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Pro gradu -tutkielman aiheena on postmoderni sukupuoliteoria, joka nousi esiin 1980-
luvulla  ja  on  ollut  sen  jälkeen  vilkkaan  keskustelun  kohteena  sukupuolen 
tutkimuksessa.  Sukupuolien  ymmärretään  tämän  käsityskannan mukaan  määrittyvän 
paljon  moniulotteisemmin  kuin  essentialistinen  ja  biologisia  seikkoja  painottavat 
perinteiset  käsitykset  sukupuolesta.  Tutkielmassa  selvitetään,  millä  perusteilla 
postmoderniin  sukupuolikäsitykseen  voidaan  päätyä.  Kyseessä  on  eräänlainen 
genealogia,  jossa  seurataan  sukupuolen  käsitteen  kehittymistä  ja  hahmotetaan, 
minkälainen  ristiriitojen,  historian  ja  perustelujen  maasto  sukupuolen  ongelmaan 
liittyy. 

Tutkielmani  lähdeaineisto  muodostuu  pääasiassa  filosofian  piiriin  lukeutuvista 
teoksista.  Pyrkimykseni  on  kuitenkin  koota  yhteen  eri  tieteenaloilla  (  mm. 
sosiologiassa,  psykologiassa ja biologiassa) tehtyjä pohdiskeluja sukupuolesta,  joten 
tutkielmassa painottuu poikkitieteellinen ja historiallinen lähestymistapa. 

Tutkielmani  metodia  kutsun  teoreettiseksi  analyysiksi,  joka  perustuu  aikaisempaan 
tutkimukseen ja omaan aivotoimintaani. Tutkimusorientaationi pohjautuu sosiaaliseen 
konstruktionismiin,  jonka  mukaan  todellisuus  rakentuu  ihmisten  välisessä 
vuorovaikutuksessa.  Sen  mukaan  ei  ole  mitään  diskursiivisesti  autonomisia, 
neutraaleja  tietämyksiä,  vaan  jopa  kaikkein  konkreettisimmat  tosiseikat  ovat 
sosiaalisesti rakentuneita. 

Tutkielmassa  on selvennetty sukupuolen käsitettä  ja siihen liittyviä  muita  käsitteitä 
(esim. sukupuolirooli, sukupuoli-identiteetti ja seksuaali-identiteetti) jakamalla käsite 
useisiin  eri  tasoihin  tai  aspekteihin.  Erottelu  biologiseen  (sex)  ja  sosiaaliseen 
sukupuoleen  (gender)  on  perusjako,  joka  jaetaan  edelleen  useiksi  alatasoiksi. 
Sukupuoleen  kasvamisen  kulttuurishistoriallinen  analyysi  johdattaa  pohtimaan 
"luonnollisen" ja "normaalin" käsitteitä,  mikä puolestaan antaa välineitä tulkita sitä, 
miksi  länsimaisen  tieteen  valossa  feminiinisyys  ja  maskuliinisuus  usein  näyttävät 
universaaleilta käsitteiltä.

Biologisen  sukupuolen  käsitteen  analyysin  johtopäätöksenä  on  puolestaan  se,  että 
ihmisen  niin  sanottu  biologinen  sukupuolikin  on  hyvin  moniselitteinen:  "mies"  ja 
"nainen" eivät ole olemassa biologisellakaan tasolla muuttumattomina ja eroteltavina 
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entiteetteinä.  Ihminen  on  monisukupuolinen  laji,  jonka  sukupuolisuus  on  jatkumo. 
Myös länsimaisen kulttuurin historia sisältää erilaisia sukupuolikäsityksiä, jotka ovat 
vaihdelleet  maittain  ja  muotivirtausten  mukaan.  Sukupuolten  keskinäiset  suhteet 
nykyisessä  länsimaisessa  sukupuoli-ideologiassa  voidaan  tiivistää  termeihin 
komplementaarisuus, polaarisuus, relationaalisuus, hierarkisuus ja heteroseksistisyys.

Tutkielmassa tuodaan esiin, että sukupuoli-ideologian normatiivista halu/ruumis/rooli -
yhdistelmää  on  mahdollista  rikkoa  sekä  miten  ja  keiden  kautta  se  toteutuu. 
Valtakulttuuri  on kuitenkin  historian  kuluessa  joko kriminalisoinut,  medikalisoinut, 
tehnyt  naurunalaiseksi  tai  sivuuttanut  omista  normeistaan  poikkeavat  identiteetit. 
Analyysi  sosiaalisesti  rakentuneesta  sukupuolesta  johtaa  pohtimaan  näkemystä,  että 
sukupuoli  ei  sijaitse  ruumiissa  eikä  psyykessä,  vaan  rakentuu  jatkuvasti  arjen 
toiminnassa  ja  sosiaalisissa  prosesseissa.  Se  että  sukupuolten  välille  löydetään 
biologisia,  psykologisia ja sosiaalisia  eroja,  on seurausta sukupuolen ajattelemisesta 
kahtena  eikä  siitä,  että  kyseiset  erot  itsessään  tekisivät  sukupuolen  kahdeksi. 
Sukupuolen  ja  seksuaalisuuden  yhteys  ei  myöskään  ole  itsestäänselvä  ja 
"luonnollinen",  vaan  sosiaalisesti  rakennettu  ja  ylläpidetty.  Toistolla  tuotetaan 
normaliteetteja  ja  luonnollisuuksia,  joista  tulee  totuuksia.  Tutkielmassa  päädytään 
ajatukseen, että sukupuoli on oikeastaan enemmän verbi kuin substantiivi. 

Avainsanat:  sukupuoli  – postmoderni sukupuoliteoria – ihminen monisukupuolisena 
lajina – sukupuolikäsitysten kulttuurinen vaihtelu
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1. JOHDANTO

1.1. Tutkimuksen aihe ja tausta

Sukupuoli on ollut filosofisen kiinnostuksen kohteena todennäköisesti niin kauan kuin 

ihminen on filosofiaa harjoittanut. On selvää, että näin pitkään sukupuolen filosofian 

historiaan mahtuu monenlaista pohdintaa ja hyvinkin erilaisia näkemyksiä sukupuolista. 

Ihmisen sukupuolta koskevaa käsitystä on länsimaissa hallinnut pitkään näkemys, jonka 

mukaan sukupuolia on kaksi, mies ja nainen, jotka määräytyvät biologisilla tekijöillä. 

Tällaista  sukupuolikäsitystä  vastaan  nousi  1980-luvun  jälkipuoliskolla  niin  sanottu 

postmoderni  tai  postfeministinen sukupuolikäsitys,  jonka mukaan luonnontieteellinen 

sukupuolen  tarkastelu  ei  ole  riittävää,  vaan  sukupuolen  konstituutio  on  dikotomista 

mies/nainen-jaottelua  paljon  monimutkaisempi  ilmiö.  Keskeistä  postmodernissa 

sukupuolikäsityksessä  on  ajatus  sukupuolen  sosiaalisesta  rakentumisesta.  Tämä 

näkemys on  innoittanut naistutkimuksen tekijöitä ja lukijoita niin Yhdysvalloissa kuin 

Suomessa  ja  muualla  Euroopassa.  Naistutkimusta  voidaan  pitää  eräänlaisena 

kattokäsitteenä,  joka  sisältää  tasa-arvotutkimusta,  sukupuolten  välisten  suhteiden 

tutkimusta, miestutkimusta, gendertutkimusta sekä lesbo-, homo- ja queer-tutkimusta.

Sukupuolen  filosofia  on  kautta  historiansa  herättänyt  paljon  tunteita  ja  polemiikkia. 

Aihe nousee toistuvasti pintaan suomalaisessakin keskustelussa niin akateemisesti kuin 

laajemminkin.  Tuorein  julkinen  keskustelu  roihahti  maaliskuussa  2008  Helsingin 

Sanomien  yleisönosastolla,  jossa  tietokirjailija  Osmo  Tammisalo  kritisoi 

naistutkimuksen väitteitä epäselviksi ja ristiriitaisiksi. Hän viittaa vuonna 2006 yhdessä 

Jussi K. Niemelän kanssa julkaisemaansa pamflettiin, jonka mukaan osa naistutkimusta 

on  epätieteellistä  politikointia.  Hän  viittaa  myös  Suomen  Akatemian  asettamaan 

paneeliin,  joka  selvitti  naistutkimuksen  tilaa  Suomessa  vuonna  2002.  Selvityksen 

mukaan ala on tukeutunut muutamaan akateemiseen muoti-ilmiöön: postmodernismiin, 
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poststrukturalismiin,  diskurssianalyysiin  ja  dekonstruktionismiin,  jotka  Tammisalon 

mukaan  ohjaavat  tutkijoita  lähinnä  tyhjänpäiväiseen  toimintaan.  Naistutkimuksen 

dosentti  Tuula  Juvonen  otti  kantaa  tähän  provosoivaan  väitteeseen  ja  pyrki 

perustelemaan  näiden  niin  sanottujen  muoti-ilmiöiden  tutkimuksellista  mielekkyyttä. 

Seuraavaksi kantansa puolesta tai vastaan esittivät Kristiina-instituutin tutkija Annamari 

Vänskä  ja  dosentit  Risto  Pitkänen  ja  Sara  Heinämaa.  Sukupuolen  filosofia  on  mitä 

ilmeisemmin aiheena yhä ajankohtainen ja moniselitteinen.

Tutkielmassa on tarkoitus selvittää, mistä on kysymys tässä kiihkeitäkin äänenpainoja 

herättävässä  postmodernissa  sukupuolikäsityksessä.  Tähän  kysymykseen  vastataan 

tutkimalla,  miten  ja  millä  perusteella  postmoderniin  sukupuolikäsitykseen  voidaan 

päätyä. Kyseessä on siis eräänlainen genealogia, jossa seurataan sukupuolen käsitteen 

kehittymistä  aina  nykytilanteeseen  saakka.  Tarkoitus  on  hahmottaa,  minkälainen 

ristiriitojen, historian ja perustelujen maasto sukupuolen ongelmaan liittyy. 

Sukupuolta  koskeva  tutkimus  ja  pohdiskelu  on  pitkälti  sirpaleina  eri  tieteenaloilla, 

mutta tässä tutkielmassa on kuitenkin pyrkimys muodostaa jonkinlaista kokonaisuutta 

tästä monitahoisesta aiheesta. Mielenkiintoni takana ovat myös omakohtaiset havaintoni 

ja ihmettelyni, joten aihe valikoitui luontevasti kiinnostukseni kohteeksi.

1.2 Tutkimusmenetelmä, aineisto ja tutkimuksen rakenne

Tutkielmani  lähdeaineisto,  josta  pyrin  löytämään  vastaukset  edellä  mainittuihin 

kysymyksiin, muodostuu pääasiassa filosofian piiriin lukeutuvista teoksista. Mukana on 

myös jonkin verran sosiologiaa, psykologiaa ja biologiaa, johtuen aiheen tieteenalojen 

rajat  ylittävästä  luonteesta.  Tästä  syystä  myös  lähdeaineisto  on  väistämättä  laaja  ja 

rönsyilevä. Tarkoitus on lähestyä sukupuolen ongelmaa eri puolilta, toistonkin riskillä. 
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Työssä on pyritty käyttämään samankin tiedon lähteenä useampia tekstejä, jotta lähde 

suhteutuu toisiin samaa aihetta käsitteleviin teksteihin. Osa voi tuntua epäolennaisilta, 

mutta  ne on otettu  mukaan,  koska työ rakentuu  loppujen lopuksi  pienistä  muruista. 

Tällainen aiheen ja lähteiden rajaus on ollut tietoinen valinta, ja toivon, ettei työ    sen 

tähden vaikuta pelkältä laajalta pintaraapaisulta. Lähdekirjallisuus on pääasiassa 1990-

luvun alkupuoliskolta, koska silloin sukupuolen teoretisoinnissa tapahtui selkeä muutos, 

jopa paradigman vaihdos, postmodernin näkemyksen yleistyessä nopeasti.

Tutkielmani metodia voisi sanoa teoreettiseksi analyysiksi, joka perustuu aikaisempaan 

tutkimukseen  ja  omaan  aivotoimintaani  (ks.  Töttö  2004,  10).  Tutkimusorientaationi 

pohjautuu sosiaaliseen konstruktionismiin, jonka mukaan todellisuus rakentuu ihmisten 

välisessä  vuorovaikutuksessa.  Tämän  lähestymistavan  mukaan  ei  ole  mitään 

diskursiivisesti  autonomisia,  neutraaleja  tietämyksiä,  vaan  jopa  kaikkein 

konkreettisimmat  tosiseikat  ovat  sosiaalisesti  rakentuneita.  Eri  tieteenaloilta  voi 

nykyään  tavata  käsitystä,  jonka  mukaan  tieto  ei  niinkään  jäljennä  olemassaolevaa 

todellisuutta vaan konstruoi, rakentaa sitä. Yksi konstruktionistisista suuntauksista on 

dekonstruktionismi, joka pyrkii todellisuuden konstruoidun perusluonteen kuvaamiseen. 

Se  purkaa  eli  dekonstruoi  inhimillisiä  käytäntöjä,  eli  osoittaa  minkälaisiin  itsestään 

selvinä pidettyihin esioletuksiin ne perustuvat. Näin voidaan osoittaa näiden käytäntöjen 

ja  rakenteiden  sopimuksenvarainen  luonne.  Dekonstruktionismi  pyrkii  niin  sanotun 

aidon subjektin  kumoamiseen:  se  mitä  on totuttu  kutsumaan subjektiksi,  onkin vain 

erilaisten diskurssien leikkauspiste, alituisessa muutoksessa oleva heijastepinta. Koska 

inhimillinen todellisuus on sosiaalisesti rakentunutta, se voitaisiin myös rakentaa toisin. 

(Aittola & Raiskila 1994, 226-231)

Tutkielmassani  on  myös  muita  gendertutkimukselle  tyypillisiä  piirteitä,  kuten 

poikkitieteellisyys  ja  historiallisuuden  huomioiminen.  Pidän  poikkitieteellisyyttä 
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tärkeänä, kun tutkitaan sukupuolen kaltaista monimutkaista ilmiökokonaisuutta,  jossa 

tarvitaan  syntetisoivia  näkökulmia.  Tulkintani  ovat  gendertutkimuksen  tapaan 

provosoivia ja subjektiivisesti sitoutuneita. Käsitän myös sen tosiasian, että olen itsekin 

sekä sitoutunut tutkimiini sosiaalisiin suhteisiin että toisaalta näiden suhteiden tuottama. 

Mutta totean Nietzschen sanoin, että "on olemassa vain perspektiivistä näkemistä, vain 

perspektiivistä 'tietämistä'" (Nietzsche 1969, 117). Tulkintani ovat siten subjektiivisia, 

ja toisesta näkökulmasta tarkasteltuna voi olla löydettävissä erilaisia elementtejä.

Sekä tekstissä että lähdeluettelossa käytän viittaamieni henkilöiden etunimien kohdalla 

pelkkää alkukirjainta. Tällä valinnalla olen halunnut häivyttää kirjoittajien sukupuolta, 

jotta kirjoittajan oma mieheys tai naiseus ei vaikuttaisi tahattomastikaan siihen, miten 

hänen  ajatuksiaan  tulkitaan.  Lähdeluettelossa  on  mukana  myös  teoksia,  joihin  on 

viitattu lähteinä vain kertaalleen. 

Tutkielmassa  lähdetään  liikkeelle  sukupuolen  filosofisten  lähtökohtien  pohtimisesta, 

lähinnä  essentialistisen  ja  konstruktionistisen  sukupuolen  käsitteen  taustoja  ja 

keskinäistä  suhdetta  tutkimalla  (luku 2).  Sukupuolen käsitteen eri  tasoja  sekä siihen 

läheisesti liittyviä muita käsitteitä puretaan ja selvennetään luvussa 3. Tämän jälkeen 

käsitellään  sukupuoleksi  tulemista  sosialisaatioprosessina  ja  sukupuoliroolien 

moninaisuutta niin eri kulttuureissa kuin länsimaisenkin kulttuurin historiassa (luku 4). 

Tässä  yhteydessä  analysoidaan myös  "luonnollisuuden"  ja  "normaaliuden"  käsitteitä. 

Näiden  käsitteiden  avulla  päästään  viidenteen  lukuun,  joka  painottuu  biologiaan  - 

geeneihin,  hormoneihin  ja  aivoihin  -  sukupuolen  näkökulmasta,  sekä  biologian  ja 

kulttuurin  keskinäiseen  vaikutukseen.  Kulttuurin  teema  jatkuu  luvussa  6,  jossa 

analysoidaan  länsimaisen  kulttuurin  vallitsevaa  sukupuoli-ideologiaa  ja  sen 

ylläpitämistä, sen nais- ja mieskuvaa ja heteroseksuaalista pakkoa. Luvussa 7 pohditaan 

edellä  käsitellyn  sukupuoli-ideologian  asettamien  rajojen  ylittämistä  ja  tullaan 
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postmoderniin  sukupuolen käsitteeseen.  Tämän lisäksi  luvussa tuodaan esiin  joitakin 

kriittisiä kommentteja, joita postmodernista sukupuoliteoriasta on esitetty. Tutkielman 

viimeisessä  luvussa  kootaan  tiivistetysti  yhteen  tutkielman  sisältö  ja  vastaukset 

tutkimuskysymyksiin.
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2. SUKUPUOLEN KÄSITTEEN FILOSOFISET LÄHTÖKOHDAT

Tässä luvussa on tarkoitus käsitellä sitä, miten sukupuoli on filosofiassa perinteisesti 

ymmärretty.  Sukupuolen  filosofiassa  voidaan  erottaa  kaksi  toisistaan  poikkeavaa 

perusnäkemystä, joita yleensä nimitetään essentialismiksi ja konstruktionismiksi. Nämä 

sukupuolen  ontologian  kaksi  filosofista  perusnäkemystä  on  ymmärretty  usein 

vastakkaisiksi  toisilleen.  Tutkielmassani  käytän  näitä  käsitteitä  karkeahkoina 

yleisnimikkeinä  joukolle  essentialistisia  ja  konstruktionistisia  näkemyksiä,  sillä  tässä 

yhteydessä  ei  ole  mielekästä  sotkeutua  erilaisiin  essentialismeihin  ja 

konstruktionismeihin,  koska niiden pääpiirteet  ovat mielestäni tarpeeksi yhteneväisiä. 

Tässä  luvussa  esitellään  sekä  essentialistista  (luku  2.1)  että  konstruktionistista 

sukupuolen käsitettä  (luku 2.2.),  niiden  taustaa filosofian historiassa (luku 2.3) sekä 

molempien käsitteiden keskinäisen suhteen ongelmia (luku 2.4). 

Kiista, usein umpikuja, essentialismin ja konstruktionismin kannattajien välillä on ollut 

olemassa  läpi  sukupuolta  koskevan  keskustelun.  Tämä  vastakkainasettelu  on  yhä 

ajankohtainen  (ks.  esim.  Fuss  1989;  Badinter  1992)  ja  tulee  ilmeisesti  jatkossakin 

olemaan. Kiista oli kuumimmillaan 1980-luvulla, ja se näyttää päätyneen samanlaiseen 

ratkaisemattomaan  tilaan  kuin  1920-  ja  1930-luvuilla  antropologiassa  käyty  kiista 

perimän  ja  ympäristön  vaikutuksesta  (Löfström  1993,  285).  Kyseessä  on  siis 

sukupuolikeskusteluun osallistuvien keskenään erilaiset lähtöoletukset, joiden pohjalta 

keskustelua  käydään.  Toisaalta  esimerkiksi  postmodernin  teorian  mukaan  tämä 

vastakkainasettelu  on  jo  ylitetty  ja  siten  ohitettu.  Tämä  ei  täysin  pidä  paikkaansa, 

ainakaan  muualla  kuin  postmodernissa  dekonstruktiossa,  joka  tavallaan  edustaa 

äärimmäistä  konstruktionismia.  Ja  vaikka  akateemiselta  kannalta  kiista  olisikin  jo 

ohitettu, sen poliittinen ulottuvuus on ainakin yhä ajankohtainen (emt., 285).

Kiista pysyy ajankohtaisena myös syystä, jonka E. Badinter muotoilee näin:

Toisin kuin saattaa näyttää, kyse ei ole vain vanhakantaisten ja 
nykyaikaisten,  perinnettä  korostavien  ja  liberaalien  välisestä 
väittelystä:  kysymys  asettaa  toisiaan  vastaan  myös  aikamme 
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feminismin  kaksi  valtavirtaa,  jotka  kumpikin  pyrkivät 
löytämään  perustan  sukupuolten  tasa-arvolle  -  toinen  niiden 
ehdottomasta  kaksijakoisuudesta,  toinen  niiden 
samanlaisuudesta ja inhimillisten sukupuolten moninaisuudesta. 
(Badinter 1993, 41)

Filosofian  kohdalla  eräs  ongelma  lienee  siinä,  että  filosofia  on  sektoroitunut 

erityisfilosofioiksi,  joista sukupuolen filosofia on yksi. Sitä harjoittavat ja harrastavat 

feminismistä,  gender-tutkimuksesta,  queer-tutkimuksesta  ja  homo-  ja 

lesbotutkimuksesta  kiinnostuneet  tutkijat,  mutta  heidän  tutkimuksensa  ei  välttämättä 

kohtaa laajempaa filosofista yhteisöä. Siten sukupuolta koskevat kysymykset saattavat 

jäädä esimerkiksi akateemisissa filosofian opinnoissa klassikkofilosofien varaan, jotka 

perinteisesti  käsittelivät  paljonkin  sukupuolisuutta.  Se  oli  keskeinen  aihe  lähes 

jokaisella filosofilla Antiikin Kreikasta 1200-luvulle (Allen 1985, 474) - valitettavasti 

vain  sellaisesta  asetelmasta  käsin,  jossa  miesfilosofi  (Ihmisen  normi)  pohti  naisen 

(poikkeama Ihmisen normista, yleensä vähemmän kuin Ihminen) kummallista olemusta 

(Di  Quinzia  1993,  3).  Tällaista  sukupuolen  filosofiaa  edustavat  Nietzsche, 

Schopenhauer,  Locke,  Hegel,  Kant,  Mill,  Rousseau,  Aristoteles  jne.  Suomalaisessa 

filosofiassa vastaavaa pohdintaa löytyy esimerkiksi Snellmanilta ja Karkamalta (Nenola 

1989, 25). Kirjaimellisestikin "antiikin aikaiset" käsitykset sukupuolesta elävät ja voivat 

jopa hyvin.

2.1 Essentialistinen sukupuolen käsite

Essentialismi, josta käytetään myös nimitystä differentialismi (esim. Badinter 1993, 41), 

on olemusajattelua, uskoa sisäsyntyisiin kategorioihin, jossa naiseus ja mieheys nähdään 

annetuiksi  ominaisuuksiksi.  Siinä  toimii  oletus,  että  ihmisen  tietoisuus,  luonne, 

taipumukset  ym. rakentuvat  sukupuolisen ruumiin  pohjalta,  ikään kuin fysiologiselle 

ruumiille  olisi  olemassa  psyykkissosiaaliset  vastineensa.  Essentialismi  pohjautuu 

biologiseen determinismiin: väitteeseen, että anatomiset ja fysiologiset erot, erityisesti 

reproduktiossa,  luonnehtivat  miehiä  ja  naisia,  ja  määräävät  maskuliinisuuden  ja 
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feminiinisyyden  merkityksen  sekä  naisten  ja  miesten  eri  asemat  yhteiskunnassa  (Di 

Quinzia 1993, 2)1.

Käsitys, että mieheyden ja naiseuden olemus määräytyy viime kädessä biologiasta, on 

noussut  uuteen kukoistukseen  E.  O.  Wilsonin  nimeen  liitetyn  sosiobiologian myötä. 

Sosiobiologit, Darwinin viimeiset perilliset, uskovat, ettei sukupuolia ole luotu elämään 

toistensa  kanssa,  vaan ainoastaan  huolehtimaan  lisääntymisestä.  (Badinter  1993,  42) 

Tällaista uskoa edustaa esimerkiksi  D. Symons teoksellaan  The Evolution of Human 

Sexuality (1980).

Usko todelliseen olemukseen,  joka on palautumattomin,  pelkistymättömin,  pysyvä ja 

siten  henkilön  tai  asian  olennainen,  perustava  rakenne,  edustaa  traditionaalista 

aristotelista  olemuksen  ymmärtämistä,  joka  on  yleinen  länsimaisessa  metafysiikassa 

(Fuss  1989,  2).  Maskuliiniset  ja  feminiiniset  piirteet  käsitetään  biologispohjaisiksi 

universaaleiksi.  Tällainen  on  esimerkiksi  uskomus,  että  miehet  ovat  testosteronin 

vaikutuksesta  johtuen  välttämättä  aggressiivisempia  kuin  naiset.  Essentialistiset 

naiseuden ja mieheyden käsitteet  sisältävät ominaisuuksia,  jotka ovat riippumattomia 

kulttuurisista  eroista.  Tämän teorian mukaan vastasyntyneen lapsen psykososiaalinen 

neutraalius on väärinkäsitys, sillä lapsi syntyy sukupuoleensa (Dickason 1977, 80).

Essentialismissa  voidaan  lisäksi  erottaa  kaksi  historiallisesti  merkittävää,  toisistaan 

poikkeavaa  ajattelutapaa  naisen  ja  miehen  välisistä  eroista:  olemusteoreettinen  ja 

vajavuusteoreettinen.  Tässä  yhteydessä  olemusajattelu  merkitsee  sitä,  että  molempia 

sukupuolia voidaan luonnehtia käsitteellisesti toisistaan riippumattomalla tavalla, koska 

on  olemassa  ajallisesti  muuttumattomia  ja  toisistaan  irrallisia  miehen  ja  naisen 

ominaisuuksia.  Sen  sijaan  vajavuusteorian  mukaan  naisen  luonteen  tunteminen 

edellyttää  miehen  luonteen  tuntemista,  sillä  nainen  käsitetään  epätäydelliseksi  ja 

puutteelliseksi mieheksi. (Patoluoto 1986, 253)

1Edellä  mainittu  luonnehdinta  ei  toimi  ranskalaisessa  eksistentialismin  sävyttämässä  keskustelussa 
(Kuykendall  1991,  212).  Eksistentialismissa  olemus,  essence,  tarkoittaa  olemassaolon,  existence 
vastakohtaa  (ks.  Schifres  1984,  56),  eikä  sen merkitys  ole  sama kuin esimerkiksi  englanninkielisessä 
keskustelussa. Käytän essentialismin käsitettä yleiseen angloamerikkalaiseen tapaan.
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Feministinen essentialismi syntyi 1970-luvun lopulla ja sen kannattajat ovat saattaneet 

joskus  kääntää  päälaelleen  essentialismille  tyypillisen  naisvihamielisyyden.  Jotkut 

heistä  uskovat  naisen  luontaiseen  ylemmyyteen,  joka  näkyy naisten  pasifismissa  ja 

yhteydessä luontoon,  äidinvaistossa  ja muissa  vastaavissa piirteissä  (Dickason 1977, 

80).  Essentialistiset  feministit  ovat  naisen  olemusta  etsiessään  alkaneet  uudelleen 

korostaa miesten ja naisten fyysisiä eroja ja nyttemmin myös nimenomaisesti naisellista 

tiedostamatonta.  äitiys  on  esitetty  naisten  todelliseksi  osaksi,  heidän  voimansa  ja 

onnensa  lähteeksi  ja  lupaukseksi  tämän  miesten  niin  huonosti  hoitaman  maailman 

uudistumisesta (Badinter 1993, 44). On feministejä, jotka katsovat, että miehet ja naiset 

ovat  lähinnä  ihmisen  kaksi  alalajia,  joiden  käyttäytymistyylit  ovat  perinnöllisesti 

erilaiset kulttuurista riippumatta (esim. Rossi 1977, 1-31). Vaikka vain harva feministi 

lukee  itsensä  essentialistien  joukkoon,  näkyy  essentialismi  vahvasti  joidenkin 

feministien oletuksessa siitä, että naiset muodostavat keskenään yhtenäisen ryhmän, ja 

miehet  samoin.  Oletukseen  kuuluu  käsitys  universaalista  sisaruudesta  (veljeydestä), 

jonka mukaan kaikki naiset (miehet)  aina ja kaikkialla tuntevat yhteenkuuluvuutta ja 

automaattisesti ymmärtävät toisiaan. Varsinaiset essentialistiset argumentit turvautuvat 

usein ontologiaan, joka on täysin kulttuurisen vaikutuksen ja historiallisten muutosten 

ulkopuolella (Fuss 1989, 3). Essentialismi määrittyy tyypillisesti vastakohdaksi naisten 

keskinäiselle  erilaisuudelle  ja  miesten  keskinäiselle  erilaisuudelle,  siis  vastakohdaksi 

ryhmän sisäisille  eroavaisuuksille,  joiden radikaalin  merkityksen essentialismi  yrittää 

kieltää (Fuss 1989, xii).

Feminismin viitekehyksessä on kuitenkin muistettava, kuten Rojola huomauttaa, ettei 

kaikki mikä näyttää biologiselta essentialismilta ole sitä. Varsinkin ranskalaisia écriture 

feminine -  teoreetikkoja  on syytetty biologisesta essentialismista  ymmärtämättä,  ettei 

‘ruumis’  heidän  diskurssissaan  merkitse  biologisesti  määriteltyä  ruumista,  vaan 

kulttuurista ruumista, jolla on kytkös biologiaan, mutta joka on tuotettu diskursiivisesti 

(Rojola 1996, 175). 

Sosiobiologia  ja  essentialistinen  feminismi  nojaavat  molemmat  biologiseen 

determinismiin  ja  päätyvät  usein  samanlaiseen  lopputulokseen:  jomman  kumman 
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sukupuolen pitämiseen toista parempana ja ylempänä. Mies ja nainen kohtaavat enää 

vain hedelmöityksen hetkellä. Badinterin mukaan se merkitsee välttämättä luonnon ja 

ihmisen  mahdollisuuksien  rajoittamista,  koska  kaikki  on  ennalta  määrättyä,  eikä 

mahdollisuuksia muutokseen ja luovuuteen ole (Badinter 1993, 47.)

Suurin  osa  vanhojen  klassikkofilosofien  sukupuolikäsityksistä  on  essentialismia 

parhaimmillaan eli pahimmillaan, niin olemusteoreettista kuin vajavuusteoreettistakin. 

Naiseen ei ole heidän näkemyksissään pätenyt se, mikä pätee mieheen, naiseus ei ole 

ollut ihmisyyttä2. Koska tieteelliset näkemykset ovat sidottuja aikaansa (Nenola 1989, 

21),  klassikot  ovat  aikansa  arkiajattelun  ja  aikansa  tieteellisten  käsitysten  pohjalta 

tehneet sukupuolen filosofiaansa, jota on käytetty myös selittämään ja puolustelemaan 

sukupuolten asemaa ja suhteita. Tämä on ollut kehäpäätelmä: arkielämässä vallinneet 

käytännöt  on  nostettu  perusteiksi  filosofialle,  jolla  sitten  on  perusteltu  ja  oikeutettu 

arkielämän käytännöt.  Miehiä miellyttävä valta oli  perusteltava olemuksilla:  mies oli 

kykenevä  ja  tarkoitettu  hallitsemaan,  nainen  puolestaan  palvelemaan.  Esimerkiksi 

Aristoteleen etiikassa naisen paikka on kotona miehen alamaisena, koska naisen aivojen 

rationaalisen  osan  harkitsevasta  osasta  puuttuu  auktoriteetti  (Mulgan  1977,  45). 

Vetoamalla sukupuolieroihin on tämä niin sanottu patriarkaalinen ideologia oikeuttanut 

sen, etteivät naiset ole pystyneet kehittämään kaikkia inhimillisiä kykyjään, ja sulkenut 

naiset  pois  sosiaalisesti  arvostetuista  aktiviteeteista  (Di  Quinzio  1993,  3).  Naisten 

sulkeminen pois sosiaalisesti arvostetuista aktiviteeteista tapahtuu usein estämällä nämä 

aktiviteetit  kokonaan joko suorasti tai epäsuorasti.  Toinen tapa sulkea naiset pois on 

jättää heidät esimerkiksi tieteen ja taiteen kaanonien ulkopuolelle. Tällöin naiset saavat 

toimia, mutta heidän työtään ei huomioida, eikä se kirjaudu jälkipolville. Näin syntynyt 

vääristävä,  miespainotteinen  historia  jättää  jälkeensä  käsityksen,  etteivät  naiset  ole 

tehneet  mitään  kovin  merkittävää.  Tästä  puolestaan  voidaan  vetää  johtopäätöksiä 

vaikkapa seuraavalla tavalla:

Naisia  ei  historian  kaanoneissa  juuri  näy,  koska  he  eivät  ole 
tehneet mitään merkittävää. He eivät ole tehneet, koska he eivät 

2 Klassikkofilosofien sukupuolikäsityksistä lisää, ks. Alanen, Haaparanta ja Lumme (1985) sekä Lloyd 
(2000).
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siihen kykene. Koska tämä kyvyttömyys näyttää olleen yleistä, 
se on varmasti olemuksellista. Jos se on olemuksellista, täytyy 
sen  päteä  vieläkin.  Siispä  naiset  ovat  yhä  perustaltaan  yhtä 
kyvyttömiä  sosiaalisesti  arvostettuihin  aktiviteetteihin  kuin  he 
ovat olleet menneisyydessä. 

Naisten  sulkeminen kaanonien ulkopuolelle  on toiminut  yhtä  lailla  filosofiassa kuin 

muillakin aloilla. Filosofian historiassa on vaikuttanut merkittäviä naisfilosofeja, joita 

historiikit  eivät  yleensä  mainitse.  Tällainen  oli  esimerkiksi  Aleksandriassa  vuosina 

370-415 elänyt  Hypatia,  joka opetti  matematiikkaa,  filosofiaa ja  tähtitiedettä.  Hänen 

elämänsä  on  hyvin  dokumentoitu  traagista  loppuaan  myöten:  joukko  fanaattisia 

munkkeja repi hänet kappaleiksi. (Hassi 1987, 42-43) Naisfilosofi ja kerettiläiset opit 

olivat  heille  ilmeisesti  liikaa.  Miehet  tietysti  ovat  mielellään  uskoneet  viisaiden 

filosofien  kertomaan  erinomaisuuteensa.  Naisilla  kesti  satoja  vuosia  oivaltaa,  että 

”tieteellisellä tosiasialla on sosiaalinen perusta” (Fleck 1979, sit. Treadwell 1987, 280), 

ja  että  miesfilosofien  naiskuva  liittyikin  vallankäyttöön,  joten  naisten  olisi  parempi 

alkaa itse määritellä itsensä. 

2.2 Konstruktionistinen sukupuolen käsite

Konstruktionismi  tai  konstruktivismi,  josta  käytetään  myös  nimitystä  aksidentalismi 

(esim.  Dickason  1977,  79)  asettuu  perinteisesti  essentialismin  kritiikiksi.  Se  hylkää 

biologisen determinismin eikä usko universaaliin mieheyteen ja naiseuteen. Mieheys ja 

naiseus  ovat  sen  mukaan  kulttuurisesti  ja  historiallisesti  vaihtelevan  sisältöisiä 

käsitteitä.  Tämän  relativistisuuden  perusteluna  käytetään  esimerkiksi  useita 

antropologisia  tutkimuksia,  kuten  M.  Meadin  tutkimuksia  eri  heimojen 

sukupuolikäsityksistä  ja  -rooleista  Uudessa-Guineassa (Mead 1963),  mistä  enemmän 

luvussa 4.3.

Konstruktionismi alkoi kehittyä 1950-luvulla, mutta vasta 1970-luvulla se alkoi nousta 

merkitttäväksi.  Sen  eräänä  vaikuttajahahmona  pidetään  edellä  mainittua  M.  Meadia, 

jonka tutkimukset ilmestyivät teoksena  Sukupuoli  ja luonne (Sex and Temperament) 
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ensimmäisen kerran vuonna 1935. Kuitenkin varmasti merkittävin vaikuttaja oli S. de 

Beauvoir, jota voidaan kutsua konstruktionistisen sukupuoliteorian äidiksi. Kuuluisalla 

teesillään  "naiseksi  ei  synnytä  vaan  tullaan"  (Beauvoir  1980,  154;  ranskankielinen 

alkuteos  v.  1949)  Beauvoir  hylkää  biologispohjaiset  olemukset  ja  väittää,  että 

ympäröivä kulttuuri muovaa psykososiaalisesti neutraalina syntyneestä lapsesta miehen 

tai naisen.

Siinä  missä  essentialistiselle  näkemykselle  sukupuoli  on  yksinkertaisesti  biologinen 

sukupuoli,  erottaa  konstruktionistinen  teoria  toisistaan  sukupuolen  eri  tasot,  kuten 

fyysisen sukupuolen (sex) ja ne psykologiset, sosiaaliset ja poliittiset merkitykset, jotka 

fyysisille sukupuolieroille on annettu yhteiskunnassa (gender). Beauvoirin periaate on 

tulkittu konstruktionistiseksi näkemykseksi, jonka mukaan sosiaalinen sukupuoli on se 

merkitys tai tulkinta, jonka biologinen sukupuoli saa yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Ja 

samalla lailla kuin missä tahansa merkkisuhteessa myös tässä merkin ja merkityn suhde 

on satunnainen ja muuttuva (Heinämaa 1992, 204). Selitykseksi sille, miten sukupuoli 

on sosiaalisesti rakentunut - miten fyysiset erot saavat erityisiä gender-merkityksiä - on 

käytetty useita teorioita, muun muassa sosiologisia käsitteitä rooleista ja sosialisaatiosta, 

psykoanalyyttisia  käsityksiä  identiteetin  kehityksestä,  marxilaisia  analyyseja 

sosiaalisista  suhteista  tuotannon  organisaation  funktiona,  kulttuuriantropologiaa, 

esimerkiksi strukturalistista analyysia naisten vaihdosta jne. (Di Quinzio 1993, 2).

Konstruktionismia  pidetään  leimautumisteorian  ja  symbolisen  interaktionismin 

sukulaisena  (Kitzinger  1987,  187)  ja  sen  juuria  löytyy  niin  lacanilaisesta 

psykoanalyysista  kuin  M.  Foucaultin  teorioista  (Löfström  1992,  14).  Feministinen 

konstruktionistinen  teoria  esittää,  että  maskuliinisuus  ja  feminiinisyys  eivät  ole  vain 

rakennettu erilaisiksi vaan myös eri tavoin arvostettuja. Maskuliinisuus toimii normina 

ja feminiinisyys on siten jotakin normista poikkeavaa (Di Quinzio 1993, 3).

Konstruktionistinen  teoria  väittää,  että  niin  sanottu  olemus  on  pelkkä  kulttuurinen 

konstruktio. Tämän antiessentialistisen teorian kannattajat tutkivat niitä monimutkaisia 

ja  yhteenpunoutuneita  prosesseja,  jotka  tuottavat  kaikki  "luonnolliset"  ja  "annetut" 
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objektit, siis esimerkiksi miten sukupuoli(erot) tuotetaan ja organisoidaan (Fuss 1989, 

2). Konstruktionismin mukaan mitään ei ole ennen sosiaalista ja poliittista, vaan kaikki 

on sosiaalisesti tuotettua. Esimerkiksi ruumista ja biologiaa on tuotettu muun muassa 

lääketieteellisillä  käytännöillä,  sukupuolitetuilla  ihanteilla  ja  niihin  pyrkivillä 

minätekniikoilla  (Wolf  1996).  Konstruktionismin  mukaan  sosiopoliittisille 

seuraamuksille ei voi asettaa "luonnollisia" selityksiä. 

Konstruktionistit  kieltävät  naisten  ja  miesten  yhtenäiset  luokat  sikälikin,  että 

identiteetissä  katsotaan  olevan  muitakin  vähintään  yhtä  oleellisia  aspekteja  kuin 

sukupuoli.  Identiteettiin  vaikuttavat  yhtä  lailla  rotu,  luokka,  ikä,  kansallisuus, 

seksuaalinen  orientaatio  ym.,  jotka  hajottavat  yhtenäistä  naisten  ja  miesten  ryhmää. 

Yhteenkuuluvuus  voi  syntyä  jonkin  muun  tekijän  kuin  sukupuolen  perusteella. 

Esimerkiksi valkoinen, keskiluokkainen, keski-ikäinen, suomalainen heteromies tuntee 

oletettavasti  enemmän  yhtäläisyyttä  valkoisen  keskiluokkaisen,  keski-ikäisen 

suomalaisen heteronaisen kanssa kuin tuntisi  mustan,  afrikkalaisen työttömän nuoren 

homomiehen kanssa.  Konstruktionistit  ovat  kritisoineet  joitakin  feministisiä  teorioita 

siitä, että ne saattavat ylikorostaa sukupuolen merkitystä identiteetille ja siten hämärtää 

identiteetin muiden aspektien merkityksen (Di Quinzio 1993, 1).

Tosin on olemassa myös uudempaa naistutkimusta, joka on asettanut kyseenalaiseksi 

konstruktionismin  perustana  olevan  biologisen  ja  sosiaalisen  sukupuolen  erottelun, 

koska  sen  on  väitetty  toistavan  radikaalia  biologian  ja  kulttuurin  välistä 

vastakkainasettelua sekä klassista ruumis/mieli-jakoa (Heinämaa 1992, 205). Tällaista 

kritiikkiä edustaa esimerkiksi R. Braidotti (Braidotti 1994, 173-190; ks. myös Braidotti 

1993).
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2.3 Essentialistisen ja konstruktionistisen sukupuolen käsitteet historiassa

Länsimaisen  filosofian  essentialistisen  sukupuolikäsitteen  juuret  löytyvät  nykyistä 

vastaavassa  muodossaan  jo  Aristoteleelta  ja  konstruktionistisen  sukupuolikäsitteen 

juuret puolestaan Platonilta.

Klassisen  ajan  kreikkalaiset  eivät  erotelleet  sosiaalista  ja  biologista  sukupuolta 

toisistaan,  vaan  yleisesti  uskottiin  erilaisten  kykyjen  ja  luonteenpiirteiden  olevan 

sukupuolispesifejä  ja  determinoituvan  sukupuolisesta  biologiasta.  Naisten  alisteisen 

aseman katsottiin johtuvan heidän ominaisuuksistaan ja olevan siten luonnollinen, eikä 

muutettavissa millään yhteiskunnallisella sopimuksella. Henkilön sosiaalisen aseman ja 

hänen  persoonansa  välillä  ei  yleensäkään  tehty  eroa:  rikasta  ja  mahtavaa  ihmistä 

pidettiin myös erinomaisena persoonana (Ruotsalainen 1989, 77).

Aristoteleen 300-luvulla ennen ajanlaskumme alkua kehittämä teoria sukupuolesta on 

selkeästi  olemusteoria,  sillä  sen  mukaan  naiset  ja  miehet  eroavat  toisistaan 

perustavanlaatuisesti. Erityinen miehen olemus ja erityinen naisen olemus määrittävät 

kummallekin omat  hyveensä ja ominaisuutensa (esim.  Aristoteles,  Politiikka 1254b), 

eikä ole epäilystäkään minkälaiseen hierarkiaan nämä ehdottoman määritellyt olemukset 

keskenään asettuvat. Mitä tulee julkiseen toimintaan, naisilla ei ollut riittävää luonteen 

lujuutta itsensä hallitsemiseen, joten he eivät voineet osallistua valtion asioitten hoitoon 

(Ruotsalainen  1989,  77).  Aristoteleen  käsityksen  mukaan  sukupuoli  on  keskeisellä 

sijalla  ratkaistaessa  yksilön  moraalista,  sosiaalista  ja  poliittista  arvoa  ja  asemaa. 

Sukupuoli  asettaa  perustavaa  laatua  olevia  rajoituksia  miesten  ja  naisten  väliseen 

hierarkiaan  ja  roolijakoon,  jolloin  on  luonnollista,  että  naisen  tulee  totella  miestä 

(Alanen 1986, 18-19)

Lisäksi  Aristoteles  esittää  Metafysiikassa,  että  pythagoralaiset  järjestivät  kymmenen 

prinsiippiä sukupuolitetusti:  monadissa oli  miespuolinen,  rajattu,  pariton, yksi,  oikea, 

kestävä,  suora,  valoisa,  hyvä  ja  kulmikas.  Dyadissa  oli  naispuolinen,  rajaton,  paha, 

moninainen,  vasen,  liikkuva,  kaareva,  pimeä,  parillinen  ja  soikea  (Aristoteles, 
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Metafysiikka 986a). Aristoteles johtaa nämä metafyysiset sukupuolitetut ominaisuudet 

koskemaan kaikkia fyysisiä naisia ja miehiä.

Siinä missä Aristoteleen teoria sisälsi lähinnä aikansa kreikkalaiset sukupuolia koskevat 

ennakkoluulot,  joita  hän  pyrki  oikeuttamaan,  esitti  Platon  radikaalisti  poikkeavia 

käsityksiä  myös  naisen  mahdollisuuksista.  Platonin  teoriassa  miehen  ja  naisen 

biologinen ero ei vaikuta siihen, miten hyvin he voivat hoitaa älyllisiä ja valtiollisia 

tehtäviä. Biologinen ero ei myöskään determinoi sukupuolille mitään erilaisia tehtäviä 

ihannevaltiossa (Platon, Valtio 454d, e). Tosin "luontaiset taipumukset ovat jakautuneet 

tasaisesti kummankin sukupuolen kesken, ja on luonnonmukaista, että nainen osallistuu 

kaikkiin  tehtäviin  ja  mies  samoin,  vaikka  nainen  on  kuitenkin  kaikessa  miestä 

heikompi." (Platon, Valtio 455e.)

Platon  ei  kuitenkaan  näe  mitään  olennaista  eroa  sukupuolten  välillä,  eikä  niissä 

hyveissä, joihin sukupuolten tulisi  pyrkiä. Lähinnä Platon oivalsi  sen, mikä merkitys 

sosiaalisilla  tekijöillä  -  kasvatuksella  ja  yhteiskunnalla  -  on  sukupuolen 

muotoutumisessa.  Lisäksi  Platon  näyttää  ensimmäisenä  tajunneen  ongelman,  joka 

naisen  reproduktiotehtävään  liittyy,  ja  miten  lasten  jättäminen  äidin  hoiviin  on  este 

naisten yhteiskunnalliselle osallistumiselle (Ruotsalainen 1989, 79, 82). Platonia ei ole 

syytä tulkita nykyaikaiseksi feministiksi, mutta hän on kuitenkin ollut omalta osaltaan 

feminismin  tienraivaaja:  hän  oli  valmis  kyseenalaistamaan  ja  keskustelemaan 

vallitsevista naista koskevista normeista ja ennakkoluuloista (Alanen 1986, 19-20).

Aristoteleen  ja  Platonin  käsitykset  sukupuolista  ovat  vertailukelpoisia,  vaikka 

Aristoteles  kuvasikin  yhteiskunnassa  vallitsevaa  tilannetta  ja  Platon  ihannevaltiota, 

jonka näki vain mielikuvanaan. Platon kuitenkin näki myös naisen potentiaalin, jos vain 

yhteiskunta  antaisi  sille  mahdollisuuden.  Aristoteles  sen  sijaan  uskoi  molempien 

sukupuolten  olemuksen toteutuneen  oikeudenmukaisella  tavalla  siinä,  mitä  hän  näki 

ympärillään.  Länsimaisen  filosofian  historiassa  Aristoteleen  käsitys  näyttää  saaneen 

filosofeilta eniten kannatusta.
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Hellenistisessä  populaarifilosofiassa  näkyy  myös  nämä  kaksi  päälinjaa.  Platonis-

stoalainen näkemys korosti sukupuolten samanarvoisuutta ja sukupuolierojen vähäistä 

filosofista merkitystä. Toinen linja muistuttaa Aristoteleen käsitystä naisten ja miesten 

psykofyysisistä  eroista  ja niiden seurauksista.  Knuuttilan mukaan on silmiinpistävää, 

miten  ensimmäisten  vuosisatojen  kristillinen  kirjallisuus  muistuttaa  tätä  sukupuolten 

luonnollista  eriarvoisuutta  korostavaa  populaarifilosofista  traditiota.  Kristinuskon  on 

usein  väitetty  parantaneen  naisten  asemaa  myöhäisantiikin  maailmassa.  Tosiasiassa 

kristilliset kirjoittajat hakeutuivat leiriin, jossa kannatettiin sukupuolten eriarvoisuutta, 

vaikka  evankeliumikertomukset  olisivat  voineet  antaa  aihetta  toisenlaisellekin 

kehitykselle.  Tällä  varhaiskristillisellä  asenteella  oli  kauaskantoisia  jälkivaikutuksia: 

malli  tuli  kirkon piirissä  hallitsemaan käsitystä  naisen asemasta  käytännön elämässä 

ainakin myöhäiskeskiajalle saakka. (Knuuttila 1986, 103-105)

2.4 Sukupuolen käsitteiden vastakkaisuus

Vaikka olemuksista luovuttaisiin ja siirryttäisiin käsittämään sukupuoli sosiaalisesti ja 

kulttuurisesti  rakennettuna,  on  mahdollista  mennä  kuitenkin  vain  determinismistä 

toiseen:  biologisesta  determinismistä  mennäänkin  kulttuurideterminismiin.  Tällöin 

biologiaa ei enää pidetä kohtalona, joka määrää millaisia sukupuolet ovat ja millaisiksi 

tulevat, mutta kulttuurin vaikutusta pidetään samalla tavalla määräävänä. Jos ei biologia 

enää  takaa,  että  yksilöstä  tulee  oman  sukupuolensa  oikeanlainen  edustaja,  kulttuuri 

siirtyy takaajaksi. Kulttuurin ylläpitämä sosiaalistaminen tuottaa miespuolisista Miehen 

ja naispuolisista Naisen. Heinämaan sanoin 

Sosiaalisesta  konstruktionismista  on  erivahvuisia  muotoja. 
Vahvimmillaan konstruktionismi on lähes yhtä determinismistä 
kuin  biologismi.  Vaikka  yksilön  sosiaalinen  sukupuoli  ei 
vahvan sosiaalisen konstruktionismin mukaan ole kausaalisesti 
riippuvainen  anatomisesta  sukupuolesta,  on  se  sosiaalis-
kulturaalinen  tulkinnallinen  yhteys,  joka  postuloidaan 
anatomian  ja  sosiaalipsykologian  välille,  yhtä  ehdoton  kuin 
kausaalinen  yhteys.  Kuitenkin  tällainen  vahva  sosiaalinen 
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konstruktionismi  on  kulttuurirelatiivista  siinä  mielessä,  että 
anatomisen  sukupuolen  sosiaalinen  tulkinta  vaihtelee  sen 
mukaan  suhteessa  kulttuuriin  ja/tai  yhteiskuntaan.  Näin  ollen 
yksilö  saattaa  yhdessä  kulttuurissa  omaksua  sosiaalis-
psykologisia piirteitä, jotka toinen kulttuuri liittää vastakkaiseen 
anatomiseen sukupuoleen. (Heinämaa 1992, 206)

Kulttuurideterminismi on siis joka tapauksessa väljempää: kulttuuri  voi - toisin kuin 

biologia  -  enemmän  tai  vähemmän  myös  "epäonnistua"  lopputuloksen  suhteen. 

Kulttuurideterminismi  on  mahdollistanut  muutoksen  tarkastelun,  jota  biologinen 

determinismi  ei  salli  (Grönfors  1994,  72).  Lisäksi  se  on  relativistista:  eri  kulttuurit 

sosiaalistavat eri tavoilla, yhden tavan olematta toista tapaa lähempänä "totuutta". Sikäli 

kulttuurideterminismi  antaa  huomattavasti  laajemman  liikkumatilan  kuin  sitä 

absoluuttisempi  biologinen  determinismi,  joka  uskoo  kulttuurin  rajat  ylittävään 

olemukseen.  Molemmissa kuitenkin oletetaan passiivinen yksilö,  jonka muovaa joko 

luonto tai kulttuuri.  Kulttuurin determinoivuus voidaan nähdä myös rajallisena; tähän 

näkemykseen sisältyy usko aktiiviseen  yksilöön,  jolla  on  mahdollisuus  valinnoillaan 

tietoisesti  vaikuttaa  siihen,  millaiseksi  hän  sukupuolensa  edustajana  muodostuu. 

Yksilöllä on siten mahdollisuus enemmän tai vähemmän ohittaa se sukupuolen malli, 

johon kulttuuri häntä yrittää asettaa. Näitä sukupuolen malleja ohittavat ja muuttavat ne 

ihmiset, jotka tietoisesti rakentavat sukupuolensa toisin, mutta vähitellen myös kaikki 

pyrkimykset  sukupuolistereotypioiden  purkamiseen  koulutuksessa,  työelämässä, 

seksuaalisuudessa ja seksuaalisessa orientaatiossa,  parisuhteessa, pukeutumisessa jne. 

M. Grönfors on todennut aiheesta seuraavasti: 

Jos  muutos  sukupuolten  välisessä  vuorovaikutuksessa  ja 
sukupuolijärjestelmässä itsessään nähdään mahdolliseksi, seuraa 
siitä  jatkoajatus,  että  totuttuja  tapoja  (...)  on  mahdollista 
muuttaa.  Emme  ole  välttämättä  biologiamme  vankeja,  mutta 
emme  myöskään  sosiaalisen  taustamme  tai  olemassa  olevan 
kulttuurimme vankeja. (Grönfors 1994, 73)

Mikä  sitten  voisi  olla  essentialismin  ja  konstruktionismin  suhde,  vai  päätyykö  se 

vääjäämättä  umpikujaan?  D.  Fuss  esittää,  että  olisi  ehkä  aika  alkaa  kyseenalaistaa 
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konstruktionistista  oletusta,  että  luonto  ja  muuttumattomuus  kuuluvat  yhteen 

(luonnollisesti),  kuten  sosiaalinen  ja  muutos  kuuluvat  yhteen  (luonnollisesti).  Toisin 

sanoen, olisi aiheellista ottaa huomioon, että olemukset voivat muuttua ja konstruktiot 

voivat olla normatiivisia. (Fuss 1989, 6)

Essentialismin ja konstruktionismin vastakkaisuus on kärjistyneimmillään käsityksessä 

sosiaalisen  ja  luonnollisen  suhteesta.  Umpikujan  feministisessä  teoriassa  aiheuttaa 

vaikeus  teoretisoida  sosiaalinen  suhteessa  luonnolliseen  ja  teoreettinen  suhteessa 

poliittiseen.  Jotkut  feministitutkijat  ovat  vähitellen  alkaneet  kokea  ongelmalliseksi 

nämä  myös  jälkistrukturalistisiksi  tai  postfeministisiksi  kutsutut  käsitykset,  joissa 

korostetaan sukupuolen epävakautta  ja häilyvyyttä  sekä sen kielellistä  ja kulttuurista 

rakentumista. Niiden on koettu alkavan hajottaa naisten tasa-arvopyrkimyksiä. Naisia 

olisi yhä voitava puolustaa nimenomaan naisina. (Kylmänen 1993, 73-74) Miten siis 

säilyttää naiset ryhmänä, jolla on poliittisia tavoitteita (samapalkkaisuus esimerkiksi), 

jos sukupuolta pidetään rakennelmana, joka puretaan niin, ettei mitään naista tai naisten 

ryhmää jää enää teoreettisesti jäljelle (ks. esim. Riley 1988 ja Wittig 1993)?

Käytännössähän ihmiset ovat edelleenkin miehiä ja naisia, ja heitä kohdellaan eri tavoin 

heidän  sukupuolestaan  riippuen.  Ongelma  siis  on,  miten  teoretisoida  teoreettinen 

suhteessa poliittiseen. Fuss vastaa tähän jakamalla essentialismin essentialismeiksi  ja 

ottamalla avuksi Locken jaon nimelliseen olemukseen (nominal essence) ja todelliseen 

olemukseen (real  essence). Todellinen olemus muistuttaa Aristoteleen käsitystä  siitä, 

mikä asiassa on redusoitumattomin ja muuttumattomin. Nimellinen olemus puolestaan 

tarkoittaa  lähinnä  kielellistä  ja  käytännöllistä  konventiota,  luokittelevaa  mielikuvaa, 

joka tarvitaan asioiden nimeämiseksi.  Kun feministit  haluavat poliittisten tavoitteiden 

vuoksi säilyttää - sukupuolen dekonstruktiosta huolimatta - naiset luokkana, he tekevät 

sen  Locken  nimellisen  olemuksen  pohjalta.  (Fuss  1989,  4-5)  G.Spivak  väittää,  että 

feministien täytyy tukeutua operationaalisen essentialismiin, valheelliseen universaalin 

naiseuden ontologiaan voidakseen toteuttaa feminististä politiikkaa, mutta että tämä on 

tarkoituksenmukaista  strategisista  syistä  (Spivak  1987,  206-207).  J.  Kristeva  sanoo 

samaan tapaan, että feministit käyttävät naisten kategoriaa poliittisena työkaluna eivätkä 
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oletakaan termille ontologista eheyttä (Kristeva, sit. Butler 1990, 325). L. Haaparanta 

puolestaan  käyttää  moraalisen  identiteetin  käsitettä  feministisen  politiikan  ehtona 

(Haaparanta 1997, 9).

Fuss  kyseenalaistaa  essentialismin  ja  konstruktionismin  vastakkaisuuden  väittämällä, 

että essentialismi on essentiaalista konstruktionismille, samoin kuin kulttuuri rakentaa 

käsityksen  "ikuisesta"  olemuksesta  (Fuss  1989,  1).  Hän  arvostelee  muun  muassa 

Derridaa,  Lacania  ja  Wittigiä  siitä,  että  vahvasti  painotetusta  antiessentialismistaan 

huolimatta  kaikkien  kolmen  radikaali  konstruktionismi  on  rakentunut  piilotetulle 

essentialismille.  Sitä  on  vaikea,  ellei  lähes  mahdoton  paeta,  onhan  jo 

käsitteellistäminenkin kohdettaan essentialisoivaa. (emt.,  6-18; Moi 1985, 139) Myös 

Löfström näkee konstruktionismissa useita  eri  tasoja.  Hänenkään mukaansa ei  voida 

tehdä jyrkkää eroa essentialistisen ja konstruktionistisen lähestymistavan välillä, vaan 

ne menevät monella tapaa limittäin (Löfström 1992, 14).

Koko metafysiikan historia voidaan lukea päättymättömänä olemuksen metsästyksenä, 

jota on motivoinut huoli siitä, että olemus olisikin sattumanvarainen, muuttuva ja tiedon 

ulottumattomissa  oleva.  Filosofien  toistuvat  yritykset  pysäyttää  ja  määritellä  olemus 

osoittavat,  että  olemus  on  liukas  ja  pakeneva  kategoria  (Fuss  1989,  20). 

Konstruktionistien  ei  ole  hedelmällistä  nähdä olemuksen  kategoriaa  ikään  kuin  sillä 

olisi  olemus  (emt.,  21).  Kieltämällä  essentialismi  oletetaan  sille  jokin  kiellettävä 

olemus, jolloin ollaan jälleen essentialismissa. Konstruktionistisille ja essentialistisille 

sukupuolikäsityksille  esitetty  vastakkaisuus  osoittautuu  lopulta  monellakin  tapaa 

suhteelliseksi. 

Tässä  luvussa  on  esitetty  sukupuolen  filosofian  kaksi  erilaista  peruslähtökohtaa, 

essentialismi  eli  olemusajattelu  ja  konstruktionismi  eli  ajatus  kulttuurisesta 

rakentuneisuudesta. Nämä lähtöoletukset voidaan löytää jo Platonilta ja Aristoteleelta. 

Essentialismin ja konstruktionismin keskinäisestä suhteesta todettiin, että ne eivät asetu 

täysin vastakkain vaan pikemminkin limittäin,  ja että niiden tarkastelussa umpikujan 

sijasta törmätään lähinnä suhteellisiin eroavaisuuksiin. 
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3. SUKUPUOLEN KÄSITTEEN TASOT

Sukupuoli  on  aiheena  niin  monitasoinen,  että  se  vaatii  jokseenkin  poikkitieteellistä 

lähestymistapaa.  Filosofinen  kysymys  "Mitä  on  sukupuoli?"  joutuu  etsimään 

vastaustaan  myös  erityistieteistä.  Ongelmaksi  saattaa  silloin  nousta  se,  että  eri 

tieteenaloilla käytetään samasta asiasta eri käsitteitä, jotka saattavat vastata toisiaan tai 

sitten eivät. Tässä tutkielmassa yritetään mahdollisimman pitkälle pitäytyä filosofisessa 

käsitteistössä,  ellei  sitten  jokin  muu  ole  tarkoituksenmukaisempi  vaihtoehto.  Tässä 

luvussa pyritään  selventämään sukupuolen käsitettä  ja siihen  liittyviä  käsitteitä  siten 

kuin  niitä  tässä työssä käytetään.  Sukupuolen  käsite  jaetaan  useisiin  eri  tasoihin  tai 

aspekteihin. Perusjakona toimii erottelu biologiseen ja sosiaaliseen sukupuoleen, jotka 

puolestaan  molemmat  jakaantuvat  useiksi  eri  alatasoiksi  (luku  3.1).  Myös 

sukupuoliroolin, sukupuoli-identiteetin ja seksuaali-identiteetin käsitteitä selvennetään 

(luku 3.2), koska niitä näkee usein käytettävän epätarkasti tai jopa väärin. Erotellessaan 

sukupuolen  käsitteen  eri  tasot  tämä  tutkielma  edustaa  konstruktionistista 

lähestymistapaa aiheeseen. 

3.1 Sex ja gender

Sukupuolta  käsittelevissä  tutkimuksissa  on  vakiintuneeksi  tavaksi  tullut  antaa 

sukupuolen käsitteelle kaksi päämerkitystä, jotka tarjoavat kaksi erilaista näkökulmaa 

kohteen tarkasteluun. Tässä perusjaossa sukupuoli ymmärretään yhtäältä biologiseksi ja 

toisaalta  kulttuuriseksi  ja  sosiaaliseksi.  Tämän  erottelun  yhteydessä  suomalaisissa 

tutkimuksissa  on  tapana  havainnollistaa  käsitteiden  merkitystä  viittaamalla  niiden 

englanninkielisiin vastineisiin, joissa biologista sukupuolta kuvataan termillä  sex (lat. 

sexus)  ja  kulttuurista  sukupuolta  termillä  gender.  Tätä  perusjakoa  voisi  kuitenkin 

kutsua myös tai vasta sukupuolen käsitteen ensijaoksi, sillä sekä sex että gender voidaan 

molemmat  edelleen  jakaa  useampaan  tasoon,  kuten  on  tehty  erityisesti 

konstruktionistisiin lähtökohtiin perustuvissa tarkasteluissa. Esimerkiksi A. Woodhouse 
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(1989,  2)  jakaa  sukupuolen  seitsemään  eri  tasoon,  joista  viisi  kuuluu  biologisen 

sukupuolen ja kaksi kulttuurisen sukupuolen piiriin. Biologiseen sukupuoleen kuuluvat 

l sukupuolen kromosominen taso (perimä, eli XY- tai XX-

l kromosomit tai jokin muu sukupuolikromosomien yhdistelmä), 

l sukurauhasten taso (kivekset, munasarjat tai 

l molemmat), 

l hormonaalinen taso (sukuhormonien määrä ja vaikutus), 

l lisääntymismekanismien taso ja 

l ulkoisten sukuelinten taso.

Kulttuurisen sukupuolen piiriin kuuluviksi hän luokittelee sukupuolen juridisen tason 

sekä  sosiaalisen  sukupuolen  sukupuolirooleineen  ja  sukupuoli-identiteetteineen. 

Woodhousen jako on vain yksi  esimerkki,  mutta  useimmat  jaot  noudattavat  ainakin 

biologisen  sukupuolen  osalta  samoja  linjoja.  Kulttuurisesta  sukupuolesta  voidaan 

erottaa  vielä  useampiakin  aspekteja,  kuten  tekee  esimerkiksi  S.  Näre  (1995),  josta 

myöhemmin luvussa 3.2.

Yleisesti  ottaen  biologisella  sukupuolella (sex)  tarkoitetaan  ulkoisten  ja  sisäisten 

suvunjatkamiselinten ilmaisemaa sukupuolta, sitä, onko henkilö anatomisesti mies- vai 

naispuolinen.  Geneettisellä  sukupuolella tarkoitetaan  kromosomien  viittaamaa 

sukupuolta: naisella sukupuolikromosomit ovat yleensä tyyppiä XX ja miehillä yleensä 

XY.

Ihmiset eivät juuri tule kohdelluiksi vain satunnaisen kromosomiparin tai satunnaisten 

suvunjatkamiselinten  kantajina,  vaan  heidän  biologinen  sukupuolensa  - 

satunnaisuudestaan  huolimatta  -  nostetaan  suhteettoman  tärkeäksi.  Ja  melkein  aina 

tähän  biologiaan  liitetään  merkityksiä  tai  arvoja,  jolloin  siirrytään  kulttuurisen ja 

sosiaalisen sukupuolen alueelle.  Käsitteellisesti  kulttuurisen  sukupuolen  erotti 
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biologisesta (sex/gender-jako) transseksuaalisuuden tutkimiseen erikoistunut R. Stoller 

1960-luvun lopulla (Stoller 1968, viii-ix).

Sosiaalinen  sukupuoli  on  ongelmallinen  käsite,  koska  siihen  sisältyy  kaksi 

vastakkaisensuuntaista  aspektia  ja  samalla  tulkintatapaa,  joista  toisessa  painotetaan 

yksilöä  ja  toisessa  yhteisöä.  Jos  käsitteestä  puhutaan  yhteisöä  painottaen,  tarkoittaa 

sosiaalinen  sukupuoli  eli  gender  niitä  psykologisia  ja  sosiaalisia  piirteitä  ja 

käyttäytymistapoja, jotka henkilöön liitetään hänen biologisen sukupuolensa perusteella. 

Gender on ikään kuin kulttuurinen vastine biologialle. Käsitteen tällaiseen painotukseen 

liittyy essentialistisia sävyjä, varsinkin jos nämä piirteet mielletään "luonnollisiksi".

Tällä  perusteella  jotkut  feministit,  esimerkiksi  M.  Gatens  (1991,  139-157)  ovatkin 

kritisoineet koko sex/gender-erottelua. R. Braidotti (1991) puolestaan lähtee siitä, ettei 

sex/gender -erottelu ole luonteva eikä mielekäs niissä kielissä, joista ei löydy erillisiä 

termejä  biologiselle  ja  sosiaaliselle  sukupuolelle.  Tällaisia  kieliä  ovat  olleet  muun 

muassa  ranska,  espanja,  italia  ja  suomi. Tätä  nykyä suomi  lienee  edellä  mainituista 

kielistä ainoa, johon ei ole kehitetty varsinaista omaa termiä sosiaaliselle sukupuolelle. 

Romaanisissa  kielissä  on  alettu  käyttää  niiden  omaa,  suoraan  käännettyä  vastinetta 

gender-sanalle.  Esimerkiksi  espanjaksi käsitepari sex/gender  on  sexo/género. 

Nähdäkseni  sex/gender-erottelu  on  kuitenkin  käyttökelpoinen  analyyttinen  väline 

purettaessa  sukupuolen  käsitettä.  Kysymyksen  ei  tarvitse  olla  siitä,  että  sex/gender-

erottelua  käyttävä  tutkimus  olettaisi,  että  biologisella  sukupuolella  olisi  sosiaalinen 

vastine,  vaan  tutkimus  korostaa,  että  kulttuuri  olettaa  näin  olevan.  Tällaisissa 

tutkimuksissa  esimerkiksi  käsite  "sosiaalinen  naissukupuoli"  tulee  lukea  siis 

pikemminkin "kulttuurissa perinteisesti sosiaalisesti naissukupuolisena pidetty". Toisin 

sanoen kulttuurinen oletus käännetään analyysin välineeksi.

Jos yhteisön sijaan painotetaan yksilöä, tarkoittaa gender sitä, miten henkilö itseänsä 

ilmentää niillä piirteillä, jotka kulttuuri on luokitellut maskuliinisiksi tai feminiinisiksi. 

Yleensä biologialtaan naispuoliset henkilöt ohjautuvat toimimaan sosiaalisen naiseuden 

osoittamissa  rajoissa,  kuten  myös  biologialtaan  miespuoliset  sosiaalisen  mieheyden 
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määrittelemissä rajoissa. Yhtä hyvin henkilön sosiaalinen sukupuoli voi olla toista kuin 

hänen biologinen sukupuolensa, eli henkilö on ja toimii kuten niin sanotun vastakkaisen 

biologisen sukupuolen oletetaan (tästä enemmän luvussa 7).

Kulttuuri  pyrkii  suoraan  ja  epäsuorasti  sosiaalistamaan  ihmisen  sosiaaliseen 

sukupuoleen eli tapaan, jolla hänen tulee biologiaansa yhteisössä ilmentää. Sosiaalinen 

sukupuoli  on  se  tulkinta,  jonka  mukaisena  ihminen  halutaan  nähdä  biologiansa 

perusteella.  Oletus  sosiaalisen  sukupuolen  ja  biologian  yhteydestä  tulee  esille,  kun 

henkilöltä  odotetaan  tiettyä  käyttäytymistä,  vaatetusta,  tunnetta,  kielenkäyttöä, 

elehdintää,  reaktiota,  kykyä  tai  kyvyttömyyttä  vain  hänen  biologisen  sukupuolen 

perusteella.  Häneltä  siis  odotetaan  hänen  anatomiaansa  liitetyn  sukupuoliroolin 

mukaista käyttäytymistä.

3.2 Sukupuolirooli, sukupuoli-identiteetti ja seksuaali-identiteetti

Käsite sukupuolirooli syntyi toisen maailmansodan jälkeen. Sillä tarkoitetaan naisen tai 

miehen roolia, jota yksilö esittää yhteisössään. Ennen tämän käsitteen syntyä, 1910- ja 

1920-luvuilla,  tieteellinen  kiinnostus  kohdistui  naisten  ja  miesten  välisten 

älykkyyserojen mittaamiseen.  (Illich 1983, 83) 1920-luvun lopulla  kehitettiin  skaalat 

mittaamaan maskuliinisuutta ja feminiinisyyttä muissakin kuin älykkyyteen liittyvissä 

piirteissä  (Pleck 1987,  23-27).  1930-luvulla  löydettiin  sukupuolille  tunnusmerkilliset 

emotionaaliset  tarpeet.  1940-luvulla  taipumus  homoseksuaalisuuteen  tuli 

tutkimuskohteeksi (Illich 1983, 83).

Sukupuoliroolin  käsite  otettiin  käyttöön  1940-luvulla,  mutta  sitä  kehitettiin  edelleen 

1950-  ja  1960-luvulla.  Feministisessä  kirjallisuudessa  sukupuoliroolin  käsitteen 

kehittelijöiksi  mainitaan  M. Komarovsky,  V. Klein,  A.  Myrdal  ja A.  Michel.  Nämä 

pohjasivat  parsonilaiseen  sosiologiseen  näkemykseen  ja  pitivät  roolia  statuksen 

aktiivisena  aspektina.  Status  oli  sama  kuin  arvon ja  arvostuksen  aste  yhteisössä,  ja 

jokaiseen statukseen kuului rooleja, jotka yksilöiden piti täyttää pitääkseen statuksensa. 
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Näkemys on selkeän sosiologinen: ihmisten tilanteet ja aktiviteetit nähdään sosiaalisen 

rakenteen  seuraukseksi  -  ei  seuraukseksi  luonnosta  tai  heidän  nimenomaisista 

taipumuksistaan.  Tällä  roolikäsityksellä  edistettiin  jo  huomattavasti  sukupuolten 

aseman ja työnjaon luonnollisuusmyytin horjumista. (Delphy 1993, 2)

J.H.Pleckin (1981, 10-11) mukaan sukupuoliroolin käsite viittaa joukkoon piirteitä ja 

käyttäytymistapoja,  jotka  yleisesti  nähdään  (1)  tyypillisinä  naisille/miehille 

(sukupuoliroolistereotypiat)  ja  (2)  suotavina  naisille/miehille  (sukupuoliroolinormit). 

Sukupuoliroolistereotypiat  ovat  kollektiivisia  kuvailevia  uskomuksia  siitä,  millaisia 

sukupuolet todella ovat. Stereotypiat saadaan helposti näkyviin esimerkiksi pyytämällä 

ihmisiä luonnehtimaan molempia sukupuolia standardoitua adjektiiviluetteloa käyttäen. 

Näiden stereotypioiden vastustaminen oli nykyisen feminismin ensimmäinen työsarka 

(Humm 1989,  203).  Sukupuoliroolinormit  puolestaan  ovat  kollektiivisia  uskomuksia 

siitä, millaisia sukupuolten pitäisi olla. Normit kertovat millaisia ovat "normaalit" tai 

ideaalit  miehet ja naiset.  Sukupuoliroolit  ovat rakentuneet toisilleen vastakkaisiksi  ja 

toisiaan täydentäviksi (Illich 1983, 86). 

Nämä näkökulmat sukupuoleen unohtavat sen, miten ihminen itse sukupuolensa kokee 

eli sukupuoli-identiteetin. Siinä missä sukupuolirooli on julkinen kuva, on sukupuoli-

identiteetti  henkilön  yksityinen  kuva  omasta  sukupuolestaan  (Woodhouse  1989,  4; 

Money  &  Ehrhardt  1982,  4).  Sukupuoli-identiteetin  kehittymisessä  ihminen  ylittää 

yksinkertaisen  tietoisuuden  omasta  biologiastaan  ja  identifioituu  siihen  psyykkisesti. 

Hän  liittää  itsensä  muihin  samansukupuolisiin  ja  ottaa  enemmän  tai  vähemmän 

omakseen ne piirteet, joita hänen identifioimaansa sukupuoleen liitetään (Pleck 1981, 

12). 

Sukupuoli-identiteetti  voi  muodostua  myös  erilaiseksi  kuin  sen  voisi  biologisen 

sukupuolen perusteella olettaa muodostuvan. Henkilö voi identifioitua niin sanottuun 

vastakkaiseen  sukupuoleen,  jolloin  puhutaan  transsukupuolisuudesta  (josta  enemmän 

luvussa 7). Voi myös olla, että henkilö ei identifioidu kumpaankaan olemassa olevaan 
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sukupuoleen,  eli  on  sukupuoli-identiteetiltään  ambivalentti  tai  haluaa  itse  luoda  ja 

määritellä oman sukupuolensa. 

Sukupuoli-identiteetin käsitteestä on erotettava seksuaali-identiteetin käsite, vaikka ne 

virheellisesti  samaistetaankin usein.  Itse määrittelen ja erottelen nämä kaksi käsitettä 

seuraavalla  tavalla:  Sukupuoli-identiteetissä  on  kyseessä  yksinkertaisesti  se,  mitä 

sukupuolta  henkilö  kokee  olevansa:  mies  tai  nainen  -  tai  jotain  muuta.  Sen  sijaan 

seksuaali-identiteetti  liikkuu  kokonaan  eri  tasolla.  Siinä  on  kyseessä  henkilön  oma 

näkemys siitä, mihin tai kehen hänen seksuaalinen kiinnostuksensa kohdistuu. Hän voi 

olla  seksuaali-identiteetiltään  perinteisen  luokituksen  mukaan  homoseksuaali, 

heteroseksuaali,  biseksuaali  tai  aseksuaali.  Sen  lisäksi  hän  voi  olla  vaikkapa 

sadomasokisti,  tirkistelijä  tai  mitä  tahansa  riippuen  hänen  seksuaalisesta 

kiinnostuksestaan. Käsitteet "seksuaalisuus" ja "sukupuolisuus" eivät ole synonyymejä, 

eivätkä edes välttämättä edellytä toinen toistansa. Näiden käsitteiden sekoittamiseen ja 

termien  virheelliseen  käyttöön  on  vaikuttanut  se,  että  englanninkielessä  sana  sex 

tarkoittaa  sekä  sukupuolta  että  seksiä,  sexuality tarkoittaa  sukupuolisuutta  ja 

seksuaalisuutta, ja sexual identity siis sekä sukupuoli- että seksuaali-identiteettiä.

S.  Näre  jakaa  sukupuolikulttuurin  tutkimuksissaan  sukupuolen  biologiseen, 

psykologiseen,  sosiaaliseen,  kulttuuriseen  ja  seksuaaliseen näkökulmaan (Näre 1995, 

152-164).  Sukupuolen  psykologisella  näkökulmalla  hän  viittaa  naisten  ja  miesten 

tunteisiin,  tavoitteisiin,  tarpeisiin,  reaktiotapoihin  ja  itsereflektioon,  sekä esimerkiksi 

naisten taipumukseen rakentaa relationaalista ja miesten separationaalista identiteettiä 

(emt.,  155).  Sukupuolen  sosiaaliseen  näkökulmaan  kuuluvaksi  Näre  luokittelee 

kysymykset perheestä, työstä ja hyvinvointivaltiosta (emt.,  160). Hänen määrittelynsä 

sosiaalisesta  sukupuolesta  poikkeaa  käsitteen  tavanomaisesta  käytöstä.  Sukupuolen 

kulttuurinen  näkökulma  sisältää  Näreen  luokittelussa  sukupuolen  kulttuuriset  mallit 

(Näre  1995,  162),  millä  hän  ilmeisesti  viittaa  hegemonisen  maskuliinisuuden  ja 

feminiinisyyden  kulttuurisiin  ihannekuviin.  (ks.  myös  Sipilä  1992,  32).  Koivunen 

puolestaan lisää sukupuolen käsitteeseen vielä metafyysisen ulottuvuuden, joka on läsnä 

myyteissä.  Tällöin  naiseus  ja  mieheys  ovat  symboleja  ja  metaforia,  joiden  avulla 
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kuvataan  olevaista.  Naiseuden  ja  mieheyden  kaikille  tuttujen  vertauskuvien  avulla 

voidaan kuvata  ainetta  ja  henkeä tai  mitä  tahansa vastakohtaisuuksia.  Tällöin  ei  ole 

kysymys  biologisen  sukupuolen  tunnusmerkeistä  tai  opitusta  käyttäytymisestä,  vaan 

kosmisista ja yleispätevistä käsitteistä, jotka konkretisoidaan naiseutena ja mieheytenä. 

(Koivunen 1995, 44). 

Ennen  1970-lukua  ja  feminismiä  sukupuolesta  puhuttiin  biologisessa  merkityksessä, 

mutta  feministisessä  diskurssissa  sukupuolella  tarkoitetaan  yleensä  sen  sosiaalista 

merkitystä (Pulkkinen 1994, 170; Unger 1989, 103).Tässä tutkielmassa käytetään termiä 

sukupuoli  feministisen  käytännön  mukaan  lähinnä  sosiaalisen  sukupuolen 

merkityksessä, ellei muuta mainita. Tämä siksi, että ihmiset jaetaan tavallisesti miehiksi 

ja naisiksi nimenomaan sosiaalisten kriteerien pohjalta. Eläimet, vastasyntyneet lapset 

tai  olympiaurheilijat  jaetaan  mies-  ja  naispuolisiksi  biologiansa  (tai  jopa 

kromosomiensa) perusteella.  Sen sijaan tavatessamme meille  vieraan ihmisen,  hänen 

sukupuolensa välittyy meille nimenomaan sosiaalisen sukupuolen tasolla; päättelemme 

hänen  sukupuolensa  hänen  käyttäytymisensä  ja  ulkonäkönsä  antamin  perustein.  Sen 

sijaan  siitä,  mitä  hän  on  vaatteidensa  alla  eli  hänen  biologiastaan  -  saati  sitten 

kromosomeistaan - meillä hyvin harvoin on tietoa. (Archer & Lloyd 1982, 22)

Kuten edellä on esitetty, konstruktionistisiin lähtökohtiin perustuvat tarkastelut jakavat 

sukupuolen   useisiin  tasoihin.  Tämä  jako  on  välttämätön,  ainakin  analyyttisena 

työkaluna,  jotta  voidaan  tutkia,  miten  sukupuoli  rakentuu  sosiaalisella  tasolla.  Tätä 

aihetta käsitelläänkin seuraavassa luvussa. 
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4. SUKUPUOLEKSI TULEMISEN MONINAISUUS

Tässä luvussa pohditaan, mitä konstruktionistinen perusoletus sukupuolen sosiaalisesta 

rakentumisesta  tarkoittaa.  Aihetta  käsiteltäessä  on  mahdotonta  sivuuttaa  S.  de 

Beauvoirin  suurta  merkitystä  konstruktionistisen  sukupuolikäsityksen  synnyssä.  Sen 

jälkeen esitellään kolme erilaista  kehityspsykologian suuntausta,  joista kukin sisältää 

erilaisen  näkemyksen  sukupuoleksi  kasvamisesta  (luku  4.2).  Tämän  jälkeen 

tarkastellaan,  miten  erilaisia  sukupuolikäsitykset  voivat  olla  ja  miten  eri  tavoin 

sukupuoliroolit voivat toteutua eri kulttuureissa (luku 4.3) tai samassa kulttuurissa eri 

aikoina  (luku  4.4).  Nämä  huomattavat  eroavaisuudet  siinä,  mitä  mikin  kulttuuri  tai 

aikakausi pitää luonnollisina ja normaaleina asioina suhteessa sukupuoleen, pakottavat 

analysoimaan "luonnollisen" ja "normaalin" käsitteitä (luku 4.5). Lopuksi luvussa 4.6 

vielä  esitellään eräs tulkinta  siitä,  miksi  länsimaisen  tieteen valossa feminiinisyys ja 

maskuliinisuus usein näyttävät sisällöiltään universaaleilta käsitteiltä, huolimatta näiden 

käsitteiden kulttuurisidonnaisuudesta. Lukujen 4.4 ja 4.6 teemoihin palataan tarkemmin 

länsimaista sukupuoli-ideologiaa käsittelevässä luvussa 6.

4.1 ”Naiseksi ei synnytä, naiseksi tullaan”

Vaikka  Platon  jo  aikanaan  oivalsi  sosiaalisten  tekijöiden  merkityksen  sukupuolten 

muotoutumisessa, jäi kyseinen näkemys pitkäksi aikaa paitsioon. Sillä vielä pari tuhatta 

vuotta Platonia myöhemmin, sodanjälkeisessä Ranskassa vuonna 1949, järkytti  S. de 

Beauvoir  väittämällä  teoksessaan  Toinen  sukupuoli,  ettei  mitään  ennaltamäärättyä 

naisolemusta  ole,  eikä  naisen  asema  ole  seurausta  Jumalan  tahdosta  tai  biologian 

tarkoituksenmukaisuudesta.  Naista  vangitsee  hänen  ruumiinsa,  sillä  hänet  on  nähty 

biologiansa kautta vain äitinä ja palvelijana; naisen uusintamistehtävä on muodostunut 

esteeksi emansipaatiolle. Kirja herätti valtavan vastalauseiden vyöryn, ja väitettiin, että. 

miehet  oli  häpäisty.  Kirja otettiin  paavin mustalle  listalle,  jossa se pysyi aina 1960-

luvulle asti (Saarinen 1994, 215).
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Beauvoir  on  paljon  siteeratulla  väittämällään  "naiseksi  ei  synnytä,  naiseksi  tullaan" 

allekirjoittanut näkemyksen sukupuolen kulttuurisesta rakentumisesta (Beauvoir 1980, 

154). Sukupuolen omaksuminen on Beauvoirin käsityksen mukaan sarja impulsiivisia 

päätöksiä, jotka teemme kulttuurin ohjailemina, ja jotka ymmärrämme - jos ollenkaan - 

vasta  jälkikäteen  (Butler  1989,  35-49).  Beauvoirin  teoksen  pohjana  on 

eksistentialistinen  perusteesi,  jonka  mukaan  nainen  on  Toinen:  naisen  elämä  ei  ole 

aitoa, tietoista, inhimillistä olemista, vaan nainen on ulkopuolinen, Toinen. Kuitenkin 

Beauvoir uskoo, että omilla teoillaan voi muuttaa historiaa joka hetki. Toiminta muuttaa 

olemassaoloa ja tuottaa lopulta vapauden.

Beauvoiria  kiinnostaa  kulttuurimme  naiskuva,  se  kuvitteellinen  olemus,  joka 

määrittelee naisen Toiseksi. Nainen saa merkityksensä miehen kautta. Beauvoir tutkii 

Toisessa sukupuolessa naiskuvaa myyteissä ja  kirjallisuudessa,  ja  väittää,  että  naista 

koskevat  myytit  ja  naiselle  luonnostaan  kuuluviksi  väitetyt  ominaisuudet  ovat 

historiassa muuttuneet itsensä toteuttaviksi ennusteiksi. Myytit ohjaavat ajatteluamme. 

Abstrakti kaava muuttuu konkreettiseksi todellisuudeksi, joka sitoo yksittäistä ihmistä. 

(Saarinen 1994, 219)

4.2 Sukupuoleksi kasvaminen sosialisaatioprosessina

Tässä  luvussa  pohditaan  tarkemmin,  mitä  tämä  sukupuoleksi  tuleminen  tarkoittaa 

kehityspsykologian  valossa,  eli  miten  abstrakti  kaava  muuttuu  yksilöä  sitovaksi 

konkreettiseksi todellisuudeksi. Kehityspsykologiset teoriat eivät ole yksimielisiä siitä, 

miten lapsi kasvaa sukupuoleen, miten sukupuoli-identiteetti syntyy ja sukupuolirooli 

omaksutaan. Kuitenkin useimpien psykologisten teorioiden mukaan sukupuoli on opittu 

sosiaalinen  malli,  joka  rakennetaan  synnynnäisinä  pidettyjen  fysiologisten  erojen 

pohjalle.

H.  Devor  erittelee  kolme  vallitsevaa  teoreettista  lähestymistapaa:  psykoanalyyttisen, 

sosiaalisen oppimisteorian ja kognitiivisen kehityspsykologian, jotka kaikki tulkitsevat 

sukupuoleksi  tulemisen  eri  tavoin.  Psykoanalyyttisen  mallin  mukaan  lapsella  on 
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sisäsyntyinen  taipumus  identifioitua  saman  sukupuoliseen  vanhempaansa.  Tämän 

mallin  mukaan  monet  persoonallisuuden  puolet,  sukupuoli  mukaan  lukien,  ovat 

universaaleja  ja  riippumattomia  vaihtelevista  sosiaalisista  systeemeistä  ja  tavoista 

(Devor  1989,  27).  Sosiaalisen  oppimisteorian  kannattajat  lähestyvät  kysymystä  eri 

perspektiivistä:  he  olettavat,  että  yhteisö  siirtää  arvonsa  ja  käytäntönsä  yksilöihin 

epäsuorin  palkkioin  ja  rangaistuksin.  Sukupuoli  on  eräs  omaksutuista  sopivan 

käyttäytymisen  muodoista.  Sen  sijaan  kognitiivisen  mallin  mukaan  lapsella  on 

aktiivisempi  osa  sukupuolen  omaksumisessa.  Lapsi  oppii  jäsentämään  ympäröivää 

maailmaa erilaisin luokituksin, muun muassa siten, että ihmiset voidaan jakaa kahteen 

ryhmään  sukupuolensa  mukaan.  Lapsi  haluaa  myös  toimia  ympäristönsä  odotusten 

mukaan, joten ymmärrettyään kumpaa sukupuolta edustaa, hän alkaa aktiivisesti matkia 

siihen liittyvää sukupuoliroolia (emt., 28) 

Edellä  mainitun  valossa  voidaan  nähdä,  että  myös  kehityspsykologian  piirissä  on 

erotettavissa  niin  essentialistisia  kuin  konstruktionistisiakin  käsityksiä.  Devorin 

esittelemistä  teorioista  psykoanalyyttinen  teoria  kallistuu  essentialismiin,  kun  taas 

kognitiivinen  malli  ja  sosiaalinen  oppimisteoria  konstruktionismiin  olettaessaan 

sukupuolen  olevan  sosiaalinen  tuote,  jonka  pohjalla  ei  ole  biologisia  taipumuksia. 

Psykoanalyyttisesta teoriasta tosin on olemassa lukuisia eri tulkintoja, eikä myöskään 

ole yksimielisyyttä siitä, miten se lopulta sijoittuu essentialismin ja konstruktionismin 

väliselle kentälle (vrt. esim. Sipilä 1992, 15; Dickason 1977, 88; myös Eichenbaum & 

Orbach 1989, 29).

Devor itse on sitä mieltä, että lähes poikkeuksetta kaikki ihmiset osallistuvat - ainakin 

huomaamattaan  -  prosessiin,  jossa ympärillä  varttuvista  lapsista  muotoutuu  kyseessä 

olevan kulttuurin mukaisia miehiä ja naisia. Aikuiset uskovat suhtautuvansa tyttö- ja 

poikalapsiin samalla tavalla, vaikka samanaikaisesti käyttäytyvätkin tavalla, joka ohjaa 

lapsia vahvasti perinteisen sukupuolikäsityksen mukaiseen rooliin (Devor 1989, 34; ks. 

myös Eichenbaum & Orbach 1989, 42-69). Sosialisaatio voidaan kuvata sukupolvien 

väliseksi  vuorovaikutusprosessiksi,  jossa  kulttuuri  välittyy  ja  siirtyy  sukupolvelta 

toiselle  kasvatuksessa  ja  kommunikaatiossa.  Sosiaalinen  kontrolli  täydentää 
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sosialisaatiota  ja  muovaa  siitä  kollektiivisen  prosessin.  (Näre  1995,  35)  Tästä 

sosiaalipsykologisesta näkökulmasta siirrytään sosiologisempaan lähestymistapaan, kun 

sosialisaatiotilanteista  edetään  niiden  institutionaalisiin  yhteyksiin.  Tällöin  kysytään 

sukupuolen  yhteiskunnallisen  tuottamisen  kokonaiskuvaa,  niitä  yhteiskunnallisia 

rakenteita  ja  instituutioita,  jotka  jakelevat  toimintamahdollisuuksia  ja 

-välttämättömyyksiä  yksilöille  näiden  sukupuolen  mukaan.  (Alanen  1985,  148) 

(Aiheeseen palataan luvussa 6.3)

Devor  (1989,  26)  esittää  esimerkin  sukupuoleen  sosiaalistamisesta  viittaamalla 

kokeeseen, jossa joukolle aikuisia näytetään videonauhalta yhdeksän kuukauden ikäistä 

itkevää  vauva.  Kun  vauva  esitellään  tyttövauvaksi,  koehenkilöt  tulkitsevat  itkun 

johtuvan pelosta. Kun sama vauva esitellään poikavauvaksi,  itku nähdään johtuvaksi 

kiukusta.  Toisin sanoen ihmisillä on taipumus havaita käyttäytymistä,  joka vahvistaa 

heidän  ennakkokäsityksiään,  kuten  myös  taipumus  tulkita  havaittu  käyttäytyminen 

omaan  sukupuolikäsitykseensä  sopivaksi.  Samantyyppinen,  mutta  kattavampi  on 

nimellä  "Baby  X"  tunnettu  koe.  Se  osoittaa,  että  koehenkilöt  eivät  vain  havaitse 

vauvasta oletetun sukupuolen mukaisia piirteitä, vaan myös suhtautuvat vauvaan niiden 

mukaan:  he  leikkivät  ja  puhuvat  vauvan kanssa täysin  eri  tyylillä  vauvan oletetusta 

sukupuolesta  riippuen.  Kun  vauva  oletetaan  pojaksi,  sitä  pidetään  "isona"  ja 

"voimakkaana". Sama vauva tytöksi oletettuna muuttuu "pieneksi" ja "herttaiseksi".

Heti lapsen syntymästä lähtien ympäristö opettaa hänelle eleillä, äänensävyillä, lelu- ja 

vaatevalinnoilla  kumpaan sukupuoleen  hän kuuluu  (esim.  Badinter  1993,  67;  Devor 

1989,  34).  Tästä  seuraa,  että  eri  sukupuoliksi  merkityillä  lapsilla  on  maailmasta 

huomattavan erilainen kokemus, joka alkaa synnytyslaitoksella ja jatkuu ja laajenee läpi 

heidän ensimmäisten merkittävien elinvuosiensa (Devor 1989, 35; Sherrod 1987, 228; 

ks.  myös  Haug  1987).  Sukupuolirooli  "määrätään"  syntymähetkellä.  Puolivuotista 

nuorempia  vauvoja  tutkimalla  on  selvinnyt,  että  äidit  kannustivat  poikavauvaa 

aktiiviseksi ja hyssyttelivät tyttövauvaa passiiviseksi. Kiistattomasti on myös osoitettu, 

että alle kaksivuotias tunnistaa kuvista miehen ja naisen, ja alle nelivuotias tunnistaa 

oman  sukupuolensa,  jonka  hän  on  oppinut  vanhemmiltaan  ja  sisaruksiltaan.  Jos 
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sukupuolirooli ei ole vielä iskostunut mieleen ja käytökseen, viimeistään lastentarhassa 

se  opetetaan.  (Hyyppä  1993,6)  Sukupuoliroolit  sisäistetään  subjektiivisiksi 

kokemuksiksi, osaksi omaa itseä (Ochberg 1987, 187). 

Sukupuolirooleihin  sosiaalistamisen  teoriat  ovat  saaneet  kritiikkiä  osakseen  myös 

feministitutkijoiden taholta. Niiden on väitetty sivuuttavan ihmisten kompleksisuuden 

ja rooleihin sisältyvät ristiriidat. Toisaalta näiden teorioiden yksipuolinen soveltaminen 

voi  myös  johtaa  yhteiskunnan  rakenteellisten  tekijöiden  ylikorostukseen.  (Aiheesta 

enemmän, ks. Naskali 1993, 42-44; Unger 1989, 111, 112) Kuitenkin edellä mainitut 

tutkimukset  osoittavat  ympäristön  suhtautumisen  tavattoman  suuren  merkityksen. 

Vanhempien  käsitys  ja  vakuuttuneisuus  lapsen  sukupuolesta  ovat  yleensä määräävät 

tekijät  tämän  sukupuolisen  identiteetin  kehittymiselle.  Jotkut 

interseksuaalisuustutkimukset  osoittavat  sen jopa kaikkein tärkeimmäksi:  biologiselta 

sukupuoleltaan  vaikeasti  määriteltävissä  oleva  lapsi  useimmiten  identifioituu  siihen 

sukupuoleen, jonka hänen vanhempansa hänelle päättävät valita.  (Badinter 1993, 68; 

Ferguson  1977,  49,  50)  Koska  sukupuoleksi  kasvaminen  on  oleellisesti 

sosialisaatioprosessi,  kehittyy  biologiselta  sukupuoleltaan  ambivalentille  lapselle 

biologiastaan huolimatta  se sukupuoli-identiteetti  ja -rooli,  jonka mukaan häneen on 

suhtauduttu (Dickason 1977, 79 ja Money 1965, 10-11). Tunnetaan tapauksia, joissa 

kromosomeiltaan  miespuolisen  sikiön  androgeenit  eli  ns.  mieshormonit  eivät  pysty 

vaikuttamaan  kohde-elimiinsä  (ks.  luku 5.1).  Tällöin  geeneiltään  miespuolinen  lapsi 

syntyy genitaaleiltaan naispuolisena, joten vanhemmat kasvattavat hänet tytöksi. Lapsen 

geneettinen miespuolisuus ei yleensä aiheuta ongelmia hänen naispuolisen sukupuoli-

identiteettinsä  tai  -roolinsa  kehitykselle.  Sitä  vastoin  sosialisaation  suuri  voima  ei 

toteudu  transsukupuolisten  ihmisten  kohdalla;  heitä  on  yleensä  vuosia,  jopa 

vuosikymmeniä kasvatettu biologisesta sukupuolestaan pääteltyyn identiteettiin, mutta 

siitä  huolimatta  he  tietävät  järkähtämättä,  kumpaa  sukupuolta  ovat  aina  kokeneet 

olevansa.
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4.3 Sukupuoliroolien moninaisuus eri kulttuureissa

Edellisessä luvussa kävi ilmi, miten sukupuoleen kasvaminen on yhteisöllinen prosessi. 

Koska  eri  yhteisöillä  on  erilaiset  käsitykset  sukupuolten  olemuksesta,  vaihtelevat 

miehenä ja naisena olemisen "luonnolliset" tavat melkoisesti (Ferguson 1977, 48, 54; 

vrt. myös Erikson 1982, 131). Tässä luvussa tuodaan lyhyesti esille sosiaaliantropologi 

M.  Meadin  tutkimukset  sukupuolen  ja  luonteen  täysin  erilaisista  keskinäisistä 

yhteyksistä  kolmen  eri  Etelämeren  alueen  heimon  parissa.  Tämän  lisäksi  esitellään 

joitakin sellaisia eri kulttuureissa esiintyviä sukupuoliluokkia ja sukupuolijakoja, jotka 

eivät vastaa omia länsimaisia käsityksiämme. Näitä ovat esimerkiksi Omanin  xanith, 

Pohjois-Amerikan intiaanien berdache ja Intian hijra. 

Kun kuulemme, että Uuden Guinean mundugumor-kansa uskoo 
niiden  lasten,  jotka  syntyvät  napanuora  niskan  ympärille 
kietoutuneena, kehittyvän synnynnäisen laatunsa nojalla oikeiksi 
ja  kiistämättömiksi  taiteilijoiksi,  meistä  tuntuu,  että  tässä 
kulttuuri  (...)  yhdistää  mielivaltaisesti  ja  keinotekoisesti  kaksi 
asiaa,  jotka  eivät  mitenkään  liity  toisiinsa,  nimittäin 
syntymätavan  ja  kyvyn  maalata  mutkikkaita  kuvioita 
kaarnanpalasille. Kun sitten huomaamme, että tämä liittymä on 
niin  vankasti  omaksuttu,  että  todellakin  vain  ne,  jotka  ovat 
syntyneet  kuristava  nuora  kaulan  ympärillä,  pystyvät 
maalaamaan  hyvin,  kun  taas  muut  työskentelevät  nöyrästi  ja 
vaatimattomasti  eivätkä  koskaan  kehity  taitureiksi,  näemme, 
kuinka  voimakkaita  saattavat  olla  sellaiset  nurinkuriset 
päähänpistot,  jotka  kerran  ovat  lujasti  juurtuneet  kulttuuriin. 
(Mead 1963, 10-11)3

Edellä siteerattu M. Mead teki Uudessa-Guineassa kenttätutkimuksia kolmesta alueen 

heimosta  tarkoituksenaan  tutkia  sukupuolten  sosiaalisten  persoonallisuustyyppien 

muodostumista näiden heimojen parissa. Meadin ennakko-oletus oli - kuten myös hänen 

aikansa yleinen käsitys -, että kummallakin sukupuolella on oma erityinen synnynnäinen 

luonteenlaatunsa,  joka  voitaisiin  enintään  vääristää  vikasuuntaan.  Mead  toivoi 

3 Alkuperäisteos Sex and temperament in three primitive societies (1935). 
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tutkimuksensa valaisevan sukupuolten välisiä eroja (Mead 1963, 17). Meadin ennakko-

oletuksena voidaan siis nähdä biologinen determinismi (Nenola 1989, 21). 

Tutkittavat  heimot  asuivat  lähellä  toisiaan,  mutta  erosivat  jyrkästi  molempien 

sukupuolten  käyttäytymisen  puolesta.  Arapes-heimossa  molemmat  sukupuolet  olivat 

meidän  mittapuumme  mukaan  hyvin  feminiinisiä,  äidillisiä  ja  emotionaalisia. 

Mundugumor-naapuriheimossa  molemmat  sukupuolet  olivat  puolestaan  erittäin 

aggressiivisia  ja  seksuaalisia  -  meidän  mittapuumme  mukaan  siis  maskuliinisia. 

Kolmannessa, tsambuli-heimossa, oman kulttuurimme sukupuolia koskevat käsitykset 

olivat kääntyneet ylösalaisin: tsambuli-nainen oli hallitseva, objektiivinen ja vahva, kun 

taas mies oli tunteenomaisesti riippuvainen, epäitsenäinen ja vähemmän vastuullinen.

Mead ei suinkaan lähtenyt oletuksesta, että synnynnäisinä pitämämme eri sukupuolten 

luonteenpiirteet  voisivat olla vain luonteenlaadun muunnelmia,  joiden omaksumiseen 

toisen tai molempien sukupuolten jäsenet voitaisiin - yksilöstä riippuen paremmalla tai 

huonommalla  menestyksellä  kasvattaa  (Mead  1963,  17).  Kuitenkin  hän  päätyi 

toteamaan, että 

jos  sellaiset  luonteenpiirteet,  joita  me  olemme  perinteellisesti 
pitäneet  feminiinisinä  (passiivisuus,  alistuvuus  ja  halu  lasten 
hoitamiseen) voidaan jonkin heimon keskuudessa niin helposti 
saattaa  vallitsemaan  myös  miehissä  ja  taas  toisen  heimon 
keskuudessa  kieltää  sekä  miesten  että  naisten  enemmistöltä, 
meillä  ei  enää  ole  mitään  perusteltua  aihetta  pitää  sellaisia 
käyttäytymispiirteitä sukupuolesta riippuvina. Meidän on pakko 
tehdä  johtopäätös,  että  ihmisluonto  on  miltei  uskomattomalla 
tavalla  muunneltavissa,  että  se  mukautuu tarkasti  ja myös  eri 
tavalla erilaisiin kulttuureihin. (Mead 1963, 265-266)

Pleck  tulkitsee  Meadin  keskeiseksi  ajatukseksi  sen,  että  jonkun  kulttuurin 

sukupuolinormit  sisäistänyttä  miestä  tai  naista  pidettäisiin  sopeutumattomana  ja 

omituisena jonkun toisen kulttuurin sukupuolinormistossa (Pleck 1987, 27)4. 

4 Katso Meadin myöhempi tutkimus samasta aihepiiristä (Mead 1957).



38

Sukupuolikäsitykset  eivät  vaihtele  vain  siinä,  mitä  pidetään  feminiinisenä  tai 

maskuliinisena.  Eri  puolilla  maailmaa,  eri  kulttuureissa  esiintyy  erilaisia 

sukupuolijakoja,  jotka  poikkeavat  omasta  kahtiajaostamme  mieheen  ja  naiseen. 

Sukupuolia voidaan ajatella olevan vaikka kolme tai neljä, ja ihmiset voidaan jakaa eri 

sukupuoliin  jonkin  muun  ominaisuuden  kuin  genitaaliensa  perusteella.  Seuraavassa 

esitetään muutama esimerkki asiaa havainnollistamaan.

U.  Wikan on tutkinut  Omanin xaniitteja,  Omanin  institutionalisoitunutta  “kolmatta 

sukupuolta”. Xaniitit ovat biologisia miehiä, jotka sosiaalisesti luokitellaan naisiksi. He 

pitävät  miehen nimensä  ja säilyttävät  miehen juridisen aseman,  mutta  pukeutuvat  ja 

koristautuvat sekä miehistä että naisista poikkeavalla tavalla. He liikkuvat aina naisten 

joukossa, mikä ei olisi Omanissa miehille mahdollista, koska miesten ja naisten välinen 

kanssakäyminen  on  tiukasti  säädeltyä.  Omanilainen  mies  voi  elää  xaniittina  eli 

sosiaalisesti naisena joitakin vuosia, minkä jälkeen hän voi elää miehenä loppuikänsä. 

Hän voi  myös elää naisena vanhuuteensa asti,  tai  halutessaan  hän voi  elää naisena, 

jonka jälkeen miehenä,  minkä jälkeen taas naisena jne. (Wikan 1977, 306) Joka 50. 

biologinen mies on Omanissa xaniitti, eli heidän lukumääränsä on huomattava. (emt., 

305)

Xaniitin rooli ei ole sama kuin naisen rooli, vaan pikemminkin jonkinlaisen välittäjän, 

kolmannen  sukupuolen  rooli  naisen  ja  miehen  välillä.  Tästä  viestii  myös  heidän 

pukeutumisensa, joka poikkeaa sekä naisen että miehen pukeutumisesta. Tosin Wikanin 

mukaan xaniitit ovat niin feminiinisiä - jotkut jopa erittäin kauniita -, että he näyttäisivät 

täysin naisilta, mikäli heidän sallittaisiin pukeutua naisten asuun. (emt., 307)

Xaniitti  voi muuttua jälleen mieheksi osoittamalla seksuaalisen kyvykkyytensä naisen 

kanssa. Omanilaisessa sukupuolikäsityksessä keskeisintä on seksuaalinen toiminta,  ei 

sukupuolielimet.  Mies  on  aktiivinen  ja  nainen  passiivinen,  vastaanottava  osapuoli. 

Käyttäytyminen - ei anatomia - on sukupuolen perusta. (emt., 309) Jos mies ottaa naisen 

seksuaalisen,  passiivisen  roolin,  hänestä  tulee  nainen.  Sukupuoli  nähdään siis  täysin 

sosiaalisena ja se on vaihdettavissa käyttäytymistä vaihtamalla.
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Wikan  samaistaa  xanitit  transsukupuolisiin  ihmisiin.  Tämä  on  mielestäni 

harhaanjohtavaa,  koska  xaniitit  poikkeavat  sukupuoli-identiteetiltään  ja  -rooliltaan 

huomattavasti  siitä,  mitä  transsukupuolisuus  määritelmällisesti  on.  Transsukupuoliset 

ihmiset  pyrkivät  korjauttamaan  kirurgisesti  ja  hormonihoidoilla  anatomisen 

sukupuolensa  vastaamaan  pysyvää  sukupuoli-identiteettiänsä  ja  pysyvää  sosiaalista 

sukupuoltansa. Korjaus on lopullinen, eikä edestakaisin vaihdettavissa kuten xaniiteilla. 

Transsukupuoliset  ihmiset  ovat  ainakin  useissa  Euroopan  maissa  juridisesti 

täysivaltaisia  vahvistetussa  sukupuolessaan,  eli  heillä  on  samat  oikeudet  ja 

velvollisuudet  kuin  muillakin  saman  sukupuolen  edustajilla  (oikeus  avioliittoon  ja 

lasten adoptointiin, miehillä asevelvollisuus jne). Transsukupuolisuus ei myöskään ole 

mikään  kolmas  sukupuolikategoria,  vaan  siirtyminen  toisesta  sukupuolikategoriasta 

toiseen.  Mielestäni  xaniitteja  voisi  verrata  ennemminkin  transvestiitteihin,  mikäli 

välttämättä  halutaan löytää omasta kulttuuristamme heille  lähin mahdollinen vastine. 

Tosin saattaisi  olla  parempi  hyväksyä se tosiseikka,  ettei  kulttuurissamme ole  heille 

vastinetta.  Wikanin  artikkeli  aiheutti  ilmestyttyään  kiivasta  väittelyä,  nimenomaan 

epätäsmällisten rinnastustensa ja poikkeavien käsitteenmäärittelyjensä tähden. (ks. esim. 

Caplan 1989, 21; Garber 1991, 239-245; Archer & Lloyd 1982, 94-98)

Verrattuna  omaan  sukupuoli-  ja  seksuaalivähemmistöihin  kielteisesti  suhtautuvaan 

kulttuuriimme  omanilaiset  ovat  asenteissaan  huomattavasti  meitä  kehittyneempiä. 

Heidän käsityksensä mukaan esimerkiksi  seksuaalinen  käyttäytyminen (ja sen myötä 

sukupuoli) on vain yksi aspekti ihmisen monimutkaisessa kokonaisuudessa, eikä yhden 

piirteen perusteella voi ihmisestä tietää vielä juuri mitään. Jos joku suhtautuu Omanissa 

xaniittiin  kielteisesti,  muut  paheksuvat  voimakkaasti  hänen  ennakkoluuloista 

asennettaan. (Wikan 1977, 312) Suvaitsevaisuus on siellä erittäin arvostettua ja se on 

yhteydessä  siihen,  mitä  Omanissa  pidetään  viriilinä  ja  miehekkäänä:  heidän 

käsityksensä  mukaan  miehekästä  on  itsensä  ja  tilanteensa  hallinta,  ja  lempeys  ja 

rehellisyys kaikkia ja kaikenlaisia ihmisiä kohtaan. (emt., 315)
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Toinen  merkittävä,  omasta  käytännöstämme  poikkeava  sukupuoli  on  noin  150:stä 

Pohjois-Amerikan  intiaaniyhteisöstä  dokumentoitu  sukupuoliluokka,  joka  tunnetaan 

antropologien  antamalla  nimityksellä  berdache.  Sillä  tarkoitetaan  biologisia  miehiä, 

jotka pukeutuvat naisiksi ja tekevät naisten töitä. Yli 70:stä yhteisöstä on löytynyt myös 

biologisia  naisia,  jotka  ovat  puolestaan  omaksuneet  miesten  elämäntavan.  (Roscoe 

1996, 330) Monissa tapauksissa berdachet nauttivat erityistä kunnioitusta, tai heitä jopa 

pelättiin,  koska  heillä  uskottiin  olevan  yliluonnollisia  voimia  (emt.,  335)  Joidenkin 

heimojen  parissa  berdachet  olivat  organisoitu  ryhmä  uskonnollisia  johtajia,  jotka 

yhdessä suorittivat  yhteisön  uskonnollisia  seremonioita.  Toisten  heimojen  parissa  he 

olivat kaikissa kysymyksissä välttämättömiä neuvonantajia. (emt., 347) 

Viimeisen  sadan  vuoden  ajalta  kerättyjen  tietojen  perusteella  navajo-intiaanien 

berdachet olivat kaikkein arvostetuin berdache-ryhmä. Ne navajo-lapset, jotka osoittivat 

taipumusta berdache-sukupuoleen, saivat erityistä huomiota ja rohkaisua osakseen. Jos 

he  vanhempana  omaksuivat  berdachan  osan,  heitä  kunnioitettiin  suuresti  koko 

yhteisössä. (emt., 355)  Navajojen kieli tarkentaa kuvaa siitä, miten berdache ilmiönä 

itse  asiassa  käsitettiin.  Berdache-henkilöä  tarkoittava  termi  nádleehé tarkoittaa 

kirjaimellisesti  “hän  joka  muuttuu  kokoajan”.  Berdachen  ei  ajateltu  vaihtavan 

sukupuolta tai asettuvan erityiseen sukupuoliluokkaan, vaan liukuvan miehen ja naisen 

muotojen  sisäisten  ja  ulkoisten  ulottuvuuksien  välillä.  Berdachea  pidettiin  siis 

pikemminkin kolmantena prosessina kuin kolmantena luokkana. Tämä on yhteydessä 

siihen, miten navajojen koko ajattelutapa poikkeaa huomattavasti omastamme; heidän 

käsityksensä mukaan maailma rakentuu prosesseista ja tapahtumista, eikä tosiasioista ja 

esineistä. (Witherspoon 1977, 49; sit. Roscoe 1996, 356)

Samoin  kuin  intiaanien  uskonnoissa,  joissa  asetettiin  berdachet  jopa  uskonnollisiksi 

johtajiksi,  suhtaudutaan  hindulaisuudessa  myönteisesti  sukupuolien  moninaisuuteen. 

Hindumytologiassa,  rituaaleissa  ja  taiteessa  nähdään  miehekkäiden  ja  naisellisten 

ominaisuuksien vaihtaminen,  sukupuolen muutokset  ja vaihtoehtoiset  sukupuoliroolit 

myönteisenä  teemana  niin  ihmisten  kuin  jumalienkin  ollessa  kyseessä  -  siitäkin 

huolimatta, että hindulaisuudessa mies ja nainen nähdään sinänsä hyvin vastakkaisina 
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(Nanda  1996,  375).  Hindulaisuudessa  sallitaan  monta  erilaista  tapaa  olla  ihminen. 

Hindumytologian  tukemana  on  Intiassa  jo  yli  tuhannen  vuoden  ajan  säilynyt 

institutionalisoitu  kolmas  sukupuoli,  hijra.  Hijrat  ovat  biologisia  miehiä,  tai  joskus 

hermafrodiitteja,  jotka  pukeutuvat  kuten  naiset  ja  saattavat  jopa  poistattaa  miehiset 

genitaalinsa.  Hijroja  pidetään  jumalallisen  voiman  välittäjinä,  jotka  auttavat 

synnytyksissä ja häissä ja palvelevat jumalattaren temppelissä. He saattavat toimia myös 

prostituoituina.  (emt.,  373)  Heidän  pukeutumisensa  ja  käyttäytymisensä  on  usein 

liioiteltua  ja  seksuaalisuutensa  aggressiivista,  mikä  eroaa  huomattavasti  intialaisten 

naisten alistuvasta käytöksestä (emt., 382). Lisäksi monien uskontojen luomismyyteissä 

alkujumaluus  on  androgyyni  olento,  jossa  yhdistyy  mieheys  ja  naiseus.  Termi 

androgyyni tulee  kreikankielisistä  sanoista  aner ja  gyne eli  mies  ja  nainen. 

Metafyysisessä  mielessä  androgyyni  on  allegoria  kaikki  vastakohdat  ylittävästä 

ykseydestä ja täydellisyydestä. (Koivunen 1995, 45)

Erilaisia sukupuolijakoja on lukuisia. Sen sijaan että sukupuolijako tehdään anatomian 

perusteella,  voidaan  sukupuolen  perusteena  pitää  esimerkiksi  ikää,  hedelmällisyyttä, 

seksuaalista  suuntautumista,  neitsyyttä  tai  asemaa  sosiaalisessa  hierarkiassa. 

Esimerkiksi erityisesti Afrikan patrilineaarisissa heimoissa tunnetaan institutionalisoitu 

naisten välinen avioliitto,  joka antaa rikkaalle,  lapsettomalle leskelle mahdollisuuden 

ottaa  vaimo.  Maksamalla  morsiamesta  normaalin  käytännön  mukaisen  hinnan 

naispuolinen aviomies saa oikeuden olla isä lapselle, jonka hänen vaimonsa synnyttää. 

Lapsen siittäjä on tehtävään valittu biologinen mies. Tällaisissa tapauksissa perillisen 

turvaaminen on oleellisempaa kuin isän anatomia. (Crémaux 1996, 274; Shapiro 1991, 

265-268)  Perhesuhteet  eivät  muodostu  kaikissa  yhteisöissä  omiamme  vastaavalla 

tavalla,  vaikka niissä käytettäisiin sinänsä samoja termejä 'aviomies',  'vaimo',  'äiti'  ja 

'isä'.  Esimerkiksi  eräiden  afrikkalaisten  heimojen  tapana  oli  sallia  nuorten  soturien, 

jotka palvelivat kuninkaan hovia eivätkä saaneet mennä naimisiin, pitää nuoria poikia 

vaimoinaan, joiden velvollisuus oli  huolehtia heidän hyvinvoinnistaan (Nenola 1986, 

74)
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Kanadan  piegan-intiaanien  parissa  tunnetaan  kolmantena  sukupuolena  niin  sanotut 

miessydämiset  naiset,  jotka  ovat  lakanneet  olemasta  naisia  osoittautuessaan 

hedelmättömiksi.  Heillä  on  miehen  taloudellinen  asema ja  he  voivat  ottaa  vaimoja. 

Tässä tapauksessa sukupuolijako ei tapahdu anatomisen miehen ja naisen välillä vaan 

hedelmällisen  ja  hedelmättömän  naisen  välillä.  (Revel  1992,  104;  ks.  myös  Nenola 

1986, 75 ja 1989, 27)5 Tewa-intiaanit nimesivät myös kolme sukupuolta: miehet, naiset 

ja  neitsyet.  Tewojen  käsityksen  mukaan  neitsyillä  oli  neitseellisten  ominaisuuksien 

lisäksi  myös  miehisiä  piirteitä.  (Immonen  1990,  109-110)  Myös  Polynesiassa  (mm. 

Hawajilla ja Uudessa-Seelannissa) tunnetaan sukupuolirajojen häilyvyys. 1700-luvulta 

lähtien  on  säilynyt  tosia  kertomuksia,  joissa  merimiehet  ovat  maihin  saavuttuaan 

hankkineet  kaunista  naisseuraa,  joka  onkin  myöhemmin  merimiesten  järkytykseksi 

osoittautunut miespuoliseksi. (Besnier 1996, 291-292)

Ei-länsimaisten  kulttuurien  tutkiminen  paljastaa  sukupuoliroolien  suuren  vaihtelun, 

mutta  myös  laajan  vaihtelun  ruumista  tai  sukupuolen  muodostumista  koskevissa 

käsityksissä. Roscoen mukaan useiden sosiaalisten sukupuolien olemassaolo edellyttää 

näkemystä,  jonka  mukaan  fyysiset  eroavaisuudet  ovat  muuttuvia,  tai  itsessään 

riittämättömiä muodostamaan sukupuolen, tai yksinkertaisesti vähemmän tärkeitä kuin 

yksilölliset ja sosiaaliset tekijät, kuten ammatillinen suuntautuneisuus, käyttäytyminen, 

luonne, uskonnolliset kokemukset jne. Kaikki kulttuurit eivät pidä samoja anatomisia 

piirteitä  sukupuolen  merkitsijöinä.  (Roscoe  1996,  342)  Se,  mitkä  elimet,  nesteet  tai 

prosessit  nähdään  anatomisen  sukupuolen  muodostajina  on  yhtä  lailla  sosiaalisesti 

rakennettua kuin sosiaalinen  sukupuoli  itsekin.  Myös anatominen sukupuoli  voidaan 

ymmärtää siten epävakaaksi, liukuvaksi ja ei-dikotomiseksi. (emt., 345 ja 371)

Kulttuuri-  ja  sosiaaliantropologia  on  gendertutkimuksen  kannalta  erittäin  kiintoisaa. 

Tämä  ihmistieteellinen  näkökulma  kiistää  biologian  ensisijaisuuden  ja  pyrkii 

osoittamaan  ihmisluonnon  muovailtavuuden.  Antropologiset  tutkimukset 

sukupuolikäytäntöjen  variaatioista  saavat  sukupuolta  koskevan  aristotelisen 

olemusajattelun  näyttämään  ihmisluonnon  mielivaltaiselta  rajoittamiselta.  Käsitykset 

5 Lisää  Amerikan  intiaaniheimojen  erilaisista  sukupuolikategorioista  biologisten  naisten  kohdalla,  ks. 
Blackwood (1984).
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maskuliinisuudesta  ja  feminiinisyydestä  seuraavat  kussakin  kulttuurissa  vallitsevasta 

sukupuoli-ideologiasta ja -järjestelmästä. Silti biologinen reduktionismi, joka eri rotujen 

vertailussa  on  jo  aikoja  sitten  todettu  paikkansapitämättömäksi  ja  lisäksi  täysin 

asiattomaksi,  on yhä tunnustettu  ”tieteellinen”   menetelmä silloin,  kun kyseessä on 

sukupuolten vertailu. Kuitenkin antropologian valossa näyttää siltä, ettei ole olemassa 

yleispätevää miehen ja naisen mallia, joka pätisi aina ja kaikkialla, vaan variaatioiden 

laatu ja määrä on hämmästyttävän suuri (Cucchiari 1981, 32).

4.4 Sukupuoliroolien vaihtelu länsimaisen kulttuurin historiassa

Sukupuolten  mallien  ja  sukupuoliroolien  moninaisuuden  toteamiseksi  ei  tarvitse 

matkustaa  maailman  ympäri.  Myös  Euroopassa  ovat  sukupuolikäsitykset  ehtineet 

muuttua moneen kertaan sitten Antiikin päivien. Nämä muutokset ovat olleet seurausta 

ideologisista,  taloudellisista  ja  sosiaalisista  mullistuksista.  Yleisesti  ottaen 

eurooppalaisten  sukupuolikäsityksien  historiassa  on  kristillisellä  kirkolla  ollut 

keskeinen  rooli.  Erityisesti  kirkkoisä  Augustinus  (354-430)  jätti  perinnöksi  yli 

vuosituhannen  ajan  kestäneen  sukupuolikäsityksen,  jossa  naisen  paikka  oli 

synnytyskoneena tai  neitseellisenä pyhimyksenä (Tunnustukset,  v. 397). 1200-luvulla 

Tuomas Akvinolainen (1224-1274) jatkoi aristotelista käsitystä, jonka mukaan nainen 

oli vajavaisena syntynyt mies. Naisella oli merkitystä vain lasten synnyttäjänä, koska 

mies ei pystynyt siihen. Teoksessaan Summa Theologia Akvinolainen tiivisti keskiajan 

katolisen, Augustinusta toistavan käsityksen naisen alemmuudesta. 

Euroopan  kristillisessä  historiassa  vallinnut  sukupuolikäsitys  on  ollut  varsin 

normatiivinen ja naiskielteinen, eikä sitä parantanut Lutherin lähes patologisia piirteitä 

saanut naisviha, joka vaikutti uskonpuhdistuksen suuntaan ja seurauksiin luterilaisessa 

kirkossa (esim. Koivunen 1995, 185-196). Tosin valtavirran ulkopuolella on vaikuttanut 

myös  erilaisia,  esimerkiksi  gnostilaisia  virtauksia,  jotka ovat  edustaneet  kristillisestä 

valtavirrasta poikkeavia sukupuolikäsityksiä (Clark & Richardson 1977, 38; Koivunen 

1995,  77-83;  myös  Koivunen  1994).  Suomalaisessa  kristillisessä  perinteessä 
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sukupuolen kahtiajako on ollut lievempää kuin Keski-Euroopassa, koska suomalaiseen 

kristilliseenkin  naiskuvaan  on  vaikuttanut  pakanallisen  ajan  vahvojen  naisten  malli 

(Koivunen 1995, 230).

Valistuksen  aikaa  edeltäneen  aikakauden  eurooppalaisilla  oli  niin  sanotun  yhden 

ruumiin tai yhden sukupuolen mallin (one-sex model) mukainen sukupuolikäsitys. T. 

Juvonen viittaa tässä yhteydessä T. Laqueuriin (1994), jonka mukaan ennen Valistuksen 

aikaa eläneet  eurooppalaiset  kyllä  tiesivät,  että  ihmisruumiista  oli  olemassa  erilaisia 

versioita  ja  että  tämä  erilaisuus  liittyi  suvunjatkamiseen.  Mutta  he  ajattelivat,  että 

ihmisiä on olemassa vain yksi anatominen sukupuoli, ihminen, jolla on penis. Miehillä 

penis oli  ruumiin ulkopuolella,  naisilla se oli  jäänyt ruumiin sisäpuolelle.  Yhteiseksi 

ymmärretty  anatomia  yhdisti  erilaisia  ruumiita,  joiden  nesteitä  ja  kokemuksia  ei 

sukupuolitettu  perustavanlaatuisesti  erilaisiksi,  vaan  ne  nähtiin  versioina  toisistaan. 

Koska ruumis  ei  ole sukupuolten välisen eron perusta,  se saatettiin  ymmärtää  hyvin 

joustavaksi. (Juvonen 1995, 15-16)

1700-luvulla  käsitys vaihtui,  jolloin  siirryttiin  yhden ruumiin  mallista  niin  sanottuun 

kahden sukupuolen malliin (two-sex model). Liljeström kuvaa tätä muutosta seuraavalla 

tavalla:

Siirtyminen  kahden  sukupuolen  malliin  tapahtui  Laqueurin 
mukaan  1700-luvulla,  jolloin  biologisen  sukupuolen 
tuottaminen  sai  alkunsa.  Sukuelimistä  tehtiin  vastakkaisen  ja 
yhteensovittamattoman  eron  perusta.  Yhteisinä  ymmärretyt 
elimet  ja  ruumiinrakenteet  erotettiin  toisistaan  ja  nimettiin 
uudelleen.  Tällöin  luotiin  kaksi  biologista  sukupuolta 
sosiaalisen sukupuolen (gender) perustaksi.   (Liljeström 1996, 
119)

Laqueurin  käsitys  ei  ole  ainoa  mahdollinen,  eivätkä  kaikki  historioitsijat  ole  hänen 

kanssaan  samaa  mieltä.  Esimerkiksi  R.  Trumbachin  mukaan  1600-luvulla  vallitsi 

käsitys,  että  sukupuolia  sosiaalisessa  mielessä  oli  kaksi,  mutta  biologisia  ruumiita 

kolme:  mies,  nainen  ja  hermafrodiitti  (Trumbach  1991,  112-141).  Juvonen  esittää 



45

syyksi  Laqueurin  ja  Trumbachin  käsitysten  erilaisuudelle  sen,  että  heidän 

aikaperspektiivinsä ja lähteensä ovat erilaiset. Laqueur aloittaa tarkastelunsa Antiikista, 

ja Trumbach keskittyy 1600- ja 1700-luvun käsityksiin, jolloin Antiikin yhden ruumiin 

malli ei enää vaikuttanut uskottavalta. Laqueur keskittyy Juvosen mukaan oppineeseen 

diskurssiin,  kun  taas  Trumbach  paneutuu  lähinnä  sosiaalista  elämää  käsittelevään 

aineistoon (Juvonen 1995, 20). 

Badinter  (1993,  26-40)  puolestaan  käsittelee  esimerkkinä  kahta  ajankohtaa,  jolloin 

länsimainen  sukupuolikäsitys  on  ajautunut  kriisiin  ja  muutokseen.  Toinen oli  1600-

luvun Ranskassa ja Englannissa, toinen 1800- ja 1900-luvun taitteessa sekä Euroopassa 

että  Yhdysvalloissa.  1600-luvun  Ranskassa  vaikuttivat  niin  sanotut  hienottaret 

("précieuses"),  emansipoituneet  naiset,  jotka  käänsivät  perinteiset  sosiaaliset  arvot 

päälaelleen ja vaativat  oikeutta vapauteen,  tietoon ja rakastavaan mieheen.  (Badinter 

1993,  26,  27)  Vuosina  1688-1714  esiintyi  Englannissa  vastaavaa  naisliikehdintää 

talouden ja työn uudelleenorganisoitumisen seurauksena. Nämä muutokset aiheuttivat 

muutospaineita  myös  sukupuolirooleissa.  (Kimmel  1987,  124-137).  Naiset  alkoivat 

vaatia  pehmeämpiä  ja "feminiinisempiä" miehiä.  Näiden vaatimusten  vaikutus  levisi 

laajalle sekä Ranskassa että Englannissa, joissa molemmissa voidaankin puhua tapojen 

naisellistumisesta ja miesten feminiinistymisestä. Naiselliset arvot nousivat kunniaan ja 

hallitsevien luokkien keskuudessa nousi vallalle yhden, feminiinisen sukupuolen malli, 

joka korvasi kaksijakoisuusajatuksen. Kehitys katkesi vuoden 1789 vallankumoukseen, 

jonka jälkeen Napoleonin lakien vahvistama ja 1800-luvun ideologian sinetöimä ajatus 

sukupuolten  sovittamattomasta  kahtiajakoisuudesta  vallitsi  melkein  sata  vuotta. 

(Badinter 1993, 30) 

1800-luvun  lopulla  nousi  jälleen  uusi  naistyyppi,  joka  uhkasi  vakiintuneita 

sukupuolirajoja.  Opiskelumahdollisuuden  myötä  ilmaantui  koulutettuja  naisia,  jotka 

vaativat täysiä kansalaisoikeuksia. Tämä herätti miehissä pelkoa ja vastarintaa, jonka he 

purkivat  naissukupuolta  parjaavan  kirjallisuuden  vyöryyn.  (emt.,  31-35)  Filosofien, 

muun muassa Schopenhauerin ja Nietzschen, esimerkkiä seuraten eri alojen tiedemiehet 

todistelivat  raivokkaasti  naisen  ontologista  alemmuutta,  jonka  johdosta  naisten  olisi 



46

pitänyt  palata  takaisin  "luonnolliselle"  paikalleen.  Perusteluja  tälle  naisten 

olemukselliselle  huonommuudelle  ja  "luonnolliselle"  paikalle  alettiin  hakea  muun 

muassa  sosiobiologiasta  (French  1993,  153).  Yhdysvalloissa  vahvojen  naisten 

nouseminen nostatti laajamittaisen miehisyyden kriisin, jossa miehet pelkäsivät omaa ja 

koko kulttuurin yleistä naisistumista (Kimmel 1987, 124-137). Kirjallisuuteen ilmaantui 

uusia sankareita,  cowboy-hahmoja ja Tarzaneita,  kohottamaan perinteistä  mieskuvaa. 

Maskuliinisuuden kriisi sai tilapäisen ratkaisunsa kun Yhdysvallat liittyi sotaan vuonna 

1917. (Badinter 1993, 40) 

Löfströmin mukaan mies- ja naiskäsitysten muutos tapahtui Euroopankin eri maissa eri 

aikoina yhteiskunnan rakenteesta riippuen, esimerkiksi Suomessa eri aikaan kuin Keski-

Euroopassa.  Suomessa  roolikuvat  muuttivat  muotoaan  siirryttäessä  sukupuolten 

vastakkaisuutta  vähemmän  korostaneesta  agraarimaailmasta  kaupunkiporvariston 

tiukempaan  rooliasetelmaan,  jolloin  kiteytyivät  käsitteet  "naisellinen  nainen"  ja 

"miehekäs mies". (Löfström 1995, 27-39) Juvonen esittää, että agraarisuomalaiset elivät 

vielä yhden ruumiin mallin mukaan rakentuneessa maailmassa, jossa miehen ja naisen 

anatomista eroa ei pidetty oleellisena, mutta ratkaisevia merkityksiä liitettiin sen sijaan 

sukupuolen tuottamiin erilaisiin asemiin (Juvonen 1995, 20). 

Löfström  ja  Juvonen  tulkitsevat  samaa  aikakautta  monessa  kohtaa  erilaisin 

lopputuloksin, kuten myös Laqueur ja Trumbach tulkitsevat 1600-luvun eurooppalaista 

sukupuolikäsitystä eri tavoilla. Heidän keskinäiset erimielisyytensä eivät ole oleellisia 

tässä yhteydessä, jossa tarkoitus on vain osoittaa, ettei sukupuolikäsitys Suomessa tai 

muussa Euroopassa ole ollut mitenkään yksiselitteinen. Länsimaisen kulttuurin käsitys 

sukupuolien perustasta, sisällöstä, merkityksestä ja keskinäisistä suhteista on vaihdellut 

radikaalisti aikakaudesta ja paikasta riippuen. Varsinkin arkiajattelussa pidämme usein 

vallitsevaa länsimaista sukupuolikäsitystä itsestäänselvyytenä, luonnollisena ja ikuisena, 

käsittämättä,  miten  nuoresta  ja  monessa  mielessä  sattumanvaraisesta  käsityksestä 

loppujen lopuksi on kyse. 
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4.5 Luonnollisuuden ja normaaliuden käsitteet

Arkiajattelussa sukupuolia, sukupuolirooleja ja koko sukupuolijärjestelmää perustellaan 

usein  niiden  "luonnollisuudella".  Sellaisetkin  ihmiset,  jotka  eivät  edusta  kovin 

konservatiivista  näkemystä,  ovat  taipuvaisia  nopeasti  luokittelemaan  asioita 

"luonnollisiin" ja "vähemmän luonnollisiin", ellei peräti "luonnottomiin". Sisäistettyjen 

kulttuurin  ennakko-oletusten  pohjalta  ajatukset  esimerkiksi  homoseksuaalisuudesta, 

naisarmeijasta tai naisesta, jolla on penis, saattavat tuntua luonnottomilta. Tässä luvussa 

pohditaan, mitä tämä annettuna otettu "luonnollisuus"6 oikein tarkoittaa.

Luonnollisen luonnehdinnaksi tuskin riittää se, että se tuntuu luonnolliselta.  Ihminen 

voi tappaa tai  raiskata niin,  että se tuntuu hänestä aivan luonnolliselta.  Vaikka joku 

pitäisikin sitä luonnollisena, voi kysyä, onko se hyvää tai oikein (Sipilä 1992, 25). Jos 

kaikkien  viettien  kontrolloimaton  toteuttaminen  on  luonnollisuutensa  kautta  oikein, 

muuttuu  kaikki  ponnistelu  ja  hyvään  pyrkiminen  luonnottomaksi.  Arkiajattelussa 

samaistetaan  tai  ainakin  liitetään  toisiinsa  käsitteet  luonnollinen  ja  normaali.  Jos 

tappaminen  näyttää  olevan  ihmisluonnolle  luonnollista,  on  se  kai  myös  normaalia. 

Edellisen  valossa  hyve  ei  useimmiten  ole.  Väkivaltaiset  avioliittohelvetit  ovat 

karmeudessaankin  luonnollisia  ja  normaaleja,  mutta  onnistunutkin  homosuhde  on 

luonnoton  ja  epänormaali.  Sievers  ja  Stålström kysyvätkin,  ovatko  siis  enemmistön 

tekemät asiat automaattisesti luonnollisia ja normaaleja. Miten yleistä asian on oltava ja 

mikä riittää enemmistöksi? Jos kriteerinä käytetään 50% ylittymistä, on epänormaalia 

esimerkiksi olla sukupuoleltaan mies (Sievers & Stålström 1984, 168).

Kun  jotain  on  tai  tapahtuu  paljon,  se  alkaa  näyttää  normaalilta.  Mitä  vahvempi 

normaaliuden paine on, sitä vähemmän siitä poikkeavaa käytöstä on näkyvillä. Normina 

oleva käytös tai ominaisuus saa rauhassa säilyttää valta-asemansa, eikä mitään muuta 

enää ikään kuin ole olemassakaan. Tässä toimii samantyyppinen kehä, jota M. Foucault 

6Myös jatkossa käytän "luonnollisuus"-käsitettä, samoin kuin käsitettä "normaali", joka kerran sitaateissa, 
mutta tekstin luettavuuden helpottamiseksi jätän sitaatit merkitsemättä, ikään kuin näkymättömiksi. Useat 
filosofit,  kuten  esimerkiksi  Aristoteles,  D.  Hume,  J.  S.  Mill  ja  G.  E.  Moore,  ovat  käsitelleet 
luonnollisuuden  teemaa.  Suomeksi  aiheesta  löytyy  esimerkiksi  H.  Häyryn  ja  S.  Karjalaisen  artikkeli 
"Luonnollisuudesta ja luonnottomasta" Ajatus-lehden numerosta 49 (1993). 
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nimittää  sensuurin logiikaksi.  Siinä laki  on muuttunut  normalisaatioksi  ja rangaistus 

kontrolliksi  (Foucault  1990,  84).  Toisin  sanoen  enää  laki  ei  määrittele,  miten 

sukupuoltaan  tulee  edustaa  ja  toteuttaa,  mutta  lain  tilalla  samaa  tehtävää  hoitaa 

normalisaatio.  Yksilön  on  oltava  normaali  tullakseen  kulttuurissamme  vakavasti 

otetuksi.  Normista  poikkeamista  ei  tarvitse  enää  erikseen  rangaista,  koska 

rangaistuksena toimii yhteisön oma, sisäinen kontrolli, joka leimaa kielteisesti kaiken 

epänormaalin. (Sukupuolinormeista poikkeamista käsitellään erikseen luvussa 7.2)

Ehkä luonnollista on se, mikä luonnossa tapahtuu ilman ihmisen ulkoista vaikutusta, - 

tosin silloin ei ihmisyhteisössä juuri mikään voi olla luonnollista. Ilmeisesti luonnollista 

on ainoastaan se, mitä on totuttu pitämään luonnollisena. Luonnollista ei siis sinänsä 

ole, vaan se on pelkkä konstruktio, joka valitaan perusteeksi valikoivasti silloin, kun se 

miellyttää  ja  palvelee  jotakin  tarkoitusta.  Sitä  tuetaan  tarkoitukseen  sopivilla 

esimerkeillä ja jätetään päinvastaiset esimerkit huomioimatta. Tähän liittyen P. Sipilä 

huomauttaa,  miten  nimenomaan  sukupuoleen  ja  seksiin  yhteydessä  olevissa 

kysymyksissä puhutaan luonnollisuudesta,  vaikka ihmisen koko kulttuuri  on luonnon 

jatkuvaa  väkivaltaista  manipulointia.  Sipilä  ihmettelee,  miksi  monet  uskontokunnat 

tuomitsevat  äänekkäästi  esimerkiksi  homoseksuaalisuuden,  mutta  pysyvät  hiljaa,  kun 

tonneittain taatusti luonnonvastaisia myrkkyjä päästetään ilmaan, vesiin tai maaperään. 

(Sipilä  1998,  22-23)  Samoin  kuin  käsitys  luonnollisesta,  myös  ajatus  normaalista 

perustuu paljolti  uskomuksiin ja henkilökohtaisiin näkemyksiin (Sievers & Stålström 

1984, 169).

Ominaisuudet, joita länsimaisessa yhteiskunnassa pidetään luonnollisina ja normaaleina 

naisille  tai  miehille,  ovat  yleensä  syntyneet  sosiaalisesta  paineesta.  Näiden 

ominaisuuksien sisäistäminen on sukupuoleksi tulemista.  (Humm 1989, 84) Se, mitä 

luonnollisena  ja  normaalina  pidetään,  vaihtelee  kulttuurista  toiseen  ja  aikakaudesta 

toiseen. E. Badinter kysyy:

Mitä  jääkään  jäljelle  luonnollisesti muka  hyökkäävästä 
miehestä  esimerkiksi  Malesian  keskiosissa  sijaitsevassa 
pienessä  Semai-yhteisössä,  joka  kuuluu  koko  maailman 
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rauhanomaisimpiin?  On  pakko  kysyä,  vieläkö  voidaan  puhua 
mieheyden  luonteesta  tai  "alkuperästä".  Kumpi  on  lopulta 
miehisempi:  amerikkalaisnuorten  sankari  Rambo  vai  pieni 
Semai-poika?  Kumpi  normaalimpi ja  lähempänä  luontoa? 
Kumpi  joutunut  kestämään  suuremman  ympäristön  ja 
kasvatuksen paineen? Kumpi on tukahduttanut enemmän omaa 
sisintään? (Badinter 1993, 49; korostukset - TS)

Ja mitä luonnollisena tai normaalina sitten pidetäänkin, sen perusteella ei voi erottaa 

hyvää  pahasta  tai  toivottavaa  vähemmän  toivottavasta.  Siksi  luonnollisuus  ja 

normaalius  ovat  sukupuolta  koskevassa  keskustelussa  jokseenkin  merkityksettömiä 

argumentteja.

4.6 Feminiinisyys ja maskuliinisuus länsimaisessa tieteessä

Edellä on esitetty, että niin käsitys luonnollisuudesta yleensä kuin käsitys luonnollisesta 

naiseudesta ja mieheydestä ovat täysin kulttuurisidonnaisia (vrt. esim. Brod, 1987, 4). 

Kuitenkin  länsimaisen  tieteen  näkökulmasta  näyttää  usein  siltä,  että  naiseuteen  ja 

mieheyteen  eri  kulttuureissa  liitetyillä  piirteillä  olisi  jotakin  kulttuurirajat  ylittävää 

universaaliutta. A. Dickason (1977, 71-98) on tutkinut kysymystä, miten länsimaisessa 

tieteessä  esiintyvien  feminiinisyys-  ja  maskuliinisuuskäsitysten  suhteellisen 

samankaltaisuuden  voisi  selittää  hyväksymättä  essentialistista  sukupuolikäsitystä. 

Hänen  mukaansa  samankaltaisuuden  selittäminen  on  mahdollista,  jos  tarkastelee 

käsitysten loogisia perustuksia.

Länsimaisessa tieteessä on monia toisistaan sinänsä täysin poikkeavia teorioita, jotka 

sisältävät  käsityksen  maskuliinisuudesta  ja  feminiinisyydestä.  Esimerkkeinä  näistä 

teorioista  Dickason  tarkastelee  eräitä  länsimaisen  tieteen  kehityksessä  merkittävästi 

vaikuttaneita teorioita: Darwinin biologiakäsitystä, Bachofenin sosiologiaa, Briffaultin 

talousanalyysia,  Freudin  psykologiaa,  Jungin  ja  Neumannin  myyttien  tulkintaa  ja 

Meadin  antropologiaa.  Kaikki  edellä  mainitut  ovat  jossain  määrin  eri  mieltä 
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maskuliinisuuden  ja  feminiinisyyden juurista  ja  luonteesta,  joten  maskuliinisuutta  ja 

feminiinisyyttä ei heidän erimielisyyksiensä valossa voi pitää ainakaan universaaleina.

Kuitenkin heidän näkemyksissään on yhtäläisyyksiä, joiden perusteella saattaisi voida 

sanoa jotain yleispätevää naiseuden ja mieheyden luonteesta. Heidän kaikkien teorioissa 

olennaisimmaksi  kysymykseksi  näyttää nousevan seksuaaliakti,  ja nimenomaan aktin 

tulkinta  erottaa  Dickasonin  konstruktionisteiksi  luokittelemat  Meadin  ja  Briffaultin 

muista  mainituista,  jotka Dickasonin mukaan edustavat  puolestaan essentialismin  eri 

muotoja.  Meadin ja Briffaultin  teorioiden mukaan eläinmaailmassa seksuaaliaktiin  ei 

liity fyysisellä voimalla  pakottamista,  vaan nimenomaan naaras valitsee kenet tahtoo 

kilpailevien  urosten  joukosta.  Briffault  uskoo,  että  näin  oli  myös  niin  sanotuissa 

primitiivisissä  ihmisyhteisöissä,  joissa  keräilytalouden  myötä  naisilla  vielä  oli 

taloudellista valtaa ja Briffaultin uskomusten mukaan myös yhtäläinen fyysinen voima 

kuin miehillä. Vasta maanviljelyn aloittaminen ja patriarkaatin synty tekivät miehestä 

dominoivan  naisten  jäädessä  kotipiiriin  ja  menettäessä  sitä  kautta  myös  fyysistä 

voimaansa.  (emt.,  84-85)  Briffaultin  kanssa  samankaltaiseen  näkemykseen  ovat 

päätyneet  myös  useat  muut  sukupuolijärjestelmän  historiasta  ja  synnystä  oletuksia 

tehneet tutkijat (Cucchiari 1981, 40-56). 

Dickasonin essentialisteiksi luokittelemat Darwin, Bachofen, Freud, Jung ja Neumann 

eivät  jaa  edellä  mainittua  näkemystä.  Heidän  teorioissaan  feminiinisyys-  ja 

maskuliinisuuskäsitykset  perustuvat  oletukseen  primitiivisestä  seksuaaliaktista,  jossa 

aktiivinen mies dominoi passiivista naista. He eivät perustele tätä oletusta, josta he silti 

vetävät  kattavia  päätelmiä:  miehet  ovat  luonnostaan  aktiivisia,  aggressiivisia, 

itsevarmoja  ja  itsenäisiä,  naiset  puolestaan  passiivisia  ja  riippuvaisia.  Heidän 

käsityksissään seksuaaliaktiin liittyvä hypoteesi yleistetään kuvaamaan naisen ja miehen 

koko  persoonaa.  Heidän  teorioissaan  myönnetään  kyllä,  että  on  olemassa  joukko 

vastaesimerkkejä,  joita  he  eivät  kykene  selittämään  ja  jotka  eivät  mahdu  heidän 

teorioihinsa.  Silti  he  sivuuttavat  ne  yleistyksien  tieltä.  Dickason ihmetteleekin  tässä 

yhteydessä, miksi teoreetikoilla on niin suuri tarve yleistyksiin hinnalla millä hyvänsä, 

vaikka teorian voisi jättää myös avoimemmaksi. (Dickason 1977, 95-97)
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Darwinin  käsityksen  mukaan  naisten  täytyy  pyrkiä  miellyttämään  miehiä,  koska 

miehillä on valta valita, kenet naisista he haluavat ottaa. Bachofen puolestaan väittää, 

että  patriarkaatti  voitti,  koska  sen  maskuliinisuus  mahdollisti  henkisemmän  ja 

korkeamman sivilisaation tason, ja sen tähden feminiinisyyttä degeneroivana voimana 

oli  rajoitettava.  Freudin  käsityksen mukaan jako aktiiviseen  mieheen ja  passiiviseen 

naiseen toimii joka tasolla: jopa siittiöt hän näkee aktiivisina ja munasolut passiivisina. 

Jungin  ja  Neumannin  käsityksissä  feminiinisyys  yhdistyy  tiedostamattomaan  ja 

maskuliinisuus tiedostettuun.  Molemmat ovat yhtä arvokkaita,  mutta ymmärrettävästi 

tiedostamatonta on kontrolloitava. (emt., 81-92)

Dickason on  sitä  mieltä,  että  edellä  mainituissa  teorioissa  naiseuteen  ja  mieheyteen 

liitetyt piirteet ovat todellakin vain näiden teorioiden luojien niihin liittämiä piirteitä. 

Naiseuden ja mieheyden näennäinen universaalisuus näiden teorioiden valossa voidaan 

hyväksyä vain, jos suostutaan olettamaan, että varhainen seksuaalinen kanssakäyminen 

oli tulos miehen voimasta ja naisen haluttomuudesta, ja käytetään tätä mallina kaikkiin 

mieheyden ja naiseuden piirteisiin. (emt., 98)

Pidän näitä Dickasonin tutkimia teorioita tyypillisinä esimerkkeinä siitä misogyynisten 

tutkimusten vyörystä, jota esiintyi 1800- ja 1900-lukujen taitteen Euroopassa (ks. luku 

4.4). Suomessa samanaikaista ja samansuuntaista essentialistista tutkimusta edustaa E. 

Westermarck teoksellaan  Det menskliga Äktenskapets historia vuodelta  1893. Hänen 

käsityksensä mukaan sukupuolten väliset suhteet selittyvät viime kädessä aina erilaisilla 

vieteillä ja - kuten edellä mainituilla essentialisteilla - ovat tutkittavissa nimenomaan 

biologisten seikkojen valossa. Sen sijaan mitä sukupuolimoraaliin tulee, sitä koskevissa 

keskusteluissa Westermarck edusti ajastaan huomattavasti edellä olevia vapaamielisiä 

käsityksiä (Luoma 1967, 145).

Käytännössä Dickasonin tutkimat teoriat sisälsivät oman aikansa ennakkoluulot tieteen 

muodossa. A. Nenolan mukaan tällaiset teoriat perustuivat tyypillisesti vääristyneisiin ja 

puutteellisiin  lähteisiin  ja  sisälsivät  lisäksi  tekijöidensä  omasta  kulttuurista  peräisin 
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olevia painotuksia. Siitä huolimatta monet heidän sukupuolta koskevista väittämistään 

ovat  siirtyneet  sekä  antropologien  että  muiden  tieteenharjoittajien  käsityksiksi. 

Erityisesti ne ovat siirtyneet suuren yleisön "tieteellisiksi" käsityksiksi. (Nenola 1986, 

67) Nämä teoriat ovat muiden ansioidensa tähden jääneet elämään tai ainakin luoneet 

pohjaa  uusille  teorioille.  Samalla  ne  ovat  kuljettaneet  mukanaan  omat 

sukupuolikäsityksensä ja luoneet tulkintamallia, jonka kautta arvioidaan myös muiden 

kulttuurien käsityksiä niin, että ne näyttävät omien käsitysten kanssa samansuuntaisilta. 

Edellä  kuvatusta  ilmiöstä  voisi  mainita  esimerkkinä  tavan,  josta  G.  Herdt  kirjoittaa 

toimittamassaan  historiallis-antropologisessa  tutkimuksessa  Third  Sex  Third  Gender,  

Beyond Sexual Dimorphism in Culture and History (1993). Herdt kuvailee, miten 1800-

luvun  seksologit  ja  myöhemmin  antropologit  pyrkivät  häivyttämään  erilaiset, 

omistamme poikkeavat sukupuolikategoriat,  niin biologiset kuin sosiaalisetkin.  Nämä 

seksologit ja antropologit redusoivat väkisin esimerkiksi hermafrodiitit ja lukuisat muut 

binaarisen  sukupuolijaon  ulkopuolelle  jäävät  ihmiset  edustamaan  joko  mies-  tai 

naissukupuolta,  vaikka  tutkittavana  olevassa  kulttuurissa  itsessään  olisi  ollut 

enemmänkin  kuin  kaksi  sukupuoliluokkaa.  (Herdt  1996,  12,  422)  Tällä  tavoin  tehty 

tutkimus vahvistaa edelleen niitä ennakko-oletuksia, joiden pohjalta tutkimus on tehty, 

vaikka  kyseessä  olevat  ennakko-oletukset  puolestaan  ovat  pelkkiä  oletuksia.  Näin 

saadaan  omat  ennakkokäsitykset  vaikuttamaan  lähes  luonnonlaeilta,  kaikkialla 

toimivalta järjestykseltä. Samalla luodaan "totuuksia", joita ei helposti kyseenalaisteta. 

Tästä syystä on antropologiassakin vallinnut miesnäkökulma ja naturalismipainotteisuus 

(Ortner & Whitehead 1981, 1), jotka ovat olleet osaltaan vaikuttamassa antropologisiin 

kenttätutkimuksiin  ja  antropologian  teorianmuodostukseen  ja  samalla  siihen,  että 

naiseuteen ja mieheyteen liitetyillä piirteillä on näyttänyt olevan kulttuurirajat ylittävää 

universaalisuutta.  Vastapainoksi  tällaiselle  vinoutumalle  onkin kehittynyt  kokonainen 

antropologisen  naistutkimuksen  haara.  Se  on  pyrkinyt  oikomaan  ja  jopa  kiistämään 

perinteisen  miespainotteisen  antropologisen  tutkimuksen  luomia  käsityksiä  eri 

kulttuureita  edustavien  naisten  keskinäisestä  samankaltaisuudesta  ja  heidän 

samanlaisesta elämästään ja asemastaan ja merkityksestään kulttuurin kokonaisuudessa 
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(Nenola 1986, 64-67). Nenolan mukaan antropologian olisi aina kyettävä säilyttämään 

itsereflektiivisyytensä. Hän sanoo:

Kulttuurien  ja  ihmisyhteisön  kehityksestä  esitetyt  teoriat  ovat 
parhaimmillaankin yhä spekulaatiota,  eikä niitä  voida todistaa 
sen enempää oikeiksi kuin vääriksikään - korkeintaan voidaan 
keskustella  niiden  todennäköisyydestä  toisiinsa  verrattuna. 
Tärkeätä on kuitenkin, ettei menneisyyteen heijasteta pelkästään 
oman ajan ja ajattelun tukemia lähtökohtaoletuksia, vaan ollaan 
valmiit  myöntämään,  ettei  ihmisyhteisö  välttämättä  aina  ole 
perustunut  niihin  premisseihin,  joiden  varassa  oma  kulttuuri 
tuntuu seisovan tai kaatuvan: vaikkapa naisten asemasta elävien 
käsitysten. (Nenola 1986, 73) 

Nenola  siis  muistuttaa  siitä,  ettei  ihmisyhteisön  kehityksestä  voida  sanoa  mitään 

varmaa,  vaan  kaikki  teoriat  ovat  enemmän  tai  vähemmän  pelkkiä  oletuksia.  Sitä 

suuremmalla syyllä niin antropologiassa kuin millä tahansa tieteenalalla tulisi muistaa 

itsereflektiivisyys.  Ihmisillä,  myös  tutkijoilla,  on  taipumus  nähdä  ja  tulkita  ilmiöitä 

siten,  että  ne  vastaavat  heidän  ennakkokäsityksiään.  Vaikka  Nenola  puhuu  lähinnä 

menneisyydestä,  saman  itsereflektiivisyyden  pitäisi  yltää  myös  tilanteisiin,  joissa 

tulkitaan tällä hetkellä olevia kulttuureita tai yksittäisiä ilmiöitä. 

Seuraavassa pääluvussa (5.  Biologisen sukupuolen moniselitteisyys) on osittain  kyse 

samasta asiasta: siinä pohditaan, miten biologinen sukupuoli eri tasoineen redusoidaan 

väkisin  yksinkertaiseksi  binaarioppositioksi.  Tämä  on  nimenomaan 

sukupuolikäsityksemme mukaista, mutta harhaanjohtavaa, eikä anna oikeutta biologian 

monimuotoisuudelle. 
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5. BIOLOGISEN SUKUPUOLEN MONISELITTEISYYS

Arkiajattelussakin  saatetaan  jo  tunnustaa  erottelu  biologiseen  ja  sosiaaliseen 

sukupuoleen, sekä myöntää, että jälkimmäistä on muovannut enemmän kulttuuri kuin 

mikään biologinen vääjäämättömyys.  Siitä  huolimatta  on säilynyt usko jonkinlaiseen 

biologian  tarjoamaan  perustaan:  vaikka  sosiaalisen  sukupuolen  kahtiajako  olisikin 

keinotekoisesti vastakkaiseksi rakennettu, pidetään biologisen sukupuolen kahtiajakoa 

vankkumattomana,  yksiselitteisesti  genitaaleista  havaittavana  tosiasiana.  Ikään  kuin 

biologinen sukupuoli olisi se selkeä raaka-aine tai perusta, jolle kulttuuri sitten antaa 

väkivaltaisesti  sukupuolitetut  merkitykset.  Yhä useampi sukupuolen tutkija kuitenkin 

kyseenalaistaa  tämän  näkemyksen  kuten  kyseenalaistaa  myös  J.  Butler  teoksessaan 

Gender  Trouble (1990a).7 Seuraavaksi  tarkoituksena  onkin  tuoda  esiin  näkökohtia, 

joiden perusteella voidaan päätyä kyseenalaistamaan biologisen sukupuolen jakaminen 

selkeästi  kahteen  sukupuoleen.  Luvussa  5.1  tarkastellaan  kromosomeja,  muutamia 

niiden  variaatioita  ja  sikiönkehitystä,  luvussa  5.2  hormonaalisia  seikkoja  ja 

aivotutkimusta, ja luvussa 5.3 sellaista biologista sukupuolta koskevaa tutkimusta, joka 

yleensä saa julkisuutta. Lisäksi pohditaan biologisen sukupuolen diskursiivisuutta (luku 

5.4).

5.1 Erilaiset kromosomiyhdistelmät

Ihmislajin  23.  kromosomipari  sisältää  ihmisen  geneettisen  sukupuolen.  Biologinen 

sukupuoli määritellään yleensä viime kädessä geneettisen sukupuolen perusteella:  ne, 

joilla  on  kromosomipari  tyyppiä  XX,  luokitellaan  naispuolisiksi  ja  ne,  joilla  on 

kromosomipari XY, luokitellaan miespuolisiksi. Kaikki ihmiset eivät kuitenkaan mahdu 

tähän kahtiajakoon,  sillä  on mahdollista  syntyä yhtä  sukupuolikromosomia  vailla  tai 

omata yksi tai useampia ylimääräisiä sukupuolikromosomeja. Kromosomivaihteluita on 

useita erilaisia, joista esittelen seuraavassa muutamia.

7 Suomeksi Hankala sukupuoli. Suom. L-M. Rossi ja T. Pulkkinen. Gaudeamus 2006. Tässä tutkielmassa 
on kuitenkin käytetty alkuperäistä englanninkielistä teosta.



55

Turnerin syndroomassa sukupuolikromosomit ovat tyyppiä XO, mikä tarkoittaa, että 

henkilöllä  on  vain  yksi  sukupuolikromosomi.  Tässä  syndroomassa  henkilöt  syntyvät 

tyttölapsen näköisinä, eikä heissä ulkoisesti huomata mitään erityistä. Kuitenkin heiltä 

puuttuvat munasarjat ja kohtu, joten he eivät tuota hormoneja, mikä tulee esille vasta 

murrosiässä. (Devor 1989, 7-8)

On  myös  kromosomistoltaan  miespuolisia  XY-henkilöitä,  joiden  keho  ei  pysty 

hyödyntämään  androgeenejä  eli  niin  sanottuja  mieshormoneja.  Tämä  kehon 

reagoimattomuus androgeeneille  (Androgen Insensitivity Syndrome) vaikuttaa niin, 

että  miespuolisista  kromosomeista  huolimatta  lapsi  syntyy  näyttäen  ulkoisesti 

naispuoliselta. Kehonsa sisällä hänellä kuitenkin on kivekset, jotka erittävät normaalisti 

mieshormoneja,  mutta  hänen  kehonsa  ei  hyödynnä  niitä.  Tämäkin  syndrooma  tulee 

esille  vasta  murrosiässä,  koska  tällaisella  ihmisellä  ei  ole  naishormonieritystä,  joka 

käynnistäisi  murrosiässä hänen kehityksensä tytöstä naiseksi.  (Archer & Lloyd 1982, 

67) 

Näillä kromosomistoltaan miespuolisilla henkilöillä, kuten myös edellä mainituilla XO-

henkilöillä, on naisen sukupuoli-identiteetti. XY-kromosomit, kivekset ja mieshormonit 

eivät  vaikuta  henkilön  sosiaaliseen  tai  psykologiseen  toimintaa  naisena.  Näissä 

tapauksissa  naiseus  ei  seuraa  kromosomeista  tai  sukupuolihormoneista,  vaan 

pikemminkin  sosiaalisista  implikaatioista,  jotka  ovat  johtuneet  aikoinaan  ulkoisten 

sukuelinten mukaan tehdystä sukupuolenmäärityksestä. (Devor 1989, 9)

Klinefelterin syndroomassa henkilöllä on kaksi tai useampia X-kromosomeja yhden 

Y-kromosomin kanssa. Tällaisella henkilöllä on syntyessään miehen sukuelimet, minkä 

perusteella  hänet  luokitellaan  miespuoliseksi  ja  kasvatetaan  poikana.  Murrosiässä 

hänelle  ei  kuitenkaan kehity miehisiä  piirteitä  ja hänellä  saattaa esiintyä esimerkiksi 

rintojen kasvua. (Archer & Lloyd 1982, 67)

Edellisten  kromosomipoikkeamien  lisäksi  on  henkilöitä,  joilla  on  X-kromosomin 

kanssa kaksi tai useampia Y-kromosomeja. He ovat tavallisia miehiä, mutta kasvavat 
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yleensä  poikkeuksellisen  pitkiksi.  On  myös  henkilöitä,  joilla  sukupuolikromosomit 

vaihtelevat  eri  puolilla  kehoa  -  tavallisesti  sukupuolikromosomit  ovat  mukana 

samanlaisina kehon joka solussa. (Devor 1989, 10) Nykytietämyksen mukaan erilaisia 

kromosomipoikkeamia  on  ainakin  yhdellä  sadasta  ihmisestä  (Helsingin  Sanomat 

4.5.2004, s.D2).

Ihminen  voi  syntyä  myös  interseksuaalina,  jolloin  hänellä  on  epäspesifit  ulkoiset 

sukuelimet. Interseksuaalisuus jaetaan nykyisin kolmeen pääryhmään, jotka ovat female 

pseudohermafrodism,  male  pseudohermafrodism  ja  todellinen  hermafrodismi. 

Interseksuaalisuutta  ilmenee  myös  mixed gonadal  dysgenesis-  ja  cloaca  extrofia 

-nimisten tilojen seurauksena. Geneettisesti Interseksuaali voi olla tyyppiä XX tai XY, 

tai hänellä voi olla molemmantyyppisiä soluja. Interseksuaalisuus voi johtua useista eri 

syistä,  eikä sukupuolielinten ulkonäkö kerro varmuudella,  mistä  on kyse.  (Archer & 

Lloyd 1982,  69;  Venhola  2000,  42)  Erään  arvion  mukaan  2-3  prosenttia  maailman 

kaikista  ihmisistä  syntyy hermafrodiitteina (Cucchiari  1981, 33).  Lähteestä  ei  selviä, 

miten tähän arvioon on päädytty, mutta voisi olettaa, että hermafrodiitiksi määrittelyn 

kriteerit  eivät  ole  olleet  ainakaan  kovin  väljät.  Joillakin  seuduilla,  kuten 

Dominikaanisessa  tasavallassa  ja  esimerkiksi  Sambía-heimon  parissa  Uudessa-

Guineassa,  hermafrodiitteja  kuitenkin  syntyy perinnöllisistä  syistä  huomattavasti  tätä 

enemmän.  Hermafrodiitteja  on  niin  paljon,  että  heille  on  oma,  kolmas 

sukupuoliluokkansa. (ks. Herdt 1996, 419-445)

Yleensä mahdollisimman pian syntymän jälkeen interseksuaali määritellään joko tytöksi 

tai pojaksi,  eikä hänen epätavallinen fysiologiansa sinänsä estä määrittelyn mukaisen 

sukupuoli-identiteetin  syntymistä  (Devor  1989,  16;  Eichenbaum  &  Orbach  1989, 

29-31).  Interseksuaalisen  lapsen  sukuelimiä  muovataan  kirurgisesti  mahdollisimman 

yksiselitteisiksi. Lastenkirurgi M. Venholan mukaan lapselle valitaan sukupuoli, johon 

hän voi tuntea kuuluvansa, jotta hän voisi kasvaa hyväksytyksi yhteiskunnan jäseneksi. 

Kukaan ei nyky-Suomessakaan voi kasvaa interseksuaalina, vaan yhteiskunta pakottaa 

valitsemaan  lapselle  joko  miehen  tai  naisen  sukupuolen.  Venhola  kysyy kuitenkin, 

pitäisikö lapselle tehdä tällaisia toimenpiteitä iässä, jossa hän ei pysty vielä ilmaisemaan 
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tahtoaan.  Leikkaukset  sisältävät  aina  komplikaatioriskin  ja  saattavat  aiheuttaa 

kudosvaurioita.  Sen  lisäksi  viime  vuosina  julkaistut  artikkelit,  haastattelut  ja  kirjat 

interseksuaalien  kokemuksista  osoittavat,  että  monet  interseksuaalit  eivät  olisi 

halunneet kirurgisia toimenpiteitä. (Venhola 2000, 42)

Kromosomistoltaan  epätavallisten  henkilöiden  ei  ole  voitu  todistaa  kromosomiensa 

tähden eroavan luonteeltaan muista ihmisistä. On ollut esimerkiksi oletuksia, että XYY-

miehet  olisivat  aggressiivisia  ja  XXY-miehet  feminiinisiä,  mutta  asiasta  ei  ole 

varsinaista  näyttöä.  Joka  tapauksessa  ympäristö  ja  kasvatus  vaikuttavat 

kromosomipoikkeamaa enemmän. (Pleck 1981, 168-170)

Epätavallinen  biologisen  sukupuolen  kehittyminen  voi  seurata  myös  geenistä,  joka 

häiritsee biologisen sukupuolen eriytymistä. Tällainen ilmenee esimerkiksi henkilöllä, 

joka tavallisesta  sukupuolikromosomiparistaan huolimatta  syntyy biologialtaan täysin 

normaalina "vastakkaisen" sukupuolen edustajana. (Archer & Lloyd 1982, 67)

Sukupuolikromosomeiltaan  epätavallisilla  henkilöillä  on  ongelmallinen  asema 

esimerkiksi  urheilukilpailuissa,  joissa  henkilön  sukupuoli  määritellään  vain  ja 

ainoastaan kromosomien perusteella. Kromosomeiltaan poikkeukselliset henkilöt eivät 

yleensä  pääse  osallistumaan  kilpailuihin,  vaikka  he  genitaalisella,  hormonaalisella, 

sosiaalisella ja psyykkisellä tasolla olisivat täysin sukupuolensa edustajia. Toisaalta taas 

tunnetaan edellisessä kappaleessa mainittuun geenimuutosryhmään kuuluvia tapauksia, 

joissa  henkilöllä  on  sukupuolikromosomit  XX,  mutta  hän  geenimuutoksen 

vaikutuksesta on syntynyt biologialtaan täysin miehenä ja elää miehenä. Koska henkilö 

kuitenkin on kromosomiensa perusteella määriteltynä nainen, hänellä olisi halutessaan 

periaatteessa oikeus osallistua kilpailuihin naisten sarjassa, riippumatta  ulkonäöstään, 

hormonaalisesta tasostaan ja sosiaalisesta sukupuolestaan. Sukupuolen tämänkaltaisen 

määrittelyn  mielettömyys  on  herättänyt  huomiota  ja  aiheellista  kritiikkiä 

urheilumaailmassa.  Sukupuolen  redusoiminen  karkeasti  kromosomeihin,  siis 

eräänlainen geneettinen essentialismi, on äärimmäistä biologiaan perustamista, joka ei 
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yksinkertaistuksineen  tee  oikeutta  edes  sukupuolen  biologisella  saati  sitten  millään 

muulla tasolla.

On mahdollista elää vain yhdellä X-kromosomilla, mutta sitä ilman ei ihmisolento ole 

mahdollinen.  Siten  X-kromosomi  näyttää  edustavan  jonkinlaista  perusihmistyyppiä. 

XY-pari sisältää kaikki XX-parissa olevat geenit, minkä lisäksi se perii Y-kromosomin 

geenit. Mies on siis kromosomien tasolla nainen ynnä jotakin muuta. Samalla naiseus 

on kaikkien imettäväisten perustava sukupuoli. Kehityksensä kuudenteen viikkoon asti 

XX- ja XY-sikiöt ovat anatomisesti identtisiä ja ne ovat sukupuolisesti kaksineuvoisia. 

Niillä  on  samat  sukuhormonit,  vain  niiden  määrä  vaihtelee.  Geneettisesti 

miessukupuolisella sikiöllä sisäinen kehitysohjelma katkaistaan, naispuolisella sikiöllä 

sukuelinten kehitys seuraa yksinkertaisesti  ennalta valmista ohjelmaa ilman erityisten 

naisistavien tekijöiden väliintuloa. (Badinter 1993, 62-65) Kaikki ihmisalkiot ovat siis 

naispuolisia  siihen asti,  kunnes androgeeni aktivoi  miespuolisen sikiön morfologisen 

kehityksen  suunnan (Raymond  1979,  76).  Genetiikan  valossa  näyttää  siis  siltä,  että 

ensin oli Eeva ja sitten tuli Aatami. 

Anatomisen  sukupuolen  epätavallinen  kehitys  voi  siis  johtua  geenimuutoksesta  tai 

ylimääräisestä  tai  puuttuvasta  kromosomista.  Se  voi  johtua  myös  poikkeuksellisesta 

hormonitoiminnasta.  Sukupuolien  eriytyminen  sisältää  useita  vaiheita,  joiden  on 

kaikkien toteuduttava kunnolla ja ajallaan. Ihmisen sukupuolen rakenteellinen kehitys 

on varsin herkkä häiriöille. Tapahtumasarja on monimutkainen, eikä suurta osaa siitä 

tunneta vieläkään (Venhola 2000, 42). Pienilläkin poikkeamilla on vaikutuksensa. On 

siis  äärimmäisen  pienestä  kiinni,  synnymmekö  tytöksi  vai  pojaksi,  vai  ikään  kuin 

joksikin siltä väliltä.  Aamulehdessä 27.02.2004, sivulla 38 on uutinen 50 vuoden takaa 

otsikolla  Tyttö  muuttui  pojaksi.  Siinä  kerrotaan,  miten  Ranskassa,  Saint  Briencin 

kaupungissa  26.02.1954  eräs  kymmenen  päivää  vanha  lapsi  oli  muuttunut  tytöstä 

pojaksi.  Vaihtaessaan  kapaloita  lapselle  hoitajatar  huomasi,  että  tämä  oli  vaihtanut 

sukupuolta.  Synnytyslaitoksen  lääkäri  kertoi  sukupuolen  vaihtumisen  olevan  melko 

tavallista  muutama  tunti  synnytyksen  jälkeen,  mutta  harvinaista  kymmenen  päivän 

kuluttua. Myös  biologian  tieteenalalla  sukupuolikäsitykset  ovat  tässä  suhteessa 
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hiljalleen  muuttumassa.  Tuoreet  biologian  alan  tutkimukset  ovat  aikaisempaan 

verrattuna  joustavampia  sukupuolikysymyksessä  ja  ottavat  vakavammin  useampien 

sukupuolikategorioiden esiintymisen luonnossa (Herdt 1996, 78)

5.2 Hormonaalinen jatkumo

Biologisen  sukupuolen  variaatiot  voivat  siis  johtua  myös  poikkeuksellisesta 

hormonitoiminnasta, joko aktuaalisesta tai ennen syntymää tapahtuneesta. Toissijaiset 

sukupuoliominaisuudet  kehittyvät  murrosiässä  androgeenien  ja  estrogeenien 

vaikutuksesta.  Näissä  ominaisuuksissa  on  variaatioita  eri  syistä:  eri  ihmisillä  kehon 

sensitiivisyys  hormoneille  on  erilainen,  hormonitasot  ovat  yleensä  erilaiset  tai  eri 

hormonien keskinäiset suhteet ovat erilaiset (Archer & Lloyd 1982, 70).

Kaikilla ihmisillä sukupuolesta riippumatta on samat sukuhormonit, vain niiden määrät 

ja keskinäiset suhteet vaihtelevat. Siksi androgeenien (mm. testosteroni) ja estrogeenien 

nimittäminen  mies-  ja  naishormoniksi  on  epätarkkaa,  sillä  molemmat  sukupuolet 

tuottavat molempia hormonityyppejä (Kramarea & Treichler 1985, 411). Tämän lisäksi 

kehon kemialliset prosessit usein muuntavat yhden hormonin toiseksi ennen kuin keho 

käyttää sen (Treadwell 1987, 263). Sukupuolihormonit ovat kemialliselta rakenteeltaan 

jokseenkin samanlaisia ja voivat aiheuttaa samanlaisia seuraamuksia (Spannier 1991, 

342). Esimerkiksi tästä syystä hormonitasot ovat vaikeita mitattavia. Mittaukset ovatkin 

lähinnä arvioita, jotka saattavat pikemminkin kertoa vaikka maksan tehokkuudesta tai 

kehon muista prosesseista kuin kehon hyödyntämistä hormonimääristä. 

Hormonitasoissa  on  suuria  eroja  miesten  kesken  samoin  kuin  naisten  kesken.  Sekä 

estrogeeni- että testosteronitasot asettuvat jatkumoon, jossa miesten ja naisten välillä ei 

ole  vastakohtaisuuksia,  vaan  suhteellisia  eroja.  Tämä  tarkoittaa  esimerkiksi,  että 

biologisilla miehillä tavattava matalin testosteronihormonitaso on likimain sama kuin 

biologisilla  naisilla  tavattava korkein testosteronihormonitaso.  (Treadwell  1987, 269) 

Miesten tai naisten hormonitasojen keskiarvoista on hankala puhua, koska jatkumo on 



60

hyvin  laaja.  Treadwell  pitää  keskiarvoa  hormonien  yhteydessä  matemaattisena 

rakennelmana,  ei  biologisena realiteettina.  Siten  ei  voida -  tekemättä  väkivaltaa  itse 

asialle  -  puhua  "miesten  tai  naisten  luonnollisesta  hormonien  tasosta".  (emt.,  279) 

Lisäksi  yksilön hormonitasot  vaihtelevat  syklisesti  niin  miehillä  kuin naisilla.  (Pleck 

1981,  162;  Raymond  1979,  57)  Yksilölliset  erot  hormonitasoissa  johtuvat  kehon 

prosesseista, joita geneettinen rakenne säätelee (Archer & Lloyd 1982, 70).

Ympäristöllä  on  myös  suuri  vaikutus  hormonieritykseen.  Samalla  tavalla  kuin 

adrenaliinin eritys kasvaa stressitilanteessa, ovat myös sukupuolihormonitasot herkkiä 

ympäristötekijöille.  Emotionaalinen  stressi  laskee  sekä  naisten  että  miesten 

sukupuolihormonitasoja.  Vastaavasti  ainakin  testosteronitaso  nousee  seksuaalisesti 

virittyneessä tilanteessa. (Grönfors 1994, 75) Kirjaimellisesti tilanne saa sekä miehellä 

että naisella testosteronin muodossa "hormonit hyrräämään", kuten sanonta kuuluu.

Näyttää siltä,  että henkilön androgeenitaso nousee tilanteissa,  joissa hän dominoi  tai 

kokee  onnistumisen.  Sen  sijaan  päinvastaisessa  tilanteessa  jossa  henkilö  on 

dominoitavana tai kokee epäonnistumisen, hänen sisäerityssysteeminsä vastaa ulkoiseen 

ärsykkeeseen vähentämällä androgeenin eritystä ja nostamalla estrogeenitasoa. (Devor 

1989, 17; Doering et al.  1974, 430) Toisin sanoen näissä esimerkeissä hormonitasot 

ovat nimenomaan toiminnan seuraus eikä sen syy (vrt. myös Treadwell 1987, 270, 272, 

284).  Yksimielisyyttä  ei  sen  sijaan  ole  siitä,  miten  hormonitasot  vaikuttavat 

käyttäytymiseen, jos vaikuttavat mitenkään. Toistuvasti tosin näkee oletuksia korkean 

testosteronimäärän ja aggressiivisuuden korrelaatiosta (esim. Sherrod 1987, 225-227), 

mutta  edes  perusmekanismit  tämänsuuntaiseen  kausaalisuhteeseen  eivät  ole  selvillä. 

Toisaalta  on myös  väitetty,  että  sikiöaikana  tapahtunut  hormonivaikutus  olisi  paljon 

merkittävämpi tekijä käyttäytymisessä kuin aktuaalinen hormonitaso, koska sikiöaikana 

se on antanut suuntaa aivojen kehitykselle. Aihetta on äärimmäisen vaikea tutkia, joten 

siinä liikutaan lähinnä oletusten tasolla. (Pleck 1981, 161-162, 164) Oletuksia on tehty 

myös  suorista  korrelaatioista  erilaisten  hormonitasojen  ja  erilaisten  kognitiivisten 

kykyjen välillä (esim. Kimura 1992, 81-87), mutta tällaiset reduktionistiset näkemykset 

ovat  karkean  yksinkertaistavia,  eivätkä  ota  huomioon  ihmisen  moniulotteisuutta  tai 
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ympäristön  ja  sukupuolirooliin  kasvattamisen  vaikutusta  (Treadwell  1987,  260). 

Neurologian  dosentti  M.  T.  Hyypän  mukaan  kasvatuksen  vaikutus  ylittää 

hormonivaikutuksen,  vaikkei  roolikasvatuksen  vaikutusta  pystytäkään  eristämään 

hormonivaikutuksesta (Hyyppä 1993, 5). 

Joka  tapauksessa  sosiaaliset  kokemuksemme  ja  merkitys,  jonka  niille  annamme, 

muokkaavat  fyysistä  olemustamme  myös  hormonierityksen  kautta.  Krooninen 

alistuminen  ja  epäonnistuminen  tai  vaikutusvalta  ja  onnistuminen  jättävät  enemmän 

kuin psyykkiset jäljet: jopa ruumiimme muovautuvat vähitellen sen mukaan, millainen 

roolimme  on  arkielämässä.  Ihmisen  sukupuolirooli  on  myös  tässä  yksi  keskeisistä 

rooleista. Devorin käsityksen perusteella voi tulkita, että jos naiset ovat pitkään saaneet 

sukupuoliroolinsa tähden kokea jatkuvaa alistumista ja epäonnistumisen tunteita, heidän 

sisäerityssysteeminsä on vastannut tähän laskemalla androgeenitasoa ja nostamalla niin 

sanottua  naishormonitasoa.  Miehet  taas  ovat  olleet  huomattavasti  naisia  useammin 

vallankäyttäjän  asemassa  ja  heillä  on  ollut  mahdollisuuksia  erilaisten  saavutusten 

kokemiseen,  mikä  on  siis  nostanut  niin  sanottua  mieshormonitasoa. 

Hormonitutkimukset antavat aihetta olettaa, että suuret hormonaaliset erot sosiaalisten 

keskivertomiesten  ja  -naisten  välillä  voivat  olla  seurausta  kroonisesta  sosiaalisesta 

paineesta,  jolla  miehiä  ja  naisia  sosiaalistetaan  sukupuolirooleihin.  Eivät  ainoastaan 

aivot ole kykeneviä oppimaan, vaan myös sisäerityssysteemi,  jota aivot kontrolloivat 

(Devor 1989, 19-22).

Useimmat  biologit  ja varsinkin yhteiskuntatieteilijät  allekirjoittavat  näkemyksen,  että 

sosiaaliset  kokemukset  vaikuttavat  käyttäytymiseemme  ja  sen  kautta  itse 

evoluutioprosessiin (Epstein 1988, 50; Sipilä 1992, 11). Kun lisäksi ottaa huomioon, 

että  hormonisysteemi  ja  ympäristö  vaikuttavat  toinen  toisiinsa  yksilönkehityksen 

varhaisvaiheista  lähtien  (Hyyppä  1993,  5),  on  selvää,  että  sosiaalisilla  käytännöillä 

voidaan vaikuttaa evoluutioprosessiin niin yksilön kuin sitä kautta koko lajin tasolla. 

Treadwell  käyttääkin  tässä  yhteydessä  käsitettä  biososiologia  (Treadwell  1987,  284, 

285). 
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5.3 Sukupuolettomat aivot

Naisten  ja  miesten  aivofysiologisia  eroja  korostavat  tutkimukset  saivat  1990-luvulla 

paljon  julkisuutta,  kuten  esimerkiksi  A.Moirin  ja  D.Jesselin  Se  suuri  ero (1991). 

Tällaiset  sukupuolten  fundamentaalista  erilaisuutta  perustelevat  tutkimukset  saavat 

julkisuutta  huomattavasti  enemmän kuin  toisenlaiset  näkemykset  ja  niitä  käännetään 

nopeasti  suomeksikin  (Sipilä  1992,  31;  Kramarea  & Treichler  1985,  411).  Hyyppä 

kritisoi  tällaisia  tutkimuksia  ja  ihmettelee,  miksi  tiedotusvälineet  markkinoivat 

ikivanhoja ennakkoluuloja, vaikka kriittistä uutta tietoa on tarjolla (Hyyppä 1993, 7). 

Samankaltaista  tutkimusta  edustaa  S.  Baron-Cohen  pääteoksellaan  Olennainen  ero:  

Totuus  miehen  ja  naisen  aivoista,  joka  julkaistiin  suomeksi  vuonna  2004.  Hänen 

mukaansa  naisen  aivot  on  luotu  toisen  asemaan  eläytymiseen  ja  miehen  aivot 

järjestelmien rakentamiseen. Väitteet ovat tietenkin tilastollisia, mutta Baron-Cohen ei 

missään nimessä tyydy uskomaan, että ne koskisivat vain jotakin historiallista vaihetta 

tai yhteiskunnallista tilannetta. Psykiatrian dosentti H. Lauerma kritisoi Baron-Cohenin 

käsityksiä,  esimerkiksi  käsitystä  aivokurkiaisen  sukupuolierosta  ja  siitä  seuraavasta 

aivopuoliskojen välisen viestinnän erilaisuudesta naisilla ja miehillä, ja naisten aivojen 

niin sanotusta kokonaisvaltaisuudesta. Lauerman mukaan tarina on yksinkertaisesti satu, 

jota  tutkimustulokset  eivät  tue.  Silti  käsitys  on  alkanut  elää  omaa  elämäänsä  jo 

jonkinlaisena  itsestäänselvyytenä.  (Lauerma 2006)  Suomestakin  löytyy aivotutkijoita, 

joiden  mukaan  naisen  ja  miehen  aivot  eroavat  toisistaan  sekä  rakenteeltaan  että 

aktiviteetiltaan. Tällaista näkemystä edustaa esimerkiksi kliinisen neurokemian dosentti 

H.  Frey  artikkelissaan  Sukupuolierot  eivät  johdu  kulttuurista  (2005).  Kyseisestä 

artikkelista  löytyvät  muun  muassa  seuraavat  väliotsikot:  Sukupuolieroja  jo  ennen 

syntymää.  Poika-apinoiden  leikit  erilaisia.  Homomiesten  aivot  kuin  heteronaisilla. 

Käytösmalli ei riipu ympäristöstä. Aivojen erot ovat rikkaus.

Hyypän  mukaan  sukupuolia  koskevia  harhaluuloja  lietsotaan  siirtämällä  ne  aivojen 

rakenteiksi  ja  toiminnaksi,  vaikka  aivojen  yksilölliset  erot  ovat  sukupuolieroja 

suuremmat.  Biologinen  sukupuoli  sekoitetaan  sosiaalisesti  määräytyneisiin 
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sukupuolirooleihin  ja  tätä  perustellaan  "uusilla  tieteellisillä  aivolöydöillä".  Hyypän 

mukaan  aivopuoliskojen  sieluttaminen  eli  leimaaminen  erilaisilla  psyykkisillä 

ominaisuuksilla  ja  taidoilla  on  kasvatusoppineiden  väärinkäsitys.  Aivotutkimus 

kohdistuu  aivojen  rakenteen  ja  toiminnan  selvittämiseen,  eikä  siltaa  aivoista 

käyttäytymis-  tai  kasvatustieteisiin  ole,  eikä  hevin  tule.  Aivot  eivät  ole  tunnetta  tai 

käyttäytymistä,  eikä  sukupuolisuus  ole  aivopuoliskotoimintaa.  (Hyyppä  1993,  5-7) 

Nekin  vähäiset  sukupuolierot,  joita  aivotutkimuksissa  saattaa  löytyä,  ovat 

todennäköisemmin  ympäristön  tuottamien  hormonierojen  seurausta.  Ympäristötekijät 

vaikuttavat  hormonieritykseen  ja  näillä  hormonitoiminnan  muutoksilla,  jos  ne  ovat 

pitkäaikaisia,  voi olla  kauas ulottuvia vaikutuksia  jopa elimiin,  esimerkiksi  aivoihin. 

(vrt. Devor 1989, 18)

T.  Pulkkisen  mukaan  unohdamme  helposti,  että  anatomia  ja  fysiologia  eivät  ole 

luonnonjärjestys, vaan myös oppeja, joilla on historiansa. (Pulkkinen 1993, 299) Kun 

tutkijat  tarkkailevat  kohdettaan,  myös  silloin  kun  tutkija  on  luonnontieteilijä, 

eläintieteilijä  tai  biologi,  he  kantavat  mukanaan  sosiopoliittisia  uskomuksiaan  siitä, 

mikä  on  luonnollista,  ja  ovat  taipuvaisia  näkemään  ja  tulkitsemaan  näkemänsä  sen 

mukaan  mihin  uskovat  (Spanier  1991,  329).  Sukupuolikysymyksen  kohdalla  edellä 

mainittu  pätee  muun  muassa  eläintutkimuksiin,  joista  poimitaan  yleensä  sellaisia 

tuloksia ja esimerkkejä, jotka puoltavat ja vahvistavat vallitsevaa sukupuoli-ideologiaa. 

Sen  sijaan  siitä  poikkeavat  esimerkit  sivuutetaan  käsittämättömyyksinä  ja  häiriöinä, 

jotka pyritään selittämään pois keinolla millä hyvänsä. Tämä ilmiö näkyy hyvin siinä, 

millä  tavalla  suuri  osa  eläintieteilijöistä  suhtautuu  eläinten  parissa  esiintyvään 

homoseksuaalisuuteen.  Tutkijat  tulkitsevat  eläinten  homoseksuaalisen  käyttäytymisen 

johtuvan  milloin  mistäkin:  eläin  on  erehtynyt  partnerinsa  sukupuolesta,  käyttäytyy 

homoseksuaalisesti  koska  heterosuhteita  ei  ole  saatavilla,  eläin  harjoittelee 

heterosuhteita  varten,  leikkii  tai  osallistuu  keskinäisiä  valtasuhteita  vahvistavaan 

toimintaan.  Näistä  selityksistä  täysin  poikkeavaan  tulokseen  on  tullut  B.  Bagemihl 

tutkimuksessaan Biological Exuberance: Animal Homosexuality and Natural Diversity 

(Bagemihl  1999).  Hän kuvaa 470 eläinlajin,  lähinnä  lintujen  ja  nisäkkäiden,  parista 

löytämiänsä  homoseksuaalisia  käyttäytymismuotoja,  joiden  motiivina  useimmiten 
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näyttää olevan mielihyvä. Bagemihl arvelee omien löydöstensä olevan vain jäävuoren 

huippu eläinmaailmassa esiintyvästä homoseksuaalisen käyttäytymisen eri  muodoista. 

Hänen mukaansa eläinmaailmasta löytyy vastine lähes jokaiselle ihmisten harjoittamalle 

homoseksuaalisuuden muodolle.  Homoseksuaalisuus  näyttää olevan yhtä  luonnollista 

kuin heteroseksuaalisuuskin.  Bagemihlin  tutkimus on herättänyt  paljon torjuntaa (ks. 

Vines 1999), mikä on ymmärrettävää; horjuttaahan se heteroseksuaalista parisuhdetta, 

joka on eräs länsimaisen kristillisen yhteiskunnan tukipilareista. 

Ilmeisesti Bagemihlin tutkimus tuottaa ylitsepääsemättömän ongelman niille ihmisille, 

joiden maailmankuvassa homoseksuaalisuus  on joko synti  tai  sairaus.  Vaikuttaisihan 

melko  omituiselta  otaksua,  että  eläinmaailma  on  näin  laajalti  sairas,  luonnoton  tai 

hairahtunut  -  tosin  eläintutkija  P.  Böckmanin  tutkimusten  mukaan  se  on  vieläkin 

luonnottomampi: hänen mukaansa homoseksuaalista käytöstä on havaittu ainakin 1500 

eläinlajilla,  joista  500  lajilla  asia  on  dokumentoitu  tieteellisesti.  Tarkasti 

dokumentoituja  ovat  muun  muassa  kookkaat  ja  helposti  havainnoitavat  lajit  kuten 

leijona,  norsu,  gorilla,  seepra,  simpanssi,  amerikkalainen  biisoni,  myskihärkä,  susi, 

näätä,  delfiini,  harmaavalas  ja  miekkavalas.  Eläinten  homoseksuaalinen  käytös  on 

tutkijoiden  piirissä  vaiettu  aihe,  mikä  johtuu  Böckmanin  mukaan  -  paitsi  aiheen 

kiusallisuudesta  -  myös  siitä,  ettei  ilmiölle  ole  aiemmin  löydetty  evoluutioteorian 

mukaista  hyötyä  lajin  menestykselle.  Nyt  tämäkin  tiedon  puute  on  poistumassa. 

Böckmanin mukaan esimerkiksi kookkailla linnuilla kuten flamingoilla ja joutsenilla on 

tavallista, että koiraat muodostavat parin. Kaksi koirasta on vahvempi pari kuin koiras 

ja naaras, joten koiraspari voi puolustaa selvästi laajempaa reviiriä. Naaraat parittelevat 

jommankumman tai molempien koiraiden kanssa ja munivat koiraiden reviirille. Tämän 

jälkeen  koiraat  ajavat  naaraat  pois.  Koirasparin  hoitamilla  poikasilla  on  kymmenen 

kertaa suurempi mahdollisuus selvitä hengissä kuin tavallisen pariskunnan hoitamilla 

poikasilla. (Böckman 2007) Lisäksi Spanierin mukaan luonnossa on paljon esimerkkejä 

sukupuolen moniselitteisyydestä, kuten esimerkiksi hermafrodiittisia eläimiä ja kasveja 

(Spanier 1991, 331). Mitä ilmeisimmin ihmisen itsensä määrittelemät rajoitukset saavat 

jotkut sukupuolisuuden ja seksuaalisuuden ilmentymät näyttämään luonnonvastaisilta. 
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Tosiasiassa  ne  eivät  ole  luonnonvastaisia  vaan  kulttuurin  vastaisia,  kuten  Sipilä 

huomauttaa (Sipilä 1999, 167).

Sukupuoli-ideologian  heijastumista  biologiatieteessä  on  kritisoinut  esimerkiksi  R. 

Hubbard teoksissaan Women Look at Biology Looking at Women (1979) ja uudemmassa 

kirjassaan  The  Politics  of  Women's  Biology (1990).  Hänen  mukaansa  tutkijoilla  on 

sukupuolitettu  esiymmärrys  siitä,  mikä  on  "luonnollista",  ja  he  tuottavat  tähän 

ymmärrykseen  perustuvia  "tieteellisiä  tosiasioita"  (Hubbard  1990,  136-140). 

Eläintutkimusten  käyttöä  sukupuolikeskustelussa  voidaan  ylipäänsä  kyseenalaistaa. 

Treadwellin mukaan eläintutkimuksia ei voida suoraan soveltaa ihmisiin, koska ihmiset 

ovat eläimiin verrattuna psykososiaalisesti paljon monimutkaisempia (Treadwell 1987, 

260). 

Kaikesta edellä esitetystä voi päätyä J.Stoltenbergin (1990) käsitykseen, jonka mukaan 

me  emme synny joko toiseen  tai  toiseen  sukupuoleen.  Me synnymme  fysiologiseen 

jatkumoon, jossa ei ole erotettavaa ja lopullista pistettä, jota voi kutsua 'mieheksi', eikä 

erotettavaa  ja  lopullista  pistettä,  jota  voi  kutsua  'naiseksi'.  Jos  ajattelee  kaikkia 

muuttujia, joiden väitetään määrittelevän ihmisen sukupuolen, ei voi löytää yhtäkään, 

joka yksiselitteisesti jakaisi lajin kahtia, kahteen vastakkaiseen sukupuoleen. Jokainen 

niin sanottu sukupuolisuuden kriteeri on jo itsessään jatkumo - kromosomivariaatiot, 

genitaalien  variaatiot,  reproduktiokapasiteetin  variaatiot,  hormonitasojen  variaatiot  - 

mitä tahansa kriteeriksi ajatteleekin.

'Mies'  ja  'nainen'  eivät  ole  olemassa  biologisellakaan  tasolla  muuttumattomina  ja 

eroteltavina  entiteetteinä,  vaan  ihmisen  sukupuolisuuden  variaatiot  ovat  loputtomia. 

Biologisessa mielessäkään ei  ole  keskivertonaista  tai  -miestä  (Treadwell  1987, 283). 

Fysiologisesti  miehet  ja  naiset  ovat  paljon  enemmän  samankaltaisia  kuin  erilaisia. 

Kudos, josta on muodostunut  erilaisia  sukuelimiä,  on samaa kudosta ja siinä kulkee 

samanlaiset  hermot.  Ihminen on  monisukupuolinen laji (multisexed species),  jonka 

sukupuolisuus on jatkumo. (Stoltenberg 1990, 33-41) 
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Tämä  Stoltenbergin  käsitys  ihmisestä  monisukupuolisena  lajina  viittaa  tässä  ennen 

kaikkea  sukupuolen  biologiseen  tasoon.  Käsitys  voidaan  perustellusti  ulottaa 

laajemmallekin:  sukupuolen jokaisella  tasolla (ks.  luku 3) ihmisen sukupuolisuus on 

jatkumo.  Tosin  sukupuolen  juridisella  tasolla  ainakin  länsimainen  ihminen  on  vain 

kaksisukupuolinen,  koska vallitseva sukupuoli-ideologia  katkaisee jatkumon keskeltä 

poikki ja elää ikään kuin vain jatkumon ääripäät olisivat olemassa ja koko jatkumon 

olisi sovittava näihin ääripäihin. Kuitenkin sukupuolisuudessa on lukuisia variaatioita, 

eikä se puhtaasti morfologisesta perspektiivistäkään asetu helposti kahtiajakoon (Unger 

1989, 105). Tästä mitä ilmeisimmästä jatkumosta huolimatta kahtiajakoa pidetään yllä 

(Cucchiari 1981, 33). 

Kaikki  merkittävät  erot  miesten  ja  naisten  välillä  ovat  historiallisia,  sosiaalisia  ja 

kulttuurisia,  ero ei  perustaltaan eikä merkittävästi  ole biologinen (Gould 1983, 418). 

Sukupuoli-ideologia  perustelee  sosiaalista  ja  poliittista  sukupuolijärjestelmää 

biologialla, vaikka biologiasta ei löydy sille pitäviä perusteita.

5.4 Sosiaalinen edeltää biologista

C.  Delphy  (1993)  kritisoi  sukupuolikeskustelua  ja  -tutkimusta  siitä,  että  se  on 

omaksunut  sellaisia epistemologisia ja metodologisia paradigmoja,  jotka olisi  pitänyt 

kyseenalaistaa.  Eräs  tällainen  kyseenalaistamaton  paradigma  on  esimerkiksi  se,  että 

sosiaalista sukupuolta ajatellaan yhä analogisena biologiselle sukupuolelle; sosiaalinen 

sukupuoli  nähdään  sosiaalisena  dikotomiana,  jota  määrää  sen  perustana  oleva 

luonnollinen  dikotomia.  Tämän  ajattelun  mukaan  sosiaalinen  voi  vaihdella,  mutta 

biologinen on pysyvä ja kyseenalaistamaton, koska sitä pidetään osana luontoa, joka ei 

muutu. Kuitenkaan ei ole teoreettisesti oikeutettua, että biologinen sukupuoli tulee aina 

ennen sosiaalista, kronologisesti ja siten loogisesti - kuten vakiintuneessa käsiteparissa 

sex/gender -, mutta koskaan ei perustella miksi näin täytyisi olla. (Delphy 1993, 1,3)
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Luvun 5.2 perusteella voidaan esittää, että naisen ja miehen normatiivisilla kulttuurisilla 

ideaaleilla  ja  rooliodotuksilla  on  pitkälle  menevät  seuraukset:  naisen  ja  miehen 

biologiakin on enemmän tai vähemmän kulttuurisesti tuotettu. Siten käsitys biologisesta 

sukupuolesta, joka on sosiaalisen sukupuolen perustana, kääntyykin ympäri - voidaan 

perustellusti ajatella, että ensin on sosiaalinen, sitten vasta biologinen, koska sekin on 

sukupuoli-ideologian kulttuurisesti tuottama (Cucchiari 1981, 33). Butlerin mukaan ei 

ole  mitään  annettua,  prediskursiivista  sukupuolta,  vaikka  sosiaalisen  sukupuolen 

konstruktiossa  on  sisäänrakennettuna  käsitys,  että  sellainen  olisi  (Butler  1990a,  7). 

Biologinen sukupuoli on jo sinänsä harhaanjohtava nimitys. Se näennäisesti biologinen 

välttämättömyys, jota nimitetään biologiseksi sukupuoleksi, on itsessään historiallinen 

konstruktio ja eritoten poliittinen kategoria. Se on rakennettu yhtä kulttuurisesti kuin 

sosiaalinen sukupuoli. (Butler 1989, 261)

Butlerille biologinen sukupuoli ei siis ole perusta, jonka päälle sosiaalinen sukupuoli 

rakentuu, vaan nämä molemmat sukupuolen tasot ovat saman sukupuolikäyttäytymistä 

järjestävän vallan tuloksia (Butler 1990a, 6-7, 29-30, 98-101). M. Wittig on Butlerin 

kanssa samoilla  linjoilla.  Myöskään Wittigin  mukaan mitään  ei  ole  olemassa  ennen 

sosiaalista, kaikki - siis myös biologia - on sosiaalisesti rakennettua (Wittig 1993, 103; 

Fuss  1989,  41).  Kun  sosiaalista  sukupuolta  verrataan  biologiseen  sukupuoleen, 

verrataan jotain sosiaalista johonkin, joka myös on sosiaalista.  Tällä tarkoitetaan sitä 

tapaa, jolla kyseessä oleva yhteiskunta rakentaa ja mieltää biologian (Delphy 1993, 5). 

Molemmat  käsitteet  ovat  syntyneet  sosiaalisesti  ja  siten  ne  ovat  tuotteina  yhtä 

keinotekoisia,  eikä  niiden  keskinäisessä  erottelussakaan  välttämättä  ole  mieltä  (vrt. 

Butler 1990, 6).

Biologinen  on  sosiaalisesti  tai  kulttuurisesti  rakennettua  oikeastaan  kahdessakin 

merkityksessä.  Kuten  luvussa  5.2  kuvattiin,  kulttuuri  vaikuttaa  suoranaisesti  lajin 

kehitykseen. Mutta sen lisäksi biologinen sukupuoli ruumillisine tuntomerkkeineen on 

kulttuurinen  myös  siksi,  että  vasta  ihmisen  symbolijärjestelmä,  kieli,  antaa  näille 

ruumiillisille  eroille  merkityksen  (Sipilä  1992,  31;  Keränen  1989,  10).  Vaikka 

ruumiisiin  voidaan  kiinnittää  sukupuolitettuja  merkityksiä,  ruumiit  eivät  itsessään 



68

aiheuta niitä. Merkitykset ovat kulttuurisesti konstruoituja diskursseja, joilla osoitetaan 

sukupuolitettuja valta-asemia (Juvonen 1993, 288).

Biologinen  sukupuoli  ja  niin  sanottu  luonnollinen  ruumis  (engl.  natural  body)  ovat 

diskursiivisia  ilmiöitä,  diskurssin  tuotteita  (Connell  1995,  49).  Tämäntyyppisen 

ajattelun lähtökohtana on M. Foucault'n näkemys, jonka mukaan biologinen sukupuoli 

on tuotettu ja sitä tuotetaan edelleen seksuaalisuuden säätelemiseksi ja hallitsemiseksi. 

(Foucault 1990, 115; Butler 1990a, 6-7, 23; Heinämaa 1992, 205; McWhorter 1989, 

612)

On  paljon  vaikeampi  mieltää  biologinen  sukupuoli  kulttuurin  rakentamaksi,  vaikka 

mieltäisikin  sosiaalisen  sukupuolen  sellaiseksi.  Tämä  vaikeus  johtuu  J.  Trebilcotin 

mukaan  siitä,  että  tavanomaisissa  kielissä  biologia  määritellään  kulttuurin  raaka-

aineeksi.  Termien  "biologia"  ja  "kulttuuri"  merkitysten  tähden  tuntuu 

epäjohdonmukaiselta  väittää,  että  biologia  on  kulttuurinen  konstruktio.  Tämä  on 

esimerkki  kielen,  kulttuurin ja "totuuksien" toimivasta  yhteispelistä.  (Trebilcot  1992, 

98)  Biologisen  sukupuolen  käsite  kantaa  sivumerkitystä  jostakin  luonnollisesta.  Sen 

luonnollisuutta  on  siksi  mahdoton  kyseenalaistaa.  Kyseenalaistamisessa  syntyisi 

käsitteen ristiriita, koska luonnollisuus on osa biologia-käsitteen määritelmää. (Delphy 

1993, 6)

Biologialle on annettu merkitys ja symbolinen arvo (Ortner & Whitehead 1981, 17). 

Yhteiskunta käyttää biologiaa, fyysisiä piirteitä merkitsijänä, jolla erotellaan hallitseva 

ja hallittavana oleva sukupuolikasti,  miehet  ja naiset.  Biologisen sukupuolen täytyisi 

kuitenkin  olla  yksiselitteinen,  jotta  sitä  voitaisiin  käyttää  merkitsijänä  dikotomisessa 

luokittelussa.  Mutta  biologinen  sukupuoli  koostuu  useista  indikaattoreista,  jotka 

korreloivat  enemmän  tai  vähemmän  keskenään  ja  esiintyvät  eri  asteisina.  Jotta 

merkitsijä olisi yksiselitteinen ja siten käyttökelpoinen, täytyisi indikaattoreita olla vain 

yksi. (Delphy 1993, 6) Tämän lisäksi, kuten Liljeström huomauttaa, lääketieteelliset ja 

biologiset diskurssit kehittyvät ja muuttuvat, jolloin niin sanotun biologisen sukupuolen 

määritelmäperusteet  muuttuvat  (Liljeström  1996,  118).  Kun  biologista  sukupuolta 
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pidetään  pohjana  sukupuolijärjestelmälle,  on  ilmeistä,  että  silloin  pohja  on  paljon 

huterampi  kuin  se,  mitä  se  on  pantu  tukemaan  (Shapiro  1991,  272;  Rosalind  & 

Stallybras 1991, 80-111). 

Myös T. Pulkkinen on Butlerin kanssa samoilla linjoilla todetessaan, että

ehkä  sosiaalisten  sukupuolikäytäntöjen  (gender)  taustalla  ei 
olekaan  biologista  ja  seksuaalista  perustaa  (sex),  ehkä  onkin 
niin, että biologinen ja seksuaalinen "perusta", sellaisena kuin 
ne  tunnemme,  ovat  diskursiivista  seurausta 
sukupuolikäytännöistä.  Ja  ehkä  on  edelleen  niin,  että 
perustahakuisuus  sukupuolen  suhteen  on  spesifisti  moderni 
ilmiö. Edelleen, ehkä erottelu sex/gender on moderni erottelu, 
joka  tapahtuu  pinta-perusta-muotoisesti  noudattaen  jakoa 
luonto/kulttuuri.  Ehkä  se  olisi  syytä  haastaa,  huomioimalla 
miten ruumiin ja kulttuurin erotteleminen sukupuolisuudessa on 
mahdotonta,  ja  miten  tämän erottelutavan hylkääminen  auttaa 
meitä näkemään enemmän sukupuolesta. (Pulkkinen 1994, 183)
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6. LÄNSIMAISEN KULTTUURIN VALLITSEVA SUKUPUOLI-IDEOLOGIA

Tässä tutkielmassa on jo muutamaan otteeseen viitattu käsitteisiin sukupuoli-ideologia 

ja sukupuolijärjestelmä. Tässä luvussa tarkastellaan lähemmin vallitsevaa länsimaista 

sukupuolijärjestelmää  ja  -ideologiaa.  Sukupuoli-ideologia  on  kunkin  yhteisön 

sukupuolijärjestelmän  taustalla  oleva  ideologia,  joka  sisältää  yhteisön  käsitykset 

sukupuolista sekä niiden keskinäisistä suhteista. Tässä yhteydessä on hyvä muistaa, että 

näitä länsimaisen kulttuurin sukupuolijärjestelmän ja -ideologian piirteitä saattaa löytyä 

myös  muiden  kulttuurien  piiristä.  Samoin  on  hyvä  pitää  mielessä,  että  kyseessä  on 

tämänhetkinen, oman tulkintani mukaan noin sata vuotta vallinnut ideologia, joka on 

yhteydessä  1800-luvun  lopulla  syntyneeseen  biologiseen  ihmiskuvaan.  Kuten  edellä 

luvussa 4.4 kävi  ilmi,  on länsimaisen kulttuurinkin  historiaan mahtunut  monenlaisia 

sukupuolikäsityksiä  ja  -järjestelmiä,  jotka  ovat  vaihdelleet  niin  maittain  kuin 

muodeittain ja virtauksittain. Vallitsevankin käsityksen sisälle on mahtunut ja mahtuu 

erilaisia näkemyksiä, joista feminismi on tietysti merkittävin. Sukupuolijärjestelmää on 

tarkasteltu feministisesti noin kaksikymmentä vuotta ja se on keskeinen käsite erityisesti 

pohjoismaisessa  ja  angloamerikkalaisessa  feministisessä  tutkimuksessa.  Niin  paljon 

kuin feminismillä onkin ollut vaikutusta, se ei ole varsinaisesti syrjäyttänyt vallitsevaa 

sukupuoli-ideologiaa. 

Pulkkinen on löytänyt länsimaisen kulttuurin sukupuoli-ideologian ytimen purkaessaan 

suomen kielen sanaa "sukupuoli" seuraavalla tavalla: 

Suomen kielen sana "sukupuoli" ...  toimii  tässä kulttuurisessa 
kontekstissa  erityislaatuisena  järjestävänä  valtana.  "Suku" 
viittaa  suvunjatkamiseen,  "puoli"  kahtiajakoon.  "Sukupuoli" 
antaa  ymmärtää,  että  kyseisiä  luokkia  on  kaksi  ja  että  ne 
tuottavat jälkeläisiä. (Pulkkinen 1993, 298) 

Tässä luvussa purkamista jatketaan vielä eteenpäin. Länsimaissa vallitsevaa sukupuoli-

ideologiaa  käsittelevien  tutkimuksien  pohjalta  voisi  sukupuolten  keskinäiset  suhteet 

sukupuoli-ideologiassa  tiivistää  seuraavaan  viiteen  termiin:  komplementaarisuus, 

polaarisuus, relationaalisuus, hierarkkisuus ja heteroseksistisyys. Kaikki viisi nivoutuvat 
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toisiinsa  ja  edellyttävät  sekä  essentialistista  käsitystä  sukupuolista  että  staattista 

näkemystä  kulttuurista  (vrt.  Delphy  1993,  7;  Ferguson  1977,  47).  Seuraavassa 

käsitellään erikseen kutakin näistä piirteistä. Lisäksi luvussa 6.4 käsitellään tapaa, jolla 

sukupuoli tunnistetaan kulttuurissamme.

6.1 Nainen ja mies komplementaarisessa sukupuoli-ideologiassa

Komplementaarisuus eli  sukupuolten  toisiaan  täydentävyys  saa  ilmaisunsa  niin 

sanotussa sukupuolten komplementtiteoriassa,  josta Heinämaa ja Saarinen kirjottavat 

seuraavasti: 

Koska  jokainen  ihminen  on  jompaa  kumpaa  sukupuolta  on 
hänessä  vain  puolet  ihmisestä.  Tai  ainakin  kokonaisuudesta 
puuttuu  jotain  ...  ihminen  tarvitsee  vastakkaista  sukupuolta 
edustavan  komplementtinsa.  Vasta  he  yhdessä  muodostavat 
kokonaisuuden, jonka kautta he kummatkin saavuttavat täyden 
inhimillisen mittansa. (Heinämaa & Saarinen 1984, 131)

Tämä ajatus ihmisen luonnollisesta puutteellisuudesta on vanha. Se löytyy jo Platonin 

dialogista  Pidot,  jonka mukaan ihmiset  on synnytetty halkaisemalla  kahden ihmisen 

muodostama  olento  kahtia.  (Pidot  189d-e,  191d;  tästä  enemmän luvun  6.3  lopussa) 

Samaan  myyttiin  liittyy  kiinteästi  ajatus  sukupuolten  luonnollisesti  toisiaan 

täydentävistä  ominaisuuksista.  Näkemys  sukupuolista  puutosrakenteina  alleviivaa 

naisen ja miehen muodostaman parin merkitystä. Tämä pari, perhe, on patriarkaalisen 

yhteiskunnan  perusyksikkö.  (Heinämaa  &  Saarinen  1984,  132-134)  Tässä  mielessä 

sukupuolijärjestelmä  vastaa  eloonjäämisestä:  ettei  sukupolvien  virta  pysähdy,  että 

vanhukset  korvautuvat  lapsilla,  että  ikäryhmät  liittyvät  yhteiskunnan  jäseniksi  ja 

kantavat  sen  malleja  eteenpäin.  Vanhemmuuden  idea  on  keskeistä 

sukupuolijärjestelmälle (Liljeström 1986, 87). 

Komplementaarisuuden ohella toinen keskeinen piirre on polaarisuus. Tämä tarkoittaa 

sitä, että mies ja nainen ymmärretään sekä toisiaan täydentäviksi että samalla toistensa 
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jyrkiksi  vastakohdiksi.  Sukupuolten  välille  on  rakennettu  vahva  poissulkevuus  ja 

vastakohtaisuus,  jotka  ilmenevät  esimerkiksi  käsitteen  "vastakkainen  sukupuoli" 

käytössä  (Kimmel  1987,  123;  Humm  1989,  84).  Connellin  mukaan  uskomus 

polaarisuudesta  vääristää  sosiaalisen  todellisuuden  havainnointia,  koska se  liioittelee 

miesten  ja  naisten  välisiä  eroja  ja  hämärtää  ihmisten  muiden  ominaisuuksien, 

esimerkiksi rodun, luokan ja seksuaalisen suuntautumisen merkityksiä (Connell 1995, 

26-27). 

Mies ja maskuliinisuus sekä nainen ja feminiinisyys ovat suhteellisia konstruktioita eli 

niiden  välillä  vallitsee  relationaalisuus.  Tämä  merkitse,  että  toisen  määritelmä  on 

riippuvainen  toisen  määritelmästä  ja  molemmat  määritelmät  ovat  riippuvaisia 

sosiaalisesta  ja  historiallisesta  tilanteesta  (Kimmel  1987,  122;  Keränen  1989,  10). 

Mieheyden ja naiseuden sosiaalista rakentumista on näin ollen mahdotonta ymmärtää 

ilman niiden viittaussuhdetta toisiinsa. Sukupuolet ovat Badinterin mukaan yhtä aikaa 

sekä  relationaalisia  että  reaktiivisia;  kun  toinen  muuttuu,  on  toisenkin  muututtava 

(Badinter  1993,  25).  Mahdollisista  muutoksista  huolimatta  sukupuoli-ideologiassa 

vallitsee yhä perustavanlaatuinen epäsymmetria ja  hierarkkisuus sukupuolten välillä 

(Delphy  1993,  3).  Hierarkiassa  mies  ja  maskuliininen  arvotetaan  aina  naista  ja 

feminiinistä korkeammalle. 

6.2 Sukupuoli-ideologian heteroseksuaalinen imperatiivi 

Viides  sukupuolijärjestelmällemme  leimallinen  piirre  on  sen  heteroseksistisyys. 

Sukupuolten  välisissä  suhteissa  vallitsee  heteroseksuaalinen  imperatiivi.  Tämä  piirre 

edellyttää  mielestäni  enemmän  huomiota  kuin  sukupuolijärjestelmän  neljä  muuta 

piirrettä, joten erotan sen käsittelemisen omaksi alaluvukseen. 

Sukupuolirooli  kytketään  yleensä  itsestään  selvästi  biologiseen  sukupuoleen.  Toisin 

sanoen naisen rooli ja naisen ruumis oletetaan automaattisesti yhteenkuuluviksi samoin 

kuin  miehen  rooli  ja  miehen  ruumis  liitetään  automaattisesti  yhteen. 
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Sukupuolijärjestelmän  heteroseksistisyys  lisää  tähän  rakennelmaan  vielä 

seksuaalisuuden tason, jolloin syntyy miestä ja naista koskevia imperatiivisesti toimivia 

oletuksia, jotka voidaan esittää kaavan muodossa seuraavalla tavalla: 

NAINEN = naisen ruumis + naisen rooli + 

seksuaalinen halu mieheen. 

MIES   = miehen ruumis + miehen rooli + 

seksuaalinen halu naiseen. 

Mitään  muita  yhdistelmiä  ei  pidetä  heteroseksistisessä  sukupuolijärjestelmässä 

normaaleina tai luonnollisina. 

Tästä  normatiivisesta  kolmiyhteydestä  ja  kulttuurisesta  halu/ruumis/rooli-

valtarakenteesta  Butler  käyttää  nimitystä  heteroseksuaalinen  matriisi  (Butler  1990a, 

151). Se on foucault'laisittain tuottava valta, joka diskursiivisesti jakaa ruumiit kahteen 

sukupuoleen,  liittää  niihin  vastakkaiseen sukupuoleen kohdistuvan halun  ja  yhdistää 

tähän  biologis-seksuaaliseen  kompleksiin  tietyn  sosiaalisen  roolin  (Pulkkinen  1993, 

298). Koska naiseuteen ja mieheyteen kuuluu oikean biologian ja oikean roolin lisäksi 

myös heteroseksuaalinen halu,  kieltäytyminen heteroseksuaalisuudesta  merkitsee aina 

myös "oikean" naiseuden tai "oikean" mieheyden menettämistä (Wittig 1993, 105). 

Perhe on yhteiskunnan perusyksikkö, jossa myös seksuaalisuuden ajatellaan toteutuvan. 

Koska  heteroseksuaalinen  matriisi  ei  tunnusta  kuin  vastakkaiseen  sukupuoleen 

kohdistuvan  halun,  määrittyy  perhe  sen  mukaan  siis  automaattisesti 

heteroseksuaaliseksi. Kuitenkin naisen ja miehen (ja heidän mahdollisten jälkeläistensä) 

muodostama perhe on vain eräs mahdollinen perhemuoto. Tästä E. Westermarck toteaa 

jo vuonna 1893 seuraavasti:

Inom  människoslägtet  förekomma  alla  möjliga  former  af 
äktenskap. Vi anträffa äktenskap mellan en man och en kvinna 
(monogami),  mellan en man och flere kvinnor (polygyni, eller 
enligt det vanliga språkbruket polygami eller månggifte), mellan 
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flere män och en kvinna (polyandri) och, i några undantagsfall, 
mellan flere män och flere kvinor. (Westermarck 1893, 480)

Westermarckin luettelemien perhemuotojen lisäksi esiintyy tietysti vain miestenkeskisiä 

ja vain naistenkeskisiä perheitä.  Lisäksi perheen tarkastelussa on mahdollista ja jopa 

oleellista ymmärtää "funktionalismille ominainen vertailevaan antropologiaan nojaava" 

(Lehtonen  1985,  15)  perheen  käsitystapa  laajemmasta  näkökulmasta,  mitä  pyrkii 

tavoittamaan  esimerkiksi  perhetalouden  käsite  (perhetalouksien  erilaisista 

historiallisista tyypeistä, ks. Lehtonen 1985). 

Kulttuurissamme  vaikuttaa  vahvasti  heteroseksuaalinen  olettamus,  jonka  mukaan 

kaikkien  ihmisten  ajatellaan  olevan heteroseksuaalisia  ilman,  että  sitä  tarvitsee  edes 

mainita  (Lehtonen  1995,  54).  Hetero-olettamus  on  niin  vahva,  että  K.  Bornsteinin 

mukaan enemmän mieheltä kuin naiselta näyttävä transvestiittikin menee uskottavasti 

läpi naisena, jos hän liikkuu miehen käsipuolessa. Vaikka hän ei sinänsä onnistuisikaan 

näyttämään selkeästi naiselta, tulkitsevat ihmiset hänet naiseksi, koska hetero-oletuksen 

mukaan miehen käsipuolessa kulkeva henkilö  voi  olla  ainoastaan nainen.  (Bornstein 

1994,  29)  Hetero-oletus  ja  oletus  feminiinisen  ja  maskuliinisen  toisiaan 

täydentävyydestä  näkyvät  myös  siinä  yleisessä  kuvitelmassa,  että  homo-  ja 

lesbosuhteissa  elävät  ihmiset  imitoisivat  suhteissaan  heterosuhteen  kaltaisia  rooleja, 

niin  että  sukupuolesta  riippumatta  toinen  on  maskuliininen  "mies"  ja  toinen  on 

feminiininen "nainen". 

Connell  muistuttaa  kulttuurillemme tyypillisestä  sanonnasta,  että  vastakohdat  vetävät 

toisiaan puoleensa. Sanonta ilmaisee oletuksen, jonka mukaan henkilön tuntiessa vetoa 

maskuliiniseen  täytyy  henkilön  itsensä  olla  feminiininen  -  jos  ei  ruumiiltaan,  niin 

ainakin jollakin tapaa mieleltään (Connell 1995, 143). Komplementaarisuusperiaatteen 

läpitunkema  sukupuoli-ideologia  pitää  käsittämättömänä,  että  kaksi  maskuliinista  tai 

kaksi feminiinistä henkilöä voivat tuntea vetoa toisiinsa ja muodostaa vieläpä toimivan 

parin. 
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Jo  Platon  oli  huomattavasti  laajakatseisempi  kuin  yhä  vallitseva  heteromatriisi. 

Kreikkalaisessa myytissä jumalat halkaisivat nelikätiset ja nelijalkaiset ihmiset kahtia 

tehdäkseen heistä heikkoja, koska he olivat olleet  tottelemattomia jumalille.  Platonin 

mukaan ihminen sai voimansa takaisin rakastuessaan eli löytäessään oman puoliskonsa, 

jolloin  syntyi  niin  miehen  ja  naisen  kuin  miehen  ja  miehen  tai  naisen  ja  naisen 

muodostamia  pareja.  Samanlaisten  ja  vastakkaisten  yhdistelmät  siis  olivat  yhtä 

mahdollisia. Toiset saattoivat löytää voimansa rakkaudesta samaan sukupuoleen, toiset 

eri  sukupuoleen,  kummankaan  yhdistelmän  olematta  toista  terveempi,  parempi  tai 

toivottavampi. (Pidot 189 d-e, 191d) 

Sukupuolen  ja  seksuaalisuuden  tulkitseminen  aina  heteroseksuaalisen  imperatiivin 

kautta  on ongelmallista  myös  siksi,  että  näin  miehen  ja  naisen suhde tulkitaan  aina 

seksuaaliseksi.  Usein  arkipuheessa  kuulee  juuri  tästä  syystä  väitettävän,  että  pelkkä 

ystävyys miehen ja naisen välillä on mahdottomuus. Kuten Sipilä huomauttaa, on naisen 

ja miehen välinen suhde sähköistetty seksuaalisella jännitteellä, mikä saattaa ajoittain 

tehdä heille mahdottomaksi kohdella toisiaan tasavertaisina ihmisinä ja kumppaneina 

(Sipilä  1999,  172).  On tietysti  ironista,  että  heteroseksuaalisuuden  käsite  on  itsekin 

suhteellisen  tuore.  J.  Katzin  mukaan se keksittiin  lääketieteellisissä  teksteissä  1860-

luvulla.  Tällöin  se  merkitsi  perversion  muotoa,  jossa  yhtä  sukupuolta  oleva  halusi 

seksuaalisesti toista sukupuolta olevaa. Se oli perversio, koska kyseisenä ajankohtana 

seksuaalista  kanssakäymistä  pidettiin  normaalina,  jos  se  tähtäsi  lisääntymiseen  -  ei 

nautintoon.  Katzin  mukaan  vasta  Freud  normalisoi   nautinnon  seksuaalisuutta 

käsitelleissä kirjoituksissaan 1900-luvun alkupuolella. Tuolloin heteroseksuaalinen halu 

normalisoitiin  ja  käännettiin  perversiosta  luonnolliseksi,  samalla  kun 

homoseksuaalisesta  halusta  tehtiin  epänormaalia.  Lisääntymiseen  tähtäävä 

seksuaalikäyttäytyminen ei ollut enää normaaliuden mitta, vaan normaalius määriteltiin 

halun kohteen mukaan. (Katz 1996; sit. Salonen 2005, 41)
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6.3 Sukupuoli-ideologian ylläpitäminen

Sukupuoli-ideologia  juontaa  juurensa  ihmisyhteisössä  vallinneeseen  työnjakoon. 

Komplementtiteorian mukaan sukupuolien välillä vallitsee universaali työnjako, joka on 

sekä  luonnollinen  että  toivottava.  Sen  mukaan  miesten  tulee  tehdä  työtä,  elättää 

perheensä  ja  tarvittaessa  sotia.  Naisten  tulee  pysyä  kotona,  kasvattaa  lapsia  ja 

herkkyydellään  ja  tunteellisuudellaan  ruokkia  miehensä  ja  lastensa  tunnetarpeet. 

(Ferguson  1977,  47,  48)  Työnjako  opettaa  sukupuolen  sisällön,  sillä  ihminen 

muovautuu  tehtäviensä  mukaan.  Työnjako välittää  myös  samanlaisuuden  kiellon;  se 

mitä miehet tekevät on epänaisellista ja päinvastoin (Liljeström 1986, 85). Ideologian 

siirtyminen  ilmaistuksi  mahdollisti  ja  mahdollistaa  edelleen  sen  ylläpitämisen  ja 

uusintamisen, vaikka sen alkuperäinen työnjaollinen pohja on kadonnut tai muuttunut. 

Sukupuolijärjestelmät  ovat  muuttuvia  konstruktioita  ja  siten  epävakaita,  joten 

sukupuolijärjestelmän  täytyy  uusintaa  jatkuvasti  perusasetelmiaan  ja  oikeuttaa 

vallitsevia valtasuhteita (Epstein & Straub 1991, 2). Sukupuolijärjestelmää uusinnetaan 

ja ylläpidetään lukuisin eri tavoin. Sukupuoleen sosiaalistamista ja sukupuoli-ideologian 

uusintamista  palvelevat  heteroseksuaalisen perheen ja avioliiton  (Westermarck 1893; 

esim. 147-171; Foucault 1990, 37-38, 106) lisäksi muun muassa opetuslaitos (Lehtonen 

1995, 63-65; French 1993, 159; Sherrod 1987, 227-229), kirjallisuus, elokuvat ja taide 

ylipäänsä (Hietala 1989, 37-41; Alanen 1985, 148), etunimikäytännöt, metaforat, sadut, 

kansanperinne  (Nelson  1993,  81,  85;  Timonen  1988,  201-223),  tiede  (Keller  1985; 

Irigaray 1989,  147-162),  kieli  (Moi  1985),  myytit  (Korte  1988,  133;  Calame  1982, 

85-98), kristillinen kirkko ja eri uskonnot (French 1993, 63-123; Nenola 1988, 19-28; 

Koivunen  1995,  160-161,  192,  247)  sekä  lääketiede,  erityisesti  psykiatria  (Connell 

1995, 49, 59; Stoller 1985, 167; Foucault 1990, 67, 89, 101-102). Woodhouse lisäisi 

tähän sukupuolijärjestelmää ylläpitävien instituutioiden luetteloon sen, että ihmiset itse 

osallistuvat  aktiivisesti  sukupuolijärjestelmän  uusintamiseen,  koska  ihmisillä  on 

yleensäkin tarve nimetä ja luokitella asioita. Jos he eivät kykene nimeämään esimerkiksi 

henkilön sukupuolta, he hämmentyvät. Siksi järjestelmän ylläpitäminen on aktiivista ja 

sitä  pidetään  mielekkäänä.  (Woodhouse  1989,  4-5)  Sipilä  on  tarkastellut 
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sukupuolijärjestelmää  S.  Freudin  toteemi-  ja  tabukäsitteiden  valossa.  Sukupuoli  on 

toteemi,  ja  toteemia  pidetään  yllä  tabujen  avulla.  Tabukieltoja  ei  perustella; 

sukupuolitabun  valta  perustuu  siihen,  ettei  sen  perusteita  saa  eksplikoida.  Tabun 

rikkojaa ei  tarvitse rangaista,  sillä  hänestä  itsestään tulee tekonsa kautta  tabu (esim. 

homofobia).  Sipilä  arvelee,  että  sukupuoliuskontomme näyttää ulkopuolisen  silmissä 

yhtä naurettavalta  ja irrationaaliselta kuin jotakin primitiivistä yhteisöä koossapitävät 

uskomukset.  Sipilän  mukaan  sukupuolijärjestelmää  voidaan  oikeastaan  pitää 

kulttuurisena  pakkoneuroosina.  (Sipilä  1994,  193)  Luvussa  7.2  palataan  vielä 

sukupuoli-ideologiaan ja erityisesti sen rikkomisen teemaan, siihen, miten sukupuolen 

rajojen ylittämistä kontrolloidaan ja miten siitä rangaistaan. 

Sukupuolijärjestelmää uusinnetaan yhä edelleen,  vaikka sukupuolella  ei  kenties enää 

olekaan entisen veroista merkitystä (Keränen 1989, 17). M. French toteaa teoksessaan 

Sota  naisia  vastaan,  että  vaikka  feminismiä  on  kestänyt  jo  25  vuotta,  niin  naisiin 

kohdistuvaa  "syrjintää  on  vaikea  todistaa,  kun  koko  yhteiskuntaa  leimaavat  valmiit 

ennakkoasenteet"  (French  1993,  27).  Käsitän  Frenchin  vetävän  yhtäläisyysmerkit 

ennakkoasenteiden  ja  koko sukupuoli-ideologian  välille,  koska  vallitseva  sukupuoli-

ideologia  on  lähinnä  joukko  vanhentuneita  ja  nykyisellään  perusteettomia 

ennakkoasenteita, jotka ovat haitallisia molemmille sukupuolille. Tältä pohjalta onkin 

sanottu,  että  feminismin  teoreettinen  tehtävä  on  ymmärtää  sukupuolijärjestelmä  ja 

poliittinen  tehtävä  lopettaa  se  (Humm  1989,  84).  (Seuraavassa  pääluvussa  7 

käsitelläänkin  sukupuolinormeista  poikkeamista,  joka on omiaan jos  ei  lopettamaan, 

niin ainakin horjuttamaan tiukkaa sukupuolijärjestelmää.) 

6.4 Sukupuolitetun ulkomuodon tunnistaminen

Tässä  luvussa  käsitellään  sitä,  miten  kulttuuri  kiinnittää  ruumiisiin  sukupuolitettuja 

merkityksiä.  Myös  sitä  tarkastellaan,  miten  henkilön  sukupuoli  tunnistetaan  ja  mikä 

merkitys henkilön ulkomuodolla on tunnistamisessa sekä mitä oletuksia tunnistamisesta 

seuraa.
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Kulttuurissamme  pysyy  vahvana  oletus,  että  henkilön  sosiaalinen  sukupuoli,  joka 

ilmenee  hänen  ulkonäössään  ja  esiintymisessään,  on  suora  heijastuma  hänen 

biologisesta  sukupuolestaan.  Biologinen  ja  sosiaalinen  sukupuoli  sekä  sukupuolinen 

ilmiasu (engl. gender appearance) muodostavat erään kolmiyhteyden, joka on syvällä 

sosiaalisissa ja psykologisissa oletuksissa. (Woodhouse 1989, ix) Sosiaalinen sukupuoli 

on  lopputulos  sosiaalisesta  prosessista,  joka  liittää  tai  haluaa  liittää  tietyt  piirteet 

biologisiin  kategorioihin  'miespuolinen'  ja  'naispuolinen'.  Luokittelu  näihin 

kategorioihin tehdään havaintojen perusteella. 

Ulkomuoto on sukupuolen välitön ja näkyvä indikaattori. Sukupuolitetulla ulkonäöllä ja 

esiintymisellä ilmaistaan sukupuolta, joka myös tunnistetaan lukuisten visuaalisten ja 

auditiivisten  signaalien  perusteella.  Näitä  signaaleja  ovat  hiukset,  vaatteet,  ruumiin 

muoto,  tapa  liikkua,  eleet,  ilmeet,  ääni  ja  puhe.  Woodhousen mukaan  vaatteet  ovat 

hyvin  sukupuolispesifejä,  ja  yksi  niiden  tarkoituksista  onkin  erotella  sukupuolet 

toisistaan.  Vaatteet  toimivat  koodina,  sosiaalisen  kommunikaation  muotona. 

Sukupuolten  tunnistaminen  ja  luokittelu  on  alitajuinen,  nopea  prosessi.  Harvoin 

pysähdymme ajattelemaan, onko jokin henkilö "todella" mies tai nainen. Havaitseminen 

on  välitöntä  ja  yksinkertaista,  koska  me  'tiedämme'  miltä  mies  tai  nainen  näyttää. 

Sukupuolitettu ulkomuoto on tärkeä tekijä sosiaalisessa kanssakäymisessä. (Woodhouse 

1989,  7,  10)  On  kiinnostavaa,  miksi  sukupuolitettu  ulkomuoto  ja  henkilön 

yksiselitteinen tunnistaminen joko naiseksi tai mieheksi on meille korostuneen tärkeää. 

N. Henleyn mukaan se johtuu siitä,  että haluamme käyttäytyä toista ihmistä kohtaan 

"oikean" sukupuolen mukaisesti. Hämmennymme, jos emme tiedä kumman sukupuolen 

kanssa  olemme  tekemisissä,  koska  henkilön  käyttäytymisen  ja  olemuksen  arviointi 

riippuu hänen sukupuolestaan (Henley 1977, 93). Kiinnostava kysymys on myös, miksi 

juuri sukupuoli on niin keskeinen ihmistä jäsentävä tekijä. 

Siinä  tavassa,  jolla  sukupuoli  tunnistetaan,  on  sisäänrakennettuna  taipumus  nähdä 

maskuliininen  ensisijaisena.  Ilmiö  on  samanlainen  kuin  kielessä,  jossa  asiat  ovat 

miespuolisia  kunnes  toisin  mainitaan.  Esimerkiksi  sana  'poliisi'  herättää  mielikuvan 
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poliisimiehestä  ja  vasta  sana  'naispoliisi'  tekee  poliisista  naisen.  Sosiaalinen 

kommunikaatio  on  kielen  sukulainen  ja  myös  siinä  ulkomuoto  vaikuttaa  olevan 

vastaavasti  miespuolinen,  ellei  naispuolisuutta  erikseen  merkitä.  Mies  tunnistetaan 

mieheksi, mutta jotta nainen tulisi tunnistetuksi naiseksi, on hänen merkittävä itsensä 

naiseutta ilmaisevilla signaaleilla. H. Devor on tutkinut joukkoa amerikkalaisia naisia, 

joita  jatkuvasti  erehdytään  pitämään  miehinä.  Tutkimustensa  perusteella  hän  esittää, 

ettei  ole  harvinaista,  että  sukupuoleltaan  neutraaleissa  vaatteissa  kulkevaa 

meikkaamatonta naista erehdytään toistuvasti pitämään miehenä, koska hän ei erityisesti 

merkitse naiseuttaan - joskaan ei sitä sinänsä pyri häivyttämäänkään. (ks. Devor 1989) 

Nämä Devorin tutkimustulokset ovat peräisin 1980-luvun loppupuolelta Yhdysvalloista, 

mutta oletan niiden pätevän yhä edelleen, ja myös muualla läntisessä kulttuuripiirissä.

Ihmiset  ovat  taipuvaisia  tunnistamaan  miespuolisuutta,  koska  kulttuurimme  pitkälti 

samaistaa yhä mieheyden ja ihmisyyden, eli pitää mieheyttä perustana ja naiseutta sen 

muunnelmana.  Tämä  vallitseva  patriarkaalinen  sukupuolikäsitys,  joka  on  pohjana 

psykologisissa,  sosiaalisissa,  taloudellisissa  ja  poliittisissa  sukupuolen määritelmissä, 

olettaa että naiset merkitsevät itsensä 'toiseksi'. Ihmiset tunnistavat miespuolisuuden, jos 

siitä on pienikin merkki. K. Bornstein väittää, että yksi ainoa vahva visuaalinen merkki 

miespuolisuudesta  ylittää  tunnistamisprosessissa  neljäkin  naispuolisuuteen  viittaavaa 

merkkiä (Bornstein 1994, 26). Jos henkilön sukupuolesta ei näy mitään merkkiä,  tai 

merkit  ovat  ristiriitaisia,  hänet  nähdään  miehenä  (Devor  1989,  49).  Tämä  on 

mahdollista,  koska  sukupuolten  biologiset  erot  ovat  usein  niin  pieniä,  etteivät  ne 

paljastuisi,  ellei  biologian  suomia  mahdollisuuksia  liioiteltaisi  esimerkiksi 

pukeutumisen avulla. Miehistä ja naisista on rakennettu hyvin vastakohtaiset.

Sekä  miehet  että  naiset  ovat  sisäistäneet  tämän  sukupuolen  havaitsemisen  ja 

tulkitsemisen  tavan.  Tätä  alitajuisen  prosessin  tiedostumista  S.  Heinämaa  kuvaa 

osuvasti seuraavalla tavalla: 

Yrittäessäni soveltaa jakoa Jokamiehen kuvaamaan olentoon, en 
löytänyt vihjeitä kuvatun sukupuolesta: alaston oli esitetty siten, 
että  hänen  sukupuolielimensä  olivat  piilossa,  hiukset  eivät 
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viitanneet  kumpaakaan  suuntaan  eikä  korkokengistä  ja 
huulipunasta ollut jälkeäkään. Ja niin minä päättelin -  niin kuin 
jokainen  tässä  kulttuurissa  päättelee  -  että  kyseessä  oli  mies. 
Koska  minkäänlaista  primaaria,  sekundaarista  tai  tertiaarista 
merkkiä sukupuolesta ei ollut löydettävissä, minä päättelin - niin 
kuin  päätellään  -  että  kituva  noita  oli  miespuolinen.  Olin  jo 
silloin  ...  omaksunut  kulttuurimme  keskeisen 
ajattelutottumuksen:  jos  olio  on  naispuolinen,  se  on 
sukupuolinen.  Olin  oppinut,  että  nainen  kantaa  mukanaan 
sukupuolista erityisyyttään minne tahansa hän meneekään. Hän 
raahaa  tahtoen  tai  tahtomattaan  perässään  merkkejä 
naiseudestaan ... Jos mitään tällaisia merkkejä ei ole ... ei voi 
olla  naista.  Jos  olio  on  sukupuoleton,  henkilö,  persoona  tai 
neutraali ... se ei voi olla nainen, ja niinpä se sitten onkin mies. 
(Heinämaa 1986, 159-162)

Arkipäiväisessä  sukupuolen  tunnistamisessa  kausaalisuhde  kulkee  niin,  että 

sukupuoliroolista ja ulkonäöstä päätellään sosiaalinen sukupuoli, josta sitten oletetaan 

biologisen  sukupuolen  paljastuvan  (Devor  1989,  147).  Yleensä  oletetaan,  että 

biologinen  ja  sosiaalinen  sukupuoli  vastaavat  toisiaan,  eli  ovat  "samaa  sukupuolta". 

Feminiinisen ulkomuodon oletetaan liittyvän biologiseen naissukupuoleen, samoin kuin 

maskuliinisen  ulkomuodon  miessukupuoleen.  Tämä  oletus  on  niin  syvällä,  että  se 

otetaan jokapäiväisessä elämässä täysin itsestäänselvyytenä. Emme tule ajatelleeksi, että 

me  emme  tiedä  useimpien  ihmisten  biologista  sukupuolta,  koska  sosiaalinen 

kommunikaatio  tapahtuu  ulkomuodon  ja  sosiaalisen  sukupuolen  tasolla.  Oletamme 

näkevämme biologisen sukupuolen, mutta näemme itse asiassa sosiaalisesti rakennetun 

ulkomuodon,  johon  liittyy  sukupuolitettuja  merkityksiä.  Kun  olemme  tekemisissä 

henkilön  kanssa,  oletamme  välittömästi  tietävämme  hänen biologisen  sukupuolensa. 

Voimme kuitenkin olla väärässä. (Woodhouse 1989, 1, 3) Seuraavaksi käsitellään muun 

muassa tätä aihetta.
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7. SUKUPUOLEN RAJOJEN YLITTÄMINEN

Tässä  luvussa  käsitellään  ensin  erilaisia  tapoja  rikkoa  sukupuolijärjestelmän 

normatiivista  halu/ruumis/rooli  -yhdistelmää (luku  7.1).  Luvussa  7.2  pohditaan 

tämänhetkisen  länsimaisen  kulttuurin  suhtautumista  näihin  sukupuolijärjestelmän 

rikkojiin. Lopuksi esitellään näkemys performatiivisesta sukupuolesta eli sukupuolesta 

esityksenä  (luku  7.3).  Tämä  postmoderni  ja  postfeministinen  näkemys  on  samalla 

eräänlainen  looginen  päätepiste  tutkielmalleni,  jossa  on  pyritty  kyseenalaistamaan 

selkeiden sukupuolien olemassaolo sekä myös perustelemaan tätä kyseenalaistusta.

7.1 Sukupuolen rikkomisen tavat

Sukupuolijärjestelmän  kannalta  ongelmallisia  ja  ilmeisen  uhkaavia  ovat  ne  ihmiset, 

jotka rikkovat halun, ruumiin ja roolin muodostaman heteroseksistisen kolmiyhteyden. 

(ks luku 6.2, jossa käsite selitetty)Näin tekevät tietysti interseksuaalit, joiden anatomia 

ei  ole  selkeästi  miehen  eikä  naisen,  mutta  niin  myös  esimerkiksi  homoseksuaalit, 

transsukupuoliset  ja  transvestiitit.  Homoseksuaalit rikkovat  normin,  jonka  mukaan 

seksuaalisen  halun  on  oltava  heteroseksuaalista.  Transsukupuolisten kohdalla  taas 

kumoutuvat  oletukset  siitä,  että  tietystä  anatomiasta  seuraisi  automaattisesti  siihen 

"kuuluva"  sukupuoli-identiteetti  tai  että  syntymässä  saatu  ruumis  olisi  ylittämätön 

kohtalo.  Transvestiitit puolestaan  sotkevat  sukupuolirooleja  pukeutumalla  ja 

käyttäytymällä  toisin  kuin  heidän  biologiansa  perusteella  voisi  olettaa.  Seuraavaksi 

tarkennetaan vielä transsukupuolisuuden ja transvestisuuden käsitteitä, koska varsinkin 

arkiajattelussa  -  mutta  myös  edellä  mainittuja  käsitteitä  sivuavissa  tieteellisiksi 

luokiteltavissa kirjoituksissa -saattaa tavata ihmetystä herättäviä käsityksiä.

Sukupuolensa  korjaamista  tarvitsevien  ihmisten  kohdalla  käytän  tietoisesti  termiä 

transsukupuolisuus, eikä transseksuaalisuus, jota yhä näkee paljon käytettävän. Terminä 

"transseksuaalisuus" ikään kuin viittaa jonkinlaiseen seksuaaliseen suuntautuneisuuteen 

samalla tavalla kuin esimerkiksi heteroseksuaalisuus tai homoseksuaalisuus, ja on siten 
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harhaanjohtava.  Transsukupuolisuudessahan  ei  ole  kyse  seksuaali-identiteetistä  vaan 

sukupuoli-identiteetistä  (ks.  luku  3.2).  Transsukupuolisten  henkilöiden  sukupuoli-

identiteetti  ei  vastaa  heidän  anatomista  sukupuoltaan.  Tämä  voi  tarkoittaa  sitä,  että 

biologialtaan naispuolisella henkilöllä on miehen sukupuoli-identiteetti,  toisin sanoen 

hän  tuntee  itsensä  sisimmältään  mieheksi,  jolloin  henkilö  on  naisesta  mieheksi 

transseksuaali  (eli  ns.  Female-to-Male,  tai  transmies).  Tai  kysymyksessä  voi  olla 

biologialtaan  miespuolinen  henkilö,  jolla  on  naisen  identiteetti,  toisin  sanoen  hän 

anatomiastaan  huolimatta  jollakin  tasolla  tietää  olevansa  nainen,  jolloin  henkilö  on 

miehestä naiseksi transseksuaali (eli ns. Male-to-Female, tai transnainen). Toistaiseksi 

transsukupuolisuuden  syitä  ei  tunneta,  mutta  perusteita  on  löydetty  muun  muassa 

aivojen  rakenteesta  ja  raskausajan  hormonitasoista.  Biologisiin  syihin  uskoo  myös 

lääkäri  J.  Palo,  joka  tekemässään  lääkärikirjassa  määrittelee  transsukupuolisuuden 

yleisnimitykseksi  erilaisille  ja  eriasteisille  interseksuaalisille  kehityshäiriöille.  Tämän 

perusteella  hän  näyttää  ottavan  asiallisen  vakavasti  transsukupuolisen  henkilön 

subjektiivisen tunteen ns. vastakkaiseen sukupuoleen kuulumisesta. (Palo 2001)

Transsukupuolisten ihmisten sukupuoli-identiteetti on yleensä hyvin selkeä ja pysyvä, 

eikä  sitä  pystytä  millään  keinolla  muuttamaan  "anatomiaa  vastaavaksi". 

Transseksuaalisuudessa ei ole kysymys harhaisuudesta tai persoonan häilyvyydestä, eikä 

myöskään  henkilöiden  omasta  valinnasta.  Transseksuaalisuus  ei  ole  sukupuoli-

identiteetti,  vaan transsukupuolisella  ihmisellä  on joko miehen tai  naisen sukupuoli-

identiteetti. Ehdottomasti valtaosa transsukupuolisista ihmisistä haluaa tulla kohdelluksi 

identiteettinsä  mukaisesti  miehenä  tai  naisena,  ei  transseksuaalina,  eikä  jonakin 

kolmannen  sukupuoliluokan  edustajana. Yleensä  transsukupuoliset  ihmiset  haluavat 

korjauttaa  ulkomuotonsa  ja  anatomiansa  vastaamaan  identiteettiänsä,  mihin  pyritään 

sekä  erilaisilla  kirurgisilla  toimenpiteillä  että  hormonihoidolla.  Tällaisten  palvelujen 

saatavuuteen  sisältyy  kuitenkin  paljon  ongelmia,  eivätkä  ne  ole  kaikkien  niitä 

tarvitsevien  ulottuvilla.  Hoitojen  monimutkaisuudesta  ja  niiden  keston 

pitkäaikaisuudesta johtuen mukaan kelpuutetuilta ihmisiltä edellytetään hyvää fyysistä 

ja psyykkistä kuntoa, paljon aikaa ja maksukykyä. (Transseksuaalisuudesta enemmän ja 
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erityisesti Suomen osalta, ks. esim. Aarnipuu 2008; Hannuksela & Tölli 1998; Huuska 

1997; Rastas 1992; Lydecken 1988)

Transsukupuolisille ihmisille tehtävistä leikkauksista on myös käytetty nimityksiä, jotka 

eivät  kuvaa  tarkoituksenmukaisesti  toimenpiteiden  luonnetta,  vaan  antavat  niistä 

harhaanjohtavan  kuvan.  Leikkauksista  on  asiallista  ja  suositeltavaa  käyttää  termiä 

sukupuolenkorjausleikkaus.  Vielä  näkee  varsin  usein  käytettävän  nimitystä 

sukupuolenvaihdosleikkaus,  mikä  on harhaanjohtavaa,  koska tosiasiassahan henkilön 

anatomiaa  vain  korjaillaan  vastaamaan  paljon  perustavammalta  tasoltaan  pysyvää 

sukupuoli-identiteettiä. Tämän lisäksi henkilö on jo todennäköisesti elänyt vuosikausia 

identiteettinsä mukaisessa roolissa ja ollut vuosia hormonihoidossa ennen kuin pääsee 

kirurgisiin toimenpiteisiin.  Jos tällaisen prosessin yhteydessä on ylipäänsä mielekästä 

puhua  "vaihdosta",  on  tämä  vaihto  tapahtunut  jo  paljon  ennen  kirurgista  vaihetta. 

Lisäksi leikkaustoimenpiteiden kesto on monia vuosia ja leikkaukset tehdään yleensä 

useissa eri vaiheissa tai osissa, mistä herääkin kysymys, mikä näistä vaiheista sitten on 

se  mystinen  Sukupuolen  Vaihto?  Käsitteenä  sukupuolenvaihdosleikkaus  tosin  sopii 

biolääketieteen diskurssiin, jossa sukupuoli on R. Ruotsalaisen mukaan käsitteellistetty 

"jossain päin ruumista  sijaitsevaksi  kausaaliseksi  tekijäksi".  Silloin  on samalla  tehty 

metafyysinen  oletus,  että  sukupuoli  ylipäätänsä  on  ilmiö,  joka  voidaan  lokalisoida 

(Ruotsalainen 1995, 313).

Sukupuolen vaihtamisesta sen sijaan voisi puhua ranskalaisen hermafrodiitin, Herculine 

Barbinin  (1838-1868)  kohdalla,  jonka päiväkirjoista  Foucault  on toimittanut  teoksen 

Herculine Barbin dite Alexina B (Foucault 1978). Hermafrodiittina syntynyt Barbin eli 

onnellisesti naisena, jolla oli rakkaussuhteita toisiin naisiin. Lesbosuhteiden tultua julki 

hänen  anatomiaansa  ryhdyttiin  tutkimaan  ja  paljastui,  että  hän  oli  sukupuoleltaan 

epäselvä pseudohermafrodiitti,  ja pikemminkin mies kuin nainen. Hänet painostettiin 

vaihtamaan  sosiaalinen  sukupuolensa  mieheksi,  mikä  ei  häneltä  luonnistunut,  koska 

hänellä ei ollut miehen sukupuoli-identiteettiä eikä muutos siten lähtenyt hänen omista 

tarpeistaan käsin. Tämän seurauksena hän teki 30-vuotiaana itsemurhan. Butler kritisoi 

Foucaulta  siitä,  että  tämä  toimittamansa  teoksen  esipuheessa  romantisoi  suuresti 
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Barbinin elämää (Butler 1990a, 96-99). Tosin Prosser puolestaan kritisoi Butleria, että 

tämä taas itse  teoksessaan  Bodies  That Matter (1993) romantisoi  vastaavalla  tavalla 

erään  transnaisen  tilannetta.  Nainen  ei  ollut  onnistunut  pääsemään  genitaaliensa 

korjausleikkaukseen, mikä paljastaa hänet transsukupuoliseksi, ja hän tulee sen tähden 

murhatuksi. Butler ihannoi leikkaamattoman trans-ihmisen elämää, vaikka se olisi - ja 

usein varmaan onkin - tälle itselleen kirjaimellisesti hengenvaarallista. (Prosser 1998, 

49)

Transsukupuolisia  ihmisiä  pidetään  usein  vain  keinotekoisina  (uuden)  sukupuolensa 

edustajina.  Hyvä  esimerkki  tällaisesta  asenteesta  on  J.  G.  Raymondin  teos  The 

Transsexual  Empire  (Raymond  1979),  joka  osoittaa,  ettei  kirjoittajansa  ymmärrä 

käsittelemäänsä  ilmiötä,  vaikka  sinällään  ehkä argumentoisikin  filosofiselta  kannalta 

mielekkäästi.  Hänen teostaan ovat arvostelleet mm.  Garber (1991), Shapiro (1991) ja 

Stone  (1991).  Sen  sijaan  Sipilältä  löytyy  osittain  samansuuntaista  ajattelua  kuin 

Raymondilta  (Sipilä  1992;  1994,  194).  Transsukupuolisuus  ei  kuitenkaan  ole 

ontologisesti  toisarvoista  verrattuna  vastaavaan  biologisen  sukupuoleen,  vaan  yhtä 

"aito"  sukupuolen  ilmaus  kuin  mikä  tahansa  muukin  kulttuurisesti  rakentunut 

sukupuoli. Monien muidenkin kuin transsukupuolisten ihmisten on täytynyt ponnistella 

ja on edelleenkin ponnisteltava täyttääkseen sukupuolelleen asetetut  mitat.  Vaikuttaa 

vahvasti  siltä,  että varsinkin miehisyys on tila,  joka pitää ansaita,  kompetenssi,  joka 

täytyy  todistaa.  Maskuliinisuus  liittyy  onnistumiseen  ja  mieheys  loppuu 

epäonnistumiseen. Heikko, huono, epäonnistunut mies ei ole enää mies vaan ‘akka’ tai 

‘neiti’. Tyypillisiä ovat myös kehotukset ‘Ole mies!’, ‘Pidä itsesi miehenä!’ tai puheet 

esimerkiksi armeijasta miesten kouluna, joka tekee pojista miehiä. Mieheys ei siis ole 

itsestään  selvä  tila  biologisille  miehillekään,  vaan  se  vaatii  jatkuvaa  suorittamista. 

Suorituskyky  ja  miehuus  käyvät  sanoina  usein  lähes  synonyymeistä.  Erilaiset  rajut 

miehuuskokeet  on  tavallisesti  totuttu  yhdistämään  kaukaisiin  kulttuureihin,  mutta 

esimerkiksi  A.  Jokisen  mukaan  niitä  on  paljon  myös  omassa  kulttuurissamme. 

Kalevalan  myytit  ovat  täynnä  miehuuskokeita,  samoin  kuin  nykypäivän  viihde  - 

monenlaisista käytännön tilanteista puhumattakaan (Jokinen 2000).
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Näyttää siltä,  että nykyään ainakin osa miehistä haluaa ylittää ja purkaa mieheydelle 

asetettuja rajoja ja ehtoja. Sipilä lohduttelee näitä miehiä sillä, että kun suffragetit 1800-

luvun lopun Englannissa alkoivat pukeutua housuihin, pidettiin sitä luonnonvastaisena. 

Nimekkäät lääkärit ja tiedemiehet varoittelivat naisten aivoille aiheutuvasta vahingosta, 

joka seuraa liian miehisestä ajattelusta ja miehisille aloille hakeutumisesta. Kun miehet 

nyt sata vuotta myöhemmin ovat ylittämässä sukupuolten symbolista raja-aitaa, heillä 

saattaa  olla  vastassaan  vieläkin  sitkeämmät  uskomukset  siitä,  mikä  on  normaalia 

mieheyttä.

Miehinen  ristiretki  "naisellisen"  maailmaan  ei  ole  poliittinen 
eikä taloudellinen,  kuten oli  naisen  nousu miehen maailmaan. 
Mies  laskeutuu häneltä  pitkään  kiellettyyn  kehollisuuden, 
aistillisuuden  ja  tunteiden  maailmaan.  Kun  mieheys  lakkaa 
olemasta pelkkä ruumiiton mahtiasema, mieskin voi olla tunteva 
ihminen. Sen sijaan että miehen tukena olisi raivoisa ja 
äänekäs miesliike, hänellä on ennemminkin edessään yksityinen 
taistelu  häpeää  ja  vanhoja  asenteita  vastaan.  Miehen 
vapautuminen  tapahtuu  perversion,  normaaliuden  ja  kunnian 
määritelmiä uhmaten. (Sipilä 1999, 175, 176)

En  näe  suurtakaan  laadullista  eroa  seuraavassa  kahdessa  esimerkissä.  (1)  Naisesta-

mieheksi  transseksuaali  harjoittaa  kehonrakennusta  saadakseen  lihaksikkaamman  eli 

miehekkäämmän  ruumiin,  käyttää  mieshormonia  miehistyäkseen  ja  korjauttaa 

genitaalinsa identiteettiään vastaavaksi. (2) Myös biologinen mies voi toimia samoin: 

rakentaa kehoaan saadakseen lihaksikkaamman eli  miehekkäämmän ruumiin,  käyttää 

mieshormonia  apuna  tähän  sekä  käyttää  erilaisia  tekniikoita,  jopa  kirurgiaa, 

muokatakseen  itseään  maskuliinisemmaksi.  Kuten  Garber  sanoo,  on  sukupuolen 

konstruoimisen ja konstruoitumisen tapoja useita erilaisia. Tuskin voidaan väittää, että 

kulttuurinen rakentuminen olisi  luonnollista, mutta kirurginen rakentuminen olisi sen 

sijaan keinotekoista (Garber 1993, 334).

Sen  että  sukupuoli  ei  ole  luonnollista  vaan  luonnolliseksi  tehtyä,  esitti  M.  Salosen 

mukaan ensimmäisenä H. Garfinkel vuonna 1967. Garfinkelin käsitys sukupuolesta on 

samanlainen  kuin  esimerkiksi  Butlerin:  sukupuoli  on sosiaalisuuden tuotos  eikä  sen 
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lähtökohta, ja sukupuoli on olemisen sijaan tekemistä. (Butler 1990, 25, 32; Garfinkel 

1967,  180-182;  sit.  Salonen  2005,  37)  Garfinkelin  argumentti  pohjautuu  Agnes-

tapaustutkimukseen,  joka  oli  osana  myös  R.  Stollerin  tutkimuksen  aineistoa,  jonka 

pohjalta  hän  muokkasi  alkuperäisen  sex/gender  -erottelun  (Stoller  1968).  Agnes  oli 

syntynyt  pojaksi  ja  hänet  oli  kasvatettu  poikana.  Kun  hän  19-vuotiaana  saapui 

kalifornialaiseen sairaalaan,  hän näytti  nuorelta  naiselta  ja käyttäytyi  sen mukaisesti. 

Sairaalaan hän tuli,  koska hän halusi  korjauttaa itselleen myös naisen kehon. Agnes 

vakuutti  olevansa  nainen  ja  tässä  vakuuttamisessa  hän  myös  onnistui:  lääkärien 

antamassa lausunnossa hänen todettiin jo olevan nainen, koska hänen naiseutensa oli 

diskursiivisesti  tuotettu  niin  vakuuttavasti.  Leikkauksella  hänen jo  oleva naiseutensa 

vielä  materialisoitaisiin  hänen  kehoonsa.  Agnesin  tapaus  kertoo  lisäksi  siitä,  miten 

heteroseksuaalisuutta  työstetään  luonnolliseksi.  Heteroseksuaalisessa  parissa  mies  ja 

nainen  tuotetaan  sukupuoleltaan  normaaleiksi.  Koska  Agnesin  poikaystävä  Bill 

määriteltiin  normaaliksi,  luonnolliseksi  mieheksi,  vahvistettiin  samalla  myös  se,  että 

Agnes oli  normaali  ja luonnollinen heteroseksuaalinen nainen. (Garfinkel 1967, 119, 

156-162, 286; sit. Salonen 2005, 36-39)

Transsukupuoliset  ihmiset  sekoitetaan  usein  transvestiitteihin,  vaikka  kyseessä  on 

useimmiten aivan eri asia. Transvestiitit  ovat yleensä heteroseksuaalisia miehiä, jotka 

haluavat pukeutua naisiksi.  Heillä on yleensä miehen sukupuoli-identiteetti,  mutta he 

haluavat  kokeilla  ja  hyödyntää  laajemmin  sosiaalista  sukupuolta,  useammin  tai 

harvemmin, ja kuka mistäkin syystä. 

Woodhouse (1989) käyttää transvestiiteja esimerkkinä siitä, miten sosiaalinen sukupuoli 

on  mahdollista  irrottaa  biologiasta  muutoinkin  kuin  käsitteellisesti.  Transvestiitit 

tarjoavat erityisen näkökulman sosiaalisen sukupuolen rakentumiseen. He tekevät kuin 

kuka  tahansa  nainen  -  merkitsevät  sosiaalisen  naiseutensa  vaatteilla,  kampauksella, 

eleillä, ilmeillä, äänellä ja tavalla olla ja liikkua. Heille naiseuden rakentaminen on aina 

tietoista toimintaa. Se ei kuitenkaan oleellisesti eroa siitä tietoisesta toiminnasta, jolla 

monet biologisetkin naiset pyrkivät rakentamaan ja korostamaan naiseuttaan. 
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Monet  transvestiitit  onnistuvat  hyvinkin  täyttämään  sosiaalisen  naiseuden  kriteerit. 

Tässä konkretisoituu myös visuaalisten merkkien ensisijaisuus sosiaalisen sukupuolen 

tunnistamisessa, sillä - kuten Woodhouse huomauttaa - transvestiitti  voi puhelimessa 

kuulostaa äänen perusteella mieheltä, mutta kasvokkain kommunikoidessa on ulkonäön 

viesti voimakkaampi kuin äänen, jolloin transvestiitti todellakin vaikuttaa naiselta (emt., 

9).

Transvestiitillä  tarkoitetaan  yleensä  biologista  miestä,  mutta  myös  biologialtaan 

naispuolisia  transvestiitteja  esiintyy.  Heihin  vain  ei  kiinnitetä  samanlaista  huomiota, 

koska kulttuurissamme naisen pukeutuminen miesten vaatteiksi miellettyihin vaatteisiin 

on  jokseenkin  tavanomaista.  Naisille  myös  sallitaan  tässä  suhteessa  laajempi 

liikkumavara  kuin  miehille  -  ‘maskuliinisesti’  käyttäytyvä  tai  pukeutuva  nainen  ei 

herätä  samanlaista  pahennusta  kuin  ‘feminiinisesti’  käyttäytyvä  tai  pukeutuva  mies. 

Ilmiön  voi  tulkita  kertovan  vallitsevasta  hierarkkisesta  ajattelusta,  jonka  mukaan 

mieheys on naiseutta arvostetumpaa. Tällaisen arvottamisen valossa on ymmärrettävää, 

että nainen haluaa esiintyä maskuliinisesti, koska se nostaa häntä kohti arvostetumpaa 

sukupuolta. Feminiinisesti esiintyvä mies sen sijaan alentaa itsensä ja koko vallitsevan 

sukupuoli-ideologian, mikä herättää huomattavasti enemmän torjuntaa. Tähän on tosin 

lisättävä,  kuten  Pulkkinen  muistuttaa,  että  naisliike  on  tehnyt  todella  paljon  työtä 

mahdollistaakseen naisille tällaisen pukeutumisen ja toiminnan vapauden. Vielä 1800-

luvun  puolivälissä  naisen  esiintyminen  julkisesti  housupuvussa  vaati  yhtä  paljon 

rohkeutta kuin miehen kulkeminen hameessa nykyään (Pulkkinen 1994, 177). 

Naistransvestiitien  esiintyminen on aika-  ja kulttuurisidonnaista.  Historiassa on ollut 

naisia,  joiden  on  täytynyt  pukeutua  miehiksi  ja  jopa  saada  toiset  vakuuttumaan 

mieheydestään, jotta he ovat voineet osallistua vain miehille sallittuihin asioihin, kuten 

sotilaana  tai  merimiehenä  työskentelyyn  tai  naisiin  suuntautuvan  seksuaalisuutensa 

toteuttamiseen. He siis pukeutuivat miehiksi käytännön pakottamina. (Grémaux 1996, 

242;  Richards  1993;  Trumbach  1991,  121-125)  Tosin  Woodhousen  mukaan  useat 

historian naistransvestiit  liikkuvat lähellä transseksuaalisuuden kriteerejä (Woodhouse 

1989,  18).  Tästä  nousee  esiin  sama  ongelma  kuin  Wikanin  nimittäessä  Omanin 
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xaniitteja  transseksuaaleiksi:  omien  käsitteidemme  siirtäminen  eri  aikakausiin  ja  eri 

kulttuureihin ei  välttämättä  anna täsmällistä  kuvaa kyseisten ilmiöiden merkityksestä 

omassa viitekehyksessään. Joka tapauksessa esimerkiksi Hollannista on säilynyt 1500-

luvulta  lähtien  lukuisia  tositarinoita,  joissa  kerrotaan  miehenä  eläneistä  biologisista 

naisista.  Ilmiötä  esiintyi  ympäri  Eurooppaa,  kuten  myös  Venäjällä  ja  Pohjois-

Amerikassa.  Esimerkiksi  Balkanin  alueella  on  nykypäivään  saakka  tunnettu  käsite 

‘Balkanin neitsyt’,  jolla tarkoitetaan biologisia naisia, jotka elävät elämänsä miehinä. 

Heillä  on  miehen  velvollisuudet  ja  etuoikeudet  ja  he  nauttivat  kunnioitusta 

yhteisöissään.  Heitä  on  elänyt  ainakin  vielä  1960-  ja  1970-luvulla.  Valokuvien  ja 

kertomusten mukaan he näyttivät  ja kuulostivat  täysin miehiltä.  (ks. Grémaux 1996, 

241-281) 

Edellä  esitetyt  kolme  tapaa  rikkoa  normatiivinen  halu/ruumis/rooli-yhdistelmä  on 

jossain määrin yksinkertaistettu kuvaus tilanteesta. Tosiasiassa rajat näiden ilmiöiden 

välillä eivät ole aina näin selkeitä yksilötasolla.  Vaikka esimerkiksi  transvestisuus ja 

transsukupuolisuus  ovat  eri  asioita,  saattaa  yksilö  vaikkapa  varmistua  omasta 

transsukupuolisuudestaan elettyään ensin monia vuosia transvestiittinä.  Tämän lisäksi 

voidaan  myös  luokitella  erilaisia  sosiaalisella  sukupuolella  leikittelijöitä,  kuten  niin 

sanotut  sukupuolen  sekoittajat  (engl.  gender  blender),  niin  sanotut  sukupuolella 

"vittuilijat"  (engl.  gender  fucker;  suomennos  T.Juvonen  1993,  280)  ja  erilaiset 

transgender-ihmiset. Sukupuolen sekoittajat ja muut erilaiset transgender-ihmiset voivat 

toteuttaa anatomiastaan poikkeavia sukupuolirooleja ilman toivetta tai tarvetta anatomia 

itsensä  muuttamisesta.  Sukupuolella  "vittuilijaksi"  taas  nimitetään  sellaisia  ihmisiä, 

jotka  pukeutuvat  niin  sanottuihin  vastakkaisen  sukupuolen  vaatteisiin  tai  sekoittavat 

sukupuoliroolisidonnaisia  vaatteita  yrittämättä  kuitenkaan  kätkeä  biologista 

sukupuoltaan -  esimerkiksi  hametta  käyttävä partainen  mies  (emt.,  280,  282).  Tosin 

nykyään varsinkin nuoret saattavat vaikkapa juhliessaan pukeutua entistä vapaammin 

eri  sukupuolten  vaatteisiin,  pelkän huvin vuoksi  ja  ilman sen syvällisempää tarvetta 

tällaiseen itsensä toteuttamiseen. Tämä käytänne muistuttaa homokulttuurista peräisin 

olevaa  drag-ilmiötä,  usein  hyvin  glamourpitoista  ristiinpukeutumisperinnettä,  jossa 

hypernaisellinen drag queen (naiseksi pukeutunut mies) imitoi viihdetähtiä useimmiten 
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laulamalla  ja  puhumalla.  Vastaavasti  drag king on  nainen,  joka esittää  karrikoituja 

miesrooleja.  Dragiä  luonnehditaan  usein  camp-henkiseksi,  millä  viitataan  dragin 

karkeaan, groteskiin huumoriin.

Periaatteessa  normatiivista  halu/ruumis/rooli-yhdistelmää  rikkovat  myös  kaikki 

ominaisuudet  ja  käyttäytyminen,  jotka  eivät  vastaa  perinteisiä  nais-  ja  miesrooleja. 

Tällaisesta voi yhä käyttää esimerkkeinä niinkin arkisia asioita kuin lapsiaan hoitavaa 

koti-isää,  raskaansarjan  naiskehonrakentajaa,  julkisesti  itkevää  miestä  tai  lapsia 

inhoavaa naista. 

Miten  sitten  tämänhetkinen  oma  länsimainen  kulttuurimme  suhtautuu  sukupuolen 

rajojen ylittäjiin? Tätä kysymystä pohditaan seuraavassa luvussa.

7.2 Länsimainen kulttuuri ja sukupuolen rikkojat nykyään

Sukupuoli-ideologian  historiallisten  juurien  unohtaminen  tekee  siitä  ikään  kuin 

luonnollisen  ja  ikuisen,  jolloin  sen  rikkominen  tai  kyseenalaistaminen  tuntuu 

luonnonvastaiselta  ja  vahingolliselta.  Länsimaisessa  kulttuurissa  vieläkin  yleisenä 

asenteena  sukupuolinormien  rikkojia  kohtaan  on  patologisointi  ja  medikalisointi,  ja 

kristillisen kirkon taholta myös syntiseksi tuomitseminen. Valtakulttuuri on esimerkiksi 

Pulkkisen  mukaan  jo  pitkään  joko  kriminalisoinut,  medikalisoinut,  tehnyt 

naurunalaiseksi  tai  sivuuttanut  omista  normeistaan poikkeavat  identiteetit  (Pulkkinen 

1993, 299). 

Länsimainen  kulttuuri  asettaa  sukupuolen  määrittelyssä  ehdottomalle  etusijalle 

biologisen  sukupuolen.  Henkilön  sukupuoli-identiteetin,  sosiaalisen  sukupuolen  ja 

sukupuoliroolin  sekä  seksuaalisen  käyttäytymisen  oletetaan  seuraavan  hänen 

biologiaansa.  Näinhän  ei  ollenkaan  aina  tapahdu,  jolloin  ympäristö  reagoi 

patologisoimalla,  eli  sairaaksi  määrittelemällä. Keskeinen  valta,  jolla  tätä 

patologisointia toteutetaan yhteiskunnassamme, on psykiatria, siten, että psykiatreille on 



90

annettu oikeus määritellä ja ‘tunnistaa’ normista poikkeavat tapaukset. Vielä muutama 

vuosi  sitten  Suomessa  käytettiin  tässä  apuna  psykiatrista  tautiluokitusta  DSM III R 

(Lääkintöhallitus 1987), jonka pääluokan 302 nimi oli "Sukupuoli-identiteetin häiriöt 

sekä  seksuaaliset  kohde-  ja  toimintahäiriöt".  Tämä  luokka  käsitti  "seksuaalisen 

identiteetin,  käyttäytymisen  ja  toiminnan  häiriöt,  joissa  psykologisilla  tekijöillä  on 

keskeinen  merkitys",  kuten  asia  tautiluokituksessa  määriteltiin.  Sieltä  löytyivät  niin 

sukupuolenvaihtohalu  (transseksualismi)  302.5X,  itseä  häiritsevä  homoseksuaalisuus 

302.00, seksuaalinen haluttomuus 302.71 kuin seksuaalinen naiseksipukeutumishalukin 

(transvestismi),  muiden muassa. Sairausluokitusta  302.89 - "Muualla luokittelematon 

psykoseksuaalinen häiriö" - käytettiin, jos "potilaan" identiteetille tai mieltymyksille ei 

keksitty  muutakaan  luokkaa.  (Lääkintöhallitus  1987,  78)  Nykyään  käytössä  oleva 

WHO:n tautiluokituksen suomalainen versio ICD-10 (Stakes 1995) on monessa kohdin 

asiallisempi ja vähemmän asenteellinen. Siinä esimerkiksi luokka F64.0 on sentään jo 

"Transseksuaalisuus"  -  tosin  ei  vielä  transsukupuolisuus  -  eikä  enää  aatesuuntaan 

assosioituva  "Transseksualismi".  Myös  luokka  66.1  on  nyt  "Itseä  häiritsevä 

sukupuolinen suuntautuminen", eikä enää "Itseä häiritsevä homoseksuaalisuus", joten se 

voi  ainakin  teoriassa  viitata  myös  heteroseksuaalisuuteen.  Muutoinkin  termistöä  on 

ajanmukaistettu  ja  asiallistettu,  eikä  seksuaalista  haluttomuuttakaan  tulkita  enää 

psyykkiseksi häiriöksi.

Psykiatria toimii kulttuurissamme tehokkaana vallan välineenä, jonka avulla "normaalin 

sukupuolisuuden"  rajat  pidetään  tiukkoina  ja  sukupuoli-ideologiaa  uusinnetaan  ja 

vahvistetaan.  Lääketieteestä  ja  psykiatriasta  on  pitkälti  peräisin  se  käsitejärjestelmä, 

jonka  mukaan  sukupuolisuus  ja  varsinkin  sen  reuna-alueet  ilmiöinä  nähdään  ja 

tulkitaan. Psykiatria toimii foucault'laisena epistemana, eli sinä sääntöjen kokoelmana, 

joka on tietyssä historiallisessa vaiheessa ainoa, jonka mukaan saa ajatella. Foucault'n 

mukaan ainoa vakava ilmaisumuoto kullakin aikakaudella kuuluu vallitsevan episteman 

piiriin  (Foucault  1966).  Patologisoinnissa  asetetaan  yhtäläisyysmerkit  tietämänsä 

terveyden  ja  kannattamansa  politiikan  välille.  Siinä  ilmiö  redusoidaan  karkeaksi 

yksinkertaistukseksi,  josta  kuoritaan  olennaisia  puolia  pois.  Lopputulos  on  ei-
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tunnistettava,  väkivaltainen  tulkinta  ilmiöstä, mitä  voidaan  pitää  ideologisena 

totalitarismina.

Foucault'n mukaan sukupuolta ei ole olemassa irrallaan niistä tieto-valta -järjestelmistä 

eli diskursseista, joiden tuotetta se on. Juuri valta muodostaa tietoa ja tuottaa diskursseja 

ja asioita. Valta on aina läsnä, eikä mikään ole siitä vapaata. Valta on näkymätöntä ja 

jatkuvaa, se on samanaikaisesti kaikkialla ja ei missään. Avainkäsite on diskurssi, koska 

valta operoi sen kautta (Foucault 1990, 81-98, 100, 104-105). Valta tuottaa tarpeidensa 

mukaisen totuuden ja todellisuuden: totuus on valtaa hyvin käytännöllisessä mielessä. 

"'Totuus'  on kehämäisessä suhteessa sekä vallan systeemeihin,  jotka tuottavat  sen ja 

ylläpitävät sitä, että vallan vaikutuksiin,  jotka se saa aikaan ja jotka laajentavat sitä" 

(Foucault 1984, 74). Foucault kritisoi voimakkaasti sitä metafysiikkaa ja totalisointia, 

joka kuuluu pyrkimykseen tuottaa sisällöllisiä  ja ikuisia  totuuksia  muuttumattomasta 

ihmisluonnosta ja ihmisen olemuksesta; samoin hän kritisoi naiivia totuuskäsitystä, joka 

ei tajua "totuuden" ja vallan välttämätöntä yhteyttä ja "totuuden" viimekädessä tuotettua 

ja  sattumanvaraista  luonnetta.  Nykyaikainen  valta  toimii  Foucault'n  mukaan  yhä 

vähemmän rajoitusten, lakien ja sensuurin kautta. Sen sijaan se toimii tuottamalla tietoa, 

mielikuvia  ja  käyttäytymismalleja.  Samalla  ulkoisen  kontrollin  sijaan  on  syntynyt 

sisäinen  kontrolli.  Foucalt'n  arvostelun  pääkohteena  ovat  juuri  ne  instituutiot,  jotka 

helposti miellämme hyviksi,  kuten lääketiede ja psykiatria, jotka ovat tämän sisäisen 

kontrollin  keskeisiä  synnyttäjiä.  Foucault  kuvaa  sukupuolta  ja  seksuaalisuutta 

säätelevän  vallankäytön  siirtyneen  kirkolta  psykiatrialle,  ja  koska  valta  ilmenee 

diskurssien tuottamisena, ovat lääketieteen ja psykiatrian tuottamat diskurssit ottaneet 

sen  aseman,  mikä  esimerkiksi  Ranskassa  katolisella  kirkolla  oli  aikoinaan.  Samalla 

kirkon  diskurssin  mukaiset,  valtaan  liittyvät  käsitteet  "laki"  ja  "rangaistus"  ovat 

muuttuneet  psykiatrisoivan  näkökulman  mukaisiksi  käsitteiksi  "normalisaatio"  ja 

"kontrolli". (Foucault 1990, 67, 102) 

K. E. Turusen mukaan valta edellyttää noudattamista, ja vallankäyttö tulee esiin vasta, 

kun muotoja ei noudateta. 
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Valta  näyttää  täysin  neutraalilta  silloin,  kun  kaikki  sitä 
noudattavat.  Mutta  jos  joku  alkaa  käyttäytyä  poikkeavasti, 
alamme  vaatia  "sääntöjen"  noudattamista.  Poikkeaminen 
herättää halveksuntaa ja torjuntaa. Yleisesti  ottaen ihminen ei 
koe  valtoja  pahaksi  vaan  tärkeäksi  todellisuutta  jäsentäväksi 
voimaksi.  Valtojen murtuminen tai  murtaminen aiheuttaa aina 
kiihkeitä  tunteita.  Vallat  voivat  olla  keskeinen  osa  ihmisen 
identiteettiä.  Olemme  kaikki  hyväksyneet  moninaisia 
valtamuotoja." (Turunen 1987, 77)

Transseksuaaleja tutkineen R. Stollerin mukaan psykiatrian tulisi tiedostaa ja myöntää 

omiin käsitteisiinsä liittyvä asenteellisuus (Stoller 1985, 167). Onhan rajan tekeminen 

‘terveiden’  ja  ‘sairaiden’  sukupuolisuuden  muotojen  välillä  voimakkaasti 

kulttuurisidonnaista ja siten hyvin ongelmallista. P. Sipilän mukaan rajaa yritetään silti 

tehdä,  koska joidenkin  poikkeavien  yksilöiden  luokitteleminen  sairaiksi  on tietenkin 

helpompaa kuin perustavien yhteiskunnallisten rakenteiden tai  ihmisen perusluonnon 

tutkiminen  (Sipilä  1992,  2).  Hän  huomauttaa  osuvasti,  että  ympäristö  ymmärtää 

hyvinkin,  jos  teinipoika  sortuu  autovarkauksiin,  mutta  ei  sitä,  jos  hän  kapinoi 

kulkemalla päivittäin ‘Palmrothin piikkareissa’. "Terve ihminen" suostuu standardiin, 

kun  taas  hullu  laatii  omat  sääntönsä.  "Mielenterveys"  voidaan  ymmärtää  yhteisen 

todellisuuden ja siihen liittyvien pelisääntöjen hyväksymiseksi ja jakamiseksi.  (Sipilä 

1998,  70)  Yksilön  ja  ympäristön  ristiriitatilanteessa  periferia  tulkitaan  sairaaksi,  ei 

koskaan  merkiksi  normien  sairaudesta  (Keränen  1989,  15). Sipilä  kommentoi  vielä 

transvestisuutta ja Suomessa aiemmin käytettyä DSM III R-tautiluokitusta seuraavalla 

tavalla: 

Transvestismin  ajatellaan  yleensä  esiintyvän  lähinnä 
fysiologisilla  miehillä.  Suomalaisen  tautiluokituksen  mukaan 
kyseessä on "seksuaalinen naiseksi pukeutumisen halu". Jos tätä 
määritelmää  tarkastellaan  siltä  pohjalta,  että  naiseus  on 
sosiaalinen  tai  seksuaalinen  rooli,  transvestismi  näyttääkin 
olevan  nimenomaan  fysiologisten  naisten  halu:  juuri  hehän 
haluavat pukeutua naisiksi ja useimmiten voivat myös toteuttaa 
halunsa.  Niinpä  transvestismi  ei  luultavasti  olekaan 
sairausluokituksessa  siksi,  että  naiseksipukeutuminen  sinänsä 
olisi  ongelmallista,  vaan  koska  kaikilla  ihmisillä  ei  ole 
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tasavertaisia  mahdollisuuksia  pukeutua  halutessaan  naiseksi. 
(Sipilä 1994, 200)

Foucault'a  mukaillen  voi  todeta,  että  psykiatrialla  on  valta  muodostaa  omien 

rajoitteidensa  mukaista  tietoa myös sukupuolista.  Sillä  on valta  tuottaa tällä  tiedolla 

mielivaltaisia  luokitteluja  terveeseen  ja  sairaaseen  sukupuoli-identiteettiin, 

sukupuolirooliin  tai  seksuaalisuuteen.  Psykiatrialla  on  valta  tuottaa  näkökulmia, 

asenteita ja tapoja, joilla sukupuolisuudesta puhutaan. Psykiatrian tuottamien yleisten 

asenteiden vuoksi useat ihmiset  oppivat  salaamaan oman suhteensa sukupuolisuuden 

moninaisuuteen.  Pahimmillaan  he  sisäistävät  täysin  itsekin  psykiatrian  käsitykset 

itsestään. Lehtosen mukaan marginaalisuus ei ole yksilön tai ryhmän ominaisuus, vaan 

niiden  suhde  muuhun  yhteiskuntaan.  Tämä  suhde  on  valta-  ja  kontrollisuhde,  jolla 

erityisryhmiä  syyllistetään.  Vallankäytön  kohteet  vakuuttuvat  syyllisyydestään,  mistä 

seuraa  häpeää  ja  itsesyrjintää.  (Lehtonen  1995,  46)  Psykiatriaa  itseään  ja  sen 

sukupuolikäsityksiä  olisi  syytä  tutkia  kulttuurin  ja  oman  aikansa  tuotteena,  jonka 

tulkinnat saattavat heijastaa enemmänkin juutalais-kristillistä moraalia kuin tieteellisiä 

tosiasioita (ks. esim. Hekma 1996, 213-239). 

Vallan  suuruus  ja  voimakkuus  tulee  esiin  konfliktitilanteissa.  Tällainen  konflikti  oli 

pitkään  Suomessa  esimerkiksi  tilanteessa,  jossa  transsukupuolinen  henkilö  halusi 

korjauttaa  anatomisen  sukupuolensa  vastaamaan  identiteettiänsä Se,  että  kyseinen 

henkilö pääsi tällaisiin toimenpiteisiin suomalaisessa terveydenhuollossa, edellytti, että 

hän  sai  ensiksi  niin  sanotun  kastraatioluvan  maan  korkeimmalta  terveydenhuoltoa 

valvovalta  viranomaiselta,  Terveydenhuollon  Oikeusturvakeskukselta  (TEO).  Jo 

pelkästään  tämän  luvan  saaminen  oli  monimutkainen  prosessi,  joka  kesti  aina 

useamman  vuoden,  siitäkin  huolimatta,  että  hakija  oli  laajoissa,  pakollisissa 

psykiatrisissa tutkimuksissa todettu tasapainoiseksi ja hänen identiteettinsä pysyväksi. 

Psykiatrien  puoltolauseista  ja  suosituksista  huolimatta  TEO:n  kastraatiolautakunta 

hylkäsi lupa-anomuksia usein, eikä hakijalla ollut valitusoikeutta päätöksestä. Päätökset 

tehtiin pelkkien papereiden perusteella hakijaa tapaamatta, eikä lautakunnan tarvinnut 

perustella  kielteisiä  päätöksiään.  Transsukupuolisten  ihmisten  kokemuksen  valossa 

Juvonen  (1993,  280)  ihmettelikin,  miksi  yhteiskunta  valvoo  niin  kovasti  sitä,  että 
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sukupuolen  on  oltava  yksi  ja  pysyvä.  Hankala  kastraatiolupakäytäntö  on  nyt  2000-

luvulla saatu poistetuksi transsukupuolisten ihmisten pitkällisen työn tuloksena. Mutta 

transsukupuolisia  syrjiviä  ja  jopa  lakia  rikkovia  käytäntöjä  on  Suomessa  edelleen; 

vakavin niistä lienee Väestörekisterikeskuksen kanta olla transsukupuolisten ihmisten 

kohdalla noudattamatta normaaleja yksityisyyden suojan käytäntöjä (ks. esim. Lehtonen 

& al. 1997 ja Aarnipuu 2008).

Konflikteja on myös ollut yhteiskunnan suhteessa homoseksuaalisuuteen, joka oli kauan 

kriminalisoitu  useassa  maassa,  ja  sen  harjoittamisesta  annettiin  vankilatuomioita. 

Eräissä  Euroopan  maissa  homoseksuaalisten  suhteiden  kriminalisoinnin  purkaminen 

tapahtui jo niin varhain kuin 1791 Ranskassa, 1792 Belgiassa ja Luxenburgissa, 1811 

Alankomaissa ja 1822 Espanjassa (Tatchell 1992, 79). Kriminalisointi loppui Suomessa 

vasta  vuonna  1971,  mutta  homoseksuaalisuus  säilyi  edelleen  sairausluokituksessa. 

Uusimmasta sairasluokituksesta sitä ei enää löydy. Vaikka homoseksuaaleille annettiin 

Suomessakin laillinen oikeus virallistaa parisuhteensa, heille ei annettu, eikä helposti 

jatkossakaan  tulla  antamaan  oikeutta  adoptioon,  mikä  kertoo  yhä  vanhasta 

sairausluokitusasenteesta.  Edistyksellisyydestään  tunnetuissa Alankomaissa 

homoseksuaaleille annettiin adoptio-oikeus vuonna 2000. Kirkolle homoseksuaalisuus 

on vielä suurempi ongelma; homoseksuaaleja ei katsota soveliaiksi papinvirkaan eikä 

homopareilla ole mitään mahdollisuuksia saada kirkkohäitä. 

Monet ihmiset olettavat, että homojen vähitellen kasvava tasa-arvo on jotain uutta. Sitä 

se ei ole, sillä Boswellin mukaan 1300-luvulle saakka niin Euroopassa kuin useimmissa 

ei-länsimaisissa  kulttuureissa homoseksuaalisuutta  pidettiin  Boswellin  mukaan täysin 

normaalina  ja  se  hyväksyttiin  avoimesti.  Vasta  1300-luvulla  suhtautuminen  alkoi 

muuttua vihamieliseksi (Boswell 1980; 1994; Cantarella 1991).

Antiikin  Kreikassa  homoseksuaalisuutta  pidettiin  todella  miehisten  miesten 

luonnollisena  seksuaalisena  mieltymyksenä.  Esimerkiksi  Aleksanteri  Suuri,  Rooman 

keisari Adrianus ja Julius Caesarin tunnettiin homoseksuaaleina. Spartassa arvostettiin 

sitä,  että  sotilaalla  oli  toinen  sotilas  miespuolisena  rakastajaan,  koska  Platonin 
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käsityksen mukaan mies  taistelee  parhaiten  rakastettunsa rinnalla.  Miehillä  oli  usein 

sekä  vaimo  että  miespuolinen  rakastaja,  kuten  oli  myös  Platonilla.  (Boswell  1994) 

Esimerkiksi Roomassa olivat homoseksuaaliset  avioliitot  sekä laillisia että suosittuja. 

Niitä pidettiin jopa heteroliittoja kestävämpinä (emt., 230). 

7.3 Postmoderni sukupuolen käsite

Tässä luvussa tarkastellaan postmodernia sukupuoliteoriaa; modernin ja postmodernin 

ajattelun keskinäistä suhdetta, postmodernia käsitystä performatiivisesta sukupuolesta ja 

tästä käsityksestä tehtyjä tulkintoja.

Postmoderni  ei  usko  mahdollisuuteen  saavuttaa  totuus.  Sen  mukaan  näkökulmat 

todellisuuteen  ovat  aina  osittaisia  ja  ajallis-paikallisia,  eikä  todellisuus  ole 

yksinkertaisesti  vain  "löydettävissä"  (Ruoho  1990,  3-4).  Postmodernissa 

viitekehyksessä  todellisuus  on  pikemminkin  rakennelma,  joka  saa  muotonsa  ja 

vakiintuu  diskursiivisen  toiston  avulla.  Pulkkisen  mukaan  postmoderni  on  kyselyä 

pinnan  ja  perustan  suhteesta.  Roolipelit,  tarkennus  pintaan  ja  perustahakuisuudesta 

kieltäytyminen  ovat  yhteydessä  postmoderniin  kulttuuriin  (Pulkkinen  1993,  299). 

Sukupuolen kohdalla tämä tarkoittaa myös sukupuolen dekonstruktiota, jossa on kyse 

biologisen ja sosiaalisen sukupuolen välisen dikotomian ylittämisestä.

Modernissa  ajattelussa  puolestaan  operoidaan  dikotomioilla  pinta/perusta, 

pinnallinen/syvällinen, epäautenttinen/autenttinen ja keinotekoinen/aito. Siinä pyritään 

"kuorimaan epäaitoja kerroksia siinä uskossa että niiden alta löytyy aito ja tosi ydin". 

Jos  moderniin  liittyy  paljastaminen,  perustahakuisuus  ja  rajojen  rikkominen,  niin 

postmoderni kiinnittyy eroihin, rajan produktiivisuuteen ja ajatukseen siitä, että jokaisen 

paljastetun  kerroksen  alla  on  seuraava.  Samalla  sisäisyyden  ja  ulkopinnan  välinen 
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järjestys  horjuu.  1990-luvun  postmoderni  kysymyksenasettelu  niin  sanotuissa 

postfeministisissä teorioissa ja queer-tutkimuksessa8 ei pelkästään etsi uutta rajaa ja riko 

aikaisempia  oletuksia  sukupuolen  perustasta,  vaan  kohdistuu  ennen  kaikkea  itse 

jaotteluun sukupuolen pinta- ja syväpiirteisiin. Se hylkää muun muassa kulttuuri/luonto-

dikotomian,  joka  on  keskeisiä  käsitteitä  modernissa  sukupuoli-  ja 

seksuaalisuusteoretisoinnissa. (emt.,304; Pulkkinen 1994, 169, 171, 174) Postmoderni 

teoria  kulkee  Nietzschen  ja  Foucault'n  jalanjäljissä  siinä,  että  se  ei  kysy,  mitä 

sukupuolisuus  todella  on,  vaan  mitkä  prosessit  ja  diskurssit  tuottavat  sen,  mitä  me 

kutsumme sukupuolisuudeksi.

J.  Butler  edustaa  postmodernia  sukupuoliteoriaa.  Luvussa  5.2  on  jo  esitetty  hänen 

näkemystään , jonka mukaan kulttuurinen idea luonnollisesta sukupuolesta (sex) syntyy 

siinä  samassa  prosessissa,  jossa  sosiaalinen  sukupuolijako  (gender)  tuotetaan. 

Sukupuolen  ilmaisumuotojen  taustalla  ei  ole  mitään  luonnollista,  alkuperäistä 

sukupuolta,  vaan sukupuoli  rakentuu performatiivisesti  juuri  niillä  ilmaisumuodoilla, 

joita  ajatellaan  sen  seurauksiksi.  Tai  sama  Pulkkisen  sanoin:  "'Mies'  ja  'nainen' 

muodostuvat performatiivisissa teoissa. Ne ovat tuloksia teoista, joiden alkuperänä niitä 

yleensä pidetään" (Pulkkinen 1993, 306). Sukupuoli on tekemistä, joka konstituoi sen 

identiteetin,  jota  se  väittää  olevansa.  Myös  niin  sanottu  normaali  sukupuoli  on 

eräänlainen sitkeä "drag" - joukko yhä uudelleen toistettuja onnistuneita eleitä,  jotka 

luovat  illuusion  sisäisestä,  luonnollisesta  olemuksesta  (Butler  1990, 33).  Imitoimalla 

sukupuolta drag implisiittisesti paljastaa sukupuolen itsensä imitatiivisen rakenteen ja 

samalla sen sattumanvaraisuuden (emt., 137). Sukupuolen performatiivisuuden luonne 

on nimenomaan esityksellinen  (performative),  ei  ilmaisullinen  (expressive),  mikä  on 

ratkaiseva ero, koska esityksellisyydessä ei oleteta  esityksen alla olevan identiteettiä, 

joka taas ilmaisullisuudessa olisi se pohja jota ilmaistaan (emt.,141). Postmodernissa 

8 Queer on sateenvarjokäsite, joka sulkee sisälleen kaikki erilaiset ihmiset, jotka rikkovat sukupuolista tai 
seksuaalista kahtiajakoa. Sanan suomenkielinen vastine on "pervo".  Queer on vastakohta valtavirralle ( 
straight )
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ajattelussa  dragistä  on  tullut  sukupuolisuuden  metafora,  koska  se  osuu paljastavasti 

sukupuolen esityksellisyyteen ja mielivaltaisuuteen.

Butler  huomauttaa,  että  "kuten  kaikessa  rituaalisessa  sosiaalisessa  draamassa,  myös 

sukupuolisuuden olemassaolo  vaatii  jatkuvaa toistoa" (emt.,  140).Schwichtenberg on 

samoilla linjoilla: "Sukupuoli kehittyy prosessissa, jota on työstettävä ja rakennettava 

jatkuvasti"  (Schwichtenberg 1995, 71). Siksi  sukupuoli  voidaankin nähdä aktiivisena 

pyrkimyksenä jäljitellä kulttuurin käsitystä naisesta/miehestä. Se on tilanne joka toistuu, 

se  on  tekemistä  -  ei  olemista,  se  on  institutionalisoitu  pilaesitys,  se  on  jatkuvaa 

sukupuoleksi  tulemista.  Puhuessaan  sukupuolesta  tekemisenä  olemisen  sijaan  A. 

Jokinen  käyttää  oivaltavia  termejä  "miehistely"  ja  "naisistelu".  Edellä  pohditusta 

teemasta hän kiteyttää olennaisen näin: "Minä en ole mies, minä vain miehistelen, mistä 

syntyy  vaikutelma  että  olen  mies"  (Jokinen  2001,  191).  Sukupuoli  on  ikään  kuin 

performanssi,  jossa  ei  tehdä  eroa  esityksen  ja  todellisuuden  välillä.  Kuten 

Schwichtenberg  sanoo,  tässä  yhteydessä  voi  tulla  mieleen  Baudrillard,  jonka 

postmodernin  teorian  avaintermi  on  "simulaatio".  Sekin  painottaa  keinotekoisuutta, 

kuten pukeutumista, roolinottoa ja naamioitumista. Simulaatio todentuu, kun toden ja 

representaation  ero  kutistuu,  kun  alkuperäinen  ja  kopio  luhistuvat  toinen  toisiinsa. 

Simulaatio  alkaa  viittaussuhteiden  liudentumisesta.  (Baudrillard  1991;  1992;  sit. 

Schwichtenberg  1995,  70-71).  Psykoanalyytikko  J.  Riviere  totesi  jo  vuonna  1929 

ainakin naisellisuudesta: "Lukija saattaa nyt kysyä, kuinka määrittelen naisellisuuden tai 

mihin  vedän rajan  aidon naisellisuuden  ja  'maskeraadin'  välille:  ne  ovat  sama  asia" 

(Riviere  1929,  306).  Tältä  kannalta  ajatellen  sukupuoli  on  joka  tapauksessa 

performatiivinen,  jolloin  transvestisuus,  drag,  lesbolaiset  butch-  ja  femme-roolit  jne 

ovat vain vaihtoehtoisia esityksiä, ja ontologisesti saman arvoisia. Transvestiitti tekee 

sukupuolensa,  mutta  niin  tekee  myös  niin  sanottu  normaali  mies  ja  nainen.  Tyler 

pohtiikin,  että  jos  sukupuoli  on  joka  tapauksessa  eräänlainen  fiktio,  silloin  erottelu 
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parodian,  jäljittelyn,  campin,  mimiikan,  maskeraadin,  näyttelemisen jne välillä ei ole 

mielekästä,  koska  miksi  joku  niistä  olisi  uskottava  ja  toinen  epäuskottava,  kun 

molemmat ovat fiktiota? (Tyler 1991, 54)

Pulkkinen kommentoi keskustelua seuraavalla tavalla:

Performatiivinen käsitys sukupuolesta on filosofisesti haastava. 
Se  osallistuu  substanssin  metafysiikan  dekonstruointiin 
kieltäytymällä  olemista  koskevasta  kysymyksestä.  Se  asettaa 
vakavalla  tavalla  kyseenalaiseksi  erottelun  luonto/kulttuuri. 
Ruumis, jonka pitäisi olla "luonnollinen" kategoria, osoittautuu 
aina  konstruoiduksi  jollakin  diskurssilla,  oli  se  tieteen, 
seksuaalisuuden tai sukupuolitetun kulttuurin diskurssi, eikä se 
silti kadota luonnettaan ruumiina. (Pulkkinen 1994, 182)

Se, että sukupuoli ymmärretään performatiivisesti rakennetuksi, ei kuitenkaan tarkoita 

sitä,  että  sukupuoli  olisi  vapaasti  valittavissa.  Butler  varoittelee  siitä,  että  hänen 

lanseeraamansa  performatiivisuuden  käsite  tulkitaan  usein  paljon  kevyemmäksi  kuin 

hän  tarkoittaa:  Hänen  käsitetään  ikään  kuin  esineellistäneen  sukupuolen,  jonka 

omaksuminen  olisi  sitten  jonkinlaista  kuluttamista,  ja  sukupuolta  voisi  vaihdella  eri 

vaatetyyleillä päivittäin. Butler tarkentaa, että hänen käsityksensä mukaan sukupuoli ei 

kuitenkaan ole valittavissa sattumanvaraisesti eikä performatiivisuus ole vapaaehtoista; 

sukupuolen  materiaalisuus  tuotetaan  rituaalisella  toistolla,  joka  usein  liittyy 

nimenomaan  alistavien  ja  tuskallisten  sukupuolinormien  toistamiseen.  Sukupuoli  on 

roolin  ottoa,  joksikin  tekeytymistä,  ja  sen  omaksuminen  sisältää  sellaisen  ideaalin 

jäljittelyä, jota kukaan ei voi tavoittaa. (Kotz & Butler 1995, 263-265) Butler ei halua 

palauttaa sukupuolen performanssia pelkäksi tyyliksi. Itse asiassa hän ei enää juurikaan 

puhu dragistä  ja  parodiasta,  vaan "sitaattien käytöstä".  Hän uskoo, että  on olemassa 

tapoja  lainata  alistavia  normeja  ja  antaa  niille  uusia  merkityksiä.  Ja  vaikka  sitaatti 
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saattaa näyttää hienotunteiselta, se voi olla hyvin aggressiivinen ja hämmentävä. (emt., 

280)

Butlerin performatiivisen sukupuolen käsitteestä on esitetty myös tulkintoja, jotka eivät 

käsittääkseni enää vastaa hänen näkemystään, vaan saattavat olla hänen varoittamallaan 

tavalla  "liian  keveitä".  Tällaisen  tulkinnan  mukaan  sukupuoli  on  nimenomaan 

ylinäytelty tyyli  tai  vaikkapa  strategia  muiden  strategioiden  joukossa.  Se  on  joukko 

onnistuneita eleitä, joilla voi ikään kuin pukeutua maskuliinisuuteen (esim. butch-rooli 

ja drag king) tai feminiinisyyteen (esim. femme-rooli ja drag queen). Ulkomuoto ei ole 

sukupuolen indikaattori, vaan mielihyvän ja leikin väline. Asian voi muotoilla myös W. 

Chapkisin tapaan: "Sukupuoli ja seksuaalisuus näyttävät yhä enemmän olevan muodin 

ja  tyylin,  eivät  niinkään biologian  ja  identiteetin  aluetta.  Sukupuolirooli  sekoittaa  ja 

yhdistää tyylejä, jotka flirttailevat kiinnityksistään irronneiden eron merkkien kanssa. 

Tällainen epäjohdonmukaisuus korostaa sukupuolen haurautta, sen luonnetta puhtaasti 

keinotekoisena tuotteena." (Chapkis 1986, 138; sit. Schwichtenberg 1995, 73) Butleria 

on  kritisoitu  siitä,  että  hän  esittää  sukupuolen  ikään  kuin  vaatteeksi,  joka  voidaan 

aamulla  valita  vaatekaapista  ja  pukea  päälle,  tai  valita  joku  toinen  vaate.  Tällainen 

kritiikki perustuu kuitenkin väärinymmärrykseen, jossa performatiivisuuden käsite on 

tulkittu nimenomaan liian kevyeksi. Sukupuoli on vain ne eleet ja tavat, joita pidetään 

sen  ilmentyminä,  mutta  tämä  ei  tarkoita,  että  sen  voisi  valita  vapaasti.  Sukupuolen 

performatiivisuus  ei  ole  yhtä kuin performanssi;  siinä missä performanssi  on jotain, 

mihin  valmis  subjekti  valitessaan ryhtyy,  on performatiivinen  sukupuoli  jotain,  joka 

muovaa ja luo subjektin. S. Heinämaa käyttää saman suuntaista terminologiaa. Hänen 

fenomenologisen  sukupuolikäsityksensä  mukaan  sukupuolierossa  on  kyse  olemisen 

tyylistä  ja  toiminnan  tavasta,  kokonaisuudesta,  joka  kytkee  yhteen  joukon  erilaisia 

psyykkisiä ja fyysisiä seikkoja. Sukupuolella ei ole ydintä; se on avoin ja vaihteleva, 
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dynaaminen  tyyli,  joka  ei  pakota  etsimään  sukupuolesta  jotain  yhtä  yhteistä 

ominaisuutta. (Heinämaa 1996)9

Sukupuolirajojen  kyseenalaistamisessa  ei  loppujen  lopuksi  ole  kyse  sukupuolen 

kieltämisestä  tai  unohtamisesta,  vaan  entistä  monipuolisemman  todellisuuden 

myöntämisestä. "Kun ihmiset tutkivat vakavasti halujensa rakennetta, kun he löytävät 

erilaisia  sosiaalis-seksuaalisia  kerroksiaan ja  pohtivat  mihin  he haluiltaan  sijoittuvat, 

klassiset  "naisen"  ja  "miehen"  paikat  eivät  riitä"  (Pulkkinen  1993,  310).  Vaikka 

sukupuolikategoriat  ovat  epävakaita  ja  erilaiset  sukupuolten  välitilat  yleisiä,  ovat  ne 

kielellisesti lähes näkymättömiä (Juvonen 1993, 281). Nämä välitilat ansaitsevat tulla 

nimetyiksi  niiden  erilaisuutta  kunnioittaen,  vastakohtana  itsestään  selville 

identiteeteille.  Tällaisina  erilaistavina  niminä  voisivat  toimia  erilaiset 

"yhdysviivaidentiteetit", kuten esim. "mies-lesbo" ("male lesbian", ks. Zita 1992). M. 

Huuska puhuu vaihtuvista sukupuoli-identifikaatioista, jotka ovat yksilöllisiä, joustavia, 

tilannesidonnaisia ja epäessentiaalisia, ja joita voi samalla ihmisellä olla useita ja jotka 

voivat  myös  vaihtua  siirryttäessä  tilanteesta  toiseen.  Näitä  sukupuolikategorioita 

voisivat  olla  esimerkiksi:  nainen,  mies,  femme,  butch,  (pre.op/post.op)  miehestä 

naiseksi tai naisesta mieheksi transseksuaali, transvestiitti, transgender, she-male, drag 

queen,  femmofiili,  homeovestiitti,  gender blenderi,  sukupuolella  vittuilija,  miksailija, 

sukupuolisurffari,  alien...  (Huuska  1997,  94-95)  Jopa  viranomaiset  joutuvat  joskus 

ottamaan huomioon kahden sukupuolikategorian riittämättömyyden. Harvinaislaatuinen 

esimerkki  tällaisesta  on  San  Franciscon  terveydenhoitojärjestelmä,  jossa  on  useita 

kategorioita  sukupuolen  luokittelulle  riippuen  potilaan  geneettisestä  tai  kirurgisesti 

muutetusta ruumiillisesta tyypistä tai potilaan omasta määrittelystä (Starr 1992, 283).

9 Lisää Foucault´n ja Butlerin käsityksistä ja niiden keskinäisistä yhtäläisyyksistä ja eroavaisuuksista, ks. 
Petäjäniemi 1997 ja Oksala 1997.
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Samalla kun sukupuolinen identifikaatio merkityksellistyy liikkuvaksi,  kyseenalaistuu 

myös  seksuaalisuuden  määritteleminen  sukupuoliperustaisesti:  moniselitteinen 

sukupuoli  ei  yksinkertaisesti  voi  toimia  seksuaalisuuden määrittelyn perustana (emt., 

94, 96). Koska seksuaalisuus on yhtä lailla tuotettu rakennelma kuin sukupuolisuuskin, 

olisi  sekin  irrotettava  luonnollistetusta  heteroseksuaalisuudesta.  Sipilän  mukaan  niin 

heteroseksuaalisuus  kuin  homoseksuaalisuuskin  ovat  sukupuolifetisismin  variaatioita, 

joissa  toinen  (tai  oma)  sukupuoli  esineellistetään  luokaksi,  johon  halu  ehdollistuu. 

Toisia  ihmisiä  ei  haluta  yksilöinä,  vaan  luokan  edustajina.  Ja  koska  sukupuoli  on 

sosiaalisesti tuotettu ominaisuus, tavallaan esine tai vaate, ei sukupuolifetisismi ole sen 

"luonnollisempaa" kuin mikään muukaan fetisismin laji. (Sipilä 1994, 197) Foucault'n 

ajama ruumiiden, mielihyvien ja tietämisen tapojen postmoderni moninkertaistuminen 

poistaa  sen  sääntelyn,  jota  pyrkimys  yhdenmukaiseen  seksuaalisuuteen  toimintaan 

aiheuttaa  (Foucault  1980;  sit.  Schwichtenberg  1995,  77).  Vaihtoehtona  on 

sukupuolettoman (tai monisukupuolisen) tasa-arvon yhteiskunta, joka ei tunne mitään 

yhdenmukaista  sukupuolen  määrityskriteeriä  eikä  mitään  yleisesti  hyväksyttyä  rajaa 

enemmistö- tai vähemmistökäyttäytymisen välillä. Matero tiivistää seuraavalla tavalla 

sen mahdollisen poliittisen tavoitteen,  joka postmodernissa sukupuolikäsityksessä voi 

piillä:

Sukupuolen dekonstruktion voi postmodernin tapaan nähdä visiona maailmasta, jossa 

sukupuolta tai seksuaalisuutta ei voi käyttää minkäänlaisen marginalisoinnin välineinä, 

koska  niiden  merkitykset  ja  materiaaliset  ilmenemismuodot  ovat  perimmältään 

mielivaltaisia ja neuvoteltavissa (Matero 1996, 262).



102

7.4 Postmodernin sukupuoliteorian kritiikki

Kaikki  sukupuolen  tutkijat  eivät  jaa  postmodernin  sukupuoliteorian  käsityksiä,  vaan 

teoria  on  saanut  myös  kritiikkiä  osakseen.  J.  Hankamäki  on  artikkelissaan  Tyttöjen 

kanssa  saunan lauteilla  -  Tirkistysreikiä  sukupuolierolla  politikoivaan  filosofiaan 

(Hankamäki  2004)  koonnut  yhteen  teorian  mahdollisia  ongelmakohtia.  Hän  ottaa 

kunnianhimoisen  tehtävän  arvioida  kriittisesti  vuosina  1996-2003  julkaistujen 

sukupuolta käsittelevien suomalaisten väitöskirjojen teoriapohjaa10. Samalla hän tulee 

kritisoineeksi provosoivaan tyyliin niitä postmodernin sukupuoliteorian kohtia, joita hän 

pitää ongelmallisina. Hänen oma ajattelunsa pohjautuu fenomenologiseen filosofiaan ja 

edustaa mielestäni tyypillistä kritiikkiä, jota postmodernia sukupuoliteoriaa kohtaan on 

esitetty.  Käyn  seuraavaksi  läpi  hänen  esittämiään  näkökohtia  ja  vastaan  niihin 

postmodernin sukupuoliteorian näkökulmasta.

Löysin  hänen  artikkelistaan  25  kohtaa,  joissa  hän  kritisoi  teoriaa.  Osa  kritiikistä 

perustuu mielestäni tietämättömyyteen, ja osa puolestaan erilaiseen tapaan hahmottaa 

kyseessä  olevia  asioita.  Tiivistin  ja  ryhmittelin  hänen  kritisoimansa  seikat  kolmen 

teeman alle, jotka nimesin seuraavalla tavalla:

1. Samat termit, eri merkitys

2. Missä sukupuoli sijaitsee?

3. Identiteetit ja vähemmistöpolitiikka

Termien  kanssa  syntyy  ongelmia,  koska  Hankamäki  mieltää  käsitteet  sukupuoli, 

sukupuolisuus ja seksuaalisuus oleellisesti eri tavalla kuin postmoderni sukupuoliteoria. 

10 Väitöskirjat ovat Sara Heinämaan Ele, tyyli jasukupuoli (1996), Teija Pulkkisen Postmodern Political  
Agency (suom.  Postmodernin  politiikan  filosofia 1998),  Petri  Sipilän  Sukupuolitettu  ihmonen  – 
Kokonainen  etiikka (1998),  Lasse  Kekin  From  Gay  to  Queer (2003),  Jan  Wickmanin  Transgender 
Politics (2001), Tuula Juvosen Varjoelämää ja julkisia salaisuuksia (2003), Jukka Lehtosen Sukupuoli ja 
seksuaalisuus kouluissa (2003) ja Olli Stålströmin Homoseksuaalisuuden sairausleiman loppu (1997).
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Hän käyttää sukupuolisuutta ja seksuaalisuutta välillä jopa synonyymeinä ja samaistaa 

seksuaalisen  ja  sukupuolisen  käyttäytymisen.  Tästä  johtuen  hän  ei  ymmärrä  teorian 

käsitystä  siitä,  että  ihmisen  seksuaalisuus  on  olemassa  edelleen,  vaikka  sukupuolet 

lakkaisivat  olemasta.  Hän  tulkitsee  sukupuolen  purkamisen  ja  "kieltämisen" 

seksuaalisuuden ja seksin kieltämisenä. Tämä on virheellinen käsitys. Teorian mukaan 

seksuaalisuus ei edellytä nykyisellä tavalla määriteltyä kahta sukupuolta, vaan ihmisen 

joka  kokee  halua  toista  ihmistä  kohtaan.  Binaarisen  sukupuolijaon  logiikassa 

esimerkiksi  interseksuaali  ihminen  on  sukupuoleton,  koska  häntä  ei  voi  biologisin 

perustein ehkä edes lääketiede määritellä sen paremmin mieheksi kuin naiseksikaan. Se 

ei  kuitenkaan tarkoita  sitä,  että  hän ei  sen tähden olisi  seksuaalinen  ihminen.  Se ei 

myöskään  estä  häntä  löytämästä  ihmistä,  jonka  kanssa  hänen  halunsa  ja  tarpeensa 

kohtaavat.  Arkiajattelussa  törmää  samaan  valitettavaan  väärinkäsitykseen,  että 

nykyisenlaisen sukupuolen käsitteen kyseenalaistajat haluaisivat lopettaa nimenomaan 

seksuaalisuuden.  Lopettaa  haluttaisiin  vain  sukupuolifetismi  -  toisin  sanoen  se,  että 

seksuaalinen halu on ehdollistettu jompaan kumpaan sukupuoleen ja ihmistä halutaan 

nimenomaan luokkansa edustajana.

Sukupuolen  sijainnin  Hankamäki  määrittelee  perinteisen  yksioikoisesti  mutta 

epäloogisesti.  Hän  esittää  artikkelissaan  useaankin  otteeseen,  että  sukupuoli  on 

lihallinen  ja  kokemuksellinen  ominaisuus  ja kaksiarvoinen tosiasia.  Tämä tarkoittaa, 

että  "ihmisen sukupuoli  on hänen kehonsa ja sukupuolielimiensä ominaisuus" (emt., 

118). Hän kritisoi postmodernia sukupuoliteoriaa siitä, että siinä "sukupuoli voi riippua 

melkein mistä  tahansa paitsi  siitä,  mihin se on kiinnitetty" (emt.,  113). Postmoderni 

sukupuoliteoria  vastaisi  hänelle  ainakin  sen,  etteivät  lihallinen  ja  kokemuksellinen 

välttämättä korreloi keskenään. Eikä sukupuoli ole "kaksiarvoinen tosiasia" (emt., 111) 

edes genitaalien tai muun biologian - saati minkään muunkaan tasolla.
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Hankamäen  ajattelussa  on  myös  sisäinen  ristiriita:  Hän  lokalisoi  sukupuolen  hyvin 

eksplisiittisesti  genitaaleihin,  mutta  transsukupuolisten  kohdalla  tämä ei  enää päde - 

heidän kohdallaan sukupuoli sijaitsee kromosomeissa. Transsukupuolisen tilannetta hän 

kommentoi  näin:  "Biologian  kannalta  kyseessä  ei  ole  kuitenkaan  sukupuolen 

vaihtaminen  eikä  korjaaminen  vaan  pelkkä  ulkonäön  muutos,  sillä  ihmisen 

kromosomisto säilyy joka tapauksessa entisenlaisena" (emt., 118) Sukupuoli siirtyy siis 

Hankamäen  mukaan  genitaaleista  kromosomeihin  -  jotka  tosin  nekään  eivät  ole 

yksiselitteisiä (ks. luku 5.1). Samalla hän tulee loukanneeksi lukuisten ihmisten elämää 

ja identiteettiä. Mielenkiintoista olisi kuulla hänen selityksensä sukupuolen sijainnista 

esimerkiksi  sellaisessa  tapauksessa,  jossa  tavallinen  heteromies  ihastuu  kauniiseen, 

sukupuolenkorjausleikkaukset  läpikäyneeseen  transnaiseen.  Hankamäen  mukaan 

heteromies  olisi  kaiketi  ihastunut  mieheen  ja  heidän  suhteensa  olisi  siten 

homoseksuaalinen,  vaikka  molemmille  osapuolille  tämä  "mies"  olisi  yksiselitteisesti 

täysin nainen ja homoseksuaalisuus  vastoin kummankin  seksuaalista  suuntautumista. 

Postmodernin  sukupuoliteorian  mukaan  sukupuoli  ei  sijaitse  ihmisen  entisisssä  tai 

nykyisissä  genitaaleissa,  eikä  myöskään  erilaisissa  kromosomivariaatioissa,  vaan  se 

rakentuu  huomattavasti  monimutkaisemmin  ihmisten  välisissä  suhteissa.  Hankamäen 

mielestä  postmoderni  teoria  on  epälooginen  suhteessa  transsukupuolisuuteen,  sillä 

"pyrkimyksen vaihtaa sukupuolta olettaisi parhaiten todistavan sukupuolieron tärkeyden 

puolesta"  (emt.,  115).  Kuitenkin  teorian  mukaan  transsukupuolisuus  ennen  kaikkea 

rikkoo  vallitsevaa  sukupuoli-ideologiaa,  jossa  oletetaan,  että  tietyn  sukupuolen 

ruumiista seuraa sitä vastaava sukupuoli-identiteetti ja seksuaalinen halu vastakkaiseen 

sukupuoleen  (ks.  luku  6.2).  Postmoderni  sukupuoliteoria  ei  kiistä,  etteikö  monelle 

ihmiselle sukupuoliero olisi syystä tai toisesta tärkeä. Hän kritisoi teoriaa myös siitä, 

että  sukupuolta  voidaan  sen  mukaan  vaihtaa  kuin  vaatteita  (emt.,  115).  Butleria  on 

kritisoitu nimenomaan tuosta syystä, koska sukupuolen performatiivisuuden on käsitetty 

tarkoittavan pinnallista performanssia, jota se ei suinkaan tarkoita (ks. luku 7.3). 
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Hankamäki  on  huolissaan  postmodernia  sukupuoliteoriaa  seuraavasta 

vähemmistöpolitiikasta.  Hän  kritisoi  teoriaa   siitä,  ettei  se  abstraktisuudessaan  ja 

retorisilla ratkaisuillaan kykene edistämään seksuaalivähemmistöjen asemaa. Mielestäni 

monista Hankamäen käsityksistä heijastuu menneiden vuosikymmenten homoliikkeen 

ajattelutapa ja homomiesten parissa yleinen genitaalikeskeinen kulttuuri. Postmodernin 

sukupuoliteorian  mukaan  mustavalkoiset  identiteetit  yksinkertaistavat  todellisuutta. 

Tiukka jako miehiin ja naisiin, homoihin ja heteroihin jättää näiden ääripäiden väliin 

sijoittuvan  jatkumon  näkymättömäksi,  eikä  tee  oikeutta  lukuisten  ihmisten 

kokemukselle itsestään. Queer-ajattelu ja siihen liittyvä politiikka tuo esiin monenlaisia 

sukupuolia ja seksuaalisia identiteettejä ja pyrkii avartamaan vallitsevia käsityksiä. 

Hankamäki kokee, että kun vesitetään sukupuoli, kiistetään samalla homoseksuaalinen 

kokemusmaailma, vaikka "homojen ja heteroiden asenteet ovat yhtä kaukana toisistaan 

kuin taivas on maasta, vaikka sukupuoli onkin sama" (emt.,  118-119). Postmodernin 

sukupuoliteorian  mukaan  seksuaali-identiteetti  ei  näyttele  ihmisen  persoonassa  niin 

suurta  roolia,  että  erilaista  seksuaalista  suuntautumista  edustavien  ihmisten 

kokemusmaailmat  ja  asenteet  poikkeaisivat  noin  rajusti  toisistaan  vain  seksuaalisen 

suuntautumisen  pohjalta.  Homoja  ja  heteroita  ei  myöskään  ajatella  homogeenisinä 

ryhminä.  Teoria  puhuukin  mieluummin  homoseksuaalisuuksista,  koska  nekin  voivat 

poiketa melkoisesti toisistaan. Ihmisen kokemusmaailmaan vaikuttavat vähintäin yhtä 

paljon hänen kulttuurinsa,  ikänsä,  etnisyytensä,  yhteiskuntaluokkansa,  koulutuksensa, 

elämänkatsomuksensa  ynnä  muut  seikat.  Hankamäen  mukaan  postmoderni  teoria  ei 

ymmärrä  sukupuolen  ja  sukupuolisen  käyttäytymisen  välistä  eroa,  vaan  yrittää 

heteronormatiivisuuteen  kohdistetun  arvostelun  siivellä  kieltää  myös  Miehen.  Hän 

kysyy,  että  "eikö  esimerkiksi  homo  saisi  olla  Mies,  jos  hän  sitä  on?"  (emt.,  114) 

Mielestäni nämä väitteet eivät ole perusteltuja, sillä teoria ymmärtää hyvin täsmällisesti 
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käsitteiden välisen eron.  Teoria nimenomaan kritisoi  sitä,  että vallitsevan sukupuoli-

ideologian mukaan homo ei ole "oikea mies", koska ei tunne seksuaalista kiinnostusta 

naiseen, mikä on keskeinen osa mieheyden määritelmää. Itse asiassa tässä  Hankamäki 

kritisoi  postmodernia  sukupuoliteoriaa  samoista  seikoista,  joista  teoria  nimenomaan 

kritisoi vallitsevaa sukupuoli-ideologiaa.

Hankamäki  siteeraa myös L. Rauhalaa, jonka mukaan ilmiöitä  pitäisi  tutkia  samalla 

tasolla,  jolla  havaittavat  ilmiöt  itsekin  esiintyvät.  Eksistenssifenomenologia  ei  salli 

yhden  ilmiötason  redusoimista  toiselle,  ja  kuitenkin  juuri  näin  postmoderni 

sukupuoliteoria Hankamäen mukaan tekee.(emt., 116) Teorian mukaan sukupuolen eri 

tasot  eivät  ole  irrallisia  vaan  vaikuttavat  toisiinsa,  jolloin  niitä  ei  voi  ymmärtää 

tutkimatta niihin vaikuttavaa laajempaa kokonaisuutta.
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8. LOPUKSI 

Tutkielmassani  olen  hahmottanut  niin  sanottua  postmodernia  tai  postfeminististä 

sukupuolen  käsitettä  ja  niitä  perusteita,  joilla  siihen  voidaan  päätyä.  Olen  pyrkinyt 

kokoamaan erilaisia asiaa koskevia aspekteja ja  muodostamaan niistä kokonaiskuvaa. 

Teoreettisesti  tutkielman  voi  yhdistää  sosiaalisen  konstruktionismin  suuntaukseen, 

jonka  mukaan  sukupuoli  on  yhteiskunnallinen  ja  historiallinen  rakenne,  joka 

muodostuu ja jota ylläpidetään erilaisissa vallankäytön käytännöissä.

Sisällöllisesti  tutkielma  eteni  seuraavalla  tavalla.  Liikkeelle  lähdettiin  sukupuolen 

filosofian  kahdesta  erilaisesta  peruslähtökohdasta,  jotka  ovat  essentialismi  eli 

olemusajattelu  ja konstruktionismi  eli  ajatus kulttuurisesta rakentuneisuudesta.  Nämä 

lähtöoletukset  voidaan  löytää  jo  Platonilta  ja  Aristoteleelta.  Essentialismin  ja 

konstruktionismin  välisestä  suhteesta  todettiin,  että  ne  eivät  asetu  täysin  vastakkain 

vaan  pikemminkin  limittäin,  ja  että  niiden  väitetyn  vastakkaisuuden  tarkastelussa 

törmätään lähinnä suhteellisiin eroavaisuuksiin.

Seuraavaksi  selvennettiin  sukupuolen  käsitettä  ja  siihen  läheisesti  liittyviä  muita 

käsitteitä  kuten  sukupuolirooli,  sukupuoli-identiteetti  ja  seksuaali-identiteetti. 

Sukupuolen  käsite  jaettiin  useisiin  eri  tasoihin  tai  aspekteihin.  Perusjakona  toimi 

erottelu  biologiseen  (sex)  ja  sosiaaliseen  sukupuoleen  (gender),  jotka  molemmat 

jakaantuvat  puolestaan  useiksi  alatasoiksi.  Sen  jälkeen  pohdittiin,  mitä 

konstruktionistinen perusoletus sukupuolen sosiaalisesta rakentuneisuudesta tarkoittaa. 

Sitten  esiteltiin  kolme  kehityspsykologista  suuntausta,  joista  jokainen  sisälsi  oman 

teoriansa  sukupuoleksi  kasvamisesta.  Tässä  yhteydessä  tarkasteltiin  myös,  miten 

monella  tavalla  sukupuoli  voidaan ymmärtää  ja  toteuttaa  eri  kulttuureissa  tai  saman 

kulttuurin  piirissä  eri  aikoina.  Nämä  huomattavat  eroavaisuudet  siinä,  mitä  mikin 

kulttuuri  tai  aikakausi  pitää  luonnollisena  ja  normaalina  suhteessa  sukupuoleen, 
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pakottivat  analysoimaan "luonnollisen" ja "normaalin" käsitteitä.  Sitten esiteltiin eräs 

tulkinta  siitä,  miksi  länsimaisen  tieteen  valossa feminiinisyys  ja  maskuliinisuus  niin 

usein  näyttävät  universaaleilta  käsitteiltä,  huolimatta  näiden  käsitteiden 

kulttuurisidonnaisuudesta.

Seuraavaksi  tuotiin  esiin  näkökohtia,  joiden  perusteella  voitiin  päätyä 

kyseenalaistamaan  biologisen  sukupuolen  jakaminen  selkeästi  kahteen  sukupuoleen. 

Tällöin tarkasteltiin kromosomeja ja niiden muutamia variaatioita, sikiön kehittymistä, 

hormonaalisia seikkoja ja aivotutkimusta. Tässä yhteydessä pohdittiin myös, millainen 

biologista  sukupuolta  koskeva  tutkimus  yleensä  saa  julkisuutta.  Samassa  yhteydessä 

tuotiin  esille,  että  biologit  ja luonnontieteilijät  kantavat  myös mukanaan kulttuurinsa 

sosiopoliittisia  uskomuksia  siitä,  mikä milloinkin on luonnollista,  ja ovat taipuvaisia 

näkemään  ja  tulkitsemaan  näkemänsä  sen  mukaan  mihin  uskovat.  Tämän  aiheen 

käsittelyn  perusteella  tultiin  johtopäätökseen,  että  ihmisen  niin  sanottu  biologinen 

sukupuolikin  on  hyvin  moniselitteinen:  "mies"  ja  "nainen"  eivät  ole  olemassa 

biologisellakaan  tasolla  muuttumattomina  ja  eroteltavina  entiteetteinä,  vaan  ihmisen 

sukupuolisuuden  variaatiot  ovat  loputtomia.  Ihminen  on  siis  monisukupuolinen  laji, 

jonka sukupuolisuus on jatkumo.

Tämän jälkeen tarkasteltiin lähemmin vallitsevaa länsimaista sukupuolijärjestelmää ja 

sen taustalta heijastuvaa ideologiaa. Kävi ilmi, että länsimaisenkin kulttuurin historiaan 

on mahtunut monenlaisia sukupuolikäsityksiä, jotka ovat vaihdelleet niin maittain kuin 

muodeittain  ja  virtauksittain.  Vallalla  olevan  käsityksenkin  sisälle  on  mahtunut  ja 

mahtuu erilaisia näkemyksiä. Useimmiten sukupuolten keskinäiset  suhteet sukupuoli-

ideologiassa  voitiin  tiivistää  termeihin  komplementaarisuus,  polaarisuus, 

relationaalisuus, hierarkisuus ja heteroseksistisyys.
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Seuraavaksi tutkielmassa tuotiin esille se, että sukupuolijärjestelmän normatiivista halu/

ruumis/rooli -yhdistelmää on mahdollista rikkoa ja pohdittiin erilaisia tapoja rikkoa sitä. 

Tätä normatiivista  yhdistelmää rikkovat ainakin homoseksuaalit,  transsukupuoliset  ja 

ristiinpukeutuvat ihmiset.  Tämän jälkeen mietittiin, miten tämänhetkinen länsimainen 

kulttuurimme  suhtautuu  näihin  järjestelmän  rikkojiin.  Tultiin  siihen  tulokseen,  että 

valtakulttuuri on jo pitkään joko kriminalisoinut, medikalisoinut, tehnyt naurunalaiseksi 

tai  sivuuttanut  omista  normeistaan  poikkeavat  identiteetit.  Lopuksi  esiteltiin 

postmoderni  näkemys  performatiivisesta  sukupuolesta,  joka  kyseenalaistaa  selkeiden 

sukupuolien olemassaolon.

Sitä  mukaan  kun  työni  eteni,  alkoi  käsitys  sosiaalisesti  rakentuneesta  sukupuolesta 

vaikuttaa minusta yhä perustellummalta. Ehkä on hyvinkin mahdollista, että sukupuoli 

ei  sijaitse  ruumiissa  eikä  psyykessä,  vaan  rakentuu  jatkuvasti  arjen  toiminnassa  ja 

sosiaalisissa prosesseissa. Se että sukupuolten välille löydetään biologisia, psykologisia 

ja  sosiaalisia  eroja,  on  seurausta  sukupuolen  ajattelemisesta  kahtena  -  ei  siitä,  että 

kyseiset erot itsessään tekisivät sukupuolen kahdeksi.  Sukupuolen ja seksuaalisuuden 

yhteys ei liene sekään itsestäänselvä ja "luonnollinen", vaan sosiaalisesti rakennettu ja 

ylläpidetty. Toistolla tuotetaan normaliteetteja ja luonnollisuuksia, joista tulee totuuksia. 

Ajattelen, että sukupuoli ei ole substantiivi vaan ennemminkin verbi. 

Lähdeaineistoni on ollut laaja ja rönsyilevä, minkä  ymmärrän sekä vahvuudeksi että 

heikkoudeksi.  Toisaalta  juuri  tästä  syystä  aihe houkuttelee  jatkamaan,  tarkentamaan, 

syventämään  kysymyksiä,  joiden  maasto  on  nyt  alustavasti  kartoitettu.  Joidenkin 

erityistieteiden  kohdalla  jouduin  liikkumaan  itselleni  vieraassa  maastossa.  En 

esimerkiksi  ole  biologi,  joten  en  ole  voinut  alan  asiantuntijana  arvioida  biologiaan 

liittyviä  argumentteja,  vaan minun on ollut  pakko tyytyä vain luottamaan lähteisiini. 

Joka tapauksessa olen pyrkinyt valitsemaan lähteiksi vain sellaisia tutkijoita, jotka ovat 
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tunnettuja  ja  arvostettuja  alallaan.  Esille  otetut  teemat  ovat  monin  tavoin  kiisteltyjä, 

mitä  olen  myös  halunnut  tuoda  esiin.  Toisaalta  olen  huomannut  myös  sen,  että 

filosofian  ja  erityistieteiden  -  varsinkin  sosiologian  -  välinen  ero  on  toisinaan  vain 

veteen  piirretty  viiva.  Olen  joutunut  pohtimaan  myös  sitä,  miten  niin  sanottujen 

objektiivisten tieteiden ideaaliset olennot ovat tarkkarajaisia, selväpiirteisiä ja erillisiä. 

Eletyssä maailmassa oliot sen sijaan ovat aina enemmän tai vähemmän epämääräisiä ja 

perspektiivit  todellisuuteen  osittaisia  ja  ajallis-paikallisia.  Tieto  itsessään  on  sidottu 

yhteiskunnallisiin  muotomääreisiin,  eikä  todellisuus  ole  yksinkertaisesti  vain 

löydettävissä.

Itseäni hämmästyttää se, miten moninaisia sukupuolikategorioita ja niiden ilmaisuja eri 

kulttuureissa  on  ollut  ja  on  -  myös  Euroopan  historiassa.  Päinvastoin  kuin  yleensä 

ajatellaan,  mitä  ilmeisimmin  naisen  ja  miehen  vastakkaisuus  ja  tiukat  sukupuolia 

koskevat  normit  ovat  vain  tiukentuneet  eurooppalaisessa  sukupuoli-ideologiassa 

Valistuksesta alkaen ja saavuttaneet huippunsa 1900-luvun lopun populaarikulttuurissa. 

Arkiajattelussa vallitsee  käsitys,  jonka mukaan nykyaika on erityisen vapaamielinen. 

Homojen parisuhdeoikeus ja transsukupuolisten mahdollisuus identiteettinsä mukaiseen 

elämään koetaan ennennäkemättömänä suvaitsevaisuutena. Mitä enemmän asiaa tutkii, 

sitä  enemmän käsityksestä  on eri  mieltä.  Emme  elä  kovinkaan suvaitsevaista  aikaa, 

pikemminkin  päinvastoin.  Monissa  kulttuureissa  ja  monissa  historian  vaiheissa  on 

esiintynyt huomattavasti  monimuotoisempia ja edistyksellisempiä sukupuolikäsityksiä 

kuin meidän  nykyisemme.  Sikäli  voi  ajatella,  että  "sukupuolinen  monikulttuurisuus" 

olisi  paluuta  sukupuoli-ideologista  totalitarismia  vastaan  -  ei  siis  mikään 

luonnonjärjestystä kumoava nykyajan vitsaus.

Kuitenkin  -  kuten  Töttö  muistuttaa  -  "teoreettisten  ponnistusten  määränpää  ei  ole 

aineisto,  vaan katse  on suunnattava  ohi  aineiston,  kohti  todellisuutta  out  there,  niin 
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paradoksaaliselta kuin se kuulostaakin" (Töttö 2004, 164). Sukupuolen merkityksiä ja 

ehtoja  pohdittaessa  luodaan  perustaa  mahdollista  muutosta  koskevalle  keskustelulle, 

olkoonkin  se  sitten  juuri  sitä  Niemelän  ja  Tammisalon  kritisoimaa  epätieteellistä 

politikointia  (Helsingin  Sanomat  7.3.2008).  Nykyisen  sukupuolijärjestelmän 

vaihtoehtona  voisi  olla  sukupuolisen  tasa-arvon  yhteiskunta,  joka  ei  tunne  mitään 

yhdenmukaisia sukupuolen määrityskriteereitä eikä mitään yleisesti  hyväksyttyä rajaa 

enemmistö-  tai  vähemmistökäyttäytymisen  välillä.  Olemassaolevalle  sukupuolijaolle 

olisi  luotava  vaihtoehtoja  ja  jokaisella  ihmisellä  tulisi  olla  oikeus  päättää,  mikä  on 

hänen  paikkansa  sukupuolisella  kartalla.  Sipilä  toteaa,  että  jos  yksilö  saa  tietoisesti 

valita ja perustella sukupuoli- ja seksuaali-identiteettinsä, hän tuntee paremmin itsensä 

ja halujensa perusteet. Mikä tahansa hänen identiteettinsä onkaan, on se vahvempi kuin 

itsestäänselvänä  omaksutut  identiteetit.  Jos  ihminen  tuntee  itsensä,  hän  ei  koe 

erilaisuutta uhkana ja osaa antaa tilaa myös muille. (Sipilä 1999, 179) Vaihtoehto ja 

muutos  on  mahdollista  sitä  kautta,  että  "samalla  kun  ihmiset  ovat  yhteiskuntansa 

tuotteita, yhteiskunta on myös ihmisten tuote" (Heiskala 1994, 149).
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