmista on tehnyt 
surutyötä oman lapsensa lapsettomuudesta – ja ehkä siis siitäkin, ettei itse tulisi 
koskaan isovanhemmaksi – siinä vaiheessa, kun on käsitellyt ja hyväksynyt tie-
don lapsensa seksuaalisesta suuntautumisesta tai transkokemuksesta. Saman 
lapsen perheuutinen saattaa tulla suurena yllätyksenä ja muuttaa maailmanku-
vaa. 

Monille on uutta ja outoa, että myös samaa sukupuolta olevat rakastavaiset, yk-
sin elävät homot ja lesbot ja sukupuolen korjausprosessin läpikäyneet ihmiset 
saavat lapsia ja perustavat perheitä. Ajatus vaatii ehkä sulattelua. Vielä enem-
män miettimistä ajatuksen hyväksyminen saattaa edellyttää, kun kysymys on 
omasta aikuistuneesta lapsesta.

Uutinen perheenlisäyksestä herättää monenlaisia kysymyksiä. Miten se on 
edes mahdollista? Onko kyse adoptiosta? Kuka on lapsen isä/äiti? Kuka syn-
nyttää? Mistä siittiöt tulevat? Mikä on lapseni puolison rooli? Kysymykset ovat 
sallittuja, mutta kaikkiin et välttämättä tule saamaan vastausta. Osa perheistä 
haluaa pitää omana tietonaan joitain yksityiskohtia, kuten esimerkiksi sen, onko 
lapsi saanut alkunsa lapsettomuusklinikalla vai kotioloissa.

MITÄ AIKUINEN LAPSI ODOTTAA VANHEMMALTAAN, KUN ON 
ITSE TULOSSA VANHEMMAKSI?

- Ilon ja onnen jakamista

- Tukea ja kokemuksia

- Muistoja ja ajatuksia

- Tunnetta siitä, että lapsenlapsi on odotettu ja tervetullut per-
heeseen ja sukuun



Isovanhemmuuden toteutuminen ei riipu biologiasta tai juridiikasta. Tulevan iso-
vanhemman voi silti olla vaikea luottaa, että hänelle on todella tulossa paikka 
syntyvän lapsen elämässä, jos hän ei ole tulokkaalle biologista sukua. Epävar-
muuden tunne on ymmärrettävä ja siitä voi puhua ääneen. Tällainen epäilys voi 
kuitenkin tuntua tulevasta ei-biologisesta vanhemmasta ikävältä ja loukkaaval-
ta. Isovanhemmuuteen liittyviä tuntoja kannattaakin ehkä pohtia myös muiden 
kuin oman lapsen kanssa.

Monet lapset niin valtakulttuurin sisällä kuin sateenkaariperheissäkin saavat 
tänä päivänä alkunsa lahjoitussoluilla, ja myös kaikki adoptioperheet voivat 
kertoa, ettei sen paremmin vanhemmuus kuin isovanhemmuuskaan synny 
geeneistä. Oleellisia ovat kohtaamiset ja kiintymyksen tunteet todellisissa arjen 
tilanteissa. Sateenkaariperheen lapset ovat valmiita ottamaan isovanhempan-
sa omikseen riippumatta siitä, kantavatko näiden geenejä vai eivät. 

Kun perheeseen kuuluu useampia kuin kaksi aikuista – esimerkiksi muita van-
hemmuuskumppaneita tai siemenen luovuttaja tai synnyttäjä, tai useampia ra-
kastettuja – voi näihin perinteisestä ydinperhenäkökulmasta ylimääräisiltä vai-
kuttaviin ihmisiin olla vaikea suhtautua. Oman lapsen puoliso tuntuu ehkä jo 
tutulta, mutta pitääkö nyt tutustua taas uusiin ihmisiin? Kuten vanhemmatkin, 



löytävät isovanhemmat roolinsa ja paikkansa vähitellen kun lapsi on syntynyt 
ja kun perhedynamiikka alkanut muodostua. Siihen asti tärkeintä on opetella 
näkemään tuleva perhe perheenä – kaikkine perheenjäsenineen.

Joskus isovanhemmat kertovat muulle suvulle ja ystävilleen vuolaasti ja läm-
möllä heterolastensa lapsista, mutta sateenkaariperheen lapsi jätetään mainit-
sematta. Tällainen valikoiminen viestittää sateenkaariperheen vanhemmalle, 
että hänen lapsensa ei ole yhtä toivottu tai arvokas kuin sisaruksen lapsi – ja 
lapsenlapselle siitä, että serkut ovat enemmän osa perhettä ja sukua kuin hän 
itse.

Välillä kuulee kerrottavan sukulaisista, jotka kohtelevat samassa sateenkaari-
perheessä kasvavia sisaruksia eri tavoin, koska yhden kanssa ollaan biologista 
sukua ja toisen kanssa ei. Biologisen lapsenlapsen suvulle ominaisia piirteitä 
ihmetellään ja ihastellaan ja häneen halutaan tutustua aktiivisesti, mutta ei-bio-
logiseen lapsenlapseen pidetään enemmän etäisyyttä. Joskus tällainen erotte-
leva kohtelu on tiedostamatonta, mutta se tuntuu joka tapauksessa loukkaaval-
ta sekä sivummalle jäävästä sisaruksesta että koko perheestä.

VÄLTÄ NÄITÄ:

- ”Sitten kun se Lauran/Laurin lapsi syntyy…”

Lapsi on molempien/kaikkien vanhempiensa lapsi riip-
pumatta biologiasta tai juridiikasta.

- ”Kun minusta nyt tulee tällainen mummipuoli/ukkipuoli”

Kun lapsi syntyy sateenkaariperheeseen, myös isovan-
hemmat ovat ihan kokonaisia isovanhempia, eivät puo-
likkaita. Tilanne on toinen, jos kyseessä on eron jälkeen 
rakentuva uusperhe.



Sateenkaariperheen läheiseksi

Sateenkaariperheessä lasta odottava toivoo lähipiiriltään yleensä samanlaisia 
reaktioita ja samanlaista tukea kuin kuka tahansa lasta odottava perhemuo-
dosta riippumatta. Hän ei ehkä malta juuri muusta puhuakaan kuin tulevasta 
lapsesta, ja kertoo odotukseen liittyvistä asioista ja tulevaisuuden suunnitelmis-
ta mielellään kysyttäessä ja välillä kysymättäkin. Toisaalta sateenkaariperhettä 
perustavaa ihmistä saattaa jännittää tai pelottaa asian puheeksi ottaminen lä-
heisten kanssa. Kyseessä on jälleen kerran yksi kaapista tuleminen – yksi uusi 
tilanne, jossa voi kohdata torjuvan tai hämmentyneen reaktion.

Jotkut perheiden tekemät ratkaisut ja järjestelyt voivat läheisten näkökulmasta 
vaikuttaa yllättäviltä tai hämmentäviltä. Miksi lapsen asuminen jaetaan jo pie-
nestä pitäen kahden kodin välille? Miten lapsi voi muuttaa jo vauvana pois syn-
nyttäjänsä luota isien kotiin? Onko järkevää ryhtyä ehdoin tahdoin vanhemmak-
si yksin, ilman parisuhdetta? Mitä kolmen vanhemman läsnäolo lapsen arjessa 
käytännössä merkitsee? Mikseivät äidit kerro sukusolujen luovuttajan nimeä 
ystävilleen ja läheisilleen?

Silloinkin kun valinnat hämmentävät läheisiä, kannattaa muistaa, että van-
hemmiksi ryhtyvät ihmiset ovat useimmiten miettineet ja harkinneet asiat läpi 
todella perusteellisesti ja moneen kertaan. Yleensä sateen- kaa- r i -
perheetkin tekevät ratkaisunsa ennen kaikkea ajatellen 
tulevaa lastaan ja sitä, mikä olisi kaikkien osapuolten 
kannalta paras tapa toimia. 

Sateenkaariperhettä perustettaessa joudutaan mietti-
mään monia sellaisia kysymyksiä, jotka heteroperheis-
sä ratkeavat huomaamatta. Kun perhemuoto vastaa 
kulttuurisia oletuksia ja normeja, tällaisia teemoja ei 
ole yleensä tarpeen tai pakko erikseen pohtia:

Haluanko lapselle ensisijaisesti ydinperheen vai 
molempia sukupuolia olevia vanhempia?

Jos lapselle halutaan sekä isä että äiti, tarkoit-
taa se samaa sukupuolta olevien parien kohdal-
la yleensä myös sitä, että lapsella on useampia 
kuin kaksi vanhempaa ja usein myös useampia 
kuin yksi koti.



Haluanko jakaa vanhemmuutta kenenkään kanssa, jos minulla ei ole parisuh-
detta?

Perheen ei aina tarvitse rakentua kahden aikuisen välisen rakkaus- ja sek-
sisuhteen ympärille. Yhä useammat sinkut päättävät perustaa perheen 
hyvän ystävän kanssa. Mikä painaa vaakakupissa eniten: selkeys ja yksin-
kertaisuus, oma biologinen kello, itsenäisyys, yksinäisyyden pelko, kysy-
mys jaksamisesta, jakamisen ilo, vallitseva parisuhdeoletus?

Haluanko kasvattaa lapsen pienestä pitäen tuntemaan koko biologisen alkupe-
ränsä?

Klinikalla luovutetuilla sukusoluilla alkunsa saanut lapsi saa tietää luovut-
tajan henkilöllisyyden 18 vuotta täyttäessään. Jotkut perheet pitävät tätä 
liian myöhäisenä ajankohtana ja etsivät siksi luovuttajan tuttavapiiristään. 
Tutullakaan luovuttajalla ei silti ole perheessä välttämättä isän roolia, vaan 
luovuttaja voi olla mitä tahansa muutakin nimen ja valokuvan yhdistelmästä 
pari kertaa vuodessa kyläilevään tuttavaan ja hyvinkin läheiseen setään tai 
kummisetään.

Myös lapsi itse vaikuttaa kasvaessaan perheen ratkaisuihin ja hänellä on sa-
nansa sanottavana. Lapsi voi esimerkiksi mieltää tuntemansa sukusolujen luo-
vuttajan paljon enemmän tai vähemmän isäksi kuin mitä perhe on alun perin 
ajatellut.

On iso luottamuksen osoitus, kun sateenkaariperhettä perustava osoittaa halua 
keskustella tämäntyyppisistä teemoista läheisensä kanssa. Näiden kysymysten 
äärellä kaivataan ennen kaikkea sitä, että asioista voi puhua avoimesti, että 
läheisiltä ei tarvitse salata tehtyjä ratkaisuja tai niiden taustoja, ja että läheiset 
ymmärtävät ja hyväksyvät tehdyt ratkaisut ja elävät mukana niin arjessa kuin 
juhlassakin – kuten minkä tahansa perheen muuttuvassa arjessa ja monenlai-
sissa elämäntilanteissa eletään.

Hyvän ystävän viesti sateenkaariperheelle voisi olla vaikka tämä:

Olen tässä ja seison rinnalla. 
Vaikka olisin eri mieltä jostain 
ratkaisusta, olen silti tukena.



Sateenkaariperheen sukupuu



Kirjoita tai piirrä puuhun lapsen perheenjäsenet ja tärkeät ihmiset.   
Näitä voivat olla paitsi vanhemmat ja sisarukset, 

myös esimerkiksi vanhempien puolisot, 
 isovanhemmat, muut läheiset  
sukulaiset, kummit tai ystävät.



Faktoja sateenkaariperheistä

Sateenkaariperheiden ja niiden elämäntilanteiden tilanteiden kirjo on laaja. 
Naisparin tai miesparin perheiden lisäksi joukkoon mahtuu monenlaisia yksin-
huoltaja- ja uusperheitä, ystävysten perustamia perheitä sekä perheitä, joissa 
vanhemmuus jaetaan kolmen tai neljän aikuisen kesken. Vaikka laki mahdollis-
taa juridisen vanhemmuuden vahvistamisen myös kahdelle samaa sukupuolta 
olevalle aikuiselle, jää iso osa sateenkaariperheistä näkymättömiin niin lainsää-
dännössä kuin tilastoissakin.

Jokaisella perhemuodolla on omat haasteensa ja omat vahvuutensa. Tutkimuk-
set viimeisten 40 vuoden ajalta osoittavat kuitenkin, että esimerkiksi kahden 
äidin perheessä elävät lapset voivat keskimäärin yhtä hyvin ja yhtä huonosti 
kuin äidin ja isän perheessä elävät lapset. Se, että lapsi on syntynyt kahden 
äidin perheeseen, ei vaikuta haitallisesti lapsen sosiaaliseen, emotionaaliseen 
tai seksuaalisuuden kehitykseen. Vanhemmuuden pulmat ja ilot ovat sateen-
kaariperheissä pitkälti samanlaisia kuin muissakin perheissä, mutta kulttuurinen 
hetero-oletus, perheeseen ja sukupuoleen liittyvät normit ja yleinen asenneil-
mapiiri vaikuttavat perheen kohtaamisiin, ja lainsäädännön puutteet voivat mo-
nimutkaistaa arkea.

Valtaosaa sateenkaariperheistä yhdistää se, että vanhemmuus on tarkkaan har-
kittua ja sitoutunutta. Koska kulttuuristamme puuttuvat lähes kokonaan samas-
tumiskohteet ja roolimallit sateenkaariperheen vanhemmuuksille, monet seksu-
aali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset miettivät valmiista malleista 
vapaina, millaisina vanhempina ja millaisessa perhekokonaisuudessa haluavat 
itsensä nähdä. Näin syntyy myös perhemuotoja, joita valtaväestön keskuudes-
sa ei juuri näy: esimerkiksi naisparin ja miesparin yhteisiä neljän vanhemman 
perheitä, sekä miesparin ja yksittäisen naisen tai naisparin ja yksittäisen mie-
hen kolmen vanhemman perheitä. Tällaisia perheitä kutsutaan sateenkaariper-
heiden omissa keskusteluissa usein leikkisästi kolmi- ja neliapilaperheiksi.

Suomessa arvioidaan elävän tuhansia sateenkaariperheitä, ja määrä on koko 
ajan kasvussa. Perheitä asuu ympäri maan niin suurissa kaupungeissa kuin 
maaseudullakin Hangosta Inariin ja Kokkolasta Imatralle.



Suvun ja sukulaisuuksien merkitykset vaihtelevat perheestä toiseen ja myös 
perheenjäsenten välillä. Silloinkin kun sukulaisia on vähän tai heidän kans-
saan ei ole tiivistä yhteyttä, voi esimerkiksi sukupuun hahmottelu olla tärkeää. 
Myös lapselle voi olla merkityksellistä nähdä itsensä osana sukunsa tai suku-
jensa tarinaa, tai tuntea olevansa kotoisin jostakin.

Ystävien ja perhetuttujen merkitys niin perheen lapsille kuin aikuisillekin on 
sukulaisuuksien sisältöjä selvempi: hyvät ystäväsuhteet ovat parhaimmillaan 
valtava voimavara, ja auttavat myös kriisiaikojen lävitse.

Sinulla on väliä. Sinua tarvitaan. Anna itsellesi 
mahdollisuus olla sateenkaariperheelle tärkeä läheinen.




