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ABSTRACT

After an unusually intensive political debate, the Finnish parliament passed the first ever
citizens’ initiative in 2014, allowing same-sex couples to marry. During this same time
period trans activists, along with other civil society actors, began demanding noticeable
improvements in the procedures for legal gender recognition. The demands included,
among other things, the right to self-determination of one’s legal gender and the abolishment of the need for sterilization as a requirement for the recognition of a person’s gender
identity.
This dissertation examines civic engagement within the LGBTI movement in 21 st century
Finland. The research focuses on two cases. The first is the citizens’ initiative campaign
Tahdon2013 (I Do2013) promoting same-sex marriage. The second is the attempts to revise the Trans Act regulating legal gender recognition. The questions asked in the study
are: What kind of paths do civil society actors follow to reach their goals? Who is visible,
and who is left in the shadows in these debates? What sort of resistance can be observed?
How do the cases relate to the understanding of Finland as a model country for equality?
The dissertation sheds light on the many ways social movement organizations act to reach
their goals. For example, the analysis pays attention to the effects that relying on a citizen’s
initiative or forming a coalition between multiple organizations might have on civic engagement and the issues at hand. The research also takes into consideration the increasing
overlaps of branding, consuming and political action.
Besides similarities, distinctions are also highlighted in the observations of the two cases
under study. The conclusions underline the importance of understanding the differences
between gay and lesbian politics on one hand and trans politics on the other. For example,
the relation to Finnishness varied in a way that revealed a more complicated connection
between a hegemonic understanding of Finnishness and trans people than with same-sex
couples. At the same time, however, a large part of the claims in both cases were based on
an image of Finland as a pioneer in equality and human rights.

i

The theoretical framework consists of literature from the fields of queer theory and trans
studies, social movement studies, and research on gender equality. Primary research material comprises over 150 texts as well as nine interviews with civil society actors. Methodologically, the material is analyzed using close reading from a feminist perspective to
locate the different paths taken by the civil society actors.
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1 JOHDANTO

Marraskuun 28. päivänä 2014 seisoin tuhansien muiden kanssa Helsingin Kansalaistorilla
vastavalmistuneen Musiikkitalon ja sateenkaarilipulla 1 sonnustetun nykytaiteenmuseo
Kiasman välissä. Olimme saapuneet paikalle rakkaudenosoitukseen – mielenosoitukseen,
jossa osoitettiin tukea Tahdon2013-kansalaisaloitekampanjalla alkunsa saaneelle kansalaisaloitteelle. Aloitteen toteutumisen myötä Suomen avioliittolaista (1929/234) poistettaisiin kaikki viittaukset sukupuoleen ja mahdollistettaisiin samaa sukupuolta olevien parien
avioliitot.
Kuuntelin aktivistien sekä paikalle saapuneiden kansanedustajien puheita, ja ennen kaikkea odotin eduskunnan äänestyspäätöstä, joka sinetöisi kansalaisaloitekampanjan yli puolitoista vuotta kestäneen aktiivisen kampanjoinnin. Monet paikalla olijoista olivat kuitenkin odottaneet tätä hetkeä jo paljon pidempään. Toiset eivät ehtineet nähdä sitä, kun odotus
palkittiin.
Kun eduskunnan kansanedustajat vihdoin painoivat nappia ja äänijakauma 105–92 kertoi
aloitteen läpimenosta, me Kansalaistorilla olleet saimme tiedon varmasti minuutteja myöhemmin kuin koteihinsa, ystäviensä luokse, kahviloihin tai työpaikoilleen jääneet. Puhelinyhteydet olivat jumissa eikä itselläni ainakaan ollut käsitystä siitä, missä äänestyksen
suhteen mentiin.
Hiljalleen huudot alkoivat kantautua korviini. Nopeasti niihin liittyi lisää ääniä ja yksittäiset huudot muuttuivat yhteiseksi. Ihmiset ympärilläni alkoivat halata toisiaan ja itkeä, ja
jaettu riemu valtasi minutkin. Jostain alkoi kuulua Jean Sibeliuksen säveltämä ”Finlandiahymni”, jonka laulamiseen kaikki näköpiirissäni yhtyivät: ”Oi, Suomi, katso, sinun päiväs’
koittaa”.
Olen miettinyt tuota hetkeä usein. On selvää, että siihen liittyi minulle paljon henkilökohtaista. Minulle käsittelyssä ollut lakialoite ei ollut ainoastaan symbolinen, vaan sen myötä
päätettiin, voisinko tulevaisuudessa mennä naimisiin. Mutta hetkeen liittyi myös jotakin
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Sateenkaarilippu on ympäri maailmaa tunnistettu symboli, joka vakiintui 1990-luvulla seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tunnukseksi. Sateenkaarilipun rinnalla on ja on ollut käytössä monia muitakin lippuja
ja symboleja. (Mustola 2007, 34; Mustola & Pakkanen 2007, 38–41.) Vaaleansinistä, vaaleanpunaista ja
valkoista kantava lippu on 2000-luvun puolella vakiintunut transihmisten lipuksi.

1

Nina Järviö

yhteisöllistä, jotakin nationalistista ja jotakin äärettömän transnationaalia. Finlandia-hymnistä huolimatta Suomi ei missään nimessä ollut ensimmäinen eikä edes ensimmäisiä valtioita, jossa avioliittolakia uudistettiin. Suomi oli osa laajempaa keskustelua homoseksuaalisuudesta ja samaa sukupuolta olevien parien yhteiskunnallisesta asemasta.
Olin rakkaudenosoituksen aikaan jo aloittanut väitöskirjani työstämisen täysipäiväisen
työni ohessa. Vasta siinä hetkessä minulle silti hahmottui se, kuinka suuressa roolissa Tahdon2013-kampanja tulisi olemaan tutkimuksessani. Tuohon saakka olin ollut varsin vastahakoinen tätä ajatusta kohtaan. Osittain, koska tunsin monia kampanjan keskeisiä toimijoita, mutta myös, koska uskoin Tahdon2013-kampanjan ja kansalaisaloitteen tasa-arvoisesta avioliittolaista kiinnostavan tutkijoita laajasti. Halusin sen vuoksi käyttää oman tieteellisen antini muiden seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvien aiheiden esiin nostamiseen. Loppujen lopuksi Tahdon2013-kansalaisaloitekampanja kuitenkin veti minut puoleensa, kuten se oli vetänyt niin monia tuhansia suomalaisia kampanjan aikana – hieman
eri tavalla toki – eikä aiheestakaan vaikuta tulleen niin suosittua muiden tutkijoiden parissa
kuin olin alun perin olettanut. Minulle jäi runsaasti tilaa analysoida aihetta.
Toisaalla seurasin aktiivisesti keskustelua niin kutsutusta translaista eli laista transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta (563/2002). Translain käsittely eteni hyvin eri tavalla
kuin samanaikainen avioliittolakikeskustelu. Päällimmäisenä nimenomaan tämä ero herätti
kiinnostukseni translakia kohtaan. Jäin pohtimaan sitä, miksi yksi lhbti-poliittinen kysymys sai 160 000 äänioikeutettua allekirjoittamaan kansalaisaloitteen, kun toisella vaikutti
olevan vaikeuksia ylittää edes sosiaalisen median näkyvyyskynnystä, uutiskynnyksestä
puhumattakaan. Myös oma suhteeni translakiin oli erilainen, sillä en tuntenut sukupuolen
korjaamiseen enkä sukupuolen juridiseen vahvistamiseen liittyvää historiaa. Aihe oli avioliittoa kaukaisempi ja edellytti näin enemmän perehtymistä. Huomasin kuitenkin pian, ettei
tästä juurikaan ollut tarjolla suomalaista tutkimusta. Translain kautta minun oli mahdollista
nostaa huomattavassa yhteiskunnallisessa sekä myös tieteellisessä marginaalissa olevat
transkysymykset esiin. Niinpä translaista tuli tutkimukseni toinen kiintopiste.
Väitöskirjani on ensimmäinen tieteellinen teos, jossa keskitytään laajasti niin Tahdon2013kampanjaan kuin translain uudistamista vaativaan kansalaistoimintaan. Tuon nämä kaksi
tapausta yhteen ja käyn keskustelua kummankin kanssa. Analysoimalla rinnakkain ja vertaamalla translain ja avioliittolain puolesta tehtyä kansalaistoimintaa olen päässyt pohti-
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maan niitä erilaisia tapoja, joilla seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuolen moninaisuuteen liittyviä poliittisia keskusteluja pyritään edistämään, sekä sitä, mitä näiden yhteydessä tuotetaan tai tullaan purkaneeksi. Työni lisää tietoa niin suomalaisella transtutkimuksen, sosiaalisten liikkeiden tutkimuksen että tasa-arvotutkimuksen kentällä. Vaikka molemmat analysoimani tapaukset kytkeytyvät nimenomaan lainsäädännöllisiin keskusteluihin, heijastavat ne laajemmin sitä, miten homoseksuaalisuuteen ja transihmisyyteen liittyviä kysymyksiä käsiteltiin ja voitiin käsitellä Suomessa 2010-luvulle tultaessa.
Työni otsikolla, ”Polkuja suomalaiseen tasa-arvoon?”, haluan nostaa esiin suomalaisessa
seksuaali- ja sukupuolipoliittisessa kansalaistoiminnassa vahvasti peilautuvaa ajatusta
Suomesta tasa-arvon mallimaana. Niin Tahdon2013-kampanjassa kuin translakityössä
mielikuva mallimaasta ohjasi kansalaistoimijoita ja sitä, miten vaikuttamistyötä tehtiin.
Kysymysmerkillä kyseenalaistan kuitenkin tätä ihannekäsitystä ja liitän tutkimukseni
osaksi feminististä tasa-arvon tutkimusta, jossa pohditaan muun muassa sitä, mitä tasaarvo pitää sisällään, ketä se koskee ja kenet se jättää ulos. Aiempien tutkijoiden tavoin
arvioin myös keskustelujen suomalaisuutta jatkuvasti erilaisilla kansainvälisillä areenoilla
käytyjen ylikansallisten neuvottelujen rinnalla. (Esim. Kantola ym. 2012a; Jauhola 2012;
Lombardo ym. 2009; Holli 2012.)
Seuraavassa osiossa otan kuitenkin ensin askeleen taaksepäin ja esittelen tutkimustapausteni historiallista taustaa ja aiheeseen liittyvää aiempaa tutkimusta. Näin lukijan on
mahdollista hahmottaa sitä yhteiskunnallista kontekstia, johon tutkimani tapaukset sijoitan. Tästä siirryn tutkimustapauksieni tarkempaan kuvailuun ja syvennyn tutkimuskysymyksiini, tutkimukseni tavoitteisiin ja merkitykseen sekä käyn tarkemmin läpi väitöskirjani rakennetta ennen teoreettisen ja metodologisen viitekehykseni esittelyä. Tarkoituksena
on antaa lukijalle mahdollisimman kattava kuva siitä, miten ja miksi olen tutkimukseni
tehnyt. Tämä auttaa ymmärtämään sitä, mihin katseeni kiinnittyy siirtyessäni siitä itse analyysin.
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1.1 Historiallinen tausta ja aiempi tutkimus

Samaa sukupuolta olevien parien parisuhteiden virallistaminen
Tutkimukseni aiheena on vuosien 2010–2015 välinen suomalainen kansalaistoiminta,
jonka tavoitteena oli saada aikaan lainsäädännöllinen muutos seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuolen moninaisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Tarkastelen samaa sukupuolta olevien parien avioliitto-oikeutta ajanutta Tahdon2013-kampanjaa ja transihmisten
sukupuolen juridiseen vahvistamiseen liittyvien käytäntöjen uudistuksen eteen tehtyä
translakityötä.
Kansalaistoiminta on kiinnostavaa, koska siinä kenen hyvänsä on periaatteessa mahdollista
pyrkiä vaikuttamaan poliittisiin kysymyksiin. Kansalaistoimijat voivat myös valita tekevänsä työtänsä mitä erilaisimmin keinoin. Vaikka kansalaistoimintaan sisältyy toimijoita
ohjaavia normatiivisia perinteitä, on sitä käytännössä mahdollista tehdä lukuisin eri tavoin
riippuen tekijöiden haluista, ajettavasta aiheesta, käytössä olevista resursseista, ajasta, paikasta ja todennäköisesti myös useiden sattumien summasta.
Samaa sukupuolta olevien parien parisuhteiden virallistaminen ja avioliitto olivat olleet
osa suomalaista seksuaalipoliittista keskustelua pitkään ennen Tahdon2013-kansalaisaloitekampanjan lanseerausta. Kampanja olikin keskustelun eräänlainen kulminaatiopiste,
joka hetkellisesti tuli merkitsemään muutakin kuin avioliittolakia. Kampanjaa tukemalla
oli mahdollista osoittaa oma liberaali ”suvaitsevaisuutensa”2 seksuaalivähemmistöjä kohtaan tai vaihtoehtoisesti määrittyä konservatiiviksi vastustamalla aloitteen läpimenoa.
Tahdon2013-kampanjan herättämä huomio teki siitä poikkeuksellisen suomalaisessa homoseksuaalisuuden historiassa. Translaista keskusteltiin huomattavasti vähemmän julkisuudessa tutkimusajanjaksonani, ja aihe oli monin tavoin tuntemattomampi suurelle yleisölle. Molemmat tutkimani tapaukset kuitenkin koskettavat joko seksuaalisuutensa tai sukupuolensa vuoksi vallitsevien hegemonisten normien ulkopuolelle asettuvien subjektien

2
Kirjoitan ”suvaitsevaisuudesta” lainausmerkeissä tuodakseni esiin käsitteeseen sisäänrakennetun valtaasetelman, joka liian usein jää toteamatta. Arkikielessä suvaitsevaisuudesta puhuminen on varsin yleistä,
vaikka käsite pitää sisällään ajatuksen siitä, että jollain on valta suvaita tai olla suvaitsematta toisia. Käsitettä käytetäänkin yleensä vähemmistöjen tai marginaalissa olevien ihmisryhmien kohdalla. Harvoin kuulee, ilman sarkastista äänenpainoa, sanottavan, että joku suvaitsee hetero- tai cis-normista hyötyviä, valkoisia tai kristittyjä.
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oikeuksia.3 Tapauksia yhdistää myös kansalaisyhteiskunnan suunnalta tuleva paine muuttaa lainsäädäntöä. Samalla ne eroavat toisistaan merkittävästi. Keskustelut poikkeavat toisistaan sekä sen kautta, keiden oikeuksista niiden yhteydessä puhutaan, että siinä, miten
näitä oikeuksia pyrittiin tutkimusajanjaksoni aikana edistämään. Molempien tapausten ottaminen mukaan antaa kattavamman kuvan 2010-luvun ensimmäisellä puolivälillä käynnissä olleista keskusteluista, jotka liittyivät sukupuoleen ja seksuaalisuuteen, sekä tutkimieni sosiaalisten liikkeiden keinoista edistää tavoitteitaan.
Homoseksuaalisuuteen ja transkysymyksiin liittyvien aiheiden yhdistäminen tällä tavalla
poikkeaa aiemmasta tutkimuksesta, jossa on yleensä tarkasteltu joko homo- ja lesboliikettä
tai transliikettä. Homoseksuaalisuuteen liittyvää humanistis-yhteiskuntatieteellistä tutkimusta onkin tehty Suomessa varsin laajasti. Etenkin 1990–2000-lukujen taitteessa lisääntynyt kirjallisuus on käsitellyt esimerkiksi niin historiallisia (Löfström 2000; Juvonen
2002; Taavetti 2016), kulttuurisia (Hekanaho ym. 1996; Lehtonen 1999; Moring 2007;
2013), sosiaalisia ja terveydellisiä (Kuosmanen & Jämsä 2007), poliittisia (Kantola 2002),
uskonnollisia (Järviö 2008; 2013; 2017; Ratinen 2014; Strömsholm 1997) kuin oikeudellisia (Stålström 1997; Sorainen 2005) näkökulmia. Kirjallisuudessa käsitellään erilaisten
seksuaalisten halujen, yhteiskunnan normien ja käsitysten, rakkauden tunteiden ja sukulaisuuksien muotoutumisen teemoja ja näihin kytkeytyvää poliittista säätelyä.
Lisääntyvä tutkimus heijastaa homoseksuaalisuuden lisääntynyttä yhteiskunnallista näkyvyyttä. Homoseksuaalisuudesta on 1900-luvun puolivälistä saakka kiistelty runsaasti, ja
aihe on nostettu esiin niin populaarikulttuurissa kuin osana poliittisia keskusteluja. Lisääntyneestä näkyvyydestä huolimatta hitaus tuntuu määrittävän seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuolen moninaisuuteen ja sukupuolen ilmaisuun liittyvien juridisten oikeuksien
kehittymistä Suomessa. Tätä hitautta homoseksuaalisuuden yhteydessä kuvaa Tuula Juvonen teoksessaan ”Kaapista kaapin päälle: homoseksuaaliset ihmiset ja heidän oikeutensa
edustuksellisessa politiikassa” (2015):
Päällisin puolin näyttäisi siltä, että lesbojen ja homojen oikeudellinen asema
on kohentunut merkittävästi viime vuosikymmeninä. Kuitenkin kun yksittäisten lakien säätämisen vaiheita tarkastellaan tarkemmin, huomataan, että
lainsäädännön etenemistä luonnehtii tänä aikana ennen kaikkea lainsäätäjien

3

Toki yksilöt voivat jäädä marginaaliin samanaikaisesti sekä seksuaalisuutensa että sukupuolensa vuoksi.
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vitkuttelu ja lakiesityksiä vastustaneiden poliitikkojen homoseksuaalisiin
kansalaisiin kohdistama syrjintä ja kiusanteko. (Juvonen 2015, 71.)
Syyksi vitkutteluun eli hitauteen Juvonen arvioi, että maan hallitukset ovat harvoin nostaneet seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyviä kysymyksiä hallitusohjelmiinsa. Lakialoitteiden jäädessä yksittäisten kansanedustajien harteille lakivalmisteluprosessi on hitaampaa. (Juvonen 2015, 72.)
Keskustelu samaa sukupuolta olevien parien parisuhteiden virallistamisesta kuvastaa tätä
vaivalloista etenemistä. Vuonna 1974 perustettiin Seksuaalinen tasavertaisuus – Sexuellt
likaberättigande – SETA ry (nyk. Seta ry). Vuosi järjestön perustamisen jälkeen sen tavoitteeksi kirjattiin samaa sukupuolta olevien parien ja polyamorististen suhteiden ”tunnustaminen samanarvoiseksi avioliittojen kanssa” (Juvonen 2015, 38). Tavoitteita voinee
kutsua rohkeiksi aikana, jolloin homoseksuaalisuus oli dekriminalisoitu Suomessa vain
neljä vuotta aiemmin ja se luokiteltiin yhä sairaudeksi (Sorainen 2000; Stålström 1997).
Setan kirjauksesta kesti kuitenkin yli viisitoista vuotta ennen kuin ensimmäisille homo- ja
lesbopareille mahdollistui modernin valtion tunnustama parisuhteen virallistaminen, kun
Tanska hyväksyi parisuhteen rekisteröinnin vuonna 1989. Tanskan parisuhdelaki vauhditti
keskusteluja samaa sukupuolta olevien parien asemasta useassa muussa Euroopan maassa
(Rydström 2008, 199; 2011; Kollman 2014, 104; Kollman & Paternotte 2013). Seitsemän
vuotta Tanskan uudistuksen jälkeen parisuhteen rekisteröimisen salliva lainsäädäntö olikin
voimassa kaikissa Pohjoismaissa Suomea lukuun ottamatta.4 Tanskan parisuhdelain tyyppistä ratkaisua on myöhemmin tutkimuksissa kutsuttu pohjoismaiseksi malliksi, ja se on
nähty tälle alueelle tyypillisenä tapana säädellä samaa sukupuolta olevien parien parisuhteita (Kollman 2013, 67; Rydström 2005, 218).
Suomessa ensimmäisen lakialoitteen samaa sukupuolta olevien parien parisuhteiden virallistamiseksi teki vasemmistoliiton kansanedustaja Outi Ojala vuonna 1993. Setan silloisen
puheenjohtajan kanssa laadittu aloite kuitenkin raukesi (Rydström 2011, 63). Ojala uusi
aloitteensa vuonna 1996 tehtyään ensin edelliseen aloitteeseen muutoksia, kuten poistettuaan oikeuden lapseksiottamiseen eli adoptioon. Muutoksista huolimatta aloite kaatui eduskunnassa. (Kuosmanen 2007, 1.) Laki rekisteröidystä parisuhteesta (950/2001) hyväksyttiin lopulta eduskunnassa vuonna 2001 ja se astui voimaan 2002 – lähes kymmenen vuotta
4

Tanska sääti parisuhdelain vuonna 1989, Norja 1993, Ruotsi 1995 ja Islanti 1996. Myös Tanskaan kuuluva
Grönlanti oli hyväksynyt parisuhteen rekisteröinnin vuonna 1996. (Kollman 2013, 2.)
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Ojalan ensimmäisen aloitteen jälkeen ja melkein neljännesvuosisata siitä, kun Seta oli nostanut asian tavoitteekseen ensimmäisen kerran.
Yli kymmenen vuotta tekeillä ollut parisuhdelaki ei kuitenkaan miellyttänyt kaikkia. Lailla
oli toki konservatiiviset vastustajansa, mutta siihen eivät myöskään olleet tyytyväisiä
kaikki yhdenvertaisuutta kannattavat tahot.5 Laki osoittautui Juvosen mukaan jo voimaan
tullessaan sekä syrjiväksi että vanhentuneeksi (Juvonen 2015, 83; myös Rydström 2011,
66).
Samana vuonna, kun Suomi hyväksyi lain samaa sukupuolta olevien parien parisuhteen
rekisteröinnistä, mahdollisti Alankomaat ensimmäisenä valtion tunnustaman avioliiton samaa sukupuolta oleville pareille. Ei siis ole yllättävää, että keskustelut samaa sukupuolta
olevien parien avioliitto-oikeudesta käynnistyivät Suomessa varsin pian parisuhteen rekisteröinnin mahdollistumisen jälkeen.
Vihreiden kansanedustaja Oras Tynkkynen teki lakialoitteen avioliiton avaamisesta samaa
sukupuolta oleville pareille vuonna 2006 – vain neljä vuotta parisuhdelain voimaantulon
jälkeen. Tynkkysen aloitetta ei kuitenkaan otettu eduskunnan käsittelyyn (Tynkkynen
2006; LA 170/2006 vp). Aloite raukesi, kuten oli käynyt Ojalan ensimmäiselle aloitteelle
parisuhdelaista kolmetoista vuotta aiemmin. Tynkkynen uusi tasa-arvoiseksi avioliitolaiksi
nimeämäänsä instituutiota ajavan lakialoitteen vuonna 2009, jolloin sitä tuki hänen lisäkseen viisi kansanedustajaa viidestä muusta eduskuntapuolueesta (Juvonen 2015, 97; Tynkkynen 2009). Huolimatta siitä, että esitys ei taaskaan edennyt eduskunnan äänestykseen,
laajeni keskustelu avioliittolain uudistamisesta koskettamaan aiempaa useampaa puoluetta.
Eurooppalaisesta kehityksestä huolimatta, ja vaikka yhä useampi poliitikko puhui reformin
puolesta, kysymystä samaa sukupuolta olevien parien avioliitosta ei nostettu Suomen hallitusten hallitusohjelmiin 2000-luvulla eikä tultaessa 2010-luvulle.6 Vuoden 2011 eduskuntavaalien jälkeen vaalit voittaneella kokoomuksella oli vaikeuksia saada enemmistöhallitus kasaan kolmanneksi suurimman puolueen, oikeistopopulistisen perussuomalaisten, jättäytyessä pois hallituksesta Euroopan talouskriisin hoitamiseen liittyvien erimielisyyksien vuoksi. Lopulta hallituksen muodosti poikkeuksellisesti jopa kuusi puoluetta.
5

Keskustelua parisuhteen rekisteröinnistä tunnustuksellisena ja performatiivisena subjektipaikkana ks. Kaskisaari 2003.
6
Vuosien 2006–2009 välillä samaa sukupuolta olevien parien avioliitot hyväksyttiin kuudessa eurooppalaisessa valtiossa (Kollman 2013, 2).

7

Nina Järviö

Edustettuina olivat Kansallinen Kokoomus ja Suomen ruotsalainen kansanpuolue poliittiselta oikealta, Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue ja Vasemmistoliitto vasemmalta,
Suomen Kristillisdemokraatit eduskunnan arvokonservatiivisesta siivestä ja Vihreä liitto
liberaalisiivestä.
Vaikka samaa sukupuolta olevien parien avioliitto oli ollut yksi vuoden 2011 eduskuntavaalien näkyvimmistä keskustelunaiheista, jätettiin kaikki kysymykset seksuaalisesta
suuntautumisesta tai sukupuolen moninaisuudesta jälleen kerran mainitsematta hallitusohjelmassa (Suhonen P 2012, 47). Kun avioliittolain uudistaminen jäi hallitusohjelman ulkopuolelle, joukko hallituspuolueiden kansanedustajia kristillisdemokraatteja lukuun ottamatta laati aloitteen avioliittolain avaamiseksi samaa sukupuolta oleville pareille. Tämä
kolmas aloite uudistuksesta jätettiin maaliskuussa 2012, jolloin vastaavanlainen laki oli
voimassa kahdeksassa Euroopan maassa mukaan lukien kaikki muut Pohjoismaat (ILGAEurope 2012).7
Myös kolmannessa kansanedustajalähtöisessä lakialoitteessa ajettua uudistusta kutsuttiin
tasa-arvoiseksi avioliittolaiksi (LA 2/2012 vp). Tässä vaiheessa alkoi olla selvää, ettei kysymys avioliittolain muuttamisesta ollut vain jonkin tietyn puolueen intresseissä eikä keskustelu noudattanut selkeää oikeisto–vasemmisto-linjaa. 8 Poliittinen jako muodostui liberaalien ja konservatiivisten poliitikkojen välillä. Kolmannen aloitteen allekirjoitti lopulta
yhteensä 76 kansanedustajaa kuudesta puolueesta. Hajontaa esiintyi sekä puolueiden välillä että niiden sisällä. 9
Vaikka avioliittolain uudistukselle löytyi kannatusta kaikissa paitsi kahdessa eduskuntapuolueessa, äänesti eduskunnan lakivaliokunta helmikuussa 2013 yhden äänen enemmistöllä, ettei kolmattakaan aloitetta otettu käsiteltäväksi valiokunnassa, eikä se siksi edennyt
eduskunnan käsittelyyn (LaVP 9/2013 vp). Lakialoite avioliittolain avaamiseksi samaa sukupuolta oleville pareille raukesi kolmannen kerran, ja keskustelut uudistuksesta siirtyivät
eduskunnan sisältä yhä vahvemmin muun kansalaisyhteiskunnan pariin.

7

Tanskaan kuuluva Grönlanti tosin salli samaa sukupuolta olevien parien avioliitot vasta vuonna 2016.
Eduskunnan äänestyksessä kansalaisaloitteesta tasa-arvoisen avioliittolain puolesta vasemmistoliitto ja
vihreät olivat lopulta ainoat puolueet, jossa kaikki kansanedustajat kannattivat avioliittolain uudistusta.
Kristillisdemokraatit oli ainoa puolue, jossa kaikki edustajat vastustivat aloitetta.
9
Aloitetta edistivät erityisesti kokoomuksen, ruotsalaisen kansanpuolueen, sosiaalidemokraattien, vasemmistoliiton ja vihreiden kansanedustajat, mutta sekä kokoomuksessa että SDP:n sisällä kansanedustajat
myös vastustivat uudistusta. Keskustan Antti Kaikkonen allekirjoitti myös aloitteen. Eduskuntapuolueista
perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien edustajista yksikään ei asettunut aloitteen taakse. (YLE
21.2.2013.)
8
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Uuden vuosituhannen edetessä aiemmasta poikkeava kansalaistoiminta seksuaalisuuden ja
sukupuolen saralla alkoi aktivoitua. Esimerkiksi näkyvämmän queerliikeen esiinmarssia
voidaan pitää seksuaali- ja sukupuolipoliittisen keskustelun moniäänisyyden lisääntymisenä. Pink Black Block, mustapinkki tai pinkkimusta -nimillä tunnetut ryhmät osallistuivat
muun muassa suomalaisiin Pride-kulkeisiin kritisoiden vallitsevaa lhbti-politiikkaa assimilaatiohaluista, lyhytnäköisistä ja epäradikaaleista tavoitteista sekä subjektien moninaisuuden unohtamisesta (Juvonen 2015, 69; Lähteenmäki 2013; Kuosmanen 2007, 12).10
Merkille pantavaa oli myös kohtalaisen itsenäisten ja vakiintuneista järjestöistä irrallisten
kampanjoiden ja mielenilmausten lisääntyminen. Yksi ensimmäisiä näistä oli naisparien
hedelmöityshoitoja käsittelevän keskustelun yhteydessä järjestetty Toivottu lapsi -kampanja. Pääasiassa verkossa toiminut kampanja jakoi tietoa ja ajoi hedelmöityshoitolain uudistusta sen vuonna 2006 läpimenneessä muodossa (Laki hedelmöityshoidoista
1237/2006).
Toinen seksuaalivähemmistöjen tueksi järjestetty valtakunnallinen kampanja nähtiin
kolme vuotta myöhemmin, kun Uskalla-kampanja nosti keskusteluun suomalaisen urheilumaailman asenteet homo- ja biseksuaalisia urheilijoita kohtaan. Euroopan komission rahoittama Uskalla sai runsaasti näkyvyyttä, kun Espoon ja Helsingin kaupungit kieltäytyivät ensin laittamasta kampanjan julisteita liikuntatiloihinsa (YLE 12.8.2009; 14.8.2009).
Kampanjoita ja hetkellisesti ihmisiä yhteen kokoavia tapahtumia kuvastaa se, että vaikka
niitä on tehty yhteistyössä järjestöjen tai näissä toimivien henkilöiden kanssa, ovat ne kuitenkin olleet itsenäisiä lisiä suomalaisella seksuaali- ja sukupuolipoliittisella kentällä.
Muutoksessa näkyy myös lhbti-liikkeen ja kansalaisvaikuttamisen kansainvälistyminen ja
ylikansallistuminen.11 Esimerkiksi yhdysvaltalaisen YouTube-videon kautta syyskuussa
2010 alkunsa saanut seksuaalivähemmistöihin kuuluville nuorille suunnattu It Gets Better

10

Suomalaisen queerfeministisen toiminnan nimi vaihtelee hieman ajan ja paikan mukaan. Helsinkiläinen
ryhmä on kutsunut itseään Pinkkimustaksi ja ollut näkyvästi toiminnassa ainakin vuoden 2007 ja 2008 Helsinki Pride -tapahtumien jälkeen. Turkulainen liike on puolestaan kutsunut itseään Mustapinkiksi. Poliittiset
tavoitteet ja mustiin ja pinkin värisiin vaatteisiin pukeutuminen vaikuttavat kuitenkin olevan varsin yhtenevät. (Pinkkimusta 2007; 2014; 2015; Lähteenmäki 2013, 1.)
11
Käytän ’ylikansallistumista’ suomennoksena englannin kielen termille transnational transnationaalisen
sijaan. Käsitteen ymmärrän Maija Urposen ja Mikko Lehtosen viitoittamana ”tilana, joka ei ole olemassa
’yksin itsensä varassa’”. Ylikansallistuminen siis viittaa siihen, miten esimerkiksi käsitys suomalaisuudesta
rakentuu suhteessa ja yhteydessä tämän ulkopuolelle jäävän muun maailman kanssa. (Urponen 2010 21;
25.)
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-tukikampanja muovautui Suomeen tullessaan Kaikki muuttuu paremmaksi -tukivideoksi. 12 Kahdeksanminuuttinen video näytettiin suomalaisilla tv-kanavilla ja koulujen aamunavauksissa. Kampanjasta julkaistiin myös saman niminen kirja, jossa 57 suomalaista
seksuaalivähemmistöön kuuluvaa henkilöä kertoi oman kasvutarinansa (Kellomäki ym.
2010).
Toivottu lapsi, Uskalla ja Kaikki muuttuu paremmaksi kuvastavat 2000-luvun alun jälkeistä muutosta kansalaistoiminnassa Suomessa, mutta toki myös Suomea laajemmin.
Taustalla ei ollut ammattimaisia järjestöjä, ja internetaikaan sopivasti kaikkien kampanjoiden toiminta painottui verkkoon. Niissä myös keskityttiin varsin tarkoin rajattuihin aiheisiin, mikä käytännössä teki niistä yhden asian kansalaisvaikuttamista (Berntzen ym. 2014,
16). Lisäksi toimijat kohdistivat viestiään suurelle yleisölle, jonka kautta poliittinen vaikuttaminen haluttiin kanavoida, sen sijaan, että huomio olisi pääasiassa suunnattu päättäjiin ja poliitikkoihin. Toivottu lapsi pyrki vaikuttamaan äänestäjiin kertomalla muun muassa, ketkä kansanedustajat kannattavat sisäistä adoptiota, Uskalla lähestyi urheiluseuroja
ja urheilijoita, ja Kaikki muuttuu paremmaksi tuki nuoria ja pyrki valamaan heihin tulevaisuudenuskoa.
2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen kampanjavetoinen kansalaisvaikuttaminen seksuaali- ja sukupuolipoliittisissa kysymyksissä toi mukanaan uudenlaisen tavan keskustella
homoseksuaalisuuteen liittyvistä aiheista. Tämä ei tarkoita, että Suomessa erittäin vahvan
perinteen omaava järjestötoiminta olisi kadonnut (Siisiäinen 1998). Sen rinnalle kuitenkin
nousi uusia vaikuttamisväyliä. Yksi merkittävä kulminaatiopiste kampanjoitumisessa tapahtui 2010-luvun alussa, kun kansalaisaloitteet mahdollistuivat ja poliittiselle vaikuttamiselle avautui jälleen uusi areena.
Perustuslain muutoksen ja vuonna 2012 voimaan tulleen kansalaisaloitelain mukaan kansalaisaloite voidaan viedä eteenpäin eduskunnalle keräämällä 50 000 allekirjoitusta Suomen kansalaisilta kuuden kuukauden sisällä. Kansalaisaloite tasa-arvoisesta avioliittolaista
sai alkunsa alkukesästä 2012, jolloin joukko aktivisteja päätti ryhtyä ajamaan avioliittolakiuudistusta, jonka aikaansaamisessa kansanedustajat olivat epäonnistuneet (Typpö 2014).
Tahdon2013-kampanjaa on aiemmin tutkittu pääasiassa osana pro gradu -tutkielmia (Meriläinen 2015; Rinkinen 2016) sekä lyhyesti tai maininnan tasolla muissa tutkimuksissa
12

Keskustelua It Gets Better -kampanjan suhteesta queerteoreettisiin keskusteluihin tulevaisuudesta ja
normalisoinnista ks. Majkowski 2011; West ym. 2013.
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(Juvonen 2015, 97–98; Heikka 2015). Kampanjan toteuttaminen ja sen ajama kansalaisaloite olivat kuitenkin monin tavoin merkittäviä, minkä vuoksi niiden tutkiminen on tärkeää. Aloite keräsi runsaat 100 000 kannatusilmoitusta ensimmäisen vuorokauden aikana
ylittäen heti kansalaisaloitelain vähimmäismäärän. Kuuden kuukauden keräyksen aikana
allekirjoituksia kertyi runsaat 160 000, mikä teki aloitteesta väitöskirjani viimeistelyajankohtaan mennessä suosituimman kansalaisaloitteen. Kansalaisaloitteesta tasa-arvoisen
avioliittolain puolesta tuli myös ensimmäinen suomalainen kansalaisaloite, jonka esittämä
lakiuudistus on hyväksytty eduskunnan käsittelyssä. Uudistettu avioliittolaki astui voimaan 1.3.2017.
Sukupuolen juridinen vahvistaminen
Siinä, missä homoseksuaalisuutta käsittelevää suomalaista tutkimusta on kattavasti tarjolla, on transtutkimusta tehty selkeästi vähemmän. Aihetta on lähestytty erityisesti lääketieteellisten keskustelujen näkökulmasta (esim. Alanko A & Achté 1971; Pimenoff 2006;
Pimenoff & Pfäfflin 2011). Empiirisen humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen
vahvistumista on sen sijaan saatu odottaa pidempään vaikka yksittäisiä julkaisuja on toki
kirjoitettu (esim. Rastas 1992; Huuska 1998). Sami Suhonen kuvasi vuonna 2007 sukupuolen moninaisuutta näkymättömyyden kautta, joka hänen mukaansa kävi ilmi aiheeseen
liittyvän perustutkimuksen puuttumisena (Suhonen 2007, 56). Tutkimusta on kuitenkin sittemmin tehty muun muassa oikeudellisen (Rantala 2016), koulutuksen ja työelämän tutkimuksen (Lehtonen 2013; 2015), puolustusvoimien (Lehtonen 2016) ja miestutkimuksen
näkökulmasta (Kondelin 2016). Suomalaisessa transtutkimuksessa on myös pohdittu sukupuolta niin suhteessa queerteoriaan (Wickman 2011) kuin kriittiseen vammaistutkimukseen (Vähäpassi 2017). Lisäksi on tarkasteltu transtutkimusta esimerkiksi pohjoismaisen
kontekstin näkökulmasta (Harrison & Engdahl 2010). Vaikken siis ole täysin samaa mieltä
Suhosen kanssa siitä, että transtutkimus olisi enää tänä päivänä näkymätöntä – onhan runsaassa kymmenessä vuodessa tapahtunut parannusta – olen yhtä mieltä siitä, ettei transtutkimusta ole edelleenkään tehty tarpeeksi. Esimerkiksi translaki mainitaan muutamissa
opinnäytetöissä ja tutkimuksissa (Susi 2014; Tainio 2014, 10–11; Kari 2017; Juvonen
2015, 83–86), mutta aiheeseen keskittyvää kirjallisuutta olen löytänyt vain yksittäisten pro
gradu -tutkielmien muodossa (esim. Valkama 2014). Kun laki mainitaan, käsitellään tutkimuksessa nimenomaan vuonna 2003 voimaan astunutta, tällä hetkellä voimassa olevaa
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translakia. Aiemmassa kirjallisuudessa ei niinkään pohdita sitä, miten ja minkälaista lainsäädäntöä kansalaistoimijat pyrkivät saamaan nykyisen sijaan, kuten minä tutkimuksessani
teen.
Se transtutkimus, jota Suomessa on tehty, on varsin pirstaleista. Kyse on yleensä pro gradu
-tutkielmista tai yksittäisistä artikkeleista. Koska institutionaaliset tahot, kuten tieteellinen
seura tai alan konferenssit, puuttuvat, tutkijoilla ei välttämättä ole aina tietoa toisten tekeillä olevasta työstä. Väitöskirjani kannalta merkittävänä teoksena voidaan kuitenkin pitää suomalaista transliikettä tarkastelleen Jan Wickmanin väitöskirjaa Transgender Politics. The Construction and Deconstruction of Binary Gender in the Finnish Transgender
Community (2001). Tutkimus asettuu aikaan juuri ennen ensimmäisen suomalaisen translain hyväksymistä, ja Wickman nostaa tutkimuksessaan esiin tuolloin valmisteilla olleen
lain. Tältä osin oma työni eräällä tavalla jatkaa Wickmaninkin käsittelemää aihetta transihmisten sukupuolen säätelyyn liittyvistä kysymyksistä ja sitä ajavasta sosiaalisesta liikkeestä.
Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta eli niin kutsuttu translaki säädettiin
vuonna 2002 ja se astui voimaan 2003. Laissa määritellään se, missä tilanteissa ja mitkä
ennalta määritetyt kriteerit täytettyään henkilölle on mahdollista vahvistaa aiemmasta
poikkeava juridinen sukupuoli. Laki sitoo toisiinsa juridisen sukupuolen vahvistamisen ja
lääketieteellisen sukupuolenkorjauksen tietyin osin. Niin kutsutussa transasetuksessa13
määritetään tarkemmin se, millä tavalla sukupuolenkorjaukseen liittyviä hoitoja, kuten
hormonihoitoja tai kirurgisia toimenpiteitä, toteutetaan. Transasetuksen mukaisesti sukupuolenkorjaus on keskitetty kahteen sairaalaan, Helsingin ja Tampereen yliopistollisiin
sairaaloihin. Lääketieteen asiantuntijoilla transtutkimusyksiköissä Helsingissä ja Tampereella on käytännössä valta päättää siitä, kuka täyttää sukupuolenkorjauksen edellyttämän
psykiatrisen diagnoosin määritelmät ja miten hoitoja tarjotaan tarvittavan diagnoosin saaneille transhenkilöille. Diagnooseja oli väitöskirjani tutkimusajankohtana käytössä kaksi,
eli ICD-10 tautiluokituksen mukaiset transsukupuolisuus F64.0 ja muu sukupuoli-identiteetin häiriö F64.8. Näistä ainoastaan ensiksi mainittu mahdollisti henkilölle väylän päästä
kaikkiin tarjolla oleviin lääketieteellisiin, kuten kirurgisiin ja hormonaalisiin, hoitoihin.

13

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sukupuolen muuttamiseen tähtäävän tutkimuksen ja hoidon järjestämisestä sekä lääketieteellisestä selvityksestä transseksuaalin sukupuolen vahvistamista varten
(1053/2002).
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Myös sukupuolen juridinen vahvistaminen oli pääasiassa mahdollista vain transsukupuolisuus-diagnoosilla.
Transihmisiä on tietysti ollut Suomessa ennen translakiakin, ja monet heistä ovat toivoneet
jonkinlaista sukupuolenkorjausta (Parhi 2017). Sukupuolenkorjaushoidot nousivat laajempaan tietoisuuteen 1950-luvulla erityisesti yhdysvaltalaisen Christine Jorgensenin myötä
(Ekins & King 2006, 34). Vaikkei Jorgensen, kuten Joanne Meyerowitz (1998, 159) on
todennut, suinkaan ollut ensimmäinen sukupuolenkorjaushoitoihin hakeutunut henkilö
eikä ensimmäinen transhenkilö, josta media kirjoitti, oli Jorgenseniin kohdistunut kansainvälinen huomio poikkeuksellista.14 Hänestä kirjoitettiin myös Suomen lehdistössä (Suhonen 2007, 59). Jorgensenin tapaisten subjektien kautta transihmisyys nousi tietoisuuteen,
vaikka sitä käsiteltiin kauhistellen ja kummastellen mediassa.
Ennen translakia sukupuolenkorjaukset käsiteltiin Suomessa kastraatiolailla, vaikka lakia
ei ollut säädetty transihmisiä silmällä pitäen (Rastas 1992, 10). Toisen maailmansodan jälkeen eugeniikka oli yhä yleinen puheenaihe, ja Suomi oli 1950-luvulle tultaessa ainoa länsimainen maa, jossa laki salli pakkokastroinnin, eli kastroiminen voitiin toimeenpanna ilman asianomaisen suostumusta. Sukupuolentutkija Antu Sorainen kuvaileekin translakia
edeltänyttä kastroimislakia brutaaliksi. (Sorainen 2005, 5.)15
Käytännössä lisääntymiskyvyttömyydestä muodostui edellytys sukupuolenkorjaushoidoille ja terveydenhuollon oikeusturvakeskuksella oli valta myöntää tai evätä oikeus
kastraatioon. 1960-luvulla kaikki neljä tiedossa olevaa sukupuolenkorjauksen perusteella
tehtyä kastraatiohakemusta hylättiin. Hoitoihin pääsyn hankaluuden vuoksi osa transsukupuolisista hakeutui ulkomaille ja osa päätyi epätoivossaan kastroimaan itsensä. (Pimenoff
2006, 24; Juvonen 2015, 84; Suhonen 2007, 60.)

14

Jorgensenin saaman huomion laatua on analysoinut esimerkiksi Emily Skidmore (2011). Skidmore toteaa,
ettei Jorgensenin saamassa huomiossa ollut kyse vain transihmisyydestä vaan myös valkoisuudesta, luokasta ja seksuaalisuudesta, minkä hän osoittaa vertaamalla Jorgensenia tämän aikalaiseen, mustaan transnaiseen Delisa Newtoniin. Huomioiden analyysissaan myös kahden muun valkoisen transnaisen tapauksen
Skidmore kirjoittaa, että ”näiden valkoisten transnaisten oli mahdollista artikuloida transsukupuolisuutta
(transsexuality) hyväksyttävänä subjektipositiona, sillä he kykenivät istumaan valkoisen naisen normiin”
(Skidmore 2011, 271, suomennos kirjoittajan). Vaikka transnainen ei voisikaan täyttää vallitsevaa cis-normia, osoittaa Skidmoren analyysi intersektionaalisen näkökulman tuoman lisän käsitykseen siitä, miksi juuri
Jorgensenin tapaus, eikä esimerkiksi Newtonin, nosti sukupuolenkorjaushoidot niin näkyvästi esiin.
15
Tiettävästi pakkokastraatioita ei ole tehty Suomessa vuoden 1958 jälkeen (Sorainen 2005, 5). Vuonna
2002 säädetty translaki kuitenkin asettaa transihmisille sellaiset ehdot, että käytännössä monen on vaikea
tai jopa mahdotonta kieltäytyä valtion edellyttämästä lisääntymiskyvyttömyydestä, jolloin sen ei voi katsoa
olevan vapaaehtoista.
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Kastraatiolainsäädäntöä päivitettiin vuonna 1970 uudella kastroimislailla (24.4.1970/282),
jolloin oikeustoimikelpoisten16 henkilöiden pakkokastraation mahdollisuus poistettiin.
Tämä ei merkittävästi muuttanut transihmisten tilannetta. Uuttakaan lakia ei ollut säädetty
sukupuolenkorjausta huomioiden. 1970-luvulla transihmisten kastraatiohakemusten määrä
pysyi vähäisenä (Wickman 2001, 82). Selvityksessään sosiaali- ja terveyshallitukselle
Merja Rastas on päätellyt, että hakemusten pieni määrä antaa ymmärtää, ettei sukupuolen
kirurginen tai hormonaalinen korjaus välttämättä juuri 1970-luvulla edellyttänyt kastraatiopäätöstä. Tilanne kuitenkin muuttui taas seuraavan vuosikymmenen aikana, kun hakemukset lisääntyivät. Ilmeisesti näinä aikoina kastraatio epävirallisesti vahvistui edellytykseksi sukupuolenkorjaushoidoille (Rastas 1992, 39; Pimenoff 2006, 24).17
Uudesta kastroimislaista ja käytäntöjen vakiintumisesta huolimatta Suomessa oli hyvin
hankala päästä sukupuolenkorjaushoitoihin. Kun hoitoja vihdoin alettiin tarjota, kävi selväksi, ettei lainsäädäntö ollut ajan tasalla. Vaikka esimerkiksi etunimen vaihtaminen onnistui nimilain myötä ja henkilötunnuksen muuttaminenkin mahdollistui oikeustapauksen
jälkeen, ei voimassa ollut lainsäädäntö mahdollistanut muun muassa vanhan opintotodistuksen päivittämistä. Lisäksi maistraatit eri puolilla maata kohtelivat henkilötunnustaan
korjaavia transhenkilöitä vaihtelevin käytännöin. (Suhonen 2007, 60; Juvonen 2015, 84.)
Hallinnolliset ristiriitaisuudet johtivat niin eriarvoiseen kohteluun kuin tilanteisiin, joissa
henkilötunnuksen sukupuolimerkintä ei vastannut henkilön nimen sukupuoliolettamaa,
mitä pidettiin ongelmallisena (Wickman 2001, 86; 83; STM 2000, 34). Eduskunnan oikeusasiamies pyysi vuonna 1991 sosiaali- ja terveysministeriötä kiireellisesti valmistelemaan lainsäädäntöä, joka selkeyttäisi sukupuolenkorjaukseen liittyviä prosesseja (Juvonen
2015, 84).
Kiireellisyydestään huolimatta translain säätäminen oli hidas prosessi, joka kesti kymmenen vuotta (Wickman 2001, 81–85; 2006). Terveysministeriö laati ensimmäisen lakiluonnoksen jo vuonna 1992, mutta se ei edennyt eduskunnan käsittelyyn, sillä sen katsottiin

16
Oikeustoimikelpoinen henkilö on täysi-ikäinen eikä hän ole edunvalvonnan alainen. Vuoden 1970
kastroimislaissa (24.4.1970/282, §2) kiellettiin sellaisen henkilön kastrointi, ”joka ei ole täyttänyt kahtakymmentä vuotta tai joka on mielisairas, syvästi vajaamielinen tai erittäin vaikeasti sielullisesti häiriytynyt”.
17
Ns. uusi kastroimislaki oli voimassa vuosina 1970–2002. Tänä aikana noin 200 henkilöä oli yhteydessä
Suomen kolmeen sairaalaan, joihin transsukupuolisiin liittyvät lääketieteelliset asiat oli keskitetty (Pimenoff
& Pfäfflin 2011, 38).
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olevan kansainvälisten ihmisoikeussopimusten vastainen. Laki olisi myös rajannut sukupuolen lääketieteellisen korjauksen ja sukupuolen juridisen vahvistamisen ainoastaan lapsettomille transhenkilöille, jotka eivät koskaan olleet ollut naimisissa. (Pimenoff 2006, 25.)
Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annettiin 28. päivänä kesäkuuta 2002.
Laki säädettiin pitkälti noudattamaan Ruotsin vuonna 1972 säädetyn translain periaatteita.
Aikanaan maailman ensimmäinen sukupuolen juridista vahvistamista säädellyt Ruotsin
laki oli Suomen translain voimaanastuessa lähes 30 vuotta vanha (Rastas 1992, 2). Tästä
vanhentuneesta esikuvastaan huolimatta Suomen translain myötä sukupuolen moninaisuus
tuli kuitenkin ensimmäistä kertaa näkyviin lainsäädännön tasolla. Näin ollen voidaan väittää transihmisten saaneen translain myötä valtion juridisen vahvistuksen olemassaololleen.
Kun translaki vuonna 2003 astui voimaan, sen ensimmäisessä pykälässä eriteltiin neljä
kohtaa, joiden kriteerit täytettyään henkilön juridinen sukupuoli voitiin vahvistaa kuuluvaksi ”vastakkaiseen sukupuoleen”18 kuin mitä väestötietojärjestelmään on merkitty. Lain
mukaan sukupuoli on vahvistettavissa, jos henkilö:
1) esittää lääketieteellisen selvityksen siitä, että hän pysyvästi kokee kuuluvansa vastakkaiseen sukupuoleen ja että hän elää tämän mukaisessa sukupuoliroolissa sekä siitä, että hänet on steriloitu tai että hän muusta syystä on
lisääntymiskyvytön;
2) on täysi-ikäinen;
3) ei ole avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa; ja 19
4) on Suomen kansalainen tai hänellä on asuinpaikka Suomessa.
Siinä, missä aiemmat kastraatiolait olivat pohjanneet eugeniikkaan, perusteltiin transihmisten lisääntymiskyvyttömyyttä translakiin säädettäessä sukupuolijärjestyksellä (Wickman 2006). Hallituksen ehdotuksen perusteluissa lisääntymiskyvyttömyyttä ehdotettiin,
”koska muussa tapauksessa saattaisi syntyä tilanteita, joissa henkilö, jonka sukupuoli on
18
Vastakkainen sukupuoli on ilmaisu, jota käytetään translaissa. Käytän itse käsitettä lainausmerkeissä sen
ongelmallisuuden vuoksi, joka tulee näkyviin nimenomaan transkysymysten kohdalla. Vastakkaisuus pohjaa ajatukseen essentialistisesta sukupuolierosta ja kahden sukupuolen olettamasta.
19
Avioliittolain uudistumisen myötä translakiakin uudistettiin. Naimattomuusvaatimus, johon §1 kolmas
kohta viittasi ja johon lain §2 asetti poikkeusehdon, poistettiin maaliskuussa 2017. Jatkossa puolison suostumus tarvitaan ainoastaan, mikäli sukupuolensa vahvistava henkilö on rekisteröidyssä parisuhteessa ja
tämä rekisteröity parisuhde tulee muuttaa avioliitoksi. Avioliitossa olevan henkilön puolisolle sen sijaan
ilmoitetaan aviopuolison sukupuolen vahvistamisesta.
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vahvistettu naiseksi, siittäisi lapsen tai henkilö, jonka sukupuoli on vahvistettu mieheksi,
tulisi raskaaksi” (HE 56/2001 vp, 13). Sukupuolieroon perustuvaa käsitystä ja vallitsevan
sukupuolijärjestelmän ylläpitämistä translailla kuvastaa myös se, että henkilön on translain
mukaan elettävä ”vastakkaisen sukupuolen” roolissa, vaikka laista ei käy ilmi, mitä tämä
tarkkaan ottaen tarkoittaa.
Jan Wickman arvioi translain vahvistaneen ja selkeyttäneen monia olemassa olleita käytäntöjä, joskin Veronica Pimenoffin mukaan erityisesti juridisen sukupuolen vahvistaminen, joka oli 1990-luvulla muotoutunut jokseenkin yksinkertaiseksi prosessiksi, hankaloitui uudessa lainsäädännössä (Wickman 2001, 86; Wickman 2006; Pimenoff 2006, 27).
Translain säätämistä edeltäneenä vuosikymmenenä sukupuolen juridinen vahvistaminen
oli ollut mahdollista, ja käytännössä se usein Pimenoffin mukaan tehtiin ennen hakeutumista transhoitoihin, mikäli henkilö koki ne ylipäänsä tarpeellisiksi. Translain myötä sukupuolen juridinen vahvistaminen kuitenkin sidottiin lisääntymiskyvyttömyyteen ja
transhoitoihin pääsyyn. Muutoksen voi siis kenties katsoa tiukentaneen sukupuolen juridisen vahvistamisen sääntelyä lain tasolla mutta samalla se myös selkeytti ja yhdenmukaisti
viranomais- ja hoitokäytäntöjä.
Koska translaki estää juridisen sukupuolen vahvistamisen, mikäli henkilö kieltäytyy lisääntymiskyvyttömyydestä, on toimenpide käytännössä pakollinen monille transihmisille.20 Se toteutettiin tutkimusajanjaksonani yleensä hormonaalisesti mutta tarvittaessa
myös kirurgisesti steriloiden (Tainio 2014, 10). Lisääntymiskyvyttömyyden lisäksi transsukupuolisuudesta on saatava lääkärin diagnoosi, eikä kellään näin ollen ole itsemääräämisoikeutta juridiseen sukupuoleensa.21
Translain asettamista vaatimuksista alettiin kirjoittaa suomalaisessa transkysymyksiä käsittelevässä kirjallisuudessa jokin aika lain hyväksymisen jälkeen (esim. Aarnipuu 2008,
108; Suhonen 2007, 64). Aluksi mainintoina näkyvät viittaukset johtivat 2010-luvulle tultaessa kriittisempiin ääniin samaan aikaan, kun vastaavanlaisia keskusteluja oli meneillään

20

Kastroinnin kehityksestä Suomessa on myös vastakkainen tulkinta. Rikosoikeuden professori Raimo Lahti
nostaa hieman yllättäen translain esimerkiksi itsemääräämisoikeuden lisääntymisestä pakkokastroinnin
poistuttua kastroimislain uudistuksessa 1970 ja translain säätämisessä 2002 (Lahti 2006, 190).
21
Lääketieteellinen diagnoosi ja lisääntymiskyvyttömyys ovat pakollisia juridisen sukupuolen korjauksen
edellytyksiä. Tämä pätee silloinkin, kun henkilö ei toivoisi minkäänlaisia muita toimenpiteitä, kuten kirurgisia leikkauksia. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössä translain valmistelussa kirjoitetaan: ”Henkilön
juridisen sukupuolen vahvistaminen ajoittuu käytännössä vaiheeseen, jossa diagnoosi on varmistettu ja lisääntymiskyvyttömyys todettu ja vastakkaisen sukupuolen roolissa eläminen ja hormonihoidot jatkuvat tosielämän kokeen jälkeen” (StVM 7/2002 vp).
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kansainvälisesti katsoen varsin laajasti eri maissa, muun muassa Argentiinassa, Tanskassa,
Saksassa ja Ruotsissa (Sherpe 2015).
Aluksi keskusteluja kävivät Suomessa pääasiassa transaktivistit, ja pian keskustelut kanavoitiin kansalaisjärjestöihin. Kymmenet järjestöt opiskelijajärjestöistä ihmisoikeusjärjestöihin, vaativat 2010-luvun ensimmäisen puolivälin aikana translain uusimista. Näkyvimpiä näistä olivat ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin Suomen osasto22, Seta sekä
sukupuolen moninaisuuteen keskittynyt Trasek. Tutkimuskirjallisuudessa on myös hiljalleen alkanut esiintyä aiempaa kriittisempää analyysia kyseisestä laista ja siihen kytkeytyvistä kysymyksistä (Vähäpassi 2012; Tainio 2013; Valkama 2014; Rantala 2016). Tämän
aktivoituneen keskustelun myötä käynnistyi myös translakityö, jota tässä väitöskirjassani
tarkastelen edellä mainitun kolmen järjestön kautta. Translakityöllä tarkoitan sitä pitkäjänteisempää ja järjestäytyneemmin toteutettua kansalaistoimintaa, jonka tavoitteena on translain ja sen kautta transihmisten sukupuolen säätelyyn liittyvien käytäntöjen uusiminen.

1.2 Samanaikaiset mutta erilaiset keskustelut avioliittolaista ja translaista

Tahdon2013-kampanja ja kansalaisaloite tasa-arvoisesta avioliittolaista
Tahdon2013-kampanjaksi nimetty kansalaisaloitekampanja lanseerattiin tasa-arvon päivänä 19.3.2013. Tuolloin mahdollistui Kansalaisaloite tasa-arvoisen avioliittolain puolesta
-aloitteen allekirjoittaminen oikeusministeriön ylläpitämän kansalaisaloite.fi-verkkopalvelun kautta ja paperisella lomakkeella. Vaikka aloite saavutti tarvittavan määrän kannatusilmoituksia poikkeuksellisesti heti ensimmäisen kampanjapäivän aikana, jatkettiin keruuta
koko lain mahdollistaman kuuden kuukauden ajan.
Tahdon2013-kampanja oli alusta saakka äärimmäisen näkyvä. Kampanjan puheenjohtajaa
ja muita edustajia, kuten mediapäällikköä, haastateltiin lukuisiin medioihin, ja avioliittolain uudistuksesta keskusteltiin parhaaseen televisioaikaan. Kampanja myös palkittiin
useilla palkinnoilla muun muassa viestinnän ja markkinoinnin sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön saralla. 23

22

Jatkossa Amnesty.
Tahdon2013-kampanjan saamia palkintoja ja kunniamainintoja: QX-gaalan Keep Up The Good Work ja
Vuoden homotapahtuma -palkinnot, Regnbågsankanin GuldAnkan2013-palkinto, Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen Vuoden Kristiina 2014 nimitys ja Viestinnän ammattilaiset ry:n Vuoden viestintäteko
23
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Tahdon2013-kampanjan ajama kansalaisaloite luovutettiin eduskuntaan yhdeksän kuukautta lanseerauksen jälkeen, 13.12.2013. Eduskunnan lähetekeskustelu oli 20.2.2014,
jonka jälkeen aloite siirtyi lakivaliokunnan käsiteltäväksi. Kevään aikana lakivaliokunta
järjesti Tahdon2013-kampanjan tekijöiden julkisen kuulemisen ja kuuli 47 asiantuntijaa
ennen äänestystä aloitteen kannattamisesta tai hylkäämisestä.
Lakivaliokunnan äänestyksessä enemmistö kansanedustajista asettui vastustamaan aloitetta. Vähemmistöön jääneet kansanedustajat kuitenkin laativat Tahdon2013-kampanjan
toimijoiden avustamana eriävän mielipiteen, joka lähetettiin valiokunnan enemmistön näkemyksen rinnalla eduskunnan täysistuntoon. (LaVM 14/2014 vp.)
Hieman ennen kuin eduskunnan täysistunnon oli määrä ottaa kansalaisaloite käsittelyynsä
ja äänestää avioliittolaista, Tahdon2013-kampanja lanseerasi yhteistyössä viestintätoimisto Milttonin ja mainostoimisto Miltton Creativen kanssa Me tahdomme -verkkosivuston. Sivuston tarkoituksena oli lisätä kansalaisaloitteen saamaa positiivista huomiota aktivoimalla yrityksiä ja muita tahoja ottamaan kantaa kansalaisaloitteen läpimenemisen puolesta.
Me tahdomme -sivusto keräsi lähes tuhat yritystä ja yhteisöä taakseen. Joukossa oli niin
suuria monikansallisia yrityksiä, pienyrityksiä, ammattiliittoja ja yliopistoja kuin järjestöjä
ja ylioppilaskuntia. Päivää ennen eduskunnan täysistunnon äänestystä pääministeri Alexander Stubb (kok.) julkaisi avoimen kirjeen puolueensa kansanedustajille. Kirjeessä pääministeri kertoi toivovansa lain läpi menemistä ja implisiittisesti vedoten Me tahdomme sivustoon hän totesi: ”viime viikkoina myös monet yritykset ja järjestöt ovat antaneet tukensa tasa-arvoiselle avioliittolaille” (Stubb 2014). Pääministerin tukeutuminen järjestöjen
ja yritysten esiin nousseisiin ääniin antoi ymmärtää Me tahdomme -sivuston vaikuttaneen
kansalaisaloitteiden lopullisesta kohtalosta päättäviin kansanedustajiin ja tässä tapauksessa
pääministeripuolue kokoomukseen.
Eduskunnan täysistunto äänesti kansalaisaloitteesta ensimmäisen kerran 28.11.2014, jolloin kansanedustajat äänin 105–92 asettuivat kannattamaan avioliittolain uudistusta. Aloite
lähetettiin täysistunnosta vielä suureen valiokuntaan, joka 3.12.2014 niin ikään puolsi kan-

2013 -palkinto ProCom!. Lisäksi Miltton ja Miltton Creatives voitti Me tahdomme -sivuston avulla markkinointiviestinnän ja PR-toiminnan kansainvälisiä palkintoja, kuten vuoden 2014 Huippujen Grand Prix -pääpalkinnon ja Sabre Awards 2015 Multicultural Marketing -kategorian palkinnon.
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salaisaloitteen hyväksymistä (SuVP 51/2014 vp). Tämän jälkeen eduskunta äänesti toistamiseen asiasta 12.12.2014, jolloin äänet jakautuivat 101–90 Tahdon2013-kampanjan ajaman uudistuksen puolesta (PTK 129/2014 vp). Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vahvisti lain 20.2.2015. Näin Tahdon2013-kampanjasta tuli ensimmäinen kansalaisaloitteen
kautta lainsäädäntöuudistuksen aikaansaanut kampanja.
Avioliittolain liitännäislakien lukuisia uudistuksia käsiteltiin ja hyväksyttiin eduskunnassa
vuosien 2015 ja 2016 aikana. Vain kaksi viikkoa ennen uudistuksen suunniteltua voimaan
astumista avioliittolaki kuitenkin nousi vielä kerran poliittisen päätöksenteon keskiöön toisen kansalaisaloitteen vuoksi. Niin kutsutun Aito avioliitto -liikkeen ajaman Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena -aloitteen tavoitteena oli Tahdon2013-kampanjan aikaansaamien uudistusten peruuttaminen hetki ennen niiden voimaan astumista.
Aito avioliitto -liikkeen vasta-aloite oli varsin tuoreen suomalaisen kansalaisaloiteinstituution toinen suuri koetinkivi. Ensimmäisenä voidaan pitää historian ensimmäisen vaadittavat 50 000 kannatusilmoitusta keränneen Turkistarhaton Suomi -aloitteen käsittelyä eduskunnassa, sillä silloin jouduttiin luomaan täysin uusia toimintamalleja uudelle instituutiolle.
Kilpailevien kansalaisaloitteiden eteneminen eduskuntaan voidaan itsessään nähdä eräänlaiseksi instituution sisään rakennetuksi haasteeksi. Aito avioliitto -liikkeen aloite herätti
oikeusministeriön kansalaisaloitemenettelyn toimivuutta arvioivan selvityksen mukaan
kysymyksen siitä, heikentävätkö tällaiset vasta-aloitteet instituution legitimiteettiä ja onko
eduskunnan arvovallalle sopivaa käsitellä lyhyen ajan sisällä vastakkaisia lakialoitteita.
Perustuslakivaliokunta totesikin lausunnossaan Aito avioliitto -liikkeen kansalaisaloitteesta, että ”lainsäädännössä on yleisesti syytä pyrkiä johdonmukaisuuteen ja vakauteen”.
(Nurminen 2017, 28.) Tästä huolimatta esimerkiksi Perussuomalaiset-puolue vaati lakivaliokuntaa tekemään vasta-aloitteesta mietinnön, jotta se voisi edetä täysistunnon käsittelyyn. Myös aloitetta vastustaneen vasemmistoliiton eduskuntaryhmä koki tärkeäksi aloitteen pääsyn täysistuntoon. Puolue katsoi, että kaikkien kansalaisaloitteiden tulisi edetä
eduskunnan päätettäväksi, jottei niitä voisi pysäyttää esimerkiksi valiokuntatyön kautta
(Pohjanpalo 2016; Auvinen 2017). Ennen tätä vain yksi kansalaisaloite oli jäänyt ilman
valiokunnan mietintöä eikä vasta-aloitteita ollut aiemmin ollut, joten tilanne oli poikkeuksellinen.
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Uusi kansalaisaloite avioliittolaista eteni eduskunnan täysistunnon käsittelyyn nopeutetulla aikataululla. Vasta-aloite osoitti, ettei periaatteessa ole mitään estettä sille, että kaksi
kilpailevaa kansalaisaloitetta viedään eduskuntaan kerta toisensa perään. Eduskunta kuitenkin hylkäsi aloitteen äänin 128–48 ja Tahdon2013-kampanjan ajama avioliittolakiuudistus astui voimaan maaliskuussa 2017.
Keskustelu translain uudistamisesta käynnistyy
Kesäkuussa 2012 Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuuttu Nils Muižnieks delegaatioineen vieraili Suomessa. Vierailunsa aikana valtuutettu keskusteli viranomaisten ja kansalaistoimijoiden kanssa ihmisoikeuksista, saamelaisten oikeuksista, yhdenvertaisuus- ja
tasa-arvolainsäädännön uusimisesta ja syrjimättömyydestä. Käyntinsä päätteeksi julkaistussa raportissa Muižnieks vaati muiden asioiden ohella sukupuolensa juridista vahvistusta
hakevien transihmisten lisääntymiskyvyttömyys- ja naimattomuuvaatimusten poistoa sekä
kehotti sosiaali- ja terveysministeriötä perustamaan työryhmän muutoksen työstämiseen
(CommDH(2012)27, 22).
Kaikille Suomessa syntyneille lapsille merkitään syntymässä sukupuoli väestötietojärjestelmään. Lainsäädäntö ei itsessään määritä sitä, mitä sukupuolimerkintöjä on olemassa,
mutta esimerkiksi väestötietojärjestelmän tunnistamat sukupuolet ovat mies tai nainen
(Rantala 2016, 9). Tämä merkintä näkyy erilaisissa viranomaisten myöntämissä asiakirjoissa ja sitä käytetään lähes kaikissa tietojärjestelmissä, jotka edellyttävät sukupuolitettuun henkilötunnukseen perustuvaa identifioitumista.
Sukupuolen korjaamista säädellään, ohjataan ja kontrolloidaan Suomessa usealla eri tasolla. Translaki (563/2002) säätelee sitä, miten juridista sukupuolen merkintää voi muuttaa
miehestä naiseksi tai naisesta mieheksi eli binäärisukupuolesta toiseen. Translain ja sterilisoimislain (283/1970) pohjalta annetussa transasetuksessa (1053/2002) säädetään näiden
lakien soveltamisesta, kuten sukupuolen vahvistamisen edellytyksenä olevasta lääketieteellisestä selvityksestä. Lisäksi asetuksessa säädetään sukupuolen korjaamiseen tähtäävän
tutkimuksen ja hoidon järjestämisestä. Lääketieteellistä hoitoa ohjaa ja säätelee myös sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama hoitosuositus. Edellä mainittuja säädöksiä hyödyntävät Tampereen ja Helsingin yliopistollisten keskussairaaloiden hoitohenkilökunta.
Näihin sairaaloihin transtutkimukset on transasetuksen mukaan keskitetty. Niihin sijoittuvilla yksiköillä ja niissä toimivilla yksittäisillä lääkäreillä on muun muassa valta antaa tai
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olla antamatta henkilön tarvitsema psykiatrinen diagnoosi sukupuolen juridista ja lääketieteellistä korjausta varten.
Tutkimusajanjaksoni alkaa vuodesta 2010, jolloin translaki oli ollut voimassa seitsemän
vuotta. Ensimmäinen aineistooni sisältyvä julkinen kannanotto translakiin on Setan
vuonna 2010 lanseeraama vaalikampanja (S 29.11.2010). Kampanjalla oli tarkoitus vaikuttaa seuraavana vuonna pidettäviin eduskuntavaaleihin. Tämän jälkeen translaki ja siihen liittyvät uudistustavoitteet alkoivat hiljalleen näkyä yhä useammin tutkimieni järjestöjen Amnestyn, Setan ja Trasekin viestinnässä. Järjestöt eivät kuitenkaan olleet tänä aikana
ainoat tahot, jotka olivat huomioineet sukupuolen juridiseen vahvistamiseen ja laajemmin
sukupuolen korjaamiseen liittyvät ongelmat. Keskustelua syntyi useissa eri suunnissa,
joista edellä mainitsemani Muižnieksin raportti oli yksi.
Kuukausi ennen Muižnieksin vierailua Suomi oli saanut YK:n yleismaailmallisen määräaikaistarkastelun (Universal Periodic Review, UPR) tulokset. Ihmisoikeustilanteensa arvioinnissa YK:n muut jäsenmaat antoivat Suomelle yhteensä 78 suositusta. Näiden joukossa
oli suositus lisätä pyrkimyksiä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvan syrjinnän poistamiseksi (90.8), johon Suomi vastasi lupaamalla tarkastelevansa lainsäädäntöään
ja asettamalla työryhmän arvioimaan translakia (YK: A/HRC/WG.6/13/L6). Jo vuonna
2011 tasa-arvovaltuutettu oli ottanut kantaa translain uudistamisen puolesta, ja vuotta myöhemmin valtuutetun toimisto julkaisi selvityksen sukupuolivähemmistöjen asemasta Suomessa (Tasa-arvovaltuutetun toimisto 2011; 2012). Tasa-arvovaltuutetun mukaan translain
lisääntymiskyvyttömyysvaatimus ei ollut ihmis- ja perusoikeuksien mukainen ja se tulisi
poistaa translaista heti.
Vuonna 2013 toimintansa aloitti translain uudistamista pohtiva sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asettama translakityöryhmä, jossa myös Seta ja Trasek olivat edustettuina. Samana vuonna Amnesty aloitti aktiivisemman osallistumisen translain päivittämisen puolesta ja järjesti aiheeseen liittyvän paneelikeskustelun vuosittain järjestettävässä TransHelsinki-tapahtumassa.
Ministeröin asettaman translakityöryhmän työ keskeytyi vuonna 2014 resurssipulaan vedoten, mutta jatkui taas muutaman kuukauden kuluttua. Ennen työryhmän loppuraportin
julkaisemista juridisen sukupuolen vahvistamiseen liittyviä käytäntöjä uusittiin esimerkiksi Tanskassa (2014) ja Maltalla (2015) itsemäärämisoikeuden suuntaan. Itsemääräämis-
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oikeus perustui ajatukseen, jonka mukaan henkilön sukupuolimerkintä tuli korjata henkilön omasta ilmoituksesta. Irlanti muutti lainsäädäntöänsä samansuuntaisesti kesäkuussa
2015. Eurooppalaisten valtioiden uudistuksia oli edeltänyt eteläamerikkalaisen Argentiinan vastaavanlainen lakireformi vuonna 2012. Argentiinassa ja Maltalla itsemääräämiseen
perustuva juridinen vahvistaminen mahdollistui myös alaikäisille.
Translakityöryhmän työskentely päättyi vuoden 2014 lopussa ja sen loppuraportti julkaistiin viisi kuukautta myöhemmin (STM 2015). Raportissa ehdotettiin lisääntymiskyvyttömyys- ja naimattomuusvaatimusten poistoa, kuten Muižnieks oli vaatinut. Samoihin aikoihin transihmisten sterilisointipakkoa tai lisääntymiskyvyttömyyden edellyttämistä oli
alettu kritisoida kansainvälisten ja ylikansallisten elinten toimesta, kuten Yhdistyneiden
kansakuntien kidutuksen vastaisen raportoijan taholta (YK: A/HRC/22/53).
Sosiaali- ja terveysministeriön translakityöryhmän muutosesitysten lisäksi loppuraportissa
ehdotettiin, että lähdettäisiin selvittämään mahdollisuutta, jossa henkilö voisi itse ilmoittaa
tai hakea sukupuolensa vahvistamista väestötietoihin ilman lääketieteellistä selvitystä.
Myös lain täysi-ikäisyyden vaatimusta voisi ryhmän mukaan olla syytä tarkastella sekä
arvioida sukupuolensa vahvistaneiden henkilöiden vanhemmuuden säätämistä. (STM
2015, 2.)
Seta ja Trasek olivat jättäneet eriävän mielipiteen jo STM:n työryhmän väliraporttiin ja se
julkaistiin loppuraportin yhteydessä (STM 2015). Järjestöt kritisoivat liian suppeaksi kaavailtua uudistusta sekä ehdotusten perusteluja. Järjestöjen mukaan hallituksen tulisi toteuttaa sukupuolen vahvistamisen kokonaisvaltainen uudistus itsemäärämisoikeuden pohjalta.
Lokakuussa 2015 eurooppalaiset kattojärjestöt ILGA-Europe ja TGEU, jonka jäseniä Seta
ja Trasek ovat, ilmaisivat pettymyksensä suomalaisen työryhmän esitykseen (ILGA-Europe & TGEU 2015). Tanskan, Maltan ja Irlannin lainsäädäntöuudistusten tuli näiden kansainvälisten tahojen mukaan toimia Suomen esimerkkeinä ja translain uudistuksen hyvinä
malleina.
Translakityöryhmän tehtävänä oli ollut laatia luonnos uudesta translaista hallituksen esityksen muotoon. Järjestöjen kritisoimista puutteista huolimatta luonnos saatiin valmiiksi.
Hallitus ei kuitenkaan vienyt esitystä eteenpäin eduskunnalle ja translakireformi keskeytyi.
Tämän myötä päättyi ensimmäinen aktiivinen yritys lain uudistamiseksi, minkä vuoksi
työni aikarajaus myös päättyy pääasiassa vuoteen 2015.
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Lain uudistuksen pysähdyttyä, kansalaistoimijat muuttivat vaikuttamistyönsä muotoa ja
näyttävät suunnanneen sitä aiempaa enemmän kohti suurta yleisöä. Tätä kuvastaa erityisesti vuonna 2016 lanseerattu Setan ja Trasekin Kuuluu kaikille -kampanja. Amnesty puolestaan jatkoi työtään muun muassa keräämällä allekirjoituksia kesäkuussa 2017 julkaisemalleen vetoomukselle ja nostamalla vaikuttamistyönsä keulaan transmies Sarkis Kupilan.
Kupilan kasvoilla ja kokemusten kautta translakia on tehty tutuksi ja aihetta lähestyttävämmäksi. Väitöskirjani loppuunsaattamisvaiheessa syksyllä 2018 translakia ei kuitenkaan ole
uudistettu ja kansalaistoimijat jatkavat yhä työtään reformin aikaansaamiseksi.

1.3 Tutkimuskysymykset ja työn rakenne

Tutkimuskohteenani oleva Tahdon2013-kampanja ja translakityö kohtaavat ja poikkeavat
toisistaan monin tavoin. Ne kuvastavat tiettynä aikana tehtyä kansalaisvaikuttamista,
vaikka ne samalla peilaavat tätä huomattavasti laajempaa historiallista, kulttuurista ja yhteiskunnallista kehitystä. Väylä näihin keskusteluihin rakentuu tutkimusaineistoni kautta.
Väitöskirjatyöni aikana olen seurannut kansalaisvaikuttamista ja tavannut sitä tekeviä henkilöitä. Ensisijaisena aineistona toimivat Tahdon2013-kampanjaa ja translakityötä tehneiden henkilöiden tuottamat tekstit ja kuvat sekä tekemäni kansalaistoimijoiden haastattelut.
Tekstit olen kerännyt pääosin verkosta Tahdon2013-kampanjan, Amnestyn, Setan ja
Trasekin kotisivuilta. Lisäksi hyödynsin jonkin verran sosiaalisesta mediasta keräämääni
aineistoa. Näin olen saanut kokoon yli 150 erillisestä dokumentista koostuvan materiaalin.
Tekemäni yhdeksän yli tunnin kestänyttä puolistrukturoitua haastattelua puolestaan syventää näkökulmaani siihen, miten tutkimiani keskusteluja on pyritty edistämään ja miksi kansalaistoimijat kokivat tarpeen toimia tavoilla, joilla toimivat. Haastattelut olen tehnyt kansalaistoimijoiden kanssa, jotka ovat aktiivisesti olleet mukana edistämässä Tahdon2013kampanjaa tai translakityötä.
Tutkimusmateriaalin avulla pystyn analysoimaan kansalaistoiminnassa kyseenalaistuvia,
purkautuvia sekä tietysti myös rakentuvia ja vahvistuvia käsityksiä seksuaalisuudesta, sukupuolesta ja suomalaisuudesta, jotka ristesivät translain ja avioliittolain yhteydessä. Luennassani minua auttaa feministinen lähiluku, johon tukeutuen olen purkanut ja avannut
tutkimusaineistoani. Analyyttisena työkaluna käytän polun käsitettä, jonka avulla kokoan
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ja teen näkyväksi muun muassa aineistossani esiintyviä vaikuttamiskeinoja, käsityksiä ja
käsitteitä sekä näiden purkamista.
Tutkimustani ohjaa kolme tutkimuskysymystä:
1. Mitä polkuja kansalaistoimijat rakentavat vaikuttamistyölleen? Analysoin esimerkiksi sitä, miten kansalaistoiminnan kaupallistuminen auttaa ymmärtämään Tahdon2013-kampanjaa ja miten transoikeuksista käytyjen keskustelujen ylikansallisuus näyttäytyy translakityössä.
2. Millaiset subjektipositiot mahdollistuvat kansalaistoiminnassa ja miten eri polut
tuottavat näitä? Tarkastelen muun muassa sitä, keiden ääni kuuluu, ketkä vaikuttamistyössä näkyvät ja keitä siihen sidotaan mukaan sekä minkälaisia kytköksiä Suomen, seksuaalisuuden ja sukupuolen välille rakentuu.
3. Millaista vastapuhetta kansalaistoiminta herättää ja minkälaisia hiljaisuuksia toimintaan liittyy? Pohdin sitä, mitä paikantamieni polkujen ulkopuolelle jää, miten
rodullistetut käsitykset suomalaisuudesta kietoutuvat kansalaistoimintaan ja minkälaisia seuraamuksia poluilla on suhteessa laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin.
Tavoitteenani on ymmärtää sitä, miten kansalaistoimijat ovat tehneet työtänsä, minkälaiset
tekijät vaikuttavat tämän toiminnan muotoutumiseen ja mihin työ johtaa. Nämä työn tulokset ymmärrän laajasti poliittisina, kielellisinä ja kulttuurisina vaikutuksina (Bernstein
2003, 354; della Porta 1999). Tartunkin muun muassa Tahdon2013-kampanjaan ja translakiin kohdistuvaan vastapuheeseen sekä aineistoni hiljaisuuksiin. Pyrin jatkuvasti huomioimaan myös sen, että tutkimukseni kohteet ovat yhtäältä aktiivisia toimijoita, mutta toisaalta kaikki toiminta tapahtuu suhteessa ympäröivään kulttuuriseen ja historialliseen kontekstiin.
Tarkoitukseni on lisätä empiirisen tutkimuksen avulla tietoa seksuaali- ja sukupuolipoliittisten liikkeiden toiminnasta, näihin liittyvien aiheiden ylikansallisesta luonteesta ja mahdollisista kytköksistä suomalaisuuteen. Erityisen kiinnostunut olen siitä, mitä näiden kansalaistoimijoiden puheissa ja teoissa rakentuu ja purkautuu. Pohdin sitä, ketkä pääsevät
näkyviin, keiden ääni kuuluu ja minkälaiset kysymykset siirretään syrjään joko tietoisesti
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tai tiedostamatta. Tämä on tärkeää, sillä itse kansalaistoimintaa vuosia tehneenä tiedän jonkin verran siitä kiireestä ja ulkoapäin asetettujen ehtojen tuomista rajoituksista, joita työhön liittyy. Niiden vaikutuksia pysähtyy kuitenkin varsin harvoin miettimään.
Teoreettinen viitekehykseni rakentuu yhtäältä kulttuurintutkimuksellisen queer- ja transtutkimuksen käsitteiden kautta ja toisaalta politiikan ja sosiaalisten liikkeiden tutkimuksen
varaan. Queerteoriasta ja transtutkimuksesta nousevat käsitteistöt peilaavat käsitystäni tiedon kielellisestä, diskurssiivisesta rakentumisesta sekä sosiaalisesti ja historiallisesti muotoutuneista subjekteista osana erinäisiä merkityskamppailuja. Niiden kautta olen voinut
purkaa auki aineistossani muotoutuvia käsityksiä ja näkyviä tai katoavia subjektipositioita.
Tukeudun myös keskusteluihin intersektionaalisuudesta (Crenshaw 1991; Hill Collins
1998; de los Reyes 2014). Tarkoitan tällä käsitystä erilaisten subjektia määrittävien erojen
päällekkäisyydestä ja risteävyydestä. Lähestyn kuitenkin näitä eroja ja erontekoja nimenomaan sen kautta, miten niitä tuotetaan ja muovataan. Kyse ei ole staattisista kategorioista
vaan sosiaalisesti tuotetuista merkitysryppäistä, jotka vaikuttavat keskusteluihin niin avioliitosta kuin sukupuolen juridisesta vahvistamisesta samaan aikaan, kun nämä keskustelut
vastavuoroisesti vaikuttavat näihin erontekoihin.
Politiikan ja sosiaalisten liikkeiden tutkimuksessa paikannan työni siihen tutkimuskenttään, jolla aiemmat tutkijat ovat tarkastelleet homo- ja lesboliikettä tai lhbti-liikettä sekä
transliikettä (Wickman 2001; Richardson 2015; Juvonen 2015). Hyödynnän esimerkiksi
kirjallisuutta eurooppalaistuneesta24 seksuaali- ja sukupuolipolitiikasta ja sen ylikansallisesta leviämisestä (Kollman 2013; Paternotte 2015a; Ayoub & Paternotte 2014; Kahlina
2015). Tämän avulla voin huomioida Suomen ulkopuolella olevan ja Suomen rajat ylittävän kontekstin, vaikka sekä Tahdon2013-kampanja että translakityö käytännössä toteutettiin juuri Suomessa ja sen toteuttivat suomalaiset kansalaistoimijat. Toisaalta tätä aiempaa
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Eurooppalaistumisella viittaan prosessiin, jossa EU-tason poliittiset linjat, instituutiot, ihanteet ja normit
siirretään tai siirtyvät kohdemaihin ja joissa vastavuoroisesti kohdemaat vaikuttavat eurooppalaiseen keskusteluun (Slootmaeckers ym. 2016a, 5; Radaelli 2003, 30; Featherstone 2003). Vaikutusta tapahtuu siis
ylhäältä alas ja alhaalta ylös (Lombardo & Forest 2012, 11). Eurooppalaistuminen korostaa sitä, ettei lhbtipolitiikan muutoksissa ole kyse vain yksittäisistä maakohtaisista reformeista vaan laajemmasta keskustelusta sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvistä normeista. Tässä prosessissa viralliset väylät ja mekanismit
eli niin kutsut kova säätely tai lait (hard law), kuten sitovat direktiivit, ovat tärkeitä. EU:ssa onkin käytössä
kansainvälisessä mielessä ainutlaatuisia juridisesti velvoittavia sopimuksia koskien homoseksuaalisuuden
dekriminalisaatiota sekä seksuaalivähemmistöihin kohdistuvaa työsyrjintää. Kovan lain mekanismien lisäksi
oleellisia ovat myös hienovaraisemmat, pehmeän säätelyn mekanismit tai ns. pehmeät lait (soft law) (Eräranta & Kantola 2016; Kollman 2009).
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sosiaalisten liikkeiden tutkimusta tarkastellessani on myös käynyt ilmi, kuinka tässä kirjallisuudessa sukupuolta ja seksuaalisuutta yleensä lähestytään huomattavasti staattisempina kategorioina verrattuna poststrukturalistiseen ja konstruktivistiseen tutkimukseen, johon olen queerteoreettisen taustani ansiosta tottunut. Tämä herättikin kiinnostukseni tuoda
näitä keskusteluja osaksi samaa tutkimusta tavalla, jossa voisin hyödyntää molempien vahvoja puolia: sosiaalisten liikkeiden tutkimuksen empiiristä otetta ja queerteoreettista kriittistä katsetta.
Tutkimusanalyysini on jaettu kolmeen päälukuun, jotka teemoittuvat tutkimuskysymyksiäni mukaillen. Ensimmäisessä analyysiluvussa paikannan neljä polkua, joiden avulla keskityn kansalaistoiminnan tekemisen tapoihin. Näiden kautta tuon esiin sen, miten Tahdon2013-kampanja hyödynsi esimerkiksi sosiaalista mediaa ja brändäsi itseään luodessaan
mielikuvaa Tahdon2013-kanslaisaloitekampanjasta niin kutsutulla kaupallistamisen polulla. Kansalaisaloitepolun avulla pohdin sitä, millä tavalla tukeutuminen juuri kansalaisaloitteeseen instituutiona ohjaa kansalaistoimintaa niin ajettavien kysymysten kuin vaikuttamiskeinojen näkökulmasta. Translain kohdalla käsittelen tutkimieni järjestöjen keskittymistä poliittisiin päättäjiin suuren yleisön sijaan valtiota kohti -polulla ja tarkastelen sukupuolen juridista vahvistamista kansainvälisen kehityksen näkökulmasta kansainvälisen
translain polun kautta.
Toisessa analyysiluvussani keskityn subjektipositioihin seuraamalla jälleen neljää aineistoni kautta muovautuvaa eri polkua. Kaksi näistä, kaikkien asia ja tasa-arvoinen Suomi polut, auttavat ymmärtämään Tahdon2013-kampanjaa. Aloitan tarkastelemalla kansalaistoimintaan liittyviä mielikuvia ja kansalaisaloitekampanjassa rakentuneita positioita pohtimalla sitä, kuinka Tahdon2013-kampanjan tekijät näyttäytyivät sekä professionaalisina
asiantuntijoina että pyyteettöminä aktivisteina. Vaikka kampanjan ydinryhmä oli suhteellisen pieni ja keskittyi Helsinkiin, rakennettiin mielikuvaa kampanjan tekijöistä ympäri
Suomea sijoittuvana suurena joukkona. Tämä laajan tekijäryhmän korostamisen keino tasoitti tietä kaikkien asia -polulle, jossa avioliittolain uudistuksen annettiin ymmärtää koskettavan kaikkia eikä ainoastaan niitä pareja, jotka uudistuksen myötä saisivat luvan avioitua. Samalla avioliitto sidottiin nationalistiseen käsitykseen Suomen ja tasa-arvon myyttisestä yhteydestä tasa-arvoinen Suomi -polulla, jolla tarve avioliittolain uudistuksella perusteltiin.
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Siirtyessäni toisessa analyysiluvussani translakityöhön paikannan kasvottomuuden polun
ja ihmisoikeuspolun. Translaissa tutkimani järjestöt eivät muodostaneet samanlaista selkeää kampanjaa, vaan tarkastelen Amnestyä, Setaa ja Trasekia osana koalitiota, jolla oli
yhteinen tavoite, vaikka kukin järjestö toimi itsenäisesti. Julkisessa aineistossani, kuten
järjestöjen lausunnoissa ja kannanotoissa, näiden toimijoiden erilaiset roolit koalitiossa eivät ole nähtävissä. Haastattelujen kautta kuitenkin tuon esiin sen, miten ainakin osa kansalaisaktiiveista katsoi Trasekin edustavan asianosaisina transyhteisöä ja Amnestyn sekä
Setan toimivan liittolaisina tämän yhteisön tukena. Kasvottomuuden poluksi nimeämäni
etenemiskeinon myötä tätä subjektipositioiden jakoa on kuitenkin hankala havaita järjestöjen lausunnoissa tai kannanotoissa. Kasvottomuus johti myös siihen, että transsubjektit
jäivät tutkimassani translakityössä abjektinomaisesti varsin kaukaisiksi sen sijaan, että
olisi ollut mahdollista nähdä ja kuulla henkilöitä, joiden elämään translaki todella vaikutti.
Analyysini toisen osan lopuksi tarkastelen translakityötä tekevien järjestöjen tukeutumista
käsityksiin Suomesta maana, josta muiden tulisi voida ottaa mallia. Valotan tätä lähestymistapaa ihmisoikeuspolun kautta. Kansalaistoiminnan ja suomalaisuuden yhteenkietouman käsittely jatkuu kolmannessa analyysiluvussani. Tahdon2013-kampanjan ja
translakityön vaikutuksia pohtiessani tuon keskusteluun mukaan homonationalismin sekä
kehittämäni trans/nationalismin käsitteet. Pyrin niiden avulla tarkastelemaan esimerkiksi
rodun ja suomalaisuuden kytköksiä suhteessa aineistooni. Tässä analyysini viimeisessä
osassa käsittelen lisäksi sukupuolen moninaisuuden näkymistä tai näkymättömyyttä ja erilaisia vastapuheita, joita translain ja avioliittolain uudistamiseen kohdistui. Väitöskirjani
lopuksi kokoan edellisissä luvuissa tekemäni havainnot ja pohdin tulosten merkityksiä.
Kuten yhteenvedossani tuon esiin, väitöskirjani auttaa ymmärtämään paremmin niitä vaikuttamismahdollisuuksia ja kansalaisvaikuttamisen rajoja, joita seksuaali- ja sukupuolipolitiikkaan sisältyy 2010-luvun Suomessa. Tutkimukseni antaa kattavan kuvan siitä, millä
tavalla ensimmäistä onnistunutta suomalaista kansalaisaloitekampanjaa tehtiin, mutta tuon
mukaan myös kriittisen äänen siitä, kuinka itse kansalaisaloiteinstituutio samalla ohjaa
kansalaistoimintaa. Lisäksi tarkastelen esimerkiksi sitä, miten vallitsevat käsitykset sukupuolesta ja seksuaalisuudesta vaikuttavat kansalaistoimintaan niin keinojen kuin tavoitteiden kautta. Tutkimukseni valottaa samanaikaisia ja varsin erilaisia tapoja edistää sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä poliittisia kysymyksiä 2010-luvulla.
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Empiiristen havaintojeni lisäksi työni teoreettinen merkittävyys on erityisesti kahden varsin erilaisen kirjallisuuden saattamisessa yhteen. Queerteoreettinen ja transtutkimuksen
kriittinen, seksuaalisuuden ja sukupuolen analyyttinen tarkastelu on jäänyt yllättävän vähälle kansainvälisessä politiikan ja sosiaalisten liikkeiden tutkimuksessa. Väitöskirjassani
nämä tutkimusperinteet pääsevät keskustelemaan keskenään, kun tarkastelen sekä kansalaistoimijoiden keinoja vaikuttaa poliittisiin kysymyksiin että niitä subjektipositioita ja
normatiivisia käsityksiä, joita näissä keskusteluissa rakentuu, purkaantuu, vahvistuu tai
kyseenalaistuu.
Ennen kaikkea väitöskirjassani on kuitenkin kyse työstä, joka asettuu osaksi laajempaa
kontekstia jatkaen ja syventäen aiempien tutkijoiden ja kansalaisaktiivien työtä. Tämän
väitöskirjan tarkoitus ei ole vastata tyhjentävästi kaikkiin kysymyksiin, vaan olla osa pitkään jatkunutta keskustelua sukupuolesta, seksuaalisuudesta, nationalismista, meistä ja
heistä, tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta ja oikeuksista.
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2 SEKSUAALI- JA SUKUPUOLIPOLIITTISEN KANSALAISTOIMINNAN TUTKIMINEN

Translakia ja avioliittolakia koskeviin keskusteluihin kytkeytyy näkökulmia, joissa käsitykset niin sukupuolesta ja seksuaalisuudesta kuin suomalaisuudesta sekä kansalaistoiminnasta ja kansalaistoimijoista risteävät. Työni teoreettinen viitekehys rakentuu näin useasta
osa-alueesta. Kiedon yhteen sosiaalisten liikkeiden tutkimuksesta nousevaa kirjallisuutta
intersektionaaliseen lähestymiseen ja jälkistrukturalistisen queerteorian ja transtutkimuksen käsitteisiin. Lisäksi hyödynnän feminististä tasa-arvotutkimusta tuoden esiin tasa-arvotutkijoiden kriittisen ajattelun yhteyttä samaa sukupuolta olevista pareista ja transihmisten oikeuksista käytyihin kiistoihin.
Väitöskirjani kannalta keskeisiä käsitteitä ovat sukupuoli ja seksuaalisuus sekä näihin eri
tavalla kytkeytyvät käsitteet, kuten hetero-, cis- ja homonormatiivisuus sekä homonationalismi. Nämä käsitteet linkittyvät konstruktionistiseen näkemykseen sukupuolen ja seksuaalisuuden sosiaalisesta rakentumisesta. Tällaisessa tutkimuksessa pyritään ymmärtämään sitä, kuinka esimerkiksi seksuaalisuutta tuotetaan ja ylläpidetään (Juvonen 2002, 16).
Jälkistrukturalistisessa ja konstruktionistisessa queerteoriassa sukupuoli käsitetään diskursiivisesti tuotetuksi, kontekstisidonnaiseksi ja muuttuvaksi. Queerteoriaa ei voi tyhjentävästi avata lukijalle, sillä siihen sisältyy lähtökohtaisesti identiteettien ja merkitysten pysyvän luonteen kyseenalaistaminen. Kuten esimerkiksi queerteoreetikko Annamarie Jagose kirjoitti jo vuonna 1996, uhkaa pyrkimys määritellä queerteoria jopa kesyttää sen ja
jähmettää sen tietynlaiseksi (Jagose 1996, 2). Tästä huolimatta queerteoreettista tutkimusta
yhdistää tietyt käsitteelliset työkalut. Filosofi Judith Butlerin sukupuolen performatiivisuuden ajatuksen kautta sukupuoli näyttäytyy jatkuvien merkitysmuutosten tuottamana ilmiönä, jota ei pystytä yksinkertaisesti selittämään biologian avulla (Butler 2006/1990;
1993; Rossi 2010, 23; Hekanaho 2010, 148–149). Sukupuoli ja siihen tiiviissä yhteydessä
olevat käsitykset seksuaalisuudesta ovat muodostuneet performatiivisesti toistotekojen ja
toisintoistojen kautta.
Butlerin viitoittamaa queerteoreettista ymmärrystä sukupuolen ja seksuaalisuuden rakentuneisuudesta on kritisoitu liiallisesta keskittymisestä kielen merkitykseen materian kustannuksella (Jagger 2008, 51). Sukupuolen performatiivisuus ei tarkoita, että sukupuoli
olisi vain sosiaalisesti ja kulttuurisesti rakentunut, vaan ettei esimerkiksi ruumiista ja sen
materiaalisuudesta voida puhua osallistumatta samalla tämän ruumiin diskursiiviseen
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muovaamiseen (Juvonen 2016). Kuten sukupuolentutkija Maija Urponen kirjoittaa, sukupuolta voidaan pikemminkin:
ajatella eräänlaisena koosteena, jossa monenlaiset ulottuvuudet kuten arjen
käytännöt ja niiden monitasoiset tilat, sosiaalinen järjestys, psyykkinen identifikaatio, poliittinen identiteetti, seksuaalinen halu, ruumiin muoto ja sen toiminnot sekä kaikkia näitä koskevat käsitykset vaikuttavat jatkuvasti toinen
toisiinsa. Yhtäältä, elettyjen käytäntöjen näkökulmasta, sukupuoli näyttäytyy
huomattavan epäyhtenäisenä ja monimuotoisena, mutta toisaalta se voidaan
ymmärtää nimenomaan normatiivisena, miehisen ja naisisen välisen kaksinapaisen ja hierarkkisen eron tekemisen ja luokittelun järjestelmänä. (Urponen 2010, 27.)
Queerteorian identiteettien rakentuneisuutta korostavan ja tätä kautta niiden pysyvää luonnetta kyseenalaistavan näkökulman takia queerteoria on myös herättänyt huolta identiteettipoliittisten liikkeiden ja feministisen liikkeen lamaantumisesta. Käsitystä sukupuolen
performatiivisuudesta on myös kritisoitu liiallisesta determinismistä, joka kieltää yksilöltä
oman tahdon ja asettaa hänet alisteiseksi kohtalolle, jota ohjaa ennakolta yhteiskunnan normatiiviset rakenteet. Vaihtoehtoisesti, etenkin sekoittuessaan performanssin käsitteeseen,
performatiivisuus on ymmärretty yksilölle täyttä vapautta suovana ja sosiaaliset rajoitteet
täysin unohtavana teoriana, kuin näytelmänä, jossa sukupuolta esitetään. (Jagger 2008, 18–
19.)
Vaikka näiden käsitteiden ero on välillä häilyvä ja vähemmän kuin ilmiselvä, kuten LeenaMaija Rossi (2015, 39) on todennut, ovat queerteoreetikot kuitenkin toistuvasti painottaneet, ettei sukupuolen performatiivisuudessa ole kyse roolista, joka aamun tullen valitaan
ja jonka alta voitaisiin paljastaa yksilön jonkinlainen todellinen luonne (Butler 1993, 230–
231).25 Performatiivisuus ei siis kuvaa sen enempää täydellisen vapauden illuusiota kuin
subjektien alistamista tilaan, jossa heillä ei katsota olevan toimijuutta lainkaan. Butler kirjoittaakin, että toimijuus on eräällä tavalla näiden välisen paradoksin riivaamaa, ja samalla
tämä paradoksi on toimijuuden mahdollistumisen edellytys (Butler 2004, 3).

25

Antamassaan haastattelussa Butler on kutsunut täyttä vapautta korostavaa tulkintaa ”huonoksi luennaksi” teoriastaan, joka pohjaa vuonna 1990 julkaistuun Hankalaan sukupuoleen (Butler 2006/1990; Kotz
1992, 82).
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Toimijuuden paradoksaalisuuden ymmärtäminen on keskeistä työssäni ja siinä, miten käsitän tutkimieni kansalaistoimijoiden mahdollisuuksia ja rajoitteita vaikuttamistyön tekemisessä. Vaikka performatiivisuuden teoriaan sisältyy ajatus toistoteoista sekä toisaalta
toisin toistamisesta, ymmärretään sukupuoli sen kautta yhtaikaa äärimmäisen säädellyksi
(Butler 2006/1990, 25; Butler 2004, 30). Yhtäältä tutkimani kansalaistoimijat pyrkivät
työllään purkamaan vallitsevia sukupuolittuneita käsityksiä ja normatiivista järjestystä.
Toisaalta, toimijuutensa paradoksaalisen luonteen mukaisesti, heidän toimintaansa rajoittavat nämä vallitsevat käsitykset niin sukupuolesta ja seksuaalisuudesta kuin esimerkiksi
suotavista tai tehokkaista kansalaistoiminnan muodoista. Näin ollen kaikki kansalaistoimijoiden tuottama tieto tuotetaankin suhteessa vallitseviin merkityksiin, käsityksiin, diskursseihin. Tai kuten Butleriinkin vahvasti vaikuttanut ranskalaisfilosofi Michel Foucault kirjoittaa: ”mikään ei voi olla olemassa tietona, jos se ei mukaudu tiettyihin sääntöihin ja
rajoittaviin tekijöihin, kuten esimerkiksi tiettyyn tieteelliseen diskurssiin tietyssä ajassa”
(Foucault 2007/1997, 61, suomennos kirjoittajan).
Edellä mainitsemaani sukupuolen säätelyä voidaan lähestyä esimerkiksi heteronormatiivisuuden kautta. Leena-Maija Rossi määrittää heteronormatiivisuuden angloamerikkalaisessa tutkimuksessa tuotetuksi käsitteeksi, joka kuvaa ”sitä, kuinka puheessa ja ajattelussa
sekä erilaisin muin käytännöin institutionalisoitu heteroseksuaalisuus muodostaa sosiaalisten ja seksuaalisten suhteiden oletusarvoisen, luonnollistetun, ainoan hyväksytyn ja tavoiteltavan mallin” (Rossi 2015, 15, kursiivi alkuperäinen).
Normien ja ihanteiden avulla ylläpidetään sosiaalista järjestystä, josta jotkut hyötyvät
enemmän kuin toiset. Normit eivät ole eksplisiittisiä sääntöjä tai lakeja, vaan ne manifestoituvat sosiaalisissa käytännöissä normalisoiden tietynlaista toimintaa tai olemisen tapaa
(Butler 2004, 41; Rossi 2015, 19–20). Sukupuoli- ja seksuaalinormien ohjaamana Suomessa on esimerkiksi paheksuttu avioeroja, kriminalisoitu homoseksuaalisuus vuoteen
1971 saakka ja steriloitu tiettyjä kansanryhmiä, kuten romaneja, vammaisia ja rikollisia
(Pylkkänen 2012; Mustola 2007; Hietala 2009). Vastaavalla tavalla vallitsevat normatiiviset käsitykset ohjaavat sitä, minkä vuoksi avioliitto oli vuoteen 2017 saakka mahdollinen
vain heteroseksuaalisessa suhteessa oleville pareille ja transihmisten lisääntymiskyvyttömyysvaatimus säädettiin vuonna 2003 voimaan astuneeseen translakiin (Honkasalo 2018
tulossa).
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Sukupuolittuneiden ja seksualisoitujen normien ja normatiivisuuksien luonnollistettua asemaa on pyritty dekonstruoimaan etenkin Butlerin ja Foucault’n poststrukturalistiseen teoretisointiin tukeutuvassa feministisessä ajattelussa. Esimerkiksi heteronormatiivisuuden
kritiikissä kahden sukupuolen, feminiinisen naisen ja maskuliinisen miehen, välistä normalisoitua ja hierarkkisesti arvostetumpaa asemaa kyseenalaistetaan (Rossi 2006). Tätä on
tehty muun muassa osoittamalla käsitteiden ja diskurssien historiallisuus sekä tuomalla
esiin niiden ylläpitämän järjestyksen ja mahdollistamien subjektien suhdetta valtaan (Foucault 1982, 777; Moring 2013, 22; Juvonen 2002, 29; Pulkkinen 1993, 249). Työni asettuu
tämän tutkimusperinteen jatkeeksi.
Heteronormatiivisuuden lisäksi erityisesti homonormatiivisuus on toiminut käsitteenä,
jonka avulla tutkijat ovat tarttuneet seksuaalipoliittisten keskustelujen rakentamiin normatiivisiin mielikuviin homoseksuaalisuudesta. Homonormatiivisuus ymmärretään tutkimuksessa hieman eri tavoin. Esimerkiksi transtutkija Susan Stryker (2006, 7) kritisoi käsitteellä
queerteoriaa homoseksuaalisuuden priorisoimisesta. Lisa Dugganin (2002) kehittelemänä
homonormatiivisuus puolestaan kuvaa tilanteita, joissa homoseksuaalisuutta tai muuta heteronormista poikkeavaa seksuaalisuutta pyritään muovaamaan vastaamaan heteronormia
sen sijaan, että näitä normeja murrettaisiin. Kyse on käytännössä assimilaatiopolitiikkaa
teoretisoivasta käsitteestä.
Jälkikoloniaaliseen teoriaan paikantuva queerteoreetikko Jasbir Puar (2007) on nimenomaan Dugganin työhön tukeutuen kehitellyt teoriaa länsimaisesta islamofobiasta ja rasismista, jolla oikeutetaan imperialistisia asenteita ja toimenpiteitä. Sekä queerteoreetikot että
jälkikoloniaalisen feminismin tutkijat ovat useissa yhteyksissä tarkastelleet kansallisvaltioiden, niiden rajojen ja seksuaalisuuden linkittymistä. Näissä tutkimuksissa on pohdittu
mutta myös kritisoitu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ajavien aktivistien
vaikuttamiskeinoja ja tavoitteita sekä länsimaisen kontekstin hegemonista asemaa keskusteluissa (esim. Haritaworn 2015; Ahmed 2011; Kulpa & Mizielińska 2011; Tauqir ym.
2011).
Puar (2007; 2013) väittää työssään, että ”suvaitsevaisuudesta” ja seksuaalivähemmistöjen
oikeuksista on tullut ase, jota käytetään esimerkiksi Yhdysvaltain terrorismin vastaisessa
taistelussa. Tätä hän kutsuu homonationalismiksi. Homonationalismi on analyyttinen käsite, jonka avulla voi tarkastella valtioiden ja näissä asuvien subjektien muodostumista ja
rakentumista (Puar 2013, 337). Sen avulla Puar on analysoinut sitä, millä tavalla ja miksi
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länsimainen, liberaali, valkoinen seksuaalisubjekti, joka kattaa tietyin edellytyksin myös
homoseksuaalisuuden, nähdään erityisenä. Tämä erityisyys asettuu mittariksi, jota vasten
voidaan tarkastella ja arvostella muita kulttuureja ja joissain tapauksissa perustella sotatoimenpiteitä näitä vastaan. (Puar 2007, 3–7.) Erityisyys toimii rajanvetona, jonka avulla voidaan myös arvioida, ketkä pääsevät valtion rajojen sisäpuolelle ja ketkä jäävät ulos (Järviö
2015; Jenicek ym. 2009).
Homonationalismin käsitteen soveltamistapoja on myös kritisoitu. Esimerkiksi Aleardo
Zanghellinin (2012) mukaan homonatonalismiin nojatuvassa tutkimuksessa on riskinä projisoida rasistisia rakenteita käsiteltäviin tapauksiin sen sijaan, että tutkimuksessa tosiasiallisesti paljastettaisiin tällaisia rasistisia ilmiöitä. Vaikka Zanghellini korostaa, ettei hän kyseenalaista homonationalismin käsitteen mukanaan tuomaa analyyttista lisää, on hän varsin kriittinen sitä kohtaan, miten käsitettä on käytetty valkoisen länsimaisen homo- ja lesboliikkeen kritisoimiseksi. Käsitteen avulla ei kuitenkaan ole tarkoitus osoittaa jonkin sosiaalisen liikkeen aktivistien rasismia. Homonationalismi avaa mahdollisuuden tarkastella
tietynlaisen homoseksuaalisuuden pääsyä osaksi tarjolla olevaa kansallisuutta – minun tutkimukseni tapauksessa osaksi suomalaisuutta – ja kaikkia niitä merkityksiä, joita tähän
kansallisuuteen liitetään, sekä sitä, miten tämä puolestaan vaikuttaa tämän suomalaisuuden
ulkopuolelle jääviin subjekteihin (Puar 2013, 337).
Homonationalismi on kritiikistä huolimatta ja sen huomioiden toimiva tapa käsitteellistää
homoseksuaalisuuden, nationalismin ja rodullistamisen yhteyksiä, ja käsitettä onkin hyödynnetty laajasti (esim. Murray 2014; Puar 2014; Kahlina 2015). Toisaalta kun siirrytään
Puarin käsittelemän yhdysvaltalaisen ja israelilaisen homopolitiikan tarkastalun ulkopuolelle, edellyttää maantieteellinen liikkuminen uudelleenkontekstualisointia eli ajan ja paikan huomioimista. Suomessa homonationalismiin tukeutuvaa tutkimusta on varsin vähän
tarjolla. Analyysia ovat tehneet esimerkiksi Katarina Jungar ja Salla Peltonen (2015; 2016;
2018). Monien ulkomaisten tutkijoiden tapaan Jungar ja Peltonen tarkastelevat homonationalismin avulla tapauksia, joissa eksplisiittisesti käsitellään rodullistettuja subjekteja tai
heihin suoraan linkittyviä aiheita, esimerkiksi turvapaikanhakijoiden tai islamin kautta.
Olen myös itse tehnyt näin tutkimuksessani turvapaikanhausta, homoseksuaalisuudesta ja
kansalaisvaikuttamisesta (Järviö 2015). Väitöskirjassani kuitenkin käännän asetelman toisinpäin ja tarkastelen tapauksia, joissa mistään näistä ei puhuta. Tarttumalla hienovaraisempana ilmenevään ulossulkemiseen oma tutkimukseni syventää tätä aiempaa suomalaista tutkimusta homonationalismista.
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Suomalaisessa ympäristössä homonationalismi tulee ymmärretyksi aineistossani nimenomaan suhteessa mielikuvaan Suomesta tasa-arvon mallimaana, jossa nationalistinen puhe
kietoutuu osaksi seksuaalipolitiikkaa. Toisaalta siirtäessäni katsetta nationalismiin ja transkysymyksiin, analyysi kaipaa laajentamista ja uutta käsitteellistä pohdintaa. Sukupuolentutkija Alyosxa Tudor (2017) käyttää käsitettä transnationalism kirjoittaessaan niin sukupuolitettujen rajojen kuin valtiollisten rajojen ylittämisestä. Tudorin pyrkimyksenä on,
muu muassa Puariin tukeutuen, pohtia transnationalismin erilaisia merkityksiä ja näiden
merkitysten suhdetta toisiinsa (Tudor 2017, 30). Vaikka Tudorin pohdinta on kiinnostavaa,
uhkaa nähdäkseni samaan transnationalismi-käsitteeseen tukeutuminen myös sekoittaa erilaisten rajojen erilaisia ylittämisen muotoja toisiinsa. Puar on puolestaan käyttänyt esimerkiksi käsitteitä trans(homo)nationalism ja transgender homonationalism, mutta kuten
transtutkija Aren Z. Aizura tuo esiin, eivät ne oikeastaan poista sitä sisäänrakennettua oletusta, jossa trans seuraa homoa eikä vaatisi omaa teoretisointiaan tai käsitteistöään (Aizura
2016, 126). Homoseksuaalisuuteen ja homonormatiivisuuteen viittaavan homonationalismin käsitteen soveltaminen transihmisiin uhkaa nähdäkseni jättää näkökulmia huomaamatta. Tarjoankin tilalle trans/nationalismin käsitettä. Homonationalismia muistuttaen
trans/nationalismi viittaa yhtäältä nationalismin, rodullistettujen prosessien ja transpolitiikan kytkeytymiseen. Samalla tuon kuitenkin vinoviivalla näkyviin katkosta, joka näihin
liittyy ja joka nähdäkseni erottaa homo- ja transpoliittisia keskusteluja toisistaan.
Transtutkimus ja kielen moninaisuus
Hetero- ja homonormatiivisuus sekä homonationalismi ovat nimenomaan queerteorian
vaikutuksesta sekä toki myös esimerkiksi feministisessä nationalismin tutkimuksessa ja
feministisessä jälkikoloniaalisessa ajattelussa kehitettyjä teoreettisia työkaluja. Queerteoriasta nousevan käsitteistön lisäksi työni kuitenkin tukeutuu vahvasti transtutkimukseen
(transgender studies).
Transtutkija Susan Stryker erottaa Eurooppa-lähtöisen, positivistisen transilmiöiden tutkimisen (the study of transgender phenomena) 1990-luvulla kehittyneestä postmodernista
transtutkimuksesta, jossa ääneen pääsivät myös transsubjektit itse (Stryker 2006, 12). Jälkimmäinen eli transtutkimus on löytänyt itselleen tilaa sukupuolentutkimuksen yhteydestä,
vaikka sen voidaan väittää olevan yhä marginaalisessa asemassa tämänkin tieteenalan alla.
Tutkija A. Finn Enke kirjoittaakin, että transtutkimuksen tulisi marginaalin sijaan olla su34
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kupuolentutkimuksen ja feministisen tutkimuksen keskiössä. Hänen mukaansa transtutkimus on usein väärinymmärretty käsittämään erittäin spesifiä ihmisryhmää, joiden sukupuolen kokemus poikkeaa merkittävästi valtavirrasta. Sen sijaan transtutkimus tulisi Enkestä ymmärtää jonain, joka koskee kaikkia, sillä sen avulla voidaan paremmin hahmottaa
sitä, miten sukupuolta – kaikkien sukupuolta – tehdään. (Enke 2012a, 2; myös Stryker
2006, 3.)
Vaikka transtutkimus onkin varsin lähellä queerteoriaa epistemologisilta lähtökohdiltaan
ja kriittiseltä otteeltaan, on queerteorian ja transtutkimuksen yhteensopivuutta ajoittain kyseenalaistettu. Queerteorian dekonstruoidessa identiteettien pysyvää luonnetta samaan aikaan kun transihmiset vaativat oikeutta esimerkiksi sukupuoli-identiteettiänsä tukeviin
korjaushoitoihin, ero voi ajoittain tuntua merkittävältä. Toisaalta queerteoriassa keskeisestä on kuitenkin analysoida sukupuoleen ja seksuaalisuuteen kohdistuvaa ulkoapäin tulevaa kontrollointia sekä paljastaa ja kyseenalaistaa hierarkkisia dikotomioita. Oleellista
on erottaa sellaiset normatiiviset käytännöt, jotka mahdollistavat elämisen ja hengittämisen
niistä, jotka rajoittavat tätä elämää. Tämä ei nähdäkseni ole ristiriidassa sen kanssa, että
osa transihmisistä haluaa korjata sukupuoltaan juridisesti, kirurgisesti tai hormonaalisesti.
Esimerkiksi sukupuolentutkija Sanna Karhu onkin osoittanut, kuinka Butler on Undoing
Gender -teoksessaan (2004) siirtynyt aiempaa vahvemmin transmyönteiseen feministiseen
teoretisointiin. (Karhu 2017, 46; Butler 2004, 7–8.)
Transtutkijat ovat myös kritisoineet queertutkijoita homoseksuaalisuuden korostamisesta
ja muiden marginalisoitujen sukupuolittuneiden ilmiöiden osittaisesta sivuuttamisesta
(Stryker 2004; 2006, 7; Wickman 2011, 17). Vaikka queerteoreettisessa tutkimuksessa on
alusta saakka nostettu esiin sukupuolen epänormatiivisia ilmenemismuotoja, ovat nämä
usein toimineet esimerkkeinä muun muassa sukupuolen performatiivisuudesta sen sijaan,
että transsubjektit olisivat todella päässeet ääneen.26
Siinä, missä queertutkimuksessa on niin usein käytännössä päädytty tarkastelemaan seksuaalisuutta – erityisesti lesboja ja homoja – painottuvat transtutkimuksessa sukupuolen
moninaisuus ja sukupuolen normatiivisista ilmaisuista poikkeavat subjektit (Stryker 2004,
214). Transtutkimuksen avulla voinkin syvällisemmin tarkastella translakia huomioiden

26

Näin ei toki aina ole ja Karhun (2017, 44–71) analyysi Butlerin ajattelusta osoittaakin aiemmin vähemmälle huomiolle jääneen transkokemuksen huomioimisen.

35

Nina Järviö

ne keskustelut, joita transaktivistit ja -tutkijat ovat viimeisten vuosikymmenien aikana käyneet kansainvälisesti ja yhä enenevissä määrin myös Suomessa (esim. Irni 2013; Kondelin
2016; Wickman 1999; 2001; 2011; Huuska 2010; Honkasalo 2016; 2018 tulossa).
Yksi keskeinen osa transtutkimusta on sukupuoleen liitetyn käsitteistön pohtiminen. Kuvaavaa on esimerkiksi se, että kansainvälinen vertaisarvioitu transtutkimukseen keskittyvä
Transgender Studies Quarterly -lehti (TSQ) lanseerattiin tuplanumerolla, joka käytännössä oli sanasto transtutkimukseen (Currah & Stryker 2014). Transkäsitteistöön sisältyy
kuitenkin tämän sanaston nopea ja jatkuva muutos (Kähkönen & Wickman 2013, I). Alati
muuttuva termistö on Enken (2012a, 4) mukaan sekä tietoista että tiedostamatonta kurittomuutta. Nähdäkseni se jatkaa queer-käsitteeseen sisältyvää anti-essentialismia samaan aikaan, kun kyse on itselle sopivien kategorioiden etsimisestä (Hekanaho 2010). Siinä, missä
queer on käsitetty identiteettien ulkopuoliseksi, ovat jatkuvasti muuttuvat sukupuolen moninaisuutta heijastavat käsitteet vastaavanlaista kieltäytymistä tiettyihin kategorioihin solahtamisesta.
Akateemisessa kirjallisuudessa tämä käsitteiden muuttuminen on joskus haastavaa yksinkertaisesti tieteenteon hitauden vuoksi. Kuten niin monet transtutkimuksen keskusteluihin
osallistuvat tutkijat ennen minua, myös minä joudun väitöskirjan kirjoittamisen käytäntöjen vuoksi tekemään tiettyjä käsitteellisiä valintoja, joilla kuvaan tutkimiani ilmiöitä tai
tutkimieni kansalaisliikkeiden käsittelemiä subjekteja. Olen pyrkinyt tekemään tämän hyödyntäen queer- ja transtutkimuksen ja -aktivistien käymää laajaa keskustelua käsitteistä
sekä niiden eduista ja haitoista. Samalla olen huomioinut myös sen, että suomen kielessä
käytetyt termit eroavat esimerkiksi englannin kielestä, queer- ja transtutkimuksen hegemonisesta kielialueesta.27
Yksi queertutkimuksessa jatkuvasti toistuva käsite on homoseksuaalisuus ja siitä johdetut
termit, kuten aiemmin mainitsemani homonationalismi ja homonormatiivisuus. Kuitenkin,
kun näitä käsitteitä lähestyy transtutkimuksen kautta, on homoseksuaalisuuden, kuten
myös lesbouden ja biseksuaalisuuden, käyttöä kritisoitu siitä, että niitä päädytään queertutkimuksissakin usein käyttämään stabiileina identiteetteinä, jolloin vahvistetaan binäärisukupuoliajattelua (Stryker 2004, 214; 2006, 7). Nämä mainitut seksuaali-identiteetit perustuvat ajatukseen mies- ja naissukupuolesta, jota joko ollaan tai ei olla ja johon subjektin

27

Transtutkimuksessa vallitsevaa englannin kielen dominoivaa asemaa ja yksikielisyyden yhteyttä jälkikoloniaaleihin rakenteisiin ovat käsitelleet mm. David Gramling ja Aniruddha Dutta (2016).
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seksuaaliset halut joko kohdistuvat tai ovat kohdistumatta. Queerteoreettista tutkimusta tekevät tutkijat ovat kuitenkin usein tiedostaneet tämän ongelman ja pyrkineet huomioimaan
sen työssään samaan aikaan, kun hekin ovat joutuneet hyödyntämään lukijoiden ymmärtämiä käsitteitä (esim. Juvonen 2002, 12). Ilman käsitteitä on mahdoton kirjoittaa.
Käytän käsitteitä kuten homo- ja lesboliike viitatessani historialliseen sosiaaliseen liikkeeseen ja homoseksuaalisuus ja heteroseksuaalisuus analysoidessani sitä, millä tavalla Tahdon2013-kampanjassa sanallistettiin subjektipositioita. Näitä selvästi useammin käytän
kuitenkin käsitettä samaa sukupuolta olevat parit, joka ei oikeastaan ole sen ongelmattomampi, mutta joka on selvästi avioliittoaktivistien itse suosima ja korostaa keskustelun
yhteyttä nimenomaan pariskuntiin ja parisuhteisiin. Kyse ei siis ole kaikista homoseksuaaleista tai kaikenlaisista tavoista olla homoseksuaali. Kannustan kuitenkin samalla lukijoita
jatkuvasti muistamaan käyttämieni käsitteiden jännitteisyyden suhteessa sukupuolen moninaisuuteen, sillä subjektipositiot muodostuvat nimenomaan kulttuurisesti ja kielellisesti
esimerkiksi nimeämisen ja kategorisoinnin kautta (Foucault 1982, 781). Kriittinen suhtautuminen käytettyihin käsitteisiin ja subjektipositioiden rakentumisen tarkastelu onkin tärkeää, sillä kuten tutkija Suvi Ronkainen on todennut, ”[k]un henkilö on asettunut tai asetettu tiettyyn subjektipositioon, hän tulkitsee maailman tältä paikalta käsin, siihen paikkaan
kytkeytyvien metaforien, kerrontatapojen ja käsitteistön sekä tekstuaalisten käytäntöjen
kautta” (Ronkainen 1999, 35).
Transkäsitteistön kohdalla olen joutunut käymään varsin pitkän pohdinnan siitä, mitä termejä hyödynnän. Käsitteillä ja tavoilla käsitteistää sukupuolta voi olla merkittäviä seuraamuksia, minkä vuoksi ei ole yhdentekevää, mihin sanoihin sitoudun väitöskirjassani (esim.
Monro & van der Ros 2017). Englannin kielessä on lukuisia termejä, joihin transihmiset
voivat identifioitua tai jotka kuvaavat heidän kokemuksiaan. Nämä eivät kaikki aina välity
samalla tavalla suomen kielessä.
Transsexual on populaarissa käytössä oleva termi henkilöille, joiden syntymässä määritelty sukupuoli ei vastaa heidän sukupuoli-identiteettiään, mutta käsite viittaa myös nimenomaan henkilöihin, joilla on lääketieteellinen diagnoosi tai jotka toivovat sitä (Enke 2012b,
19; Straube 2014, 23). Tähän ryhmään on yleensä ajateltu kuuluvan niin kutsutut FtM (female-to-male) ja MtF (male-to-female) -henkilöt eli sukupuolibinäärin mukaisesti sukupuolensa korjauttavat henkilöt. Joillekin kyseessä ei toisaaltaan niinkään ole identiteetti,
vaan trans on vaihe, joka on osa henkilön menneisyyttä. Kun niin kutsuttu transition eli
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siirtymä tai sukupuolenkorjaus on saatu valmiiksi, nämä henkilöt eivät välttämättä käytä
itsestään transtaustaa korostavia sukupuolinimityksiä.
Suomen kielessä transseksuaali on vanhentunut käsite, jota esiintyy esimerkiksi juridisissa
teksteissä, mutta jonka käyttöä ei suositella, ja sen käyttö onkin selvästi vähentymässä
(Leino 2016, 452–454). Englannin kielen sex-käsite voi viitata seksiin, seksuaalisuuteen
tai sukupuoleen, kun se suomen kielessä viittaa ainoastaan seksuaalisuuteen. Tämä on aiheuttanut epäselvyyttä kielirajoja ylittäessä. Tutkimuksessani käytän transseksuaali-käsitettä ainoastaan viitatessani suoraan translain viralliseen nimeen, jossa tuo käsite ilmenee.
Transgender-käsite on yhdistetty transaktivisti Virginia Princeen. 1980-luvulla Prince viittasi tällä subjekteihin, jotka asettuivat johonkin binäärisukupuolesta toiseen korjaavien
transsukupuolisten (transsexual) ja ajoittain toisille sukupuolille kulttuurisesti koodattuja
vaatteita käyttävien transvestiittien välille (Ekins & King 2006, 13). Jaottelua transhoitoja
korostavan transsexual-käsitteen ja siitä irroitetun transgenderin välillä on kuitenkin kritisoitu ja jaon essentialisoivaa luonnetta kyseenalaistettu (esim. Straube 2014, 23). Leslie
Feinbergin (2006/1992) katsotaan muuttaneen transgender-käsitteen käyttöä vuonna 1992
julkaistussa pamfletissaan Transgender Liberation: A Movement Whose Time has Come.
Susan Strykerin mukaan Feinberg muovasi transgenderiä substantiivista adjektiiviksi. Käsitteestä muodostui eräänlainen kattokäsite kaikille niille, jotka tavalla tai toisella erosivat
sukupuolensa tai sukupuolen ilmaisunsa vuoksi normista. (Stryker 2006, 4.)
Transgender-käsitteen synnyllä on todettu olleen merkittävä vaikutus transyhteisön politisoitumisessa ja se yhdistetäänkin usein poliittiseen transliikkeeseen (Broad 2002; Murib
2015; Enke 2012b, 18). Tänä päivänä transgender toimii yhä sateenvarjokäsitteenä, joka
suomeksi voisi kääntyä ’transsukupuolinen’, ’transihminen’ tai ’transhenkilö’, mutta sillä
voidaan myös tarkoittaa nimenomaan henkilöitä, jotka eivät istu dikotomiseen mies–naisjatkumoon vaan ilmaisevat sukupuoltaan tämän binäärin ulkopuolelta. Suomen kielessä
sukupuolibinäärin ulkopuolelle identifioituville on kuitenkin vakiintumassa muunsukupuolisuus-käsite (Leino 2016, 458). Muunsukupuolisuuden esiinmarssi on tapahtunut
aivan viime vuosina, sillä vielä vuonna 2013 Suomen queer-tutkimuksen seuran transteemanumerossa käytettiin transgender-käsitettä tässä merkityksessä (Tainio 2013; Kähkönen
& Wickman 2013, I).
Kun transgender merkitsee ajoittain sukupuoli-identiteettiä, angloamerikkalaisella kielialueella on lisääntynyt kirjoitusasu trans* tai pelkkä trans. Asteriskin tarkoitus on jättää
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sanan loppuosa avonaiseksi, mikä mahdollistaa kaikenlaiset variaatiot sen alle (Tompkins
2014; Halberstam 2018, 50). Asteriskin käyttöä näkyy jonkin verran myös suomalaisten
transtutkijoiden käyttämänä (esim. Tainio 2013), mutta olen itse päätynyt jättämään sen
pois, sillä se ei ole vakiintunut suomenkieliseen keskusteluun. Nähdäkseni käyttämäni
transihmisyys, sukupuolen moninaisuus tai pelkkä trans kuvastavat yhtä lailla niitä lukemattomia eri tapoja, joilla (trans)sukupuolen moninaisuus voi ilmetä.
Lisäksi on todettava, ettei kaikille englannin kielialueella käytössä oleville, sukupuolen
moninaisuutta ilmaiseville termeille ole olemassa vakiintuneita suomen kielen käsitteitä.
Tällaisia ovat muun muassa demigender, genderfluid, genderqueer tai gender non-conforming.28 Esimerkiksi vuonna 2016 julkaistussa Opetushallituksen oppaassa uudistetun tasaarvolain vaatimusten soveltamisesta peruskouluissa käytetään käsitettä sukupuolen epätyypillinen ilmaisu (Jääskeläinen ym. 2015). Queertutkija Leena-Maija Rossi (2017, 6) on
puolestaan käyttänyt sukupuolisopeutumattomuutta, minkä näen vastaavan paremmin käsitettä gender non-conforming sen toiminnallisuuteen viittavan subjektiuden vuoksi. Termi
vaikuttaa kattavan muunsukupuolisuuden, mutta on tätä laajempi käsite, mikä voi myös
pitää sisällään esimerkiksi sukupuolettomat henkilöt. Toisaalta on syytä pohtia, onko sukupuolisopeutumattomuus ymmärrettävissä ennemmin tekona kuin olotilana tai identiteettinä, verbinä substantiivin sijaan. Koska käsite kuitenkin on vakiintumaton enkä ole törmännyt siihen transaktivistien käyttämänä, en käytä sitä työssäni, vaikka se onkin mielenkiintoinen suomennos.
Vaikuttaa siltä, että englannin kielessä keskustelut sukupuolen moninaisuudesta ja rakentuneisuudesta ovat johtaneet sanaston lisääntymiseen tai jopa pirstaloitumiseen. Sukupuolta kuvaavien käsitteiden kirjossa on tultu varsin kauas 1990-luvun alusta, jolloin
queerteoria syntyi kritisoimaan yhteiskunnan heteronormatiivisuutta ja jakoa miehiin ja
naisiin (Rossi 2017, 11). Suomen kielessä on puolestaan havaittavissa enemmin yleistävien
kattokäsitteiden käyttöä, jossa subjektit katoavat transihmisten, transhenkilöiden, sukupuolivähemmistöjen tai sukupuolen moninaisuuden kaltaisten sateenvarjokäsitteiden alle.
Poikkeuksena tähän pidän muunsukupuolisuuden ja sukupuolettomuuden käsitteiden esiin
nousua (esim. Järvenpää 2016; Aula 2017; Rossi 2017, 2).

28

Demigender viittaa osittaiseen tai puolittaiseen identifioitumiseen johonkin sukupuoleen. Esimerkiksi
demityttö on henkilö, joka osittain kokee olevansa tyttö. Genderfluid viittaa liukuvaan sukupuoli-identiteettiin. Genderqueer on yleensä ymmärettävissä kattokäsitteenä ei-binäärisille sukupuolille ja se muistuttaa muunsukupuolisuuden käsitettä.
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Käyttämäni transkäsitteistön yhteydessä on lopuksi vielä nostettava esiin cis-sukupuolisuus. Cis-sukupuolisuus on transtutkimuksessa ja -aktivismissa kehitetty käsite kuvaamaan henkilöitä, joiden syntymässä määritelty sukupuoli on yhdenmukainen heidän kulttuurisesti sukupuolitettujen kehollisten piirteidensä ja sukupuolen ilmaisunsa sekä heidän
henkilökohtaisen sukupuolikokemuksensa kanssa. Käsitteen avulla voi kuvata sukupuolitettuja rakenteita ja näiden sisällä olevia valtapositiota, jotka tuottavat etuoikeuksia sukupuolen suhteen.
Cis nimeää ja käsitteellistää olemassa olevaa rakenteellista vastakkainasettelua, normatiivisia hierarkioita, jotka ovat aiemmin jääneet analyyttisen keskustelun ulkopuolelle hiljaisuuden turvin (Enke 2012c, 65–66). Kyse on näkyväksi tekemisestä. Samalla, kun nimeäminen tehdään, on mahdollista lähemmällä tarkastelulla huomata, kuinka hataralla pohjalla
normatiivinen (cis-)sukupuoli on (Enke 2012c). Tässä mielessä cis muistuttaa sitä, millä
tavalla heteroseksuaalisuus aikoinaan käsitteellistyi homoseksuaalisuuden kautta (Foucault 1998/1976).
Cis on tuonut transtutkimuksen käsitteistöön myös cis-normatiivisuuden. Heteronormatiivisuuden rinnalla cis-normatiivisuden avulla voidaan analysoida sukupuolittuneiden rakenteiden ylläpitoa. Siinä, missä heteronomatiivisuus avaa heteroseksuaalisuuden normalisointia ja sitä, miten heteroseksuaalisen halun kuvitteleminen ylläpitää sukupuolen jakautumista maskuliinisiin miehiin ja feminiinisiin naisiin, cis-normatiivisuus purkaa esimerkiksi tiettyjen ominaisuuksien tai kehonpiirteiden yhdistämistä yksilön sukupuoleen.
Cis-normatiivisuus paljastaa oletuksen, jonka mukaan cis-sukupuoli käsitetään oletettuna
ja normaalina, kun kaikki tästä poikkeava nähdään epänormaalina. Käsitteen avulla onkin
tarkoitus osoittaa, ettei ole olemassa ”normaalia” tai ”luonnollista” sukupuolta ja näistä
poikkeavia (trans)sukupuolia. On vain hegemonisen sukupuolijärjestelmän hyväksymiä ja
hylkäämiä kehoja ja sukupuolikokemuksia sekä sukupuolisidonnaisesti ymmärrettyjä ruumiinosia. Yhdistämällä queerteoreettisen heteronormatiivisuuden ja transtutkimuksesta
nousevan cis-käsitteen voi myös puhua heterocis-normatiivisuudesta. Tällöin on mahdollista samanaikaisesti tarkastella niin hegemonisia käsityksiä seksuaalisuudesta kuin sukupuolittuneita valtarakenteita sukupuolidikotomiaa laajemmin (ks. Worthen 2016).
Edellä esittelemäni käsitteistön laajuus ja muuntautuminen ovat osoitus siitä jatkuvasta
työstä, jota transtutkimuksen ja -aktivismin piirissä tehdään. Joillekin se on myös aktiivista
vastarintaa pysyviä identiteettikategorioita vastaan. Transtutkimus haastaa ja syventää
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nähdäkseni hedelmällisellä tavalla queertutkimusta. Susan Stryker (2004) onkin kutsunut
transtutkimusta queerteorian ilkeäksi kaksoseksi. Tässä väitöskirjassani olen päätynyt
käyttämään käsitteitä transhenkilö tai transihmiset viitatessani henkilöihin, joiden sukupuoli ei vastaa heille syntymässä määriteltyä sukupuolta ja jotka eivät ole intersukupuolisia. 29 Cis-sukupuolisuuden käsitän yllä esittämäni määritelmän mukaisesti valtapositiona.
Sukupuolivähemmistö ja sukupuolen moninaisuus -käsitteitä hyödynnän kirjoittaessani
niin transihmisisistä, sukupuolettomiksi identifioituvista kuin intersukupuolista henkilöistä. Viitatessani nimenomaan binäärisukupuolijaon ulkopuolella oleviin henkilöihin
käytän käsitettä muunsukupuolisuus. Nämä käsitteet auttavat mielestäni tällä hetkellä parhaalla tavalla avaamaan niitä kysymyksiä, joita tässä työssäni käsittelen.

2.1 Yhteenkietoutuvat erot

Siitä huolimatta, että sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä käsityksiä voidaan pitää sosiaalisesti rakentuneina, performatiivisten toistotekojen tuotoksina, joilla uusinnetaan tiettyjä cis- ja heteronormatiivisuuteen liittyviä valtarakenteita, määrittävät nämä kategoriat
myös käytännössä ihmisten todellisia elämiä ja niillä on todellisia, materiaalisia vaikutuksia, kuten trans- ja queertutkijat ovat useasti tuoneet esiin (Stryker 2006; Butler 2004). Ja
kuten esimerkiksi feministisen jälkikoloniaalisen tutkimuksen kirjoittajat, mustan feminismin ajattelijat ja intersektionaalisen feminismin teoreetikot ovat toistuvasti osoittaneet, sukupuoli ja seksuaalisuus risteävät aina myös muiden erojen kanssa (Moraga & Anzaldua
1981; Crenshaw 1991; Hill Collins 1998).
Myös erojen yhteenkietoumilla on konkreettisia vaikutuksia. Transihminen ei ole koskaan
vain transihminen eikä homoseksuaali yksinomaan homoseksuaali. Sukupuolen ja seksuaalisuuden lisäksi näiden subjektien elämää muovaavat ja niihin vaikuttavat esimerkiksi
rodullistetut valtarakenteet, luokka, koulutus, kieli, kansalaisuus, ikä, vammaisuus ja uskonto (Urponen 2010; Soronen 2011; Härkönen 2016; Vuola 2015). Vastaavasti nämä rakenteet sukupuolen ja seksuaalisuuden lisäksi vaikuttavat tutkimaani kansalaisvaikuttamistyöhön.

29
Intersukupuolisuus.fi-sivuston mukaan intersukupuolisuus on ”synnynnäinen tila, jossa yksilön fyysiset
sukupuolta määrittelevät ominaisuudet eivät ole yksiselitteisesti (cis)naisen tai (cis)miehen” (lisäykset sulkeissa kirjoittajan).
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Intersektionaalisuudessa on kyse erilaisten valtapositioiden samanaikaisuudesta, jota on
kuvattu risteyksenä, jossa erilaiset subjektia määrittävät kategoriat kohtaavat ja vaikuttavat
(Rossi 2010, 35; 2015, 92; Härkönen 2016, 15; 20). Näissä risteyksissä muodostuu ulossulkemista, alistamista ja sorron erilaisia muotoja (Hill Collins & Bilge 2016, 2; Karkulehto ym. 2012, 17; Davis 2008, 68).
Keskustelua siitä, miten erilaisiin kategorioihin tai positioihin tulisi suhtautua tai tulisiko
jonkin tai joidenkin niistä olla ensisijaisia, on käyty myös pohjoismaisessa feministisessä
tutkimuksessa. Olisiko esimerkiksi sukupuolen syytä olla kaiken feministisen tutkimuksen
keskiössä, johon muita kategorioita peilataan? Toisaalta intersektionaalisuuden käsite
muotoutui nimenomaan mustien feministien ajattelussa jatkaen pitkään käytyä keskustelua
siitä, kuinka rodullistetut naiset ovat jääneet valkoisten feministien ja anti-rasististen diskurssien väliin joutuen kummankin marginaaliin (Truth 1997/1851; Davis 2008, 68;
Crenshaw 1991). Tämän vuoksi voidaan oikeutetusti pohtia, uusintaako käsitteen siirtäminen pois nimenomaan rodun ja rasististen käytäntöjen käsittelystä eräällä tavalla kolonialistista vallankäyttöä (vrt. Mohanty 2013).30
Intersektionaalisuuden käsitteen lisäantia on ajoittain jopa kyseenalaistettu (Lykke 2003a;
2003b; 2005; Carbin & Thornhill 2004; Staunæs & Søndergaard 2011, 46–47). Kathy Davis (2008) kuitenkin kirjoittaa, että käsitteeseen kohdistuvasta kritiikistä huolimatta, intesektionaalisuuden avoimuus ja jopa tietynlainen epämääräisyys ovat päinvastoin sen etu.
Nämä nimenomaan tekevät intersektionaalisuudesta muuntautumiskykyisen analysoimaan
monimutkaisia valtahierarkioita. Käsitettä käytetäänkin monin eri tavoin (Hill Collins &
Bilge 2016, 2; Cho ym. 2013). Sen vaikutus tutkimukseen vaihtelee sen perusteella, ymmärretäänkö se esimerkiksi metodologisena lähestymistapana vai näkökulmana tai kehyksenä (esim. Karkulehto ym. 2012; Härkönen 2016, 14).
Queerteoreettisesti suuntautuneessa tutkimuksessa intersektionaalisuuden huomioiminen
on lisääntynyt merkittävästi. Tämä on muovannut samalla queerteoreettista kirjallisuutta.
Kaisa Ilmonen (2011, 1) onkin kirjoittanut, ettei intersektonaalinen queerteoria ”enää erota
seksuaalisuutta omaksi alueekseen, vaan sitä [seksuaalisuutta] on tarkasteltava suhteessa

30
Mohanty kirjoittaa siitä, miten hänen ajatuksiaan teksteissä Under Western Eyes ja Under Western Eyes:
Revisited on käytetty hyväksi hegemonisessa feministisessä tiedontuotannossa. Mohanty kirjoittaa: ”Radical theory can in fact become a commodity to be consumed; no longer seen as a product of activist scholarship or connected to emancipatory knowledge, it can circulate as a sign of prestige in an elitist, neoliberal
landscape” (Mohanty 2013, 971).
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muihin yhteiskunnallisiin instituutioihin – niihin valmiiksi sisään rakennettuna.” Vastaavasti on todennut queertutkija Leena-Maija Rossi (2015), joka lähestyy intersektionaalisuutta suhteisuuden kautta. Rossin mukaan käsittämällä intersektionaalisuuden erilaisten
erojen ja hierarkioiden suhteiden kautta voidaan välttää yksi intersektionaalisuuden kompastuskivistä eli erojen essentialisointi.
Olen samaa mieltä tutkijoiden kanssa, jotka ovat päätyneet hyödyntämään käsitettä, että
intersektionaalisella lähestymisellä on annettavaa. Käsitteen käyttöä on kuitenkin pohdittava aina suhteessa omaan tutkimukseen samalla, kun varotaan kadottamasta siihen alusta
saakka keskeisesti sisältynyt muutoksen tavoittelu. Ruotsalaisen sukupuolentutkija Paulina
de los Reysin tavoin väitän, että intersektionaalisuuden anti tulee nimenomaan sosiaalisen
konstruktivismin kautta. Koska tämä näkökulma tarkoittaa sitä, ettei sosiaalinen todellisuus ole pysyvä vaan jatkuvassa muutoksessa, on tarvittaessa voitava muovata niitä kategorioita, joita kussakin projektissa tai tilanteessa analysoidaan. (de los Reyes 2014, 138.)
Vastaavalla tavalla käsitän tutkimieni kansalaistoimijoiden työn puheteoiksi, joissa näitä
kategorioita tuotetaan ja puretaan. Kyse ei siis ole staattisista merkityksistä vaan kuten
sukupuolikin, myös käsitykset luokasta, vammaisuudesta ja kyvykkyydestä tai esimerkiksi
uskonnosta, etnisyydestä ja rodusta muuttuvat.
De los Reyesin ajatusta seuraten nostan väitöskirjassani esiin tietyt eronteot tai kategoriat
ja jätän toiset pois. Intersektionaalisen näkökulman kautta tarkastelen sitä, miten näitä käsitteitä muovataan ja puretaan. Kyse on myös tutkimuksentekoon liittyvistä käytännön
asettamista rajoitteista. Yhdessä tutkimuksessa on mahdotonta analysoida kaikkea, jolloin
aineiston, teorian, tutkimuskysymysten sekä myös tutkijan subjektiivisen luennan myötä
intersektionaalisenkin analyysin kohteeksi tulee nostetuksi tiettyjä kategorioita. Lähilukemalla aineistoani olenkin tarkastellut sukupuolen ja seksuaalisuuden lisäksi erityisesti suomalaisuuden rakentumista ja linkittymistä valkoisuuteen. Myös uskonto nousee keskusteluun Tahdon2013-kampanjan yhteydessä (Järviö 2017).
Suomi ja suomalaisuus näkyvät vahvasti avioliittolaista käydyssä debatissa, jossa keskustelu kietoutuu erityisesti nationalistiseen käsitykseen tasa-arvosta suomalaisuutta määrittävänä erityispiirteenä (Kantola ym. 2012b, 23; Jauhola 2012). Suomi mielletään jo tasaarvoiseksi, mikä voi hidastaa tai jopa estää todellisiin tasa-arvo-ongelmiin tarttumista (Julkunen 2010, 257). Vaikka aiempi suomalainen feministinen nationalismintutkimus on keskittynyt tarkastelemaan sukupuolta binäärisen nais–mies-jaon kautta (esim. Urponen 2010;
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Gordon ym. 2002; Koivunen 2012), kansakunnan merkitys näkyy myös sukupuolen moninaisuudesta käydyissä keskusteluissa translain yhteydessä.
Ajatus Suomesta tasa-arvon mallimaana ja edelläkävijänä risteää aineistossani sukupuolen
ja seksuaalisuuden kanssa ja luo rajoja kansalaistoiminnalle. Sukupuolen ja nationalismin
onkin todettu kietoutuvan toisiinsa esimerkiksi avioliitossa, mutta kuten Patricia Hill Collins (1998) on osoittanut, perhe on sukupuolen ja nationalismin lisäksi rodullistettujen käsitysten läpivalaisema. Perhe linkittyy lisääntymiseen ja siihen, keiden halutaan lisääntyvän ja keiden ei.
Rodullistettujen rakenteiden taustalla voidaan nähdä kolonialismin historia ja sen yhä jatkuvat vaikutukset. Diana Mulinari, Suvi Keskinen, Kuura Irni ja Salla Tuori (2009) ovat
kuvanneet pohjoismaista suhdetta kolonialismiin kolonialismin liittolaisuuden tai osallisuuden käsitteellä (colonial complicity). Tällä he pyrkivät avaamaan sitä, miten kolonialismi ja sen jälkeiset valtasuhteet, epistemologia ja arvot ovat vaikuttaneet pohjoismaiseen kontekstiin siitä huolimatta, ettei näillä valtioilla välttämättä ole selkeää kolonialistista hallitsijahistoriaa. (Mulinari ym. 2009, 1–3; Vuorela 2009; Urponen 2010, 278–279;
myös Rastas A 2012, 90.)31
Nähdäkseni kolonialismin liittolaisuus kuvaa käsitteenä toimivalla tavalla sitä, miten suomalaisuuden suhde rodullistettujen ryhmien ja kansakuntien hierarkkista eroja korostavaan
ideologiaan eroaa esimerkiksi kolonialististen suurvaltojen kuten Ranskan, Espanjan tai
Ison-Britannian historiasta. Tämän ymmärtämiseksi on tunnistettava aiemmat käsitykset,
joissa suomalaisuus yhdistettiin esimerkiksi mongolisuuteen ja rajattiin kehittyneempänä
pidetyn valkoisen eurooppalaisen ”rodun” ulkopuolelle (Kilpeläinen 1985, 169). Suomalaisuuden modernia historiaa onkin kuvastanut tarve osoittaa Suomen kuuluvan länteen
korostamalla kansakunnan valkoisuutta ja erottautumalla idästä (Urponen 2010, 100; Rastas A 2012, 90; Tallgren 1985, 403–404). Suomalaisuuden kautta merkittäväksi analyyttiseksi käsitteeksi tutkimuksessani nouseekin valkoisuus.
Tutkija Sara Ahmed kuvaa valkoisuutta jatkuvana erontekona, jonka kautta rakentuu normatiivisia ja rodullistettuja kehoja (Ahmed 2007). Valkoisuus on mautonta, hajutonta ja
näkymätöntä. Sen normatiivinen asema mahdollistaa siihen liittyvän hiljaisuuden ja tekee

31
Toisaalta käsitettä voidaan kyseenalaistaa siitä, että se myös vahvistaa käsitystä siitä, ettei esimerkiksi
Suomella olisi kolonialistista historiaa. Tämän ajatuksen saamelaistutkijat ovat kyseenalaistaneet ja osoittaneet vääräksi. (Knobblock & Kuokkanen 2015; ks. Vuorela 2009, 21.)
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ei-valkoisista kehoista näkyviä äärimmäisyyteen saakka. (Vuolajärvi 2014, 272–273;
Frankenberg 1993.)
Valkoisuudella ei viitata väriin vaan valtapositioon, joka manifestoituu yleensä nimeämättömänä hiljaisuutena ja linkittyy keskusteluihin rodullistamisesta ja rasismista (Ahmed
2007, 159; Bremer 2010, 105; 107).32 Rodullistamisen käsite toimii peilinä valkoisuudelle.
Se kytkeytyy historialliseen tieteelliseen rasismiin sekä nykypäivän kulttuuriseen rasismiin, jossa Euroopan ulkopuoliset subjektit näyttäytyvät toisina ja hierarkkisesti alempiarvoisina (Keskinen & Andreassen 2017, 65; Mulinari ym. 2009, 4; Vuolajärvi 2014, 264).
Kuten Mulinari, Keskinen, Irni ja Tuori kirjoittavat, rodullistamisen voi ymmärtää ”eroa
rakentavana ja stabilisoivana prosessina” (Mulinari ym. 2009, 4). Tämän prosessin ymmärtäminen auttaa analysoimaan Tahdon2013-kampanjaa ja translakityötä.

2.2 Sosiaalisten liikkeiden tutkimus

Seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuolen moninaisuuteen keskittyvää kansalaisvaikuttamista on Suomessa tarkasteltu muun muassa historiallisesta (Mustola 2007), sosiologisesta (Wickman 2001; 2011) ja lainsäädännöllisestä (Rydström & Mustola 2007; Sorainen 2005) näkökulmasta. Kansainvälisessä queerteoreettisessa sukupuolentutkimuksessa
aihe on ollut läsnä alusta saakka. Ensinnäkin queer on lähtökohtaisesti liikkunut akatemian
ja aktivismin välillä. 33 Toisekseen queertutkimuksen tarkastelun kohteeksi ovat usein valikoituneet nimenomaan nämä sosiaaliset liikkeet ja niiden edellytysten teoretisointi ja analysointi. (Esim. Butler 2004; Richardson 2005; 2015; Duggan 2004; Weeks 2015.)
Sosiaaliset liikkeet ovat sosiaalisia prosesseja, jotka muodostuvat mekanismeista, joiden
kautta toimijat osallistuvat kansalaistoimintaan. Näitä mekanismeja sosiaalisten liikkeiden
tutkijat Donatella della Porta ja Mario Diani tunnistavat kolme. Ensiksi sosiaalisten liik-

32
Toisaalta Suvi Keskinen (2014a, 145) on kirjoittanut normatiiviseen valkoiseen maskuliinisuuteen yhdistetyn hiljaisuuden murtumisesta mm. rodullistettujen feministien tekemän työn kautta. Normatiivisen valkoisuuden paljastuminen ei kuitenkaan merkitse hegemoniseen valkoisuuteen tai maskuliinisuuteen kytkeytyvän vallan automaattista murtumista.
33
Queerteorian ja queeraktivismin välistä yhteyttä on käsitelty toistuvasti queerteorian syntyä käsittelevässä kirjallisuudessa. Akateemisten ajattelijoiden, kuten Judith Butlerin ja Eve Kosofsky Sedgwickin sekä
toisinaan myös esimerkiksi Michael Warnerin ja Lee Edelmanin rinnalle nostetaan yleensä aktivistiryhmät
ACT UP ja Queer Nation (esim. Hekanaho 2010; Kornak 2015; Brown 2015).
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keiden kautta toimijat osallistuvat konfliktoituneeseen tilanteeseen, jossa on selkeät vastapuolet. Toiseksi toimijat ovat osa tiheää sosiaalista verkostoa. Kolmanneksi osallistujat
jakavat tietyn sosiaalisen identiteetin. Yksi järjestö tai kampanja ei kuitenkaan ole liike,
vaan yhdessä muiden järjestöjen, organisaatioiden ja yksittäisten toimijoiden kanssa se
muodostaa verkoston, jolla on yhteisiä päämääriä ja jonkinlainen löyhä yhteinen identiteetti, jolloin voidaan puhua sosiaalisesta liikkeestä. (della Porta & Diani 2006, 20–22.)
Sosiaaliseen liikehdintään lukeutuvat kansalaisjärjestöt ja erilaiset kansalaisaktiivien kampanjat tai verkostot asettuvat julkisen ja yksityisen sektorin ulkopuolelle. Voittoa tavoittelemattomina yleishyödyllisinä toimijoina ne ovat osa kolmatta sektoria ja irrallisia niin
suurista poliittista puolueista kuin ammattiyhdistysliikkeestä (Laitinen & Taavetti 2016,
57; Della Porta & Diani 2006, 1). Lisäksi liikkeet on nähtävä osana tiettyä historiallista
kontekstia, minkä vuoksi niiden muotoutuminen, toimintatavat, käyttämä kieli, hyödyntämät vaikuttamiskeinot ja vaatimat tavoitteet vaihtelevat.34
Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa ajavaa sosiaalista liikettä kutsutaan etenkin
2000-luvulle asettuvassa tutkimuksessa yleensä lhbti-liikkeeksi. Politiikan tutkijoiden
kiinnostus tätä liikettä kohtaan on viimeisen vuosikymmenen ajan lisääntynyt huomattavasti. Erityisesti samaa sukupuolta olevien parien parisuhteiden virallistamiseen liittyvät
kysymykset ovat päässeet osaksi tutkimusta (Kollman 2007; 2013; Paternotte 2015a;
Ayoub 2015, 219; Fernández & Lutter 2013). Sukupuolen juridista vahvistamista ja Suomen translakia vastaavan lainsäädäännön tutkimusta on huomattavasti vähemmän tarjolla.
Lhbti-liike-nimityksestä huolimatta politiikan tutkimuksessa on havaittavissa selkeä keskittyminen homoseksuaalisuuteen esimerkiksi transkysymysten sijaan (esim. Ayoub 2014;
2016). Onkin syytä pohtia, milloin tutkimuksessa voidaan käyttää nimitystä lhbti-liikkeestä, joka viittaa varsin moninaiseen ihmisryhmään ja erilaisiin poliittisiin kamppailuihin. Milloin tulisi puhua erikseen transliikkeestä tai homo- ja lesboliikkeestä tai milloin
olisi syytä puhua esimerkiksi avioliittoliikkeestä? Mikä taas on queerliikettä?
Liikkeen etuliitteeksi yhdistetyt kirjaimet vaihtelevat runsaasti ja eri kombinaatioita on
toistuvasti kritisoitu pois jäävien kirjainten myötä tapahtuvasta ulossulkemisesta. Siksi on
mahdollista nähdä varsin pitkiä yhdistelmiä, jotka pyrkivät mahdollistamaan kaikenlaiset
erilaiset sukupuolen ilmaisun muodot sekä sukupuoli- ja seksuaali-identiteetit. Nopeasti
34

Monimuotoisuus on nähtävissä myös siinä, miten erilaisista metodologisista lähtökohdista sosiaalisia liikkeitä lähestytään (della Porta 2014a)

46

Polkuja suomalaiseen tasa-arvoon?

muuttuvan käsitteistön vuoksi lopullista kattavaa yhdistelmää ei kuitenkaan voida saada
aikaan.
Kirjainyhdistelmän ulossulkevan luonteen lisäksi on käyty kiistaa ja tuotu esiin kirjainten
järjestyksen vahvistamat liikkeen sisäiset hierarkiat eri ryhmien välillä. Kirjaimia on myös
kritisoitu niiden identiteettejä segmentoivasta taipumuksesta ja länsimaiseen käsitteistöön
sitoutumisesta (Richardson & Monro 2012, 41–43; Monro 2010).
Kirjoitan työssäni seksuaali- ja sukupuolipoliittisesta liikkeestä tai seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuolen moninaisuuteen keskittyvästä liikkeestä. Tällä rajaan pois sellaista
kansalaisvaikuttamista, jossa keskitytään vertaistukeen tai esimerkiksi varainkeruuseen.
Käytän myös käsitettä lhbti-liike silloin, kun katson sen parhaalla mahdollisella tavalla
kuvaavan käsittelemääni sosiaalista liikettä sen laajassa muodossa. 35 Edellä mainituista
ongelmista huolimatta tämä nimenomainen käsite on vakiintunut niin tutkimuskirjallisuudessa kuin kansalaistoimijoiden puheessa vaikka kirjaimet ja niiden järjestys hieman vaihtelevatkin.
Edellä mainittujen lisäksi käytän transliikkeen käsitettä kuvaamaan nimenomaan sitä liikettä, joka keskittyy transihmisten oikeuksiin ja tarpeisiin. Enemmistö liikkeen toimijoista
on itse transihmisiä tai heillä on hyvin läheinen suhde transkysymyksiin.
Translakia käsittelevässä tutkimuksessani transliikettä edustaa Trasek. Nähdäkseni Amnesty ei ole osa transliikettä vaan kuuluu ihmisoikeusliikkeeseen, jossa transkysymykset
on vasta viime vuosina otettu osaksi poliittista agendaa. Setan asema suhteessa transliikkeeseen on monimutkaisempi, sillä järjestössä on aktiivisia transihmisiä, mutta he eivät
tietääkseni koskaan ole olleet enemmistössä. Lisäksi Seta tekee transaktivismin lisäksi paljon muuta erityisesti seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvää työtä, mikä voidaan nähdä
merkkinä kuulumisesta lhbti-liikkeeseen. Toisaalta Setan toimijat itse määrittävät järjestönsä nimenomaan ihmisoikeusjärjestöksi eli osaksi ihmisoikeusliikettä.
Yllä oleva konkretisoi sitä, miten vaihtelevia määritelmät voivat olla saman poliittisen keskustelun sisällä. Nämä määritelmät muovaavat käsityksiämme siitä, kenen asiaa ajetaan ja

35

Pohdittuani erilaisia kirjainyhdistelmiä päädyin työssäni sisällyttämään lesbot, homot, bi- ja transihmiset
sekä intersukupuoliset ihmiset. Nähdäkseni seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin keskittyvät toimijat Suomessa huomioivat työssään nimenomaan nämä ryhmät vaikka esimerkiksi homot ja lesbot pääsevätkin
enemmän esiin.
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kuka niitä ajaa (della Porta 2014b, 4). Käsitteiden merkitystä ja muovautumista ei kuitenkaan ole huomioitu tarpeeksi aiemmassa lhbti-politiikan tutkimuksessa, jossa kirjainyhdistelmiä on käytetty varsin kritiikittömästi ja unohdettu liikkeen sisäinen moninaisuus, joka
voi johtaa esimerkiksi erilaisiin yhteiskunnallisiin kamppailuihin (Monro 2010). Tämä kuvastaa myös laajemmin politiikan tutkimuksesta kumpuavan sosiaalisten liikkeiden tutkimuksen perinnettä, jossa sukupuoli ja seksuaalisuus eivät ole niinkään analyyttisiä käsitteitä vaan niiden merkitys nähdään selkeänä ja varsin pysyvänä.
Sitä mukaa, kun sosiaalisten liikkeiden valtioiden rajat ylittävä toiminta on helpottunut
globalisaation, uusien viestintävälineiden ja esimerkiksi Euroopan unionin myötä, on sosiaalisiin liikkeisiin keskittyneessä politiikan tutkimuksessa luotu makrotason malleja selittämään uusien seksuaalinormien leviämistä ja lainsäädännön muutoksia eri maissa.
Näissä tutkimuksissa on korostettu ylikansallisen lhbti-liikkeen toimintaa ja seksuaalipolitiikan eurooppalaistumista. Valtiot näyttäytyvät usein esimerkiksi poliittisten rakenteidensa tai valtauskontojensa kautta, ja homoseksuaalisuuteen liittyvät keskustelut peilautuvat näihin rakenteisiin. (Ayoub & Paternotte 2012; 2014; Kollman 2009; 2013; Paternotte 2015b.)
Olen samaa mieltä aiempien tutkijoiden kanssa siitä, ettei sen enempää Tahdon2013-kampanjaa kuin translain uudistamispyrkimyksiä voi nähdä vain suomalaisina keskusteluina.
En kuitenkaan keskity työssäni osoittamaan mitään selkeää mallia siitä, miten esimerkiksi
eurooppalaiset keskustelut samaa sukupuolta olevien parien avioliitosta tai transihmisten
sukupuolen juridisesta vahvistamisesta ovat liikkuneet, toisin kuin sosiaalisten liikkeiden
tutkimuksessa joskus on tapana (esim. Kollman 2013; Bevington & Dixon 2005). Sen sijaan, että loisin teoreettista mallia, jolla selittää kansalaistoimintaa, pyrin tuomaan esiin
samanaikaisuuksia, samankaltaisuuksia ja eroja sekä pohtimaan keskustelujen sotkuisuutta
ja monimutkaisuutta ja käsitysten muovautumista ja muuttumista.
Samalla kun tarkastellaan vaikka eurooppalaistuvaa puhetta, tulee kyetä huomioimaan se,
millä tavalla näissä puheissa jatkuvasti myös muovataan käsityksiä seksuaalisuudesta ja
sukupuolesta sekä ymmärrystä tavoiteltavista poliittisista päämääristä. Tässä voin hyödyntää nimenomaan queerteoreettista ajattelua. Aiemmassa tutkimuksessa nämä kaksi näkökulmaa tuntuvat jääneen harmillisen kaukaisiksi toisistaan. Vaikka kansainvälisyyden huomioivaa seksuaali- ja sukupuolipoliittisen liikkeen tutkimusta on tehty esimerkiksi sosio-
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logian ja sukupuolentutkimuksen sisällä – suomalaisista tutkijoista mainittakoon esimerkiksi Tuula Juvonen (2015) ja Anna Moring (2013) – on tämä työ tehty turhan kaukana
sosiaalisten liikkeiden ja politiikan tutkimuksesta.
Työssäni pyrin lähentämään queerteoreettisesta, kriittisestä postustrukturalisesta lähtökohdasta nousevaa tutkimusta sosiaalisten liikkeiden tutkimukseen. Siinä, missä feministiset
tutkijat ovat tasa-arvopolitiikan tutkimuksessa peräänkuuluttaneet poststrukturalistisesta
teoretisoinnista kumpuavaa, diskurssiivisuuden huomioivaa ja foucault’laiseen valta-analysiin tukeutuvaa lähestymistä, väitän, että vastaavanlainen käänne tulisi saada aikaan
myös niin kutsutun lhbti-politiikan tutkimuksessa (esim. Eräranta & Kantola 2016, 415;
416). Tämän vuoksi pohdin analyysissani muun muassa hallintaa ja hallinnan tekniikoita.
Foucault’laisessa vallan, hallintamentaliteetin (governmentality) ja hallinnan tutkimuksen
näkökulmasta tehdyssä sosiaalisten liikkeiden tutkimuksessa keskusteluun nousevat keinot
ja mekanismit, jotka ohjaavat kansalaistoimijoita toimimaan ja ajattelemaan tietyllä tavalla. Tällaisessa lähestymisessä korostuu ihmisten käyttäytymisen ohjaamisen ja muovaamisen tarkastelu (Foucault 2014/1975; Dean 1999; 2007; Brunila 2009; Kantola A 2002).
Valtaa ei paikanneta jollekin tietylle taholle, kuten valtiovallalle tai instituutiolle, vaan
”huomio kohdistuu siihen, miten valta tuottaa toimijoita ja toiminnan mahdollisuuksia”,
kuten Elina Ikävalko kirjoittaa (Ikävalko 2016, 68; myös Dean 1999; 2007).
Olen kiinnostunut kansalaistoiminnan tavoista ja siitä, miten tutkimustapauksieni kautta
esiin nousevat kansalaistoimijat muovaavat mutta myös sisäistävät erilaisia tarjolla olevia
käsityksiä ja tulevat näin hallitsemaan itse omaa toimintaansa (Brunila 2009, 27–29). Kyse
on eräänlaisesta usein tiedostamattomasta itsekurista (Kantola A 2002, 28). Näin käy, kun
kansalaistoimijat esimerkiksi jättävät muunsukupuolisten aseman käsittelyn translakipuheen ulkopuolelle tai reunoille, koska pelkäävät binäärisukupuolisuuden eksplisiittisen
haastamisen johtavan translakiuudistuksen vastustukseen. Tällöin dikotominen sukupuolijärjestys voidaan ymmärtää hallinnan tekniikkana, joka rajoittaa transpoliitiikkaa (Ikävalko & Brunila 2011; Kantola A 2002, 31).
Vastaavasti esimerkiksi Tahdon2013-kampanjan kohdalla näkyy, kuinka kansalaisaloiteinstituutioon sisältyy kansalaistoiminnan hallinnan kannalta merkittävää säätelyä. Kuvaankin kansalaisaloitetta osallistavaksi teknologiaksi, jonka avulla kansalaisia aktivoidaan ja kannustetaan toimimaan tietyn instituution kautta (Eräranta & Kantola 2016, 416–
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417). Samalla kansalaisaloiteinstituutiolla ohjataan sosiaalisten liikkeiden toimijoita rakentamaan poliittisia vaatimuksiansa tietynlaisiksi, jotta ne voivat täyttää lain vaatimukset,
onnistua houkuttelemaan tarvittavan määrän kannatusilmoituksia ja tulla eduskunnan hyväksymiksi.
Toisaalta myös se, minkälaisen muodon kansalaistoiminta ottaa, vaikuttaa siihen, miten
toimintaa tehdään. Kuten luvun alussa totesin, ovat sosiaaliset liikkeet osa tiheää sosiaalista verkostoa. Dieter Ruchtin mukaan sosiaalisia liikkeitä tuleekin ymmärtää nimenomaan erilaisten suhteiden kautta. Toimijoiden aktivoitumiseen sosiaalisten liikkeiden
kautta tarvitaan jonkinlainen vastavoima tai vastustaja, jota liike nousee haastamaan. Samalla sosiaaliset liikkeet ovat itse monimutkaisia kokonaisuuksia, jotka muodostuvat erilaisista yksilöistä, verkostoista ja organisaatioista. Niillä on myös enemmän tai vähemmän
pysyviä yhteyksiä muihin toimijoihin, liikkeisiin tai ryhmiin, jotka voivat tukea kyseisen
liikkeen tavoitteita. Tällaisia kutsutaan liittolaisiksi. (Rucht 2004, 197.)
Liittolaiset eivät ole käsiteltävän poliittisen kysymyksen suoranaisia asianosaisia, vaikka
kannattavatkin käsittelyssä olevia tavoitteita. Liittolaiset voivat siis ajaa varsin aktiivisesti
esimerkiksi translain uudistusta tai samaa sukupuolta olevien parien avioliitto-oikeutta,
vaikkei heillä itsellään ole halua korjata omaa juridista sukupuoltaan tai mennä naimisiin
samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa. Liittolaiset voivat olla sosiaalisen liikkeen väylä
päästä osaksi resursseja tai sellaista yhteiskunnallista kenttää, jolle sillä ei muuten olisi
pääsyä, esimerkiksi liittolaisiksi muodostuvien toimittajien, juristien tai yritysten kautta
(Rucht 2004, 200). Liittolaisten avulla voidaan myös luoda koalitioita, jotka ovat liittolaisuutta pysyvämpää yhteistyötä yhteisen määränpään eteen. Käytännössä jokainen sosiaalinen liike muodostaa jonkinlaisia koalitioita, jotka vaihtelevat muodoltaan ja kestoltaan
(van Dyke & Amos 2017; McCammon & Moon 2015).
Koalitioiden ja liittolaisuuden raja on häilyvä, ja usein ne kulkevatkin yhdessä. Liittolaisuuden tutkimusta eri alojen näkökulmasta on tehty varsin kattavasti ja esimerkiksi kirjallisuutta heteroseksuaalisten liittolaisten osallisuudesta homo- ja lesboliikkeessä on tarjolla
(esim. Conley ym. 2001; Poynter & Tubbs 2005). Sosiaalisten liikkeiden tutkimuksessa
erilaisten kolmansien osapuolten ja liittolaisten roolien tarkastelu on kuitenkin vielä turhan
vähäistä. Se, miten tällainen yhteistyö muovaa kansalaisvaikuttamista kaipaakin nähdäkseni lisätarkastelua. Esimerkiksi Rucht (2004) suhtautuu varsin optimisesti liittolaisten

50

Polkuja suomalaiseen tasa-arvoon?

tuomaan lisävoimaan, vaikka myös toteaa, että sosiaalisten liikkeiden ja liittolaisten välillä
voi tietysti olla konflikteja ja jopa kilpailua.
Siinä, missä valtaosa sosiaalisten liikkeiden tutkijoista vaikuttaa ensi sijassa näkevän liittolaisuudet ja koalitiot lähes välttämättömiksi toimivan sosiaalisen liikkeen kannalta (esim.
van Dyke & Amos 2017, 11), osa kriittisemmistä tutkijoista suhtautuu niihin varauksellisemmin. Esimerkiksi rasistisia rakenteita tarkastellut tutkija Jared Sexton (2010, 89) korostaa, että koalitioiden kohdalla tärkeintä on pohtia, onko liittolaisilla sama tavoite kuin
asianosaisilla, joita käytävä kamppailu koskettaa henkilökohtaisesti. Tavoitellaanko sellaista uudistusta, joka todella muuttaisi kyseisen ihmisryhmän elämän edellytyksiä vai pyritäänkö vain tyydyttämään tarpeita sen verran, että vallitseva status quo loppujen lopuksi
säilyy joitain pieniä myönnytyksiä lukuun ottamatta? Myös transtutkija Dean Spade (2009,
362–363) kuvaa tällaista kansalaistoimintaa ja sen riskejä lainaten Angela Harrisin käsitettä preservation-through-transformation eli muutoksen kautta säilyttäminen. Koalitiot ja
liittolaiset eivät siis ole neutraaleja vaan niillä on vaikutusta sosiaaliseen liikkeeseen.
Vaikka yhteistyö voi luoda uusia vaikuttamiskanavia, on sen myös mahdollista epäradikalisoida tavoitteita, minkä takia aihetta tulisi tutkia enemmän sosiaalisten liikkeiden tutkimuksessa.
Sosiaalisten liikkeiden ja niiden lähellä toimivien liittolaisten lisäksi kansalaistoiminnan
muodostumiseen vaikuttavat laajemmat yhteiskunnalliset mekanismit. Tutkinkin tässä
työssä seksuaali- ja sukupuolipoliittisia liikkeitä esimerkiksi osana uusliberalisoituvaa yhteiskuntaa.
Uusliberalismi on kiistelty käsite, jolle on annettu erilaisia merkityksiä. Kenties yleisin
tapa on nähdä se poliittisena kehyksenä, joka korostaa vapaita markkinoita, kilpailua sekä
yksilön vapautta ja jossa tavoitteena on yksityistäminen hyvinvointivaltioon yhdistettyjen
palveluiden takaisinvetämisen kautta. Uusliberalismi vaikuttaa niin käytettyyn kieleen
kuin tekemisen tapoihin. (Larner 2009, 374; Elomäki ym. 2016, 380.) Osa tutkijoista on
pitänyt käsitteen epämääräisyyttä tai laajuutta sen kompastuskivenä. Toisten mukaan taas
sitä ei tulisikaan ymmärtää monoliittisena vaan pitäisi hyväksyä esimerkiksi maantieteellisen kontekstin mukaiset vaihtelut. (Esim. Flewn 2014, 67; Richardson 2015, 268.) Kansalaisvaikuttamisen ja poliittisen päätöksenteon näkökulmasta uusliberalisoitumiseen on
yhdistetty esimerkiksi yritysmaailman johtamisoppien leviäminen politiikan alueelle, kan-
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salaisvaikuttamisen ammattimaistuminen sekä muutokset toimintatavoissa, käytetyssä kielessä, mielikuvissa ja tiedon tuottamisen tavoissa. Kyse on tavasta hallita poliittisia keskusteluja, suunnata niitä tietyllä tavalla. Kyse on myös siitä, keitä kuullaan, minkälainen
tieto tunnistetaan ja minkälaisia keskusteluja ylipäänsä nousee poliittiselle agendalle.
(della Porta & Diani 2006, 63; Elomäki & Ylöstalo 2017, 83–84; Elomäki ym. 2016.)
Diane Richardson kytkee uusliberalismin niin seksuaali- ja sukupuolipoliittisen liikkeen
keinojen kuin diskurssienkin muutokseen. Hän nostaa esiin homo- ja lesboliikkeen ammattimaistumisen sekä yhtäläisten oikeuksien vaatimusten vahvistumisen seksuaalisen
vallankumouksen sijaan. (Richardson 2015; 2005, 528–531.) Työni kannalta oleellista onkin se, miten homoseksuaalisuuteen tai transihmisiin liittyviä oikeuksia voidaan ja toisaalta
joudutaan uusliberalisoitumisen myötä perustelemaan. Esiin nousevat kysymykset yksilöistä ja yksilöllisyydestä, mutta myös tehokkuudesta tai jopa taloudellisesta edusta.
Tehokkuusajatteluun liitän edellä mainitsemani kansalaistoiminnan ammattimaistumisen
ja tietynlaisen yrityslogiikan seuraamisen. Lähestyn näitä Tahdon2013-kampanjan kohdalla markkinafeminismin (market feminism) käsitteen avulla (Kantola & Squires 2012) ja
virtuaalisten poliittisten ostopäätösten käsitteelläni.
Virtuaaliset poliittiset ostopäätökset viittaavat Dietland Stollen ja Michele Michelettin
(2013) poliittisen kuluttamisen käsitteeseen (political consumerism). Stolle ja Micheletti
avaavat poliittisen aktivismin ja kuluttamisen yhtymäkohtia tarkastelemalla esimerkiksi
reilun kaupan sertifikaattia. Kirjoittajien mukaan poliittisia tavoitteita myydään kansalaisille ja päättäjille brändätyn sertifikaatin avulla. Näin yksittäisen kuluttajan tekemistä ostopäätöksistä tulee poliittisia kannanottoja. (Stolle & Micheletti 2013, 143.) Väitän, että
Tahdon2013-kampanjan toteutuksessa oli yhtymäkohtia Stollen ja Michellettin poliittisen
kuluttamisen kanssa, mutta siinä, missä reilun kaupan tuotteita myydään, ei kansalaisaloitekampanjan kohdalla ollut kyse näin selkeästä kapitalismiin kytkeytyvästä toiminnasta.
Virtuaalisen poliittisen ostopäätöksen käsitteen avulla pyrin valottamaan sitä, miten esimerkiksi sosiaalisen median klikkauksilla oli mahdollista päästä osaksi Tahdon2013-brändiä samalla, kun käyttäjät tarjosivat kampanjalle lisänäkyvyyttä näillä klikkauksilla.
Markkinafeminismiksi nimeämänsä termin avulla Johanna Kantola ja Judith Squires
(2012) puolestaan analysoivat sitä, kuinka feministiset toimijat ovat omaksuneet uusliberalistisen yhteiskunnan logiikkaa ja hyödyntävät sitä sukupuolten välisen tasa-arvon ajamisessa. Markkinafeminismin käsitteen avulla kirjoittajat ovat pyrkineet avaamaan yhtä
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näkökulmaa siihen, miten feministisen liikkeen tavoitteet ja vaikuttamiskeinot muovautuvat muun yhteiskunnan mukana. Käsitteeseen tukeutuvassa tutkimuksessa yhteiskunnan
uusliberalisoitumiseen suhtaudutaan kriittisesti, kuten myös suurimmassa osassa muussa
uusliberalisoituvaa politiikkaa tutkivassa feministisessä tutkimuksessa. Tästä löytyy kuitenkin myös poikkeuksia (esim. Prügl 2015).
Toisin kuin monet poststrukturalistiseen ajatteluun tukeutuvista ajattelijoista, Deidre
McCloskey pitää vapaita markkinoita postmodernin ajattelun kumppanina sekä naisten ja
vähemmistöjen oikeuksien takaajana. Tuomalla keskusteluun myös feminismin hän käyttää käsitettä postmoderni markkinafeminismi osoittaakseen kuinka kapitalismi on edistänyt tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta (McCloskey 2000, 28–29).
Todennäköisesti toisistaan tietämättä Kantola ja Squires sekä McCloskey päätyvät lähes
saman käsitteen kautta hyvin erilaisiin johtopäätöksiin. Itse koen ensimmäisten kirjoittajien kriittisemmän lähestymistavan hyödyllisemmäksi pyrkiessäni tarttumaan aineistostani
herääviin kysymyksiin. Sen kautta pääsen analysoimaan esimerkiksi kansalaisvaikuttamisessa tapahtuvia muutoksia, joita tarkastelen Tahdon2013-kampanjan avulla ja otan mukaan ajatuksen virtuaalisista poliittisista ostopäätöksistä. Sen enempää markkinafeminismi
kuin virtuaaliset poliittiset ostopäätöksetkään eivät kuitenkaan riitä selittämään kumpaakaan tutkimustapaustani kokonaisuudessaan, vaan ne antavat vain yhden oleellisen näkökulman aiheeseen. Translain kohdalla vaaditaan toisenlaista kontekstisensitiivisyyttä, jolloin esimerkiksi valtiosuuntautuneen kansalaistoiminnan käsite auttaa ymmärtämään tutkimani kansalaistoiminnan katseen kohdistumista poliittisiin päättäjiin (Siisiäinen 1998).
Vastaavasti huomioin sen, miten eri tavoin tutkimustapauksissani hyödynnettiin sosiaalista
mediaa.
Vaikka sosiaalinen media selkeästi vaikuttaa kansalaisvaikuttamisen tapoihin, on sitä kenties pidetty liiankin optimistisesti demokratiaa lisäävänä työkaluna. Sosiaalisen median
tuomista mahdollisuuksista on aiemmassa tutkimuksessa jouduttu esimerkiksi toteamaan,
ettei kaikilla ole pääsyä internetiin, että vihapuhetta sisältävän tai väärän ja valheellisen
aineiston levittäminen on käynyt entistä helpommaksi, että käyttäjät seuraavat usein omaa
maailmankuvaansa tukevia tietolähteitä ja että some-viestintä asettuu pitkälti kaupallisten
intressien kautta toimiville alustoille (Harju 2014, 148; della Porta 2013, 26–27; Khaldarova & Pantti 2016; Lähdesmäki & Saresma 2016, 68).
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Näistä ongelmista huolimatta sosiaalinen media mahdollistaa kommunikoinnin esimerkiksi kansalaisliikkeen toimijoiden ja sosiaalisen median käyttäjien välillä. Se luo uuden
väylän transnationaaliselle aktivismille ja luo tilan ajatusten liikkumiselle fyysisesti kaukana olevien tahojen välillä (Suominen 2013, 235–237). Digitaalinen aktivismi voi muun
muassa mahdollistaa sellaisten ajatusten muodostumisen ja leviämisen, joka ei vallitevasta
poliittisesta tilanteesta johtuen muuten olisi mahdollista, se voi tuoda samanmielisiä ihmisiä yhteen tai se voi toimia yhtenä aktivismin muotona itsessään, esimerkiksi kun käyttäjät
vaihtavat käyttäjäkuviaan jonkin tietyn liikkeen, aloitteen tai agendan puolesta (Penney
2015). Muiden näkökulmien lisäksi tarkastelenkin myös niitä tapoja, joilla sosiaalisen meidan käyttö vaikutti tutkimustapauksissani.

2.3 Feministinen lähiluku ja polkujen paikantaminen

Menetelmällisiä lähtökohtiani ohjaa käsitykseni tiedosta ja tiedon muotoutumisesta, joka
pohjaa feministiseen jälkistrukturalistiseen tiedonkäsitykseen. Tiedon tuottaminen tapahtuu suhteessa ympäröivään sosiaaliseen ja kulttuuriseen todellisuuteen ja on näin ollen aikaan ja paikkaan sidottua (Liljeström 2004, 9). Tieto on aina paikantanutta ja suhteessa
valtaan, mikä tarkoittaa, että niin tutkimukseni kohteena olevat ilmiöt kuin tietysti myös
oma väitöskirjani osallistuvat sen todellisuuden muovaamiseen, jota samalla tutkin. Tiedon tuottaminen on yksi vallan ilmenemismuoto (Haraway 1989; Lincoln ym. 2011, 113).
Lähestyn aineistoani feministisen lähiluvun avulla. Alun perin kirjallisuustieteissä kehitelty laadullisiin tekstitutkimusmenetelmiin kuuluva lähiluku on varsin samankaltainen
monien muiden laadullisten tekstitutkimusmenetelmien kanssa (Griffin 2011, 99). Teoreettiseen viitekehykseen tukeutuvassa lähilukemisessa tutkija käy huolellisesti läpi aineistoaan tulkiten sen merkityksiä ja huomaten sen nyansseja, sanavalintoja ja konnotaatioita
(Johnson 2004; Tieteen termipankki 2018).
Lukutapani on paikannettavissa perinteeseen, jota esimerkiksi Anna Moring on kutsunut
queerfeministiseksi lukemisen politiikaksi. Tällainen luenta tuo esiin sukupuolitettujen
merkitysten arviointia ja analyysia lukemisen näkökulmana sen lisäksi, että sen kautta pohditaan ”miten ja miksi tietyt seksuaalisuuteen liittyvät ilmiöt tai rakenteet tulevat tekstissä
esiin juuri sillä tavalla kuin tulevat” (Moring 2013, 37–38). Kieli näyttäytyy tutkimuksessani hallinnan ja vallan välineenä, jonka performatiivisuutta on mahdollista tutkia ja jonka
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kautta subjektipositiot mahdollistuvat (Ikävalko 2016, 98). Tämä näkyy niin tavassani tarkastella sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä normeja kuin pohdinnoissani siitä, minkälaisten hallintamekanismien risteyksissä kansalaistoimijat toimivat tai mitä vaikutuksia
heidän tuottamallaan puheella on.
Kuten Kristiina Brunila (2009, 61) on todennut, ei aineisto itsessään puhu tai sano mitään.
Toisaalta voidaan olettaa, että lukiessamme tekstejämme mahdollisimman läheltä, asettaa
aineisto silti jonkinlaista tulkintamahdollisuuksien rajaa siinä käytettyjen sosiaalisesti rakentuneiden käsitteiden ja merkitysten kautta (Koivunen 2004, 237). Emmehän ole tutkijoina luennassamme yhtään sen vapaampia kuin muutkaan, vaikka pyrimmekin kriittisesti
dekonstruoimaan ja analysoimaan tutkimuskohteitamme ja kenties jopa tietoisesti lukemaan vastakarvaan haastaen ensimmäiset ja kaikkein ilmiselvimmät tulkinnat (Rossi
2003).
Tutkijana analysoin aineistoa ja samalla vahvistan ja kyseenalaistan mielikuvia. Rakennan
käsityksiä siitä, miten Tahdon2013-kampanjaa tehtiin ja kuinka translakikeskusteluja on
käyty. Lopputulosta ohjaavat niin asettamani tutkimuskysymykset, työni teoreettinen viitekehys kuin ne metodologiset ratkaisut, joilla tutkimusmateriaaliani käsittelen.
Tarkastelen tutkimuskohteitani kriittisesti pohtien tutkimieni keskustelujen vaikutuksia
käytyihin poliittisiin keskusteluihin sukupuolen, seksuaalisuuden, valkoisuuden tai rodullistamisen ja nationalismin näkökulmasta. Tutkiessani yhteiskunnan marginalisoimiin ihmisryhmiin liittyviä ilmiöitä tutkimuksestani ei kuitenkaan saa olla suoranaista haittaa
näille ryhmille tai tutkimieni liikkeiden yksittäisille henkilöille. Sen sijaan toivon siitä ennemmin olevan hyötyä tutkittavilleni – vaatimus, jonka esimerkiksi Karen Max (2000, 79)
asettaa anti-koloniaalille tutkimukselle. Tehtäväni ei kuitenkaan ole kertoa kansalaisvaikuttajille, millä tavalla heidän tulisi työtään tehdä. Voin vain tuoda esiin, mitä vaikutuksia
jo tehdyllä työllä on, mikä toivon mukaan myös auttaa miettimään tulevaa.
Vaikka lähilukemista ei tehdä ennalta annetun mallin mukaisesti – eläähän menetelmä niin
aineiston kuin tutkijan teoreettisten lähtökohtien mukaan – voidaan lähilukemisessa erottaa eri analyysitasoja selkeyttämään analyysin etenemistä. Jyrki Pöysä (2010, 342–344)
paikantaa kolme tasoa, joiden kautta tekstejä lähestytään: sanaston tason, jolla käydään
läpi käsitteitä ja ilmaisuja, lausetason, jolla tarkastellaan muun muassa tekstin sisältämiä
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diskursseja, sekä kokonaisrakennetason, joka Pöysän mukaan on pääasiallinen lähilukemisen tulkintataso. Kokonaisrakenteen tasolla korostuu lähiluvun läheinen suhde teoriaan,
jonka tukemana analyysia tehdään.
Tasojen erittely helpottaa analyysin tekemistä, ja Pöysän kuvaus korostaa lähilukemisen
kenties keskeisintä piirrettä: toistuvan lukemisen tarvetta ja katseen syventymistä, kun
kerta kerralta pyritään tasolta toiselle. Omassa lukutavassani on havaittavissa Pöysän jaottelun mukaista etenemistä, mutta myös Jari Jolkkosen alun perin systemaattista analyysia
varten nimeämät vaiheet ovat hyödyllisiä lukumenetelmäni sanallistamisessa. Jolkkosen
mukaan tutkija käy läpi aineiston käsitteistöä, väitteitä, argumentointia ja edellytyksiä
(Jolkkonen 2007, 12).
Jolkkosen jaottelu muistuttaa Pöysän analyysitasoja, mutta sen kolme ensimmäistä vaihetta kuvaavat paremmin tekstityyppini analysointia, sillä kansalaisvaikuttajien laatimassa
aineistossa väitteet ja argumentit ovat merkittävässä roolissa. Kuitenkin Jolkkosen esittämän edellytysten analyysin sijaan neljättä tasoani kuvaa paremmin Pöysän kokonaisrakenteen taso. Toisaalta nimenomaan feministiseen lähilukemiseen lukeutuvana analyysina luennassani korostuu sekä Jolkkosta että Pöysää vahvemmin tutkimukseni ja tutkittavieni
ymmärtäminen osana sosiaalista ja historiallista kontekstia (Lukic & Sánches Espinosa
2011, 116).
Käytännössä olen käynyt aineistoani aluksi läpi ajallisesti vanhimmasta uusimpaan. Pyrin
huomaamaan tekstien sisällä ja välillä tapahtuvaa muutosta tai ristiriitaisuutta sekä tietysti
myös kantavia ajatuksia ja käsityksiä, jotka toistuivat tekstistä toiseen. Olen teemoitellut
aineiston Excel-tiedostoihin, joiden kautta pystyin helposti palaamaan tietyn aiheen analyysiin. Teemoittelu myös mahdollisti aineiston määrällistä luentaa. Vaikka kvantitatiivinen lähestyminen ei ole väitöskirjani keskeinen pyrkimys, tuon analyysissani esiin merkittäviksi nousevia puhetapoja ja käsitteitä myös niiden esiintymistiheyden näkökulmasta.
Lähilukemisen aikaa vievän luonteen vuoksi teemoittelu myös mahdollisti keskittymisen
koko laajan aineistoni sijaan juuri sillä hetkellä käsittelyn alla olevaan teemaan. Näin saatoin palata lukemaan tiettyjä tekstipätkiä sen sijaan, että olisin joka kerta käynyt läpi koko
aineiston alusta loppuun. Käytin teemoittelua myös kuvien analyysin välineenä ja tarkastelin aineiston kuvia niissä esiintyvien representaatioiden ja toisaalta havaitsemieni näkymättömyyksien kautta.
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Lähilukiessani olen työstänyt lukutapaa, jonka kautta olen voinut paikantaa kansalaistoimijoiden hyödyntämiä puhe- ja vaikuttamistapoja, jotka olen nimennyt poluiksi. Olen alun
perin luonut polun käsitteen tutkiessani Suomen ja Ruotsin evankelis-luterilaisissa kirkoissa käytyjä keskusteluja homoseksuaalisuudesta (Järviö 2012; 2013). Siinä, missä keskityin aiemmin varsin rajatusti kielen tarkasteluun, väitöskirjassani olen soveltanut käsitettä hieman laajemmin. Näin olen voinut lisäksi huomioida kansalaistoiminnassa käytettyjä konkreettisia tapoja tehdä vaikuttamistyötä, kuten translakityön valtiosuuntautuneisuuden ja Tahdon2013-kampanjan brändäämisen.
Käytän polkua analyyttisena työkaluna osana laadullista tutkimusta eikä ymmärrystäni poluista tule nimestään huolimatta sekoittaa esimerkiksi tilastolliseen kvantitatiiviseen polkuanalyysiin (Pedhazur 1997). Sen sijaan lähestymistapani on saanut vaikutteita kriittisestä diskurssiivisesta tutkimuksesta (esim. Brunila 2009; Ikävalko 2016; Juvonen 2002;
Moring 2013). Diskurssien tutkimukseen nähden polun metafora kuitenkin mahdollistaa
paremmin konkreettisten vaikuttamiskeinojen analysoinnin ja näkökulmassa korostuu subjektien intentionaalisuus (vrt. Hjelm 2005, 34). Tutkimieni kansalaistoimijoiden tarkoituksena on saavuttaa lainsäädännöllinen muutos. Toimijat kulkevat tiettyjä polkuja ja tekevät
valintoja niistä tavoista, joilla he tätä muutosta tavoittelevat. Polkujen valitseminen ei kuitenkaan tapahdu tyhjiössä. Kuten Sara Ahmed (2017, 15) erinomaisesti on todennut erilaisten polkujen valitsemisesta tai valitsematta jättämisestä, edellyttää tämän valinnan tekeminen sitä, että joku on kulkenut näitä polkuja pitkin edellämme. Polut ovat aina osa
laajempaa sosiaalista ja historiallista kontekstia, ja valitut polut myös ohjaavat kansalaistoimijoita.
Polun käsite on siis tapani sanallistaa ja tehdä näkyväksi näkökulmien, käsitysten, keinojen
ja käsitteiden ryppäitä, joita yhdistäen ja hyödyntäen kansalaistoimijat pyrkivät kulkemaan
tavoitteitaan kohti. Samalla polku kuitenkin asettaa rajoja ja rajoitteita tälle toiminnalle.
Tutkimuksessani paikantamani erilaiset polut voivat kulkea rinnakkain tai ne voivat mennä
ristiin. Poluilla on myös lukuisia sivupolkuja, joita kansalaistoimijat voivat hyödyntää tai
jättää hyödyntämättä. Lähilukiessani aineistoani teoreettisen viitekehykseni tukemana en
olekaan voinut olla havaitsematta erilaisia hiljaisia, kuiskaavia tai jopa piilotettuja polkuja.
Homoseksuaalisuuden rakentumista sotien jälkeisessä Suomessa tarkastelleen Tuula Juvosen mukaan hiljaisuudet ja näkymättömyydet ovat tärkeitä, kun tutkitaan sitä, mitä ho-
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moseksuaalisuuden yhteydessä on mahdollista sanoa (Juvonen 2002, 35). Kuten Anna Moring on todennut, ei subjektin rakentuminen sen enempää kuin subjektipositioihin solahtaminenkaan ole suoraviivainen prosessi vaan vallan läpitunkemaa (Moring 2013, 25). Ilmiön tuottaminen sisältää aina myös nimeämättömän – sen, joka jää puheen ulkopuolelle.
Subjektien rinnalla tekstien kautta muovautuu myös abjekteja (Kristeva 1982; Butler 1993,
3). Nämä ilmenevät nimenomaan hiljaisuuksina ja puuttumisina. Tämän vuoksi huomioin
luennassani identifioitumisia, nimeämisiä, sivuutuksia, jännitteitä, erontekoja ja erottautumisia. Pohdin, kenelle analysoimiani tekstejä suunnataan, mitä tiedon muotoja hyödynnetään sekä mitä polkuja ja näiden polkujen sivupolkuja kuljetaan tai jätetään kulkematta.
Käsitteenä polkujen sivupolut kuvaavat hyvin myös sitä, että tutkimillani toimijoilla on
mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitä he sanovat, miten he sen sanovat tai missä sen sanovat
– he voivat valita erilaisten sivupolkujen välillä. Kansalaistoimijat voivat myös jättää polkuja kulkematta, jolloin hiljaisuuksia muodostuu. Samaan aikaan mahdollisia sivupolkuja
voidaan kuitenkin katsoa olevan rajallinen määrä tai ne voivat sisältää ennalta-asetettuja
rajoitteita, joiden kautta kansalaistoimintaa ohjataan.
Lähilukemisen kautta paikantuvat polut purkavat sosiaalisten liikkeiden tutkijoiden kiistaa
rationaalista kansalaistoimintaa korostavien ja tätä rationaalisuusolettamaa kritisoivien tutkijoiden välillä (Jenkins 1983; McCarthy & Zald 1973; 1977; McAdam ym. 2001; Oliver
2015; Luhtakallio 2010, 38). Näkökulmassa korostuu se, että kansalaistoimijat usein toki
pyrkivät toimimaan rationaalisesti ja intentionaalisesti, mutta samalla työhön vaikuttaa
ympäröivä historiallinen aika ja paikka. Näin polut tukevat queerteoreettista käsitystäni
toimijuuden paradoksaalisuudesta. Vaikka kansalaistoimijat voivat tehdä valintoja erilaisten sivupolkujen välillä, he eivät voi irtautua tai vapautua ympäröivästä yhteiskunnasta tai
sen sukupuolittuneista ja seksualisoituneista käsityksistä. He kuitenkin voivat pyrkiä vastarintaan ja toisintoistoon.
Vastaavanlainen paradoksaalinen kontekstisidonnaisuus koskee myös minua tutkijana. Feministisen perinteen, johon työni metodologisesti sijoitan, peruspilareita ovat tieteen objektiivisuuden kritiikki ja tutkija–tutkittava-valta-asetelman huomioiminen (Haraway
1989; Oinas 2004, 210; Ramazanoğlu & Holland 2002). Tutkijapositio, jossa olen itse
eräällä tavalla osa tutkimuskohdettani, varmasti ohjaa näkökulmaani, mutta se on silti pääasiassa ollut hyödyksi tutkimukselleni. Se on antanut motivaatiota jatkaa väsymyksen ja
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riittämättömyyden tunteiden hetkinä. Toisaalta en pysty laskemaan yhden enkä ehkä kahdenkaan käden sormilla niitä kertoja, joina tutkimusaiheeseeni liittyvä materiaali on saanut
minut itkemään tietokoneeni näytön edessä. Tiedon ja tunteen välinen hierarkkinen dikotomia, jossa tieto on katsottu arvokkaammaksi, mutta myös erilliseksi affekteista, toimi
aikanaan keinona, jolla naiset voitiin pitää tiedon ja tieteen ulottumattomissa (Pedwell &
Whitehead 2015, 119). Väitöskirjassani tunteet ovat läsnä ja ne ovat osa tieteentekoprosessia. Ne sulautuvat niin teorioihini, menetelmällisiin ratkaisuihini kuin kirjoittamaani
tekstiin, eikä niitä voi irrottaa tai erottaa sieltä (Gould 2015; Pearce 1997).

2.4 Tutkimusaineisto ja aineistonkeruu

Tutkimukseni aineisto eli se, mitä käytännössä lähiluen, on valikoitunut sen perusteella,
että materiaali kuvastaa tutkimuskohteenani olevien kansalaistoimijoiden vaikuttamistyötä
tutkimusajankohtanani mahdollisimman kattavasti.
Tutkimukseni ajoittuu vuosille 2010–2015. Tuona aikana Tahdon2013-kampanja lanseerattiin ja tuli päätökseensä ja keskustelu translain uudistuksesta aktivoitui. Tämä tietty historiallinen ajanjakso on yhtäältä osa pitkään jatkunutta keskustelua seksuaalisuudesta ja
sukupuolesta sekä niihin liittyvästä juridisesta säätelystä, mutta toisaalta siihen sisältyy
nähdäkseni merkittäviä muutoksia aikaisempaan verrattuna. Tahdon2013-kampanjan
myötä homoseksuaalisuuteen liittyvät poliittiset oikeudet tulivat lähes jokaisen suomalaisen tai Suomessa pidempään oleskelleen tietoisuuteen. Avioliitosta käytiin keskustelua
niin työpaikkojen kahvipöydissä, taiteessa kuin mediassa. Lähes jokaisella tuntui olevan
kanta siihen, tulisiko samaa sukupuolta oleville pareille sallia avioliitto, ja avioliittolain
uudistuksen kannattamisesta tuli merkki ”suvaitsevaisuudesta”. Samoihin aikoihin translain uudistuspyrkimysten takia transoikeuksista alettiin keskustella laajemmin yhteiskunnassa.
Avioliittolakikeskustelujen osalta tutkin Tahdon2013-kampanjaa ja siinä mukana olleiden
henkilöiden tuottamia tekstejä ja kuvia. Translain osalta tutkin kolmea lain uudistusta aktiivisesti ajanutta järjestöä: Amnesty Internationalin Suomen osastoa, Setaa ja Trasekia. En
analysoi muiden järjestöjen kannanottoja translakiin liittyen, ellei näitä kannanottoja ole
julkaistu yhteistyössä jonkin tutkimani järjestön kanssa.
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Primääriaineistoni on karkeasti jaettavissa kahdenlaiseen materiaalityyppiin: valmiiseen
eli tutkimieni tahojen tuottamaan aineistoon sekä tutkimushaastatteluihin.
PRIMÄÄRIAINEISTO
TEKSTITYYPITTÄIN

Tahdon2013

Translaki

Tutkittavien tahojen kotisivuilla julkaistut tekstit, kuten uutiset, kannanotot ja blogikirjoitukset

67

77*

Muu tekstiaineisto, kuten julkaisemattomat sisäiset ohjeet ja järjestöjen toimintakertomukset

8

4

Tutkimushaastattelut

5

4

*Sisältää myös ensisijaisen tutkimusajanjaksoni jälkeen julkaistun materiaalin (5 kpl) sekä Setan ja Trasekin eriävän mielipiteen STM:n translakityöryhmän loppuraportissa.

Taulukko 1: Väitöskirjan primääritekstiaineisto.
Tahdon2013-kampanjaa lähestyn kampanjan kotisivuilla julkaistujen eripituisten tekstien
kautta, joita olen kerännyt kaiken kaikkiaan 67 kappaletta.36 Verkkosivuilta keräämäni
tekstit ovat luonteeltaan uutis- ja blogikirjoituksia, jotka kampanjaan osallistuneet kansalaistoimijat ovat kirjoittaneet. Lisäksi joukossa on avioliittolain uudistuksen kannattamiseksi tehtyjä julkisuuden henkilöiden haastatteluja. Aineistoon kuuluu myös kampanjan
taustalla toimineen Tasa-arvoinen Suomi ry:n säännöt sekä kampanjaan liittyvää julkaisematonta materiaalia, kuten kampanjan aikana noudatettuja sisäisiä ohjeita ja lista Me tahdomme -yrityshaasteeseen osallistuneista tahoista. Näitä julkaisemattomia tiedostoja on
yhteensä kahdeksan. Tarkka listaus aineistosta löytyy työn lopusta.
Translain osalta aineistoni koostuu kolmen eri järjestön tuottamista teksteistä. Nämä kolme
ovat olleet aktiivisimpia kansalaisjärjestöjä translain uudistuksessa ja nostaneet aihetta
toistuvasti esiin. Yhteensä analysoin 71 Amnestyn, Setan ja Trasekin yhdessä tai erikseen
kirjoittamaa julkista lausuntoa, raporttia ja uutista tutkimusajanjaksoltani.37 Tekstit olen
koonnut järjestöjen verkkosivujen kautta. Viittaan tähän vuosien 2010 ja 2015 välillä jul-

36
37

Tahdon2013-kampanjan tekstit on kerätty osoitteesta www.tahdon2013.fi.
Translakityön osalta tekstit on kerätty osoitteista www.amnesty.fi, www.seta.fi ja www.trasek.fi.
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kaistuun primääritekstiaineistoon kirjainten avulla. A tarkoittaa Amnestya, S tarkoittaa Setaa ja T tarkoittaa Trasekia. Mikäli jokin tietty lausunto tai tiedote on julkaistu esimerkiksi
Setan ja Trasekin yhteistyönä, viittaan siihen julkaisuajankohdan lisäksi kirjaimilla ”ST”.
Jos tekstin kirjoittamiseen on osallistunut tutkimieni järjestöjen lisäksi muita tahoja, ilmaisen tämän lisäämällä kirjainten perään ”ym.”. Esimerkiksi 25.3.2015 julkaistu tiedote otsikolla ”Kansanedustajaehdokkailta vahva kannatus itsemääräämisoikeudelle sukupuoleen”, oli Amnestyn, Setan, Trasekin ja Sateenkaariperheet ry:n yhdessä laatima. Viittaan
tähän tekstiin ”AST ym. 25.3.2015”. Mikäli jonkin aineistooni sisältyvän tekstin tarkka
julkaisupäivämäärä ei ole tiedossani, viittaan tekstiin kirjaimen ja vuosiluvun avulla.
Edellä mainitsemani 71 tekstin rinnalla olen hyödyntänyt translakityön analyysissani yhtä
Setan ja neljää Trasekin toimintakertomusta sekä yhtä Setan ja Trasekin yhdessä kirjoittamaa eriävää mielipidettä, joka julkaistiin sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän loppuraportissa. Lisäksi koska translain uudistus ei toteutunut tutkimusajanjaksoni
loppuun mennessä, olen joiltain osin jatkanut aineistoni keruuaikaa myös vuosille 2016 ja
2017. Käytännössä tämä on tarkoittanut Trasekin ja Setan vuonna 2016 käynnistyneen
Kuuluu kaikille -kampanjan ja Amnestyn vuonna 2017 lanseeraaman uuden translaki-vetoomuskampanjan huomioimista alkuperäisen aikarajaukseni ulkopuolelta. Näitä vuoden
2015 jälkeisiä tapahtumia tarkastelen analyysissani kuitenkin vain siinä määrin, kun katson
niiden merkittävällä tavalla syventävän analyysiani ja tuovan lisää ymmärrystä translakityöstä.
Enemmistön primääriaineistooni sisältyvästä valmiista tekstimateriaalista olen kerännyt
käymällä systemaattisesti läpi Tahdon2013-kampanjan sekä Amnestyn Setan ja Trasekin
kotisivuja. Tahdon2013-kampanjaan liittyvien suljettujen Facebook-ryhmien kautta olen
kerännyt suurimman osan kampanjaan liittyvästä julkaisemattomasta materiaalistani. Näiden käyttöön olen saanut kampanjan puheenjohtajan luvan. Olen myös saanut niin julkaistua kuin julkaisematonta materiaalia pyytämällä niitä tutkimissani järjestöissä tai Tahdon2013-kampanjassa aktiivisesti mukana olleilta henkilöiltä. Näin tutkimillani tahoilla on
ollut mahdollisuus täydentää aineistoani materiaalilla, joka olisi voinut jäädä tutkimukseni
ulkopuolelle, mikäli olisin tukeutunut ainoastaan julkisesti saatavilla olevaan aineistoon.
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Keräämieni tekstien lisäksi analysoin kummankin kampanjan yhteydessä julkaistuja kuvia
ja Tahdon2013-kampanjan osalta erityisesti sosiaalisen median osallistumista, sillä sosiaalinen media oli merkittävässä asemassa avioliittolain puolesta tehdyssä vaikuttamistyössä.
Olen saanut luvat kaikkien tässä väitöskirjassa julkaisemieni kuvien käyttöön.
Edellä mainittujen rinnalla keräämääni valmiiseen tekstiaineistoon sisältyy myös sekundääriaineistoa, jonka kautta olen kyennyt valottamaan tutkimustapauksiini liittyvää julkista
vastapuhetta. Tämä aineisto koostuu Tahdon2013-kampanjan osalta Suomen evankelisluterilaisen kirkon tahojen kannanotoista liittyen avioliittolain uudistukseen, Aito avioliitto
-nimisen liikkeen kansalaisaloitekampanjaan liittyvistä materiaaleista sekä queerfeministisen Pinkkimusta-ryhmän teksteistä. Translakiin liittyen olen huomioinut blogitekstejä ja
media-aineistoa, joissa tulee esiin tapoja, joilla osa transihmisistä on kertonut vastustavansa translain uudistusta, sekä eri puolueiden reformia vastustavia kantoja. Vastapuheen
lisäksi sekundääriaineisto sisältää myös muunlaista materiaalia, kuten kansainvälisten tahojen tuottamia tekstejä, jotka käsittelevät sukupuolen juridiseen vahvistamistamiseen liittyviä käytäntöjä. Näiden avulla tarkastelen transoikeuksiin liittyvien käsitysten ylirajaista
muovautumista. Sekundääriaineistoon lukeutuu myös mm. Setan verkkosivuilta keräämäni tekstit, joita läpi käymällä analysoin sitä, kuinka usein järjestön sivuilla käsiteltiin
avioliittolain ja translain uudistamista vuosina 2013 ja 2014.
Valmista tekstiaineistoa täydentämään olen haastatellut osana primääriaineistoani yhteensä yhdeksää Tahdon2013-kampanjaa tai translakityötä tutkimusajanjaksonani tekemässä ollutta kansalaistoimijaa puolistrukturoivaa haastattelumenetelmää hyödyntäen.
Kaikki noin tunnista puoleentoista tuntiin kestäneet haastattelut on tehty kevään 2016 aikana. Haastatteluaineisto on litteroitu ja anonymisoitu, jotta haastateltavien identiteetti ei
käy ilmi lainauksista. Koska suomalainen seksuaali- ja sukupuolipoliittinen kenttä on varsin pieni, koin tunnistettavuusvaaran erityisen suureksi. Haastateltavilleni lupaamani anonymiteetin turvaamiseksi en esittele haastateltaviani enkä erittele tutkimukseeni nostamiani lainauksia esimerkiksi tunnistekoodein. Poikkeuksellisen suuren tunnistamisriskin
vuoksi olen myös poistanut suorissa lainauksissa esiintyviä nimiä tai selvästi tunnistettavuuden mahdollistavaa tietoa. Olen esimerkiksi muutamassa suorassa lainauksessa häivyttänyt haastateltavieni taustajärjestöjä, mikäli se on ollut tarpeen. Tällaiselle on ollut tarvetta vain yksittäisissä lainauksissa. Järjestön nimeämisen kautta olisi kuitenkin voinut olla
mahdollista tunnistaa haastattelemani henkilöt ja yhdistää heihin tietyt lainaukset, mikäli
tutkimieni järjestöjen toiminta on lukijalle tuttua. Luettavuuden takia olen tarvittaessa
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myös poistanut ylimääräisiä sanoja tai puhekielisyyttä. Haastateltavien kanssa laaditun
haastattelusopimuksen mukaisesti jokainen haastateltavani on halutessaan saanut mahdollisuuden lukea suorat lainauksensa ennen niiden julkaisua (liite 1).
Päädyin tekemään haastatteluja todettuani, ettei valmis aineisto tuottanut kaipaamaani kokonaiskuvaa tutkimustapauksistani. Koin, etten voisi yksin keräämäni valmiin aineiston
avulla vastata asettamiini tutkimuskysymyksiin tyydyttävällä tavalla. Haastattelujen avulla
pääsin keskustelemaan kansalaistoimijoiden kanssa esimerkiksi siitä, miksi tiettyjä vaikuttamiskeinoja heidän näkemyksensä mukaan käytettiin. Kuten analyysiluvuissani osoitan,
osoittautuivat nämä keskustelut hedelmällisiksi ja auttoivat pohdintani syventämisessä.
Toisaalta haastattelut myös antoivat haastateltavilleni mahdollisuuden nostaa esiin aiheita,
joita en ollut itse kenties huomannut lukiessani keräämääni aineistosta.
Tutkimushaastattelut toteutin vuoden 2016 tammi–helmikuussa haastattelemalla viittä
Tahdon2013-kampanjan ohjausryhmän jäsentä ja samaisen vuoden huhti–toukokuussa
haastattelemalla neljää translain uudistamiseen osallistunutta henkilöä Amnestysta, Setasta
ja Trasekista. Suurin osa haastateltavista osallistui kansalaisvaikuttamiseen vapaaehtoispohjalta, mutta joukossa oli myös muutama palkkatyönsä puitteissa mukana ollut.
Haastattelumenetelmänä toimi puolistrukturoitu teemahaastattelu. Aineistonkeruumenetelmänä puolistrukturoitu haastattelu on täysin avoimen haastattelun ja lomakehaastattelun
välimuoto. Puolistrukturoidusta haastattelusta ei ole tarkkaa määritelmää. Haastattelumenetelmää voi esimerkiksi kuvastaa se, että haastattelukysymykset ovat kaikille samat,
mutta niitä esitetään hieman eri järjestyksessä tai se, että haastattelija kysyy haastattelun
aikana tarkentavia kysymyksiä riippuen siitä, mitä haastateltava nostaa esiin haastattelussa.
Myös kysymysten sanamuodot saattavat vaihdella. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 47–48.) Kuten Sirkka Hirsjärvi ja Helena Hurme (2001, 47) toteavat, on puolistrukturoidulle haastattelulle kuitenkin ominaista, että jokin osa haastattelua on etukäteen päätetty, vaikka haastattelukohtaiset muutokset ovat mahdollisia.
Tähän väitöskirjaan toteutetuissa haastatteluissa laadin kaksi eri kysymysrunkoa, joista ensimmäistä hyödynsin Tahdon2013-toimijoiden (liite 2) kanssa ja toista translakityöhön
osallistuneiden kansalaistoimijoiden haastatteluissa (liite 3). Taustoittavien lämmittelykysymysten jälkeen kysymysrungossa edettiin kampanjoiden vaikuttamiskeinojen käsittelyyn, minkä jälkeen siirryin normeihin ja ihanteisiin liittyviin kysymyksiin. Haastatteluissa
en pyytänyt toimijoita vertaamaan Tahdon2013-kampanjaa ja translakityötä toisiinsa,
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vaikka tiesin osan haastateltavistani olleen ainakin jonkin verran tekemisissä molempien
aiheiden kanssa. Olin kuitenkin valinnut haastateltavat sen mukaan, että he olivat olleet
aktiivisesti osana joko Tahdon2013-kampanjaa tai translakityötä ja päätin selkeyden
vuoksi pidättäytyä tässä asetelmassa.
Kysyin jokaisessa haastattelussa kysymysrungon kysymykset samassa järjestyksessä ja
pitkälti samoin sanamuodoin. Jos haastateltava toi esiin mielenkiintoisia näkökulmia, kysyin tarvittaessa lisäkysymyksiä rungon ulkopuolelta ja annoin haastateltavan viedä keskustelua jonkin verran, mutta palasin kuitenkin lopulta aina takaisin kysymyspatteristooni.
Näin keskustelu eteni luontevasti ja jokaisen haastateltavan oli mahdollista tuoda etukäteen
laatimieni kysymysten lisäksi esiin sellaisia näkökulmia, joita kysymysten liian tiukka seuraaminen olisi rajannut pois.
Haastattelemani henkilöt valikoituivat mukaan sen perusteella, mitä he olivat tehneet Tahdon2013-kampanjassa tai translakityön suhteen. He olivat tutkimieni tapausten keskeisiä
toimijoita, eli heillä oli mahdollisimman hyvä käsitys siitä, miten työni keskiössä olevaa
kansalaisvaikuttamista oli tehty (della Porta 2014c, 240–241). Osa oli minulle ennestään
tuttuja muista yhteyksistä ja vain muutaman kanssa emme olleet koskaan tavanneet aiemmin.
Suhteestani haastateltaviini voidaan olettaa olleen sekä hyötyä että haittaa. Kaikkeen tutkimushaastatteluun sisältyy mahdollisuus, ettei haastateltavan kertoma vastaa tapahtumien
todellista luonnetta. Haastateltava voi esimerkiksi pyrkiä vastaamaan tavalla, jonka olettaa
olevan mieleinen haastattelijalle. Haastateltava saattaa myös eräällä tavalla jännittää vastaavansa väärin, minkä vuoksi hän pyrkii arvaamaan, mitä tutkija ajaa takaa (ks. Hirsjärvi
& Hurme 2001, 116). Toisaalta tällaisen niin sanotun oikein vastaamisen yrittämisen sijaan
nimenomaan sosiaalisten liikkeiden tutkimuksessa on kenties suurempi riski sille, ettei tutkijaan luoteta, mikä puolestaan vaikuttaa haastattelun kulkuun. Haastateltava voi pelätä
tutkijan tuottavan haittaa liikkeen tavoitteille, minkä vuoksi esimerkiksi arkaluontoisesta
tiedosta tai liikkeen sisäisistä erimielisyyksistä ei haluta kertoa. Koska kuitenkin olin tuttu
monille haastateltavistani, heidän oli kenties helpompi suostua mukaan tutkimukseen ja
luottaa minuun tutkijana (Juvonen 2017, 399).
Siinä, missä luottamus minua kohtaan mahdollisesti toi turvaa sen suhteen, ettei tarkoituksenani ole hankaloittaa seksuaali- ja sukupuolipoliittisen liikkeen tavoitteiden edistymistä,
painotin haastattelujen aluksi, että kyse on tutkimushaastattelusta. Pyrkimyksenäni oli
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muistuttaa, että mahdollisista muista yhteyksistämme huolimatta olin paikalla ensi sijassa
tutkijan roolissa ja tulisin analysoimaan haastatteluissa käsiteltyjä aiheita kriittisesti. Tarkoitukseni ei ollut irrottaa itseäni subjektina haastattelutilanteesta ja pyrkiä performoimaan
myyttistä, objektiivista tutkijaa, mutta toisaalta halusin painottaa kontekstin muutosta
haastateltavilleni (Ramazanoğlu & Holland 2002, 49).
Haastattelemalla aktivisteja tavoitteeni oli osittain feministisen tutkimusperinteen mukaisesti antaa ääntä toimijoille ja tuottaa tutkimusta, josta tutkimani aktiivit tunnistaisivat itsensä ja tekemänsä työn. Koska tutkimukseni kuitenkin pohjaa sosiaaliseen konstruktionismiin ja ymmärrykseen kielellisesti rakentuneesta todellisuudesta, käsitykseni on, etteivät aktivistit ainoastaan omaa tietoa vaan he tuottavat sitä kuvaillessaan kampanjoitaan tai
jättäessään jotakin kertomatta (Oinas 2004, 224; Denzin & Lincoln 2011, 12). Samanaikaisesti kun haastattelut purkavat oletusta siitä, että minulla olisi tutkijana pääsy lopulliseen tietoon Tahdon2013-kampanjasta tai translakityöstä, en usko, että haastateltavillanikaan olisi sitä. Suhtaudun haastattelumateriaaliini samalla kriittisellä tutkimusotteella kuin
muuhun aineistooni, ja suhteutan eri lähteistä keräämääni tietoa sekä toisiinsa, aiempaan
tutkimukseen että teoreettiseen keskusteluun. Tämä kriittisyys ja edellä esittelemäni menetelmälliset ratkaisut, teoreettinen kehys ja laajempi konteksti luovat ponnistusalustan,
jonka avulla lähden seuraavaksi analysoimaan Tahdon2013-kampanjaa ja translain uudistamisen eteen tehtyä kansalaisvaikuttamista.
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3 KANSALAISTOIMINNAN TEKEMINEN JA OHJAAMINEN

Tutkimukseni yksi keskeinen pyrkimys on selvittää niitä tapoja, joilla seksuaali- ja sukupuolipoliittista kansalaisvaikuttamista tehtiin 2010-luvulla, ja pohtia syitä näille vaikuttamiskeinoille. Näin voidaan paremmin ymmärtää sitä, minkälainen seksuaali- ja sukupuolipoliittinen toiminta ylipäänsä näyttäytyi mahdollisena kansalaistoimijoille ja miten he
hyödynsivät ajan ja paikan asettamia reunaehtoja ja mahdollisuuksia.
Tuon tässä analyysini ensimmäisessä osassa esiin erilaisia näkökulmia siihen, mitä väyliä
hyödyntäen tutkimani kansalaistoimijat pyrkivät edistämään poliittisia tavoitteitaan ja
miksi. Yhdistän havaintojani yhteiskunnan uusliberalisoitumiseen kytkeytyviin keskusteluihin osoittaen yhtymäkohtia Tahdon2013-kampanjan ja aiemman kansalaistoimintaa käsittelevän feministisen tutkimuksen välillä. Tarkastelen myös kansainvälisten näkökulmien läsnäoloa suomalaisessa translakityössä ja pohdin transpolitiikan ylikansallisuutta,
mitä on aiemmin tehty jonkin verran transtutkimuksessa (esim. Cotten 2011) muttei lähes
ollankaan suomalaisessa transtutkimuksessa.
Analysomalla työssäni rinnakkain kumpaakin tapausta, on mahdollista havaita niitä erilaisia toimintatapoja, joita kansalaistoimijat hyödyntävät tai joutuvat hyödyntämään. Lähestyn niitä erilaisia aspekteja, jotka yhtäältä ohjasivat kansalaistoimintaa ja joita toimijat toisaalta myös sisäistäessään itse hyödynsivät. Paikannan luvussa neljä erilaista polkua, joilla
voidaan ymmärtää tutkimani kansalaistoiminnan vaikuttamiskeinoja. Nämä ovat kansalaisaloitepolku, kaupallistamisen polku, valtiota kohti -polku ja kansainvälisen translain
polku.
Ymmärrän Tahdon2013-kampanjan ja translakityön tiloina, joissa kansalaistoimijoiden
työhön, heidän kulkemiinsa polkuihin, vaikutti laajempi konteksti, mutta joissa toimijat
myös itse tekivät jatkuvasti erinäisiä ratkaisuja kontekstin asettamien ehtojen rajoissa. Hallinnan näkökulmasta pohdin, miten kansalaisaloiteinstituutio itsessään vaikutti Tahdon2013-kampanjaan ja millä tavalla siihen vetoamalla voitiin oikeuttaa juuri tietynlaiseksi muotoutunut kampanja. Huomattavasti tuoreempana kysymyksenä näyttäytynyttä
translakia on puolestaan kiinnostavaa lähestyä sen kautta, miten aiheesta ylipäänsä alettiin
käydä keskustelua ja miten järjestöjen tavoitteet muovautuivat tutkimusajanjaksonani.
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3.1 Kaupallistettu Tahdon2013-kampanja ja kansalaisaloite osallistavana teknologiana

Kansalaisaloite seksuaali- ja sukupuolipolitiikan osallistavana teknologiana
Suomen nykyinen lainsäädäntö asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan. Vain
nainen ja mies voivat avioitua keskenään. Rekisteröidyssä parisuhteessa olevilla pareilla on samat velvollisuudet muttei samoja oikeuksia. Tasa-arvoinen
avioliittolaki takaisi jokaiselle oikeuden mennä avioliittoon riippumatta puolison sukupuolesta. Näin kaikki parit olisivat lain edessä yhdenvertaisia.
(KAA 3/2013 vp.)
Lanseeraamallaan kansalaisaloitteella, jonka esittelystä yllä oleva lainaus on, Tahdon2013-kampanjan aktiivit lähtivät uudistamaan Suomen avioliittolakia. Kampanjan tavoitteena oli, että myös samaa sukupuolta olevat parit voisivat solmia avioliiton. Kansalaisaloite jatkoi ja saamallaan huomiolla laajensi vuosia käynnissä ollutta keskustelua samaa sukupuolta olevien parien oikeuksista. Velvollisuuksien rinnalle vaadittiin samoja oikeuksia, millä lainauksessa viitattiin siihen, ettei rekisteröity parisuhde riittänyt takamaan
samaa sukupuolta oleville pareille tasavertaista asemaa yhteiskunnassa avioliittoon verrattuna. Lainauksen perusteella kansalaisaloite toisi ratkaisun tähän ongelmaan. Tästä lähtökohdasta Tahdon2013-kampanjaa rakennettiin. Vaikuttamistyöhön kuitenkin vaikutti toimijoiden omien tavoitteiden lisäksi kansalaisaloiteinstituutio. Sen kautta muodostui kansalaisaloitepolku, joka oli merkittävä suunnanantaja Tahdon2013-kampanjalle.
Suomen perustuslain uudistus ja uusi kansalaisaloitelaki (12/2012) astuivat voimaan maaliskuussa 2012. Tahdon2013-kampanjan aikaan kyse oli suomalaisittain nuoresta instituutiosta, vaikka vastaavanlainen vaikuttamismuoto olikin ollut käytössä jo pidemmän aikaa
muualla Euroopassa ja Yhdysvalloissa. EU-tasolla eurooppalainen kansalaisaloite oli päätetty ottaa käyttöön osana vuonna 2007 allekirjoitettua Lissabonin sopimusta (Bordino
2015; Serup Christensen ym 2016a, 436).
Erityisesti eurooppalainen esimerkki vaikutti toimineen kannustavana tekijänä kansalaisaloiteinstituution ajamiseen Suomessa. Perustuslain uudistusta pohtinut Perustuslaki 2008
-työryhmä totesikin muistiossaan, että ”[p]aineita nykyisen sääntelyn uudelleen arviointiin
tuo myös kehitys Euroopan unionissa” viitaten nimenomaan eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen (OM 2008, 33; Serup Christensen ym. 2016b, 8).
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Suomalainen kansalaisaloite säädettiin osana laajempaa kansainvälistä kehitystä, jossa demokraattisilla innovaatioilla pyritään löytämään uusia ratkaisuja vaikeisiin poliittisiin ongelmiin ja lisäämään kansalaisten kiinnostusta poliittista päätöksentekoa kohtaan, kun esimerkiksi äänestysprosentit laskevat (Agger ym. 2015, 6; Saward 2000, 4). Muita vastaavia
vaikuttamisväyliä tai demokraattisia innovaatioita ovat esimerkiksi kunta-aloitteet ja neuvoa-antavat kansanäänestykset. Kyse on institutionalisoituneista mekanismeista, joilla täydennetään parlamentaarista politiikkaa (Smith 2009).
Vaikka osa edellä mainitsemistani mekanismeista ei välttämättä ole uusia, on esimerkiksi
internetin katsottu tuovan merkittäviä lisämahdollisuuksia kansalaisten poliittiseen osallistamiseen. Tarkoituksena on kansalaisten aktivoimisen lisäksi myös vuoropuhelun lisääminen kansalaisten ja poliittisen järjestelmän välillä. Tosin tutkimukset osoittavat, etteivät
nämä tavoitteet välttämättä toteudu (Serup Christensen 2015a; Niinikoski & Setälä 2015).
Tarkastelemalla kaikkia vuosien 2012–2015 välillä lanseerattuja kansalaisaloitteita huomataan, että seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvät aloitteet ovat menestyneet suomalaisista kansalaisaloitteista poikkeuksellisen hyvin. Vuoden 2015 loppuun mennessä aloitteita oli käynnistetty oikeusministeriön ylläpitämässä kansalaisaloite.fi-palvelussa lähes
450. Näistä neljätoista oli onnistunut keräämään tarvittavan määrän allekirjoituksia edetäkseen eduskuntaan. Lisäksi ajanjaksona kerättiin vaadittavat kannatusilmoitukset yhdelle
aloitteelle ennen kansalaisaloite.fi-palvelun perustamista.38 Yhteensä viidestätoista yli
50 000 kannatusilmoitusta keränneestä aloitteesta jopa kuusi käsitteli sukupuoli- tai seksuaalipolitiikkaa, esimerkiksi seksuaalioikeuksia, -rikoksia, lisääntymisoikeuksia ja aborttioikeutta (taulukko 2).

38

Tämä oli Suomen ensimmäinen 50 000 kannatusilmoitusta kerännyt kansalaisaloite. Aloite ajoi turkistarhauksen kieltämistä.
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Lanseeraus- Seksuaali- ja sukupuolipoliittiset kan- Muut kansalaisaloitteet
salaisaloitteet
vuosi
Kansalaisaloite turkistarhauksen kieltämiseksi (Turkistarhaton Suomi)
2012
Kansalaisaloite tasa-arvoisesta avioJärkeä tekijänoikeuslakiin
liittolaista (Tahdon2013)
2013
Ruotsin kieli valinnaiseksi oppiaineeksi kaikilla kouluasteilla (Ruotsi
vapaaehtoiseksi)

2013

Energiatodistuksen muuttaminen

2013

Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava (Rauha teille)

2013
2014

2014

2014

2015

2015

Päivystysasetuksen muuttaminen
synnytysten osalta

Rikokseen syyllistyneen ulkomaalaisen karkottaminen

Kansalaisaloite lapsiin kohdistuvien
seksuaalirikosten rangaistusasteikon
koventamiseksi
Terveydenhuollon henkilökunnalle lakisääteinen oikeus kieltäyty elämän
lopettamisesta vakaumuksellisista
syistä
Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena (Aito
Nollatuntisopimukset kiellettävä lailla
avioliitto)
Kansalaisaloite kansanäänestyksen
järjestämiseksi Suomen jäsenyydestä
Äitiyslaki
euroalueessa

2015

Työeläkeindeksin palauttaminen
palkkatasoindeksiksi

Taulukko 2. Vuosina 2012–2015 lanseeratut ja yli 50 000 kannatusilmoitusta keränneet
kansalaisaloitteet. Suluissa tutkijan tiedossa olleiden kansalaisaloitekampanjoiden nimet,
mikäli kampanjan nimi erosi kansalaisaloitteen otsikosta. Lähde www.kansalaisaloite.fi.
Seksuaali- ja sukupuolipoliittisten aloitteiden menestyminen voidaan ensinnäkin ymmärtää niin, että seksuaali- ja sukupuolipolitiikka herättää kiinnostusta, koska se on tavalla tai
toisella omakohtaista. Seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyy vahvoja normeja ja ne herättävät tunteita, minkä vuoksi aloitteet onnistuvat keräämään allekirjoituksia. Kansalaisaloite toimii tällöin itsessään eräänlaisena keskusteluareenana, jossa kansa voi ilmaista
mielipiteensä allekirjoittamalla aloitteen sen lisäksi, että aloitteet synnyttävät keskustelua
(Serup Christensen ym. 2016b, 39).
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Toiseksi kansalaisaloiteinstituutio edellyttää yhteen aiheeseen keskittymistä. Tämä vaatimus on säädetty kansalaisaloitelain neljännessä pykälässä. Vaatimus saattaa irrottaa käsiteltävät asiat laajemmasta kontekstista, mikä mahdollistaa kenelle tahansa yksittäisen kansalaisaloitteen allekirjoittamisen ilman, että tarvitsee identifioitua sitä ajavaan laajempaan
sosiaaliseen liikkeeseen. On siis mahdollista allekirjoittaa kansalaisaloite hoitohenkilökunnan oikeudesta kieltäytyä abortista tai kansalaisaloite tasa-arvoisesta avioliittolaista kokematta itseään osaksi abortinvastaista liikettä tai lhbti-liikettä. Aloitteet näyttäytyvät näin
yhden asian kysymyksinä, vaikka ne kytkeytyvät huomattavasti laajempiin, historiallisesti
rakentuneisiin keskusteluihin.
Kolmanneksi voidaan todeta, että Tahdon2013-kampanja sekä myös sen jälkeen tullut äitiyslaki-aloite, jonka tarkoituksena oli parantaa naisparien ja heidän lastensa asemaa, ajoivat molemmat sellaisia seksuaalivähemmistöjen oikeuksia, joiden edistämisessä julkinen
valta oli ensin epäonnistunut.39 Kyseessä oli reaktio päättäjien toimintaan. Tämä voidaan
tulkita tilanteena, jossa vastuu seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvistä uudistuksista siirtyi kansalaisyhteiskunnalle. Kansalaistoimijoiden oli lanseerattava kansalaisaloite, koska
heidän näkökulmastaan poliittiset päättäjät eivät olleet edistäneet tarvittavia uudistuksia.
Vaikka kansalaisaloiteinstituution ääneen lausuttuna tarkoituksena on keskustelukanavien
lisääminen ja kansalaisten aktivoiminen, voidaan vastuun siirtäminen pois julkiselta vallalta kolmannelle sektorille tulkita samalla uusliberalisoituvan valtion takaisinvedon ilmenemismuotona (Richardson 2005, 516; Eikenberry & Kluver 2004, 134). Tahdon2013kampanjan tekijöiden parissa tekemissäni haastattelussa valtion epäonnistuminen ja kansalaisten esiinmarssi näkyi kysymyksenä ajoituksesta, joka linkitettiin Tahdon2013-kampanjan menestykseen:
[S]iinä oli tavallaan ajotus oli just oikee. Et se momentum oli meidän puolella
ennen ku se ees se nimien kerääminen alko. Siinä oli tapahtunut niin paljon
sellasta pohjatyötä ja kun se oli tavallaan kaatunut se alote tavallaan eduskunnassa kerran ni sit siinä oli semmonen, että ihmiset halus vaikuttaa. Että
tuntu, että se oli jäänyt kesken ja ei ollu menny tavallaan oikeudenmukaisesti
se asia eteenpäin.

39
Kuten olen tuonut esiin, oli avoliittolain uudistusta ajettu kolmesti kansanedustajien toimesta. Äitiyslakia
oli puolestaan työstetty oikeusministeriössä, jonka asettama työryhmä ehdotti vuonna 2014 erillisen äitiyslain säätämistä (OM 2014). Hallitus päätti olla esittämättä valmista lakiaehdotusta eduskunnalle.
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Haastateltavani korosti Tahdon2013-kampanjan menestykseen vaikuttaneen erityisesti se,
mitä oli tapahtunut ennen kampanjaa. Hänen kuvaamansa ”momentum” määrittyi nimenomaan sen kautta, että avioliittolakialoite oli kaatunut eduskunnassa ennen kansalaisaloitekampanjaa. Tämä epäonnistuminen loi haastateltavani mukaan tilan, jossa ihmiset halusivat vaikuttaa.
Analysoimalla kansalaisaloitetta vastuun siirtämisen kautta väitän, että se voidaan tulkita
Suomeen kotiutetuksi aktivoimisen keinoksi, eräänlaiseksi osallistavaksi teknologiaksi
(technologies of involvement). Kansalaiset voivat kokea osallistuvansa poliittiseen päätöksentekoon, ja heille tulee eräänlainen velvollisuuskin tehdä näin. Lopullinen päätösvalta
on yhä silti eduskunnalla.
Kirsi Erärannan ja Johanna Kantolan mukaan osallistava teknologia ”mobilisoi ja valjastaa
toimijoita ja toimintaa” (Eräranta & Kantola 2016, 416–417). Tällaiset teknologiat pohjaavat subjektien itsesääntelyyn (Foucault 1988). Kun kansalaisaloiteinstituutio vie vastuuta
pois julkiselta sektorilta, se ohjaa kansalaistoimijoita hyödyntämään kansalaisaloitetta
muiden vaihtoehtoisten vaikuttamismuotojen sijaan. 40 Esimerkiksi seksuaaliseen tasavertaisuuteen tai sukupuoleen liittyvien uudistusten jäädessä toteutumatta kansanedustajien
tai hallituksen ajamana kansalaiset ovat turvautuneet uuteen kansalaisaloiteinstituutioon.
Tämän osoittaa seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvien kansalaisaloitteiden määrä.
Näin toimiessaan kansalaisaloite ei kuitenkaan välttämättä ole vaan oikeus, vaan siitä tulee
myös velvollisuus, jota ilman seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuolen moninaisuuteen liittyvä yhdenvertaisuus ei välttämättä etene. Samalla kansalaisaloite vaikuttaa myös
liikkeiden päämääriin, jotka on pystyttävä esittämään kansalaisaloiteinstituution asettamien vaatimusten mukaisesti. Tällä tavalla kansalaisaloitteesta muodostuu myös hallinnan
mekanismi, jossa hallinta näyttäytyy itsehallintana. Se aktivoi kansalaisia toimimaan kansalaisaloitteiden kautta ja sen määrittämien rajoitteiden mukaisesti (Foucault 2014/1975;
Baumgarten & Ullirich 2016). Tämä hallinta näkyi kansalaisaloitepolulla, johon Tahdon2013-kampanjassa tukeuduttiin ja jonka avulla tutkimani toimijat perustelivat sitä,
millä tavalla kampanjaa toteuteutettiin:

40
Ei tietenkään ole syytä olettaa, että ainoastaan yksittäiset kansalaistoimijat tarttuvat mahdollisuuteen
vaikuttaa lainsäädäntöuudistuksiin kansalaisaloiteinstituution avulla. Samalla aukeaa uusia vaikuttamismahdollisuuksia taloudellisesti vahvoille tahoille, jotka voivat taloudelliseen asemaansa turvautuen lobbata
haluamiaan kansalaisaloitteita, kuten analyysini edetessäkin käy ilmi viestintätoimisto Milttonin osallistumisesta Me tahdomme -sivuston luomiseen.
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Täs kansalaisaloitekampanjassa on kyl se, että lakikin määrää sen, että se saa
koskea yhtä asiakokonaisuutta aina kerrallaan niin me ei voitu hirveesti
niinku sit tehdä mitään muita ulostuloja. Tai ei ollenkaan voitu. Et se ei
niinku lain puitteissa sovi.
Lainauksessa haastateltava vastasi kysymykseeni siitä, miten sukupuolen moninaisuus oli
huomioitu Tahdon2013-kampanjassa. Hän kertoi, ettei siihen tai muihin ihmisoikeuksiin
liittyviin aiheisiin oltu voitu tarttua. Perusteluna haastateltavani viittasi implisiittisesti kansalaisaloitelain neljänteen pykälään eli vaatimuksen keskittyä yhteen asiakokonaisuuteen.
Hän koki, että yhteen asiaan keskittyminen ei koskenut ainoastaan itse kansalaisaloitteen
sisältöä, vaan se rajasi myös sitä, mitä heidän oli mahdollista sanoa kampanjoinnin yhteydessä. Tämän vuoksi Tahdon2013-kampanjassa ei haastateltavani mukaan käsitelty esimerkiksi transkysymyksiä.
Yhteen asiakokonaisuuteen keskittyminen oli siis yksi kansalaisaloitepolulla muodostunut
rajoite, jonka kansalaistoimijat olivat myös itse omaksuneet ja tulkinneet varsin laajasti
koskemaan kampanjan koko viestintää, mihin tulkitsen haastateltavani viitanneen yllä puhuessaan muista ulostuloista. Toinen haastateltavani esiin tuoma rajoitus oli aika:
[N]iin kovaa vauhtia mentiin eteenpäin että kyl siinä niinku aika moni jossain
vaiheessa sai jollakin tavalla kärsiä siitä nopeudesta. Ei siel hirveesti ehditty
selvittelemään mitään henkilökemioita. Me mentiin kyl asia edellä vahvasti.
Ja siihen liitty kyl toki myös se, että meillä oli kyl yhdessä sellainen – tai no
sanotaan, että enemmistöllä oli sellainen fiilis – että se on epäreilua muita
kohtaan jos jotkut jää… jos jotkut tavallaan hidastaa sitä vauhtia, ei nyt epäoleellisilla asioilla, mut sen lopputuloksen kannalta epäoleellisilla asioilla. Et
sit ku kaikki teki hirveesti duunia tosi kovalla aikataululla. Et meillä oli kyl
vähän sellainen yhteinen hiljainen ymmärrys siitä että nyt ei voi, että paha
mieli on tosi huono juttu, mutta sille ei ole nyt aikaa. Et ne asiat pitää selvittää
joskus myöhemmin, nyt pitää mennä eteenpäin näis asioissa.
Yleensä kansalaisaloitetta koskevassa kirjallisuudessa suomalaisten kansalaisaloitteiden
merkittävimpinä lainsäädännöllisinä ehtoina mainitaan perustuslain mukainen 50 000 allekirjoituksen vähimmäismäärä ja kansalaisaloitelain määrittämä kuuden kuukauden aikarajoitus allekirjoitusten keräämiselle (esim. Serup Christensen ym. 2015b, 28–29). Siinä,
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missä aiemmin esiin nostamassani lainauksessa aika näyttäytyi mahdollistajana, momentumina, kuvasi toinen haastateltava aikaa ohjaavana tai rajoittavana tekijänä. Hän kertoi,
ettei kampanjan aikana ollut mahdollista tarttua epäoleellisuuksiin. Tällaisia olivat esimerkiksi toimijoiden väliset sisäiset kiistat. Sama haastateltava painotti kiirettä myös Tahdon2013-kampanjan päätöksenteossa. Kysyessäni kampanjan viestinnästä ja ketkä siihen
saivat vaikuttaa, hän totesi:
Sanottiin kaikille, että jos te haluatte vaikuttaa logoon, visuaaliseen ilmeeseen, viestintästrategiaan, ihan mihin vaan, niin menkää sen tiimin kokoukseen, koska siellä tehdään se työ. Hallitus voi sitten vähän viilata sitä tai jos
se ei jostain syystä yhtään toimi niin sitten voidaan lähettää se takas sinne
tiimille. Mutta mä yritin painottaa sitä, että tässä on niin kova tää aikataulu
ja tiukka aikataulu. Et ei voi tulla niinkun myöhemmin valittaa et en mä nyt
sit tykännytkään siitä. Et se ei vain toimi.
Tahdon2013-kampanja onnistui saamaan kokoon tarvittavat allekirjoitukset ensimmäisen
vuorokauden aikana. Tältä osin kampanja oli poikkeuksellinen, sillä yksikään muu kansalaisaloite ei ole pystynyt samaan. Tästä huolimatta kampanjassa vedottiin kansalaisaloitepolun kautta kiireeseen. Näin tuotettiin oikeutusta tietynlaisille toimintamuodoille, jossa
viestinnän kyseenalaistaminen tai henkilökemiaksi kutsutut ongelmat siirrettiin syrjään.
Kiire näyttäytyi ulkoapäin tulevana pakotteena, joka asetti ehtoja toiminnalle, koska kyseinen kampanja tehtiin nimenomaan kansalaisaloitteen muodossa.
Osallistavana teknologiana kansalaisaloite aktivoi mutta myös sitoo ja suuntaa toimintaa.
Se vaikuttaa siirtävän vastuuta kohti kansalaisia, jättäen kuitenkin päätäntävallan poliittisille elimille. Kansalaisaloiteinstiuutio muovaa sitä, miten vaikuttamistyötä tehdään, ja kuten aineistoni osoittaa, oli kansalaisaloitteeseen sisältyvä kansalaistoiminnan hallinta
omaksuttu osaksi Tahdon2013-kampanjaa, jossa siitä muodostui polku, jolla toimintaa ohjattiin.
Tuotteistettu kansalaisaloitekampanja
Kansalaisaloiteinstituution tarjoama mahdollisuus sekä sen asettamat rajoitukset auttavat
osittain ymmärtämään sitä, miten juuri kansalaisaloite vaikuttamisen keinona asetti ehtoja
Tahdon2013-kampanjan vaikuttamistyölle. Samaan aikaan kampanjassa oli kyse tarkoin
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suunnitellusta ja viestinnän avulla brändätystä kampanjasta. Joiltain osin tämä kenties johtui kansalaisaloiteinstituution luonteesta, mutta se on toisaalta kytkettävissä myös laajemmin kansalaistoimintaan liittyviin muutospaineisiin, joita tarkastelen tuotteistamisen
kautta.
Tahdon2013-kampanjaa koordinoi runsaan kymmenen hengen ohjausryhmä Helsingistä.
Ryhmä muodostui pääasiassa vuonna 2012 perustetun yhdistyksen Tasa-arvoinen Suomi
ry:n hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä. Ohjausryhmän lisäksi kampanjan laajempaan
verkostoon kuului suuri määrä aktiivisia yksityishenkilöitä ja yhteisöjä, joiden oli mahdollista auttaa kampanjan näkyvyyden lisäämisessä ja kansalaisaloitteen kannatusilmoitusten
keräämisessä.
Käytännössä kampanja muodostui verkostosta, joka koostui päätöksiä tekevän ohjausryhmän lisäksi niin yksittäisistä vapaaehtoisista ympäri Suomea kuin järjestöistä ja näiden
työntekijöistä. Verkoston myötä pidempään seksuaalisuuteen, sukupuolen moninaisuuteen
sekä ihmisoikeuksiin keskittyneet organisaatiot tulivat osaksi Tahdon2013-verkostoa. Joukossa olivat kotimaiseen ja kansainväliseen vaikuttamistyöhön osallistuvat suomalaiset
järjestöt, kuten Amnesty, Sateenkaariperheet ry, Seta, ja Trasek. Myöhemmin mukana oli
myös satoja yrityksiä, yhteisöjä ja muita yhdistyksiä Me tahdomme -sivustolla, jota käsittelen tarkemmin hieman jäljempänä.
Tahdon2013-kampanjan eri paikkakuntien aktiiveihin pidettiin yhteyttä pääasiassa sosiaalisen median alustoilla, esimerkiksi useissa yhteisöpalvelu Facebookiin perustetuissa suljetuissa ryhmissä, kuten paikkakuntakohtaisissa ryhmissä. Ryhmien kautta aktiiveille jaettiin Tahdon2013-kampanjaan ja sen viestintään liittyviä ohjeita ja sovittiin esimerkiksi
kannatusilmoitusten keräämisestä. Ennen kansalaisaloitekampanjan lanseerausta laadituissa sisäisissä viestintäohjeissa alueellisia yhteyshenkilöitä ohjeistettiin muun muassa
siitä, kuinka kampanjasta ja kansalaisaloitteesta puhuttiin. Ohjeistuksissa painotettiin johdonmukaista tiedotusta. Facebook-ryhmässä muistutettiin varsin yksityiskohtaisesti siitä,
että ”Tahdon2013” tuli aina kirjoittaa ilman välilyöntiä, ja vapaaehtoisille jaetuissa ohjeistuksessa korostettiin, että kampanjassa käytettiin aina termiä tasa-arvoinen avioliitto.
Muita käsitteitä, kuten sukupuolineutraali avioliitto tai homoliitto, ei saanut käyttää. (Tahdon2013 Viestintäohjeistus.)
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Kokoamansa verkoston lisäksi Tahdon2013-kampanja pyysi kymmeniä julkisuuden henkilöitä ottamaan kantaa avioliittolain uudistuksen puolesta. Osa toimi niin kutsuttuina Tahdon-lähettiläinä kertomalla, minkä vuoksi heidän mielestään Suomeen tarvittiin tasa-arvoinen avioliittolaki. Toiset taas esimerkiksi esiintyivät palkkiotta kampanjan järjestämissä tukikonserteissa kampanjan käynnistyessä ja päättyessä. Konserttien rinnalla kampanja järjesti Helsingissä rakkaudenosoitukseksi kutsumansa mielenosoituksen marraskuussa 2014, eduskunnan äänestäessä ensimmäisen kerran kansalaisaloitteesta, sekä kaksi
rakkauden rakettishow -nimistä ilotulitustapahtumaa.
Tahdon2013-kampanjan toteutus oli tarkoin suunniteltua ja ohjattua. Edellä esittelemäni
toimintatavat olivat kaikki viestinnällisiä keinoja, joiden kautta luotiin ja kontrolloitiin
mielikuvaa Tahdon2013-kampanjasta ja tätä kautta sen ajamasta kansalaisaloitteesta. Sisäänpäin kontrolli näyttäytyi muun muassa esiin tuomassani vapaaehtoisten ohjeistamisessa tiettyjen käsitteiden käyttöön. Toisaalta se tuli esiin myös ulospäin suuntautuneessa
viestinnässä. Kun tarkastellaan Tahdon2013-kampanjan logon ja iskulauseen toistuvaa näkymistä niin ohjausryhmän jäsenten julkisissa tilaisuuksissa käyttämissä t-paidoissa, kampanjan kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa kuin kangaskasseissa, huomataan, kuinka tällä
rakennettiin kansalaisaloitteen tunnistettavuutta.
Kampanjan iskulauseena toimi ”Tahdon voimalla”. Iskulauseen merkitys voidaan ymmärtää monella tavalla. ”Tahdon voimalla” kuvastaa sitä voimakasta halua, joka avioliittolain
uudistamiseen liittyi. Toisaalta se voidaan mieltää myös uusliberalistiseen ajatukseen siitä,
että tahdonvoimalla kaikki on mahdollista saavuttaa, kunhan vain tekee tarpeeksi töitä
unelmiensa eteen. ”Tahdon” viittasi tietysti myös kansalaisaloitekampanjan nimeen, joka
puolestaan linkittyi naimisiin menevien osapuolten performatiiviseen toimintaan. Sanomalla tahdon aviopari yhdessä papin tai muun valtuutetun henkilön julistuksen myötä tekee avioliitosta totta (Austin 1962). Kampanjan logossa iskulause oli kirjoitettu ympyrän
sisälle:
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Kuva 1: Tahdon2013-kampanjan logo
Väitän, että Tahdon2013-kampanjan vaikuttamistyötä voidaan ymmärtää brändinrakennuksen kautta, joka johti kansalaisaloitteen tuotteistamiseen. Tätä työtä tehtiin sitoutumalla
tiettyihin käsitteisiin, keskitetyllä päätöksenteolla ja vapaaehtoisten ohjeistuksilla. Lisäksi
Tahdon2013-kampanjassa hyödynnettiin brändien kannalta tutumpia keinoja, kuten logoa
ja iskulausetta, joita levitettiin verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa, tiedotteissa ja kuvissa.
Iskulauseiden tarkoitus on lisätä brändin, kuten tuotemerkin tai yrityksen, tunnistettavuutta
ja saada se säilymään kuluttajan mielessä (Kohli ym. 2007). Logot, iskulauseet ja brändinrakennus ovat yleensä elinkeinoelämään kuuluvaksi miellettyä toimintaa. Ne kuitenkin näkyvät yhä enemmän poliittisessa vaikuttamisessa, kuten Yhdysvaltain entisen presidentin
Barack Obaman vuoden 2008 presidentinvaalikampanjassa Yes we can -iskulauseena tai
ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin palavan kynttilän muodossa (Saarikoski
2013). Näiden liike-elämään miellettyjen toimintojen lisääntymistä tutkitaan yhä enenevissä määrin niin sosiaalisten liikkeiden tutkimuksessa, politiikan tutkimuksessa kuin esimerkiksi mediatutkimuksessa (Vestergaard 2008; Maier ym. 2016; Polynczuk-Alenius &
Pantti 2017; Mendes 2015). Voittoa tavoittelemattomien toimijoiden toiminnan kaupallistuminen ja ammattimaistuminen on liitetty useissa tutkimuksissa nimenomaan uusliberalismiin ja kaupallistuminen on nähty osana voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden
yritysmäisen toiminnan lisääntymistä (Maier ym. 2016, 77; Vestergaard 2008, 472).
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Johanna Kantola ja Judith Squires ovat lähestyneet feministisen liikkeen uusliberalisoitumista markkinafeminismin käsitteen avulla. Kirjoittajien mukaan muutokset feministisessä
liikkeessä uusliberalististen diskurssien ja rakenteiden paineessa vaikuttavat niin liikkeiden tavoitteisiin (principles) kuin niihin keinoihin (practices), joilla näitä tavoitteita pyritään saavuttamaan (Kantola & Squires 2012, 383). Tämä tarkoittaa esimerkiksi toimintamuotojen ja päämäärien muuttumista markkinavetoisemmiksi, toimijoiden ammattimaistumista ja mahdollisesti myös liikkeen epäradikalisoitumista markkinalogiikkaan mukautumisen myötä (Kantola & Squires 2012, 387).
Keskittyminen ylipäänsä avioliittolakiin voidaan nähdä tällaisena periaatteellisena tavoitteiden rajauksena. Vaikka samaa sukupuolta olevien parien parisuhteen virallistaminen oli
varsin pitkään ollut niin suomalaisen kuin kansainvälisen seksuaali- ja sukupuolipoliittisen
liikkeen agendalla, vaatimukset voimistuivat 1980-luvulta lähtien. Kyse oli tietyn tavoitteen nostamisesta erityisen näkyvästi esiin. Avioliitolle annettavien symbolisten merkitysten lisäksi kyse on myös ja monien mielestä nimenomaisesti juridisesta sopimuksesta. Sopimus koskee tietysti niitä henkilöitä, jotka keskenään avioituvat. Se kuitenkin vahvistetaan julkisesti, sopimukseen sisältyvät oikeudet ja velvollisuudet säädetään laajemmassa
yhteiskunnallisessa kontekstissa, minkä lisäksi avioliiton tuomat edut eivät koske ainoastaan parien keskinäistä suhdetta vaan myös avioparien ja valtion suhdetta. Yhteiskunnallisena instituutiona avioliitolla säädellään yksilöiden vastuuta esimerkiksi perheenjäsenistä
sekä mahdollisuuksia vanhemmuuteen, tiettyihin etuuksiin ja sukulaisuuteen. Avioliiton
kautta yhteiskunta voi kontrolloida lähtökohtaisesti vapaiksi käsitettyjä yksilöitä. Aviopuoliso saattaa esimerkiksi olla velvollinen puolisonsa elatukseen ja avioliitto voi vaikuttaa lukuisiin julkisin varoin maksettaviin tukiin, kuten kansaneläkkeeseen ja kotihoidontukeen Suomessa 2010-luvulla. Avioliiton voidaankin katsoa olevan tapa, jolla perheitä hallitaan ja yhteiskunnan vastuuta siirretään kohti perheyksiköitä. (Pylkkänen 2012, 11; Yesilova 2009, 27; 140.) Individualismin korostamisesta huolimatta perhe ja avioliitto eivät ole
menettäneet merkitystään. Riitta Jallinoja (2006) on jopa kutsunut 2000-luvulla tapahtunutta perheen uudelleenkorostumista perheen vastaiskuksi.
Toisaalta kun tarkastellaan niitä keinoja, joita Kantola ja Squires ovat liittäneet markkinafeminismin käsitteeseen, nousee Tahdon2013-kampanjan tuotteistaminen mielenkiintoiseen asemaan. Tuotteistaminen rakentui kontrolloidun toiston kautta. Jokainen Tahdon2013-kotisivuilla vuonna 2013 ja 2014 julkaistu blogiteksti päättyi kampanjan ympyrälogoon sisältyneeseen Tahdon voimalla! -iskulauseeseen.
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Tuotteistaminen kuvastaa laajempaa muutosta kansalaisvaikuttamisessa uusliberalisoituvien rakenteiden paineessa. Toimijoita ohjataan esittämään poliittiset tavoitteensa houkuttelevassa ja helposti lähestyttävässä muodossa. Lisa Dugganin (2002, 176) mukaan tällaisella sovinnaisella lesbo- ja homopolitiikalla otetaankin tietoisesti etäisyyttä kaikenlaiseen
”ekstremismiin”. Toisaalta tuotteistamisen voidaan nähdä myös liittyvän aiemmin esiin
tuomaani kansalaisaloiteinstituutioon itseensä. Vaatimus kerätä 50 000 kannatusilmoitusta
kuudessa kuukaudessa tarkoin rajattuun aihealueeseen ohjaa toimijoita herättämään aloitteellaan huomiota ja tekemään oman poliittisen agendansa tarpeeksi selkeäksi ja helposti
lähestyttäväksi. Tämä auttaa ymmärtämään tuotteistamisen tarvetta, sillä kansalaisaloitteen täytyy houkutella allekirjoittajia samalla, kun sen pitää vakuuttaa poliittiset päättäjät
agendansa tarpeellisuudesta. Suunnitelmallisuuden ja kontrollin sekä liike-elämään miellettyjen logojen ja iskulauseiden kautta Tahdon2013-kampanjasta voitiin tehdä tunnistettava, selkeä ja houkutteleva.
Virtuaalisia poliittisia ostopäätöksiä
Tahdon2013-kampanjan tuotteistamisen merkittävyys korostuu analyysissani, kun sen
kautta avautuu se, millä tavalla Tahdon2013-kampanjan kannattajille mahdollistui osallistuminen kampanjaan. Osallistumista avaan käsitteelläni virtuaalisista poliittisista ostopäätöksistä. Paikannan sekä virtuaaliset poliittiset ostopäätökset että tuotteistamisen osaksi
kaupallistamisen polkua.
Tarkastelen Tahdon2013-kampanjan viestintään osallistumista seuraavaksi kahden eri
viestintäalustan kautta: sosiaalisen median ja niin kutsutun Me tahdomme -sivuston avulla.
Sosiaalinen media toimi koko kampanjan ajan merkittävimpänä kanavana, jonka kautta
levitettiin esimerkiksi kampanjan kotisivuilla julkaistuja pidempiä tekstejä ja kansalaisaloitteeseen liittyvää mediauutisointia. Kampanjan loppuvaiheessa lanseerattu Me tahdomme -sivusto puolestaan toimi aktivoivana areenana yrityksille ja yhteisöille ja laajensi
liittolaisten osallistumismahdollisuuksia osaksi kansalaisaloitekampanjaa.
Väitän, että sekä yritysten halua osallistua avioliitosta käytyyn keskusteluun uudistuksen
kannattajina että yksittäisten henkilöiden sosiaalisen median aktiivisuutta voidaan tulkita
virtuaalisina poliittisina ostopäätöksinä, jotka kietoutuvat edellä käsittelemääni tuotteistamiseen. Näistä ostopäätöksistä hyötyivät niin kansalaisaloitekampanja kuin yritykset ja sosiaalisen median käyttäjät itse.
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Perinteisen median, kuten television ja lehtien, rinnalla sosiaalisen median rooli kommunikoinnissa, yritystoiminnassa ja kansalaisvaikuttamisessa on kasvanut koko 2000-luvun
ajan (Cammaerts ym. 2013; Kantola A & Lounasmeri 2014, 4). Tutkijat ovat siirtyneet
enenevissä määrin tarkastelemaan sitä, millä tavalla sosiaalinen media vaikuttaa aktivismiin ja kansalaisvaikuttamiseen (esim. Gerbaudo 2012; Cammaerts 2015) ja toisaalta brändien rakentumiseen (esim. Kohli ym. 2015; Yan 2011), mikä on kiinnostavaa Tahdon2013kampanjan tuotteistamisen näkökulmasta. Sosiaalisen median kautta Tahdon2013-kampanja vaikutti siihen, mitä, milloin ja miten kampanjasta ja sen ajamasta kansalaisaloitteesta puhuttiin. Tällainen kontrolli ei ollut mahdollista toimittajien laatimassa uutisoinnissa, kuten eräs haastateltavanikin totesi kertoessaan median edustajien lopulta kuitenkin
päättävän siitä, mistä aiheista ja minkälaisesta näkökulmasta juttuja tehdään.
Sosiaalisen median hyödyntäminen oli osa sitä suunnitelmallista, tehokasta vaikuttamisviestintää, jota Tahdon2013-kampanja toteutti kampanjansa tunnettavuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi. Sosiaalisen median sisällöstä vastasivat Tahdon2013-kampanjassa
erikseen nimetyt henkilöt. Sen merkitystä voidaan tarkastella vertaamalla kampanjaa kuuteen muuhun eduskuntaan vuoden 2014 loppuun mennessä edenneeseen kansalaisaloitteeseen.41 Kaikilla näillä kansalaisaloitteilla oli jonkinlaista näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa, pääasiassa Facebookissa, kannatusilmoitusten keräämisen aikana. Tämä antaa ymmärtää somen ja erityisesti Facebookin olleen 2010-luvun ensimmäisen puolivälin aikaan
tärkeä vaikuttamisväylä ja tapa tavoittaa allekirjoittajia kansalaisaloitteille (ks. Suominen
2013, 239).42
Facebookin lisäksi Tahdon2013-kampanjalla oli käyttäjätili mikroblogi Twitterissä ja kuvapalvelu Instagramissa. Muista eduskuntaan tarkasteluajankohtana edenneistä kansalaisaloitekampanjoista ainoastaan Turkistarhaton Suomi -aloitteella oli Facebookin rinnalla
oma käyttäjätili Twitterissä. Muut hyödynsivät Twitteriä epäjärjestelmällisemmin ja esimerkiksi toisten kuin itse kansalaisaloitteen nimissä olevien tilien kautta. Esimerkiksi kansalaisaloitetta energiatodistuslain muuttamiseksi ajaneella Suomen Omakotitaloliitolla oli

41
Rajasin kansalaisaloitteiden tarkastelua sosiaalisen median aktiivisuuden osalta vuosille 2012–2014. Nähdäkseni tämä rajaus antaa tarpeeksi hyvän kuvan siitä, miten Tahdon2013-kampanjan sosiaalisen median
toiminta erosi muista tutkimusajanjaksonani lanseeratuista kansalaisaloitteista.
42
Tärkeyttä ei tietenkään tule ymmärtää niin, että some olisi ratkaissut tai yksin mahdollistanut 50 000
nimen keräämisen. Kansalaisaloitteet, jotka eivät ole saaneet nimiä täyteen, ovat voineet nekin hyödyntää
somea saavuttamatta silti tavoitettaan.
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Twitter-tili, jossa aloitetta nostettiin ajoittain esiin. Instagramissa ei ollut yksikään tarkastelemani kansalaisaloitekampanja Tahdon2013-kampanjan lisäksi.

Kansalaisaloite

Kannatusilmoituksia

Facebookseuraajia

Twitterseuraajia

Tahdon2013

166 851

94 241

6 752

331

Kyllä

Hyväksytty

Turkistarhaton
Suomi

69 381

8 073

242

-

Kyllä

Hylätty

Rauha teille!

62 835

1 976

-

-

Ei

Hylätty

Energiatodistuslain muuttaminen

62 211

2 67743

177

-

Ei

Hylätty

Ruotsi vapaaehtoiseksi

61 306

1 249

-

-

Kyllä

Hylätty

Järkeä tekijänoikeuslakiin

51 974

5 455

-

-

Ei

Hylätty

Instagram- Kampanja- Eduskunnan
päätös
seuraajia
kotisivut

Taulukko 3. Vuoden 2014 loppuun mennessä eduskuntaan saapuneet kansalaisaloitteet.
Tiedot haettu kaikkien kampanjoiden päättymisen jälkeen 12.9.2015.
Yllä oleva taulukko osoittaa, että Tahdon2013-kampanja näkyi muita kansalaisaloitteita
useammilla sosiaalisen median alustoilla. Lisäksi sillä oli huomattavasti enemmän seuraajia kuin yhdelläkään muulla samanaikaisesti eduskuntaan edenneellä kansalaisaloitekampanjaan liittyvällä tilillä. Tahdon2013-kampanjaa seurasi Facebookissa lähes 95 000 käyttäjätiliä. Seuraavaksi eniten seuraajia oli Turkistarhaton Suomi -kansalaisaloitteella, jolla
oli runsaat 8 000 seuraajaa eli alle 10 prosenttia siitä, mitä avioliittolakikampanjalla oli.

43
Kansalaisaloitteella energiatodistuslain muuttamisesta ei ollut omaa Facebook-sivua tai -ryhmää. Aloitetta ajoi Suomen Omakotitaloliitto ry, joka tiedotti kansalaisaloitteesta ja sen etenemisestä Facebookissa.
Huomioin kuitenkin tämän, kuten huomioin myös Suomen Omakotitaloliiton Twitter-tilin.
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Sosiaalisen median osuutta ei tule pitää yksioikoisen selkeänä – kaikki tilien seuraajat eivät
esimerkiksi välttämättä kannata kansalaisaloitetta. Silti luvut osoittavat sen, että Tahdon2013-kampanja herätti paljon enemmän kiinnostusta verrattuna muihin samanaikaisiin
kansalaisaloitteisiin. Luvut auttavat ymmärtämään Tahdon2013-kampanjan saamaa huomiota ja kansalaisaloitteen menestystä kannatusilmoitusten keräämisessä.
Sosiaalisessa mediassa luvut ovat merkittävä näkyvyyden selittäjä, sillä sinne lisätyillä
viesteillä pitäisi myös tavoittaa kohdeyleisö. Sosiaalisen median demokraattisuutta voi kyseenalaistaa sillä, että suuret alustat, kuten Twitter sekä erityisesti suomalaisten kansalaisaloitekampanjoiden suosima Facebook, käyttävät maksullisia palveluita, joiden avulla on
mahdollista laajentaa päivitystensä näkyvyyttä. Kaikilla ei ole varaa maksaa päästäkseen
näkyviin, jolloin viestit uhkaavat jäädä seuraajien uutisvirran ulkopuolelle. Viestien nouseminen käyttäjien uutisvirtaan lisääntyy kuitenkin myös sen mukaan, mitä useampi käyttäjä reagoi kansalaisaloitteen päivityksiin esimerkiksi tykkäämällä tai jakamalla viestin
omille ystävilleen tai seuraajilleen. Reaktiot ovat 2010-luvulla sosiaalisen median näkyvyyden kannalta kriittisiä. 44
Tahdon2013-kampanjan näkyvyys somessa perustui ennen kaikkea suureen seuraajamäärään. Tämän myötä reaktioita onnistuttiin keräämään runsaasti. Kampanjan yksittäisiin Facebook-sivujen päivityksiin reagoitiin tykkäyksillä lähes poikkeuksetta satoja, usein jopa
tuhansia kertoja. Eduskunnan äänestettyä kansalaisaloitteen hyväksymisen puolesta marraskuussa 2014 kampanjan Facebook-päivityksestä tykkäsi yli kolmekymmentätuhatta
käyttäjää.
Muut tarkastelujakson yli 50 000 allekirjoitusta kerännyttä kansalaisaloitetta eivät onnistuneet läheskään yhtä hyvin käyttäjien aktivoimisessa sosiaalisen median sivuillaan. Esimerkiksi Ruotsi vapaaehtoiseksi -aloitteen päivityksistä tykkäsi keskimäärin 5–20 käyttäjää. Turkistarhaton Suomi -tilin päivityksistä tykkäsi yleensä alle sata käyttäjää, vaikka
sivusto onnistui muutamaan otteeseen keräämään jopa 300–400 tykkäystä.
Tykkäysten, seuraajien ja reaktioiden määrä voi tuntua triviaalilta lukujen vertailulta laadullisessa tutkimuksessa. Kansalaisliikkeiden ja sosiaalisen median tutkimisessa onkin
vältettävä teknologista determinismiä, jossa riskinä on internetin roolin ylikorostaminen
44

Erilaisten reaktioiden, kuten tykkäysten ja jakojen, vaikutusta on pohdittu erityisesti sosiaalisen median
tutkimuksessa (esim. Gerlitz & Helmond 2013) ja yritysmarkkinointiin keskittyvässä tutkimuksessa (esim.
de Vries ym. 2012) mutta aihetta on käsitelty myös sosiaalisten liikkeiden tutkimuksessa (Costanza-Chock
2012).
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sosiaalisen liikkeen vaikuttavuuden tutkimisessa (vrt. della Porta 2013, 27). Siitä huolimatta, että sosiaalisen median näkyvyyden suoraa vaikutusta esimerkiksi poliittisiin päätöksiin on mahdotonta osoittaa empiirisesti, on se kuitenkin keskeinen osa kansalaisvaikuttamista 2010-luvulla ja oli merkittävässä roolissa Tahdon2013-kampanjan viestinnässä
(Mendes 2015; Penney 2015).
Todettuani, että Tahdon2013-kampanja keräsi suosiota somessa, on syytä pohtia, miksi
joku halusi osoittaa tukensa tykkäämällä tai jakamalla kampanjaan liittyvää materiaalia.
Juridisessa mielessä pelkkä kansalaisaloitteen allekirjoittaminen olisi riittänyt tukemaan
aloitetta. Koska aineistoni ei sisällä kansalaisaloitetta kannattaneiden henkilöiden haastatteluja, heidän itsensä muodostamia perusteluja on mahdotonta tämän tutkimuksen puitteissa pohtia. Asiaa voi kuitenkin lähestyä esimerkiksi Sari Östmanin (2015) elämäjulkaisemisen käsitteellä, jolla Östman on kuvaillut digitaalista minuuden rakentamista. Elämäjulkaisemisella Östman tarkoittaa teknologisesti, kuten blogeissa tai Facebookissa, tapahtuvaa yksilön sosiaalista identiteettityötä. Hän kirjoittaa:
Elämäjulkaiseminen on omaelämäkerrallista toimintaa. Julkaisijat suuntaavat sen muille ihmisille odottaen vastavuoroisuutta: se on julkista ja sosiaalista toimintaa. He käyttävät omien tarpeidensa mukaisesti monia eri verkkoviestintävälineitä: toiminta on teknologiavälitteistä. (Östman 2015, 15.)
Tykkäämällä ja jakamalla Tahdon2013-kampanjan some-materiaalia, kellä tahansa oli
mahdollista liittää itsensä osaksi sitä tuotteistettua kansalaisaloitekampanjaa, jonka lähes
kaikki suomalaiset tässä vaiheessa tunsivat ja tunnistivat. Tykkäämällä ja jakamalla Tahdon2013-kampanjasta tuli, Östmanin sanoin, osa näiden henkilöiden elämäjulkaisemista.
Kyse ei kuitenkaan ollut vain siitä, mitä nämä elämäjulkaisijat saivat tykkäyksillään itselleen, vaan myös siitä, mitä merkitystä niillä oli Tahdon2013-kampanjalle. Klikkaukset eivät kohdistuneet ainoastaan digitaalisen minuutensa rakentajaan vaan tässä tapauksessa
myös kansalaisaloitekampanjaan, jonka kautta tätä tehtiin. Tahdon2013-kampanja sai lisää
näkyvyyttä, sen viesti levisi ja se näyttäytyi suuren suosion kohteena. Tämän kaksisuuntaisen merkityksen vuoksi ehdotan virtuaalisia poliittisia ostopäätöksiä tavaksi ymmärtää
sitä, miksi tuotteistamisen kautta tunnistettavaksi tehdyn, suurta kannatusta saaneen Tahdon2013-kampanjan sosiaalisen median kampanjointiin osallistuminen oli kannattavaa
niin yksittäiselle sosiaalisen median käyttäjälle kuin kansalaisaloitekampanjalle itsellensä.
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Tuotteistaminen ja virtuaaliset poliittiset ostopäätökset kytkeytyvät toisiinsa ja muodostavat vaikuttamispolun, jonka kautta Tahdon2013-kampanja on ymmärrettävissä kaupallistumisen kautta. Voittoa tavoittelemattomien toimijoiden kaupallistuminen (commercialization) viittaa tilanteeseen, jossa organisaatio tai kampanja on yhä enemmän riippuvainen
jonkinlaisesta liikevaihdosta (Maier ym. 2016, 71). Väitän, ettei tätä kaupallistumista ja
liikevaihtoa kuitenkaan voi nähdä ainoastaan puhtaasti kysymyksenä rahasta vaan erityisesti 2010-luvulla kyse voi myös olla virtuaalisesta vaihtokaupasta.
Brändäys, kuluttaminen ja poliittinen toiminta risteävät ja kohtaavat yhä tiheämmin. Kuten
Dietland Stolle ja Michele Micheletti (2013) ovat analyysissaan tuoneet esiin, voivat kuluttajat rakentaa omaa subjektiuttaan ja omakuvaansa tekemällä eettisiä kulutuspäätöksiä.
Stolle ja Michelletti kutsuvat tätä poliittiseksi kuluttamiseksi. Tykkäämällä ja jakamalla
Tahdon2013-kampanjan päivityksiä tai kirjoittamalla viestejä ja lisäämällä kuvia, joihin
liitettiin #Tahdon2013-aihetunniste45, elämäjulkaisijat sekä edistivät poliittisia tavoitteitaan että rakensivat omakuvaansa, mutta myös lisäsivät kampanjan saamaa näkyvyyttä. He
sekä ostivat että myivät ja kulkivat näin Tahdon2013-kampanjan mahdollistamaa kaupallistamisen polkua tekemällä virtuaalisia poliittisia ostopäätöksiä.
Virtuaaliset poliittiset ostopäätökset eivät kuitenkaan rajaudu ainoastaan yksittäisten käyttäjien sosiaalisen median toiminnaksi. Käsitettä voidaan soveltaa myös toiseen kaupallistamisen polkua korostaneeseen tapaukseen, Me tahdomme -sivustoon.
Juuri ennen eduskunnan ensimmäistä äänestystä Tahdon2013-kampanjan kansalaisaloitteesta lanseerattiin Me tahdomme -sivusto (www.metahdomme.fi). Sivusto keräsi yhteensä
yli 900 osallistujaa ja sosiaalisessa mediassa levisi #metahdomme-aihetunniste olemassa
olleen #tahdon2013-aihetunnisteen rinnalle.
Me tahdomme -sivuston avulla puolitoista vuotta käynnissä ollut kansalaisaloitekampanja
oli mahdollista nostaa jälleen esiin. Yritysten myötä aihe sai aiemmasta keskustelusta poikkeavaa huomiota osakseen. Usea haastateltavani kertoi, että yrityksiä oli houkuteltu mukaan jo kampanjan alkuvaiheessa, mutta niitä ei onnistuttu saamaan suurella volyymilla
mukaan ennen Me tahdomme -sivustoa. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta yritykset
siis lähtivät mukaan vasta, kun Tahdon2013-kampanja oli jo kerännyt valtavan suosion.
45

Sosiaalisessa mediassa viestit leviävät 2010-luvulla muun muassa aihetunnisteiden avulla. Hashtagin eli
aihetunnisteen tunnistaa #-symbolista, joka ohjaa saman sisältöiset viestit tai keskustelut haluttuun paikaan, ja sen avulla on mahdollista hakea tiettyyn aiheeseen liittyviä, muiden käyttäjien kirjoittamia viestejä,
tekstejä ja kuvia (Kielikello 2013).
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Samaa sukupuolta olevien parien avioliitto-oikeuteen yhdistetyksi tuleminen ei enää näyttäytynyt samanlaisena riskinä kuin ennen kampanjan menestyksen varmistumista. Toisaalta vasta tässä vaiheessa enemmistölle yrityksistä myös tarjoutui helppo väylä osallistua.
Yritysten mukaan tulon merkitys rakentui tutkimushaastatteluissa sen kautta, että yritysmaailman käsitettiin yleensä pitävän etäisyyttä politiikkaan. Näin yritysten osallistuminen
Tahdon2013-kampanjaan nähtiin poikkeuksellisena, mikä antoi sille vaikutusvaltaa. Kuten
kaksi haastateltavaani totesi:
[Vuoden] 2014 loppusyksyn aikoihin, kun oli tulossa äänestys eduskunnassa,

niin me oltiin tavallaan tehty jo kaikki muu. Meillä oli ollut ilotulituksia ja
konsertteja ja kaikkea mahdollista. Meillä oli Tahdon-lähettiläitä. Se yritysmaailma oli sellainen, joka meillä oli ehkä kaikista heikoiten otettu haltuun.
Ehkä urheilun lisäksi. Se on sellainen saareke, jonne näillä asioilla ei vielä
ole kauheasti sijaa. Se oli luonnollinen jotenkin osa-alue ottaa haltuun. Ja me
tehtiin Milttonin kanssa yhteistyötä, että me saatiin helpommin konseptoitua
se koko idea ja ehkä me saatiin siitäkin vähän sellaista uskottavuutta ehkä
yrityksillä.
Alkuvaiheessa sillä [yritysten mukaantulolla] oli tietysti taloudellinen merkitys, mutta kyl kaikista noista oli meille myös sellainen, mä inhoan tällaista
sanaa, mutta sä varmaan ymmärrät, mitä mä tarkotan, että ne niinku normalisoi aina kaikessa sitä avioliittolakikysymystä tai hlbti-kysymyksiä ylipäätänsä jos tekee jotain kannanmuodostuksen tai julkisesti tukee. Koska niinku
firmat on meille sellaisia aika harmaita. Suomessa varsinkin kun meillä ei ole
totuttu hirveesti tällee äänekkäästi yhdyskuntavastuuta kantaviin firmoihin
tai kantaaottaviin puhumattakaan. (– –) Että sitten kun tällaiset harmaat neutraalit tahot, joilta me ollaan vain totuttu ostamaan tuotteita tai palveluita ottaakin kantaa, niin onhan se aika sellainen, se ikään kuin arkistaa ehkä kysymystä, joka ehkä joidenkin heidän asiakkaiden päässä voi olla tosi sellainen
kaukanen tai jopa kiusallinen.
Ylempänä olevassa lainauksessa ensimmäinen haastateltava kuvaili yritysmaailman olevan urheilun lisäksi viimeinen saareke, jota Tahdon2013-kampanjalla ei vielä oltu tavoi84
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tettu. Metaforalla viimeisestä saarekkeesta rakentui kuva suomalaisesta liike-elämästä irrallisena muusta yhteiskunnasta. Toisen haastateltavan lainauksessa henkilö puhui yritysten harmaudesta, minkä vastakohdaksi implisiittisesti nousivat värikkäät, yhteiskunnallisesti kantaa ottavat toimijat. Ajatus toistui Tahdon2013-kampanjan sivuilla julkaistussa
uutisessa, jossa yritysten kerrottiin harvoin ottavan kantaa yrityksiin itseensä liittymättömiin yhteiskunnallisiin keskusteluihin (Tahdon2013 14.11.2014).
Me tahdomme -sivustolle osallistuneet yritykset näyttäytyivät haastateltavien puheissa ja
Tahdon2013-kampanjan Me tahdomme -sivustoa esittelevässä uutisessa kantaaottavuudellaan poikkeuksellisina suomalaisessa liike-elämässä. Erityisen kiinnostavaa on haastateltavan ekspliisiittinen kuvaus liike-elämän mukanaan tuomasta normalisoivasta voimasta.
Tällä hän pyrki perustelemaan yritysten tärkeyttä kampanjalle. Näin samalla myös vahvistettiin yritysten valtaa vaikuttaa ajankohtaispolitiikkaan arkipäiväistämällä tässä tapauksessa avioliiton kautta monogaamiseen parisuhteeseen liitettyä homoseksuaalisuutta. Kaupallisuus ja normalisointi kytkettiin toisiinsa.
Me tahdomme -sivuston taustalla oli Tahdon2013-kampanjan lisäksi viestintätoimisto
Miltton ja mainostoimisto Miltton Creative, jotka vastasivat sivuston suunnittelusta ja osallistuivat sen toteutukseen maksutta.46 Viestintätoimistojen ja PR-asiantuntijoiden hyödyntäminen on lisääntynyt Suomessa 2000-luvulla, mikä näkyy myös kansalaisvaikuttamisessa (Kantola A & Lounasmeri 2014). Milttonin kanssa toteutettu Me tahdomme -sivu loi
Suomessa toimiville yrityksille ja yhteisöille alustan, jonka kautta osallistua avioliittolakikeskusteluun. Se houkutteli erilaisia tahoja antamaan tukensa kansalaisaloitteelle samalla,
kun sen kautta oli mahdollista saada ilmaiseksi näkyviin yrityksen logo sekä lyhyt teksti,
jossa perusteltiin kansalaisaloitteelle osoitettu tuki.
Yritysten äänen mukaantulon merkittävyyttä korosti Tahdon2013-kampanjan toimijoiden
lisäksi niin silloinen pääministeri Alexander Stubb kirjeessään kokoomuksen kansanedustajille kuin myös Tahdon2013-kampanjan toimijat ja Miltton. Sivuston lanseerauksen aikana tarvittavat kannatusilmoitukset oli aikaa sitten kerätty. Oli myös tiedossa, että
160 000:n kansalaisaloitteen allekirjoittaneen henkilön lisäksi enemmistö suomalaisista
kannatti avioliiton avaamista samaa sukupuolta oleville pareille ja kannatus oli kasvussa,

46

Jatkossa puhun pelkästään Milttonista, mikä kuitenkin kattaa sekä emo- että tytäryhtiön.
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kuten Setan jo vuosina 2011 ja 2012 teettämät selvitykset osoittivat. Kampanjatyönsä aikana Tahdon2013-kampanja oli teettänyt kaksi lisäkyselyä, jotka vahvistivat tämän tiedon
(Seta 2011; 2012; Tahdon2013 19.9.2013a; 13.3.2014).
Vaikka kansalaisaloite oli kansalaisten kannatuksen näkökulmasta vahvalla pohjalla, antoi
Miltton ymmärtää, ettei kansan kannatus yksin riittänyt, vaan kansanedustajien vakuuttamiseen tarvittiin vielä liike-elämän ääntä. Tämän he totesivat julkaisemallaan Me tahdomme -sivustoa esitelleellä videolla:
Syksyllä 2014 kansalaisaloite tasa-arvoisesta avioliittolaista polki paikallaan. Aika epävarmojen kansanedustajien äänten voittamiseksi oli käymässä
vähiin. Argumentit, joita aloitetta vastustaville kansanedustajille esitettiin,
eivät toimineet. Yhteiskunnallista keskustelua oli siis laajennettava. Tasa-arvoista avioliittolakia puolustamaan tarvittiin uudenlainen näkökulma ja uusia
liittolaisia. Suomessa toimivien yritysten ääni puuttui keskustelusta täysin.
Näimme, että liike-elämän tuki monipuolistaisi keskustelua ja voisi vaikuttaa
epävarmoihin kansanedustajiin. (Miltton 2014.)
Me tahdomme -sivustolle osallistuneet tahot vaihtelivat tekstiiliyrityksistä teknologiayrityksiin ja ammattiyhdistyksistä yliopistoihin aina Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
pappeihin (Tahdon2013 Lista Me tahdomme -yrityksistä). Siitä huolimatta, että enemmistöllä näistä tahoista ei ollut suoranaista yhteyttä avioliittoinstituutioon, korosti Miltton
Suomessa toimivien yritysten roolia avioliittolakikeskustelun edistämisessä ja erityisesti
kansanedustajien vakuuttamisessa. Tahdon2013-kampanjan toimijoiden tapaan Miltton
valtuutti liike-elämän validoimaan kansalaisaloitteen tavoitteet.
Me tahdomme -sivuston osaorganisoijana Milttonin kaltaisen viestintätoimiston intresseissä voidaan tietysti olettaa olleen sivuston merkittävyyden korostaminen jälkeenpäin
julkaistulla promootiovideolla. Toisaalta Tahdon2013-kampanjan toimijoiden halu hyödyntää tätä liike-elämän tukea myös käytännössä antoi elinkeinoelämälle valtaa määritellä
sen, onko avioliittolain uudistus tavoiteltavaa vai ei osallistumalla tai jättäytymällä pois
Me tahdomme -sivustolta. Näin yritysten äänelle annettiin suuri painoarvo kansalaisten
yhdenvertaisuuteen liittyvässä keskustelussa. Yritykset saivat julkisuutta Tahdon2013kampanjan kautta yksinkertaisesti tarjoamalla nimensä Me tahdomme -sivuston käyttöön.
Jälleen kyseessä oli virtuaalinen poliittinen ostopäätös.
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Vaikka yritysten äänen esiinnousu kuvattiin edellä olevissa lainauksissa poikkeuksellisena
Suomen kontekstissa, on yritysten osallisuus seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä käytyyn keskusteluun kansainvälisesti katsottuna jatkunut vuosikymmenien ajan. Monet kansainväliset yritykset esimerkiksi Yhdysvalloissa ovat keskittyneet työntekijöidensä yhdenvertaiseen kohteluun osoittaakseen lhbti-oikeuksien olevan osa yrityksen arvoja ja saavuttaakseen näin muun muassa sitoutuneempia työntekijöitä ja taloudellista lisäarvoa (Badgett ym. 2013). Kontekstista riippuen tutkijat ovat kirjoittaneet pinkistä rahasta, kuten pinkistä taalasta, pinkistä punnasta tai pinkistä eurosta, kun he ovat pohtineet yritysten halukkuutta kohdentaa liiketoimintaansa seksuaalivähemmistöille ja kiistelleet siitä, mitä merkitystä tällä liikemaailman toiminnalla on (esim. Edwards 1998; Peters 2011; Jeppesen
2010). Tuotteiden kohdentamista homoille ja lesboille tutkineen Alexandra Chasinin
(2000; 2001) mukaan tietylle kansanryhmälle suunnattu mainonta lisääntyy kyseisen ryhmän onnistuessa saavuttamaan poliittisia tavoitteitaan ja tullessaan tämän myötä – ainakin
juridisessa mielessä – yhteiskunnan hyväksymäksi. Tällaisessa tilanteessa ryhmälle mainostaminen tulee yrityksille kannattavaksi ja turvalliseksi. Yhteiskuntavastuussa on kyse
aina myös tietynlaisesta maineen- ja riskienhallinnasta. Esimerkiksi naisten taisteltua itselleen äänioikeuden ja mustien yhdysvaltalaisten saavuttaessa täydet kansalaisoikeudet, yritykset siirtyivät enenevissä määrin mainostamaan tuotteitaan näille ryhmille. Kansalaisoikeuksien lisääntyessä naisista ja mustista tuli kuluttajia. Vastaavasti homoille ja lesboille
suunnatut mainokset ja tuotteet yleistyivät Yhdysvalloissa 1990-luvulla, kun homo- ja lesboliike saavutti tavoittelemiaan poliittisia oikeuksia. (Chasin 2001, xv–xvi.)
Chasinin mukaan tuotteiden kohdistaminen käynnistyy, kun siitä on yrityksille enemmän
etua kuin haittaa. Tahdon2013-kampanjassa seksuaalipolitiikkaa edistettiin kaupallistamisen polulla markkinamekanismeja hyödyntäen. Samalla virtuaalisesta kuluttamisesta tuli
poliittisen osallistuminen muoto. Me tahdomme -sivuston kautta sekä yritykset että Tahdon2013-kampanja saivat näkyvyyttä ja toisaalta kuluttajat saivat tiedon siitä, mitkä yritykset ajoivat julkisesti seksuaalista tasavertaisuutta. Kuluttajille tuli halutessaan mahdollisuus syödä ravintolassa, ostaa elektroniikkansa tai varata lentomatkansa juuri näitä yrityksiä tukien. Näin ostopäätösten tekeminen kenties lopulta jopa laajentui virtuaalisuuden
ulkopuolelle.
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3.2 Valtioon kohdistunut translakityö ja ylikansalliset keskustelut

”Translaki on tehtävämme keskiössä nyt”47
Siinä, missä samaa sukupuolta olevien parien parisuhteiden virallistamiseen liittyvät kysymykset olivat olleet osa suomalaista poliittista keskustelua jo usean vuosikymmenen
ajan ennen 2010-luvulle tuloa, lähti translain uudistamistyö liikkeelle varsin erilaisista lähtökohdista. Siksi on syytä tarkastella aiheen nousua osaksi poliittista agendaa ylipäänsä.
Tarkasteluajanjaksoni alkaessa suomalainen translaki oli ollut voimassa runsaat seitsemän
vuotta. Sen voimassaolon aikana laista ei oltu käyty näkyvää keskustelua valtamedioissa
tai poliittisissa yhteyksissä. Heti 2000-luvun toiselle vuosikymmenelle tultaessa laki kuitenkin nousi Setan ja Trasekin poliittiselle agendalle. Uudistusta lähdettiin edistämään järjestöjen työssä pyrkimällä suuntamaan vaikuttamistyötä julkisen vallan suuntaan tavalla,
jonka nimeän valtiota kohti -poluksi.
Setan ja Trasekin toiminnassa translaki ja sen uusimiseen liittyvien keskustelujen aktivoituminen on paikannettavissa vuosille 2010 ja 2011. Vuosina 2008–2010 Trasekin toimintakertomuksissa toistuu sama virke, joka antaa ymmärtää Trasekin tiedottaneen voimassa
olevasta translaista ennemmin kuin vaatineen sen uusimista: ”Edelleen jouduttiin informoimaan eri tahoja ns. translaista ja lähetteiden saamisesta” (T 2008; 2009; 2010). Trasekin vuoden 2011 toimintakertomuksessa sen sijaan mainittiin erikseen sukupuolen juridiseen vahvistamiseen kytketty lisääntymiskyvyttömyysvaatimus (T 2011). Tulkitsen lisääntymiskyvyttömyyden eksplisiittisen esiin nostamisen vuoden 2011 vuosikertomuksessa
osoitukseksi Trasekissa toimineiden aktiivien halusta problematisoida voimassa olevaa
lainsäädäntöä aiempaa näkyvämmin.
Setassa translakia tai siihen liittyviä muutosvaatimuksia ei mainittu millään tavalla vielä
vuoden 2009 toimintakertomuksessa (S 2009). Seuraavana vuonna sukupuolensa vahvistavien transihmisten lisääntymiskyvyttömyys- ja naimattomuusvaatimusten poistot kuitenkin päätettiin nostaa järjestön yhdeksi vaalitavoitteeksi 2011 pidettävissä eduskuntavaaleissa (S 29.11.2010). Hieman aiemmin Seta oli alkanut vaatia sukupuolen moninaisuuden
lisäämistä tasa-arvolakiin eli lakiin miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta.

47

S 27.6.2015.
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Setan suhde sukupuolivähemmistöihin on ollut sukupuolen moninaisuuteen keskittynyttä
Trasekia vaihtelevampi. Setan toiminnassa on aina ollut mukana asianosaisia ja sukupuolen moninaisuudesta kiinnostuneita toimijoita, ja vuonna 1994 järjestön yhteyteen oli perustettu Transtukipiste. Tutkimusajanjaksonani se tarjosi tukea transihmisille, intersukupuolisille, sukupuoltaan pohtiville sekä näiden ihmisten läheisille (Suhonen 2007, 62;
Kuosmanen 2007, 4; Transtukipiste 2014). Seta on kuitenkin vuosikymmeniensä aikana
tullut tunnetuksi nimenomaan suomalaisena seksuaalivähemmistöjen etua ajavana kattojärjestönä (Juvonen 2015, 36–44; Mustola 2007, 27–30; Kuosmanen 2007, 3–4). Jan Wickmanin (2001) suomalaista transyhteisöä tarkastelevassa väitöskirjassa käy ilmi transyhteisön kritiikki Setaa kohtaan erityisesti sen haluttomuudesta edistää transihmisten oikeuksia.
Vuonna 1998 Trasek erosikin kattojärjestönä toimivasta Setasta liittyäkseen Suomen Potilasliittoon.48
Tarkastelemalla tutkimieni järjestöjen virallisia asiakirjoja voidaan joka tapauksessa todeta
translain nousseen poliittiseksi kysymykseksi lähes yhtä aikaa sekä Setan että Trasekin
agendalla. Trans vaikuttaa 2000- ja 2010-lukujen vaihteessa muovautuneen aiempaa
enemmän nimenomaan poliittiseksi kysymykseksi Setassa. Tätä kuvastaa vuonna 2010luvun alussa perustettu Setan transpoliittinen toimikunta, joka Transtukipisteestä poiketen
pyrki poliittiseen vaikuttamistyöhön.
Transaktivisti Julia Serano (2013) kirjoittaa lesbo- ja homoliikkeeseen kohdistuneen kritiikin johtaneen usein lisääntyneeseen pyrkimykseen huomioida laajemmin seksuaalisuutensa ja sukupuolensa vuoksi sorrettujen ihmisryhmien tarpeita (Serano 2013, 4). Queeraktivistien vuosikymmeniä jatkuneen identiteettipohjaisen ja assimilaatioon tähtäävän homoaktivismin kyseenalaistamisen voidaan Seranon mukaan olettaa ohjaavan tästä kritiikistä tietoisia kansalaistoimijoita pyrkimyksiin laajentaa tavoitteitaan ja näkökulmiaan.
Transliikkeen aktivoitumista Belgiassa ja Norjassa tutkineet Janneke van der Ros ja Joz
Motmans (2015) puolestaan epäilevät, että transkysymysten vahvempi näkyminen 2000luvulla aiemmin seksuaaliseen suuntautumiseen keskittyneissä järjestöissä on seurausta
siitä, että monet homoseksuaalisuuteen liittyvät keskeiset juridiset tavoitteet, kuten homoseksuaalisuuden dekriminalisointi ja samaa sukupuolta olevien parien parisuhteiden vi-

48
Vaikkei eroa perusteltu Setan ja Trasekin välisillä kiistoilla, nostaa Wickman esiin järjestöjen toisistaan
erkanemisen nimenomaan transihmisten Setaan kohdistaman kritiikin yhteydessä (Wickman 2001, 217–
219).
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rallistaminen, on useissa maissa saavutettu. Vuosikymmeniä kestäneen työn aikana rakentunut infrastruktuuri, opitut vaikuttamistekniikat ja aktivismiryhmistä muodostuneet hyvin
resursoidut lesbo- ja homo-organisaatiot kontakteineen olivat jäämässä vailla tehtäviä.
Ammattimaisiksi vaikuttamistahoiksi muovautuneet homo- ja lesbojärjestöt tarvitsivat uuden vaikuttamiskohteen. Transkysymykset täyttivät tämän tyhjiön.
Van der Rosin ja Motmansin tulkinta sisältää oletuksen siitä, että tarkastelun kohteena olevat järjestöt keskittyvät toiminnassaan nimenomaan lainsäädännön uudistamiseen; kun jokin tietty laki tai pykälä on onnistuttu muuttamaan, katsotaan asia ratkaistuksi. Näkökulma
on varsin kapea. Tosiasiassa sosiaalisen liikkeen organisaatioiden toiminta on aina sisältänyt paljon myös muita painopisteitä, kuten tiedon tuottamista ja jakamista sekä vertaistuen
tarjoamista yhteisön jäsenten kesken. Ei myöskään ole sanottua, että esimerkiksi avioliiton
avaaminen samaa sukupuolta oleville pareille tarkoittaisi tähän instituutioon kohdistuvien
reformien loppua (Brake 2015). Tästä huolimatta katson, että tutkijoiden johtopäätös siitä,
että lesbo- ja homojärjestöt ovat siirtyneet transkysymyksiin onnistuttuaan ensin ajamaan
seksuaalivähemmistöjä koskevia lainsäädäntöuudistuksia, auttaa ymmärtämään translain
nousua osaksi Setan agendaa.
Kuten van der Rosin ja Motmansin tutkimissa valtioissa, myös Suomessa oli 2000-luvulla
saatu aikaan isoja seksuaalisuuteen liittyviä uudistuksia, kuten parisuhteen rekisteröinti,
hedelmöityshoitolaki ja rekisteröidyn parisuhteen sisäinen adoptio. Vaikka kaikki hyväksytyt juridiset reformit eivät välttämättä johda käytännön muutokseen, kuten esimerkiksi
kriittisesti lainsäädäntökeskeiseen aktivismiin suhtautuva transtutkija Dean Spade painottaa (Spade 2009, 367; Bassichis ym. 2011), oli lainsäädännön kautta tapahtuneita uudistuksia tästä huolimatta onnistuneesti saatu aikaiseksi nimenomaan homoseksuaalisuuden
ja erityisesti samaa sukupuolta olevien parien ja heidän perheidensä näkökulmasta.
Translain esiinnousussa on lisäksi syytä huomioida se, että samoihin aikoihin järjestäytyneen Tahdon2013-kampanjan vastatessa työstä avioliittolain uudistamiseksi Setan oli
mahdollista keskittää resurssejaan muihin kysymyksiin. Tästä työnjaosta kertoo se, että
avioliitto mainittiin 27:ssä Setan verkkosivutekstissä, kun translaki tai sen sisältämät ongelmat nostettiin esiin 49:ssä Setan sivuilla julkaistuissa uutisessa, lausunnossa tai blogitekstissä Tahdon2013-kampanjan ollessa aktiivisimmillaan vuosina 2013 ja 2014. 49

49

Luku perustuu kaikkien Setan verkkosivuilla (www.seta.fi) vuosina 2013 ja 2014 julkaistujen uutisten,
lausuntojen ja blogitekstien läpikäyntiin. Materiaali on listattu osana sekundääriaineistoa työn lopussa.
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Edellä olen nostanut esiin kolme tekijää, joiden myötä Setan toiminnassa voidaan olettaa
olleen sekä tarve, halu että tila uusille poliittisille vaikuttamiskohteille: Seranon käsityksen
homo- ja lesboliikkeen halusta inklusiivisuuteen, van der Rosin ja Motmansin analyysin
sekä huomioni Tahdon2013-kampanjan ottamasta roolista avioliittolakiuudistuksen edistäjänä. Neljäs merkittävä taustatekijä translain nousulle järjestöjen agendalle on sen yhteys
Suomen poliittiseen tilanteeseen, johon myös translain vaikuttamiseen osallistuneet kansalaistoimijat viittasivat tekemissäni tutkimushaastatteluissa:
Haastattelija: Mistä sait kuulla, että translain puolesta kampanjoidaan tai
oliko se ehkä sillä tavalla, ettei tän edestä kampanjoitu vielä vaan te olitte
[teidän järjestössä] sitä mieltä, että pitäis tehdä jotain?
Haastateltava: No siis tavallaan [vuoden 2011] eduskuntavaalien jälkeen oli
selvää, että oli sellainen hallitus, jonka kautta asioita voisi saada eteenpäin ja
alkoi näyttää siltä, että siihen voisi olla vähän resursseja ja vaikutti siltä, että
saadaan muita mukaan, joten aktivoiduttiin tekemään asioita eteenpäin.(– –)
Haastattelija: Onko jotain tiettyjä asioita, jotka sä koet, että olisivat edistäneet translaki[työtä] – ihan sellaset ihan konkreettisetki, että tapahtui jotain
ja sitten asia hyppäsi eteenpäin. Tai toisinpäin, mitkä olisivat sellaiset asiat,
jotka olisi selkeästi estänyt teitä?
Haastateltava: Suurin este oli se kuin [vasemmistoliitto] ja vihreät lähtivät
hallituksesta. Mun mielestä se oli se, mikä suoraan sanottuna kaato sen, että
sen jälkeen ei ollut realistisia mahdollisuuksia saada sitä [translain uudistusta] eteenpäin.
Edustukselliseen demokratiaan vedoten haastateltavani rakensi ajallisen kaaren, jonka
kautta hän yhtäältä pyrki selittämään sitä, miksi translakia alettiin ajaa 2010-luvun alussa,
ja toisaalta sitä, miksi lain uudistamisessa ei onnistuttu. Vuoden 2011 eduskuntavaalien
jälkeen hallituksen olivat muodostaneet pääministeripuolue kokoomus, kristillisdemokraatit, ruotsalainen kansanpuolue, SDP, vasemmistoliitto ja vihreät. Vasemmistoliitto oli kuitenkin jättänyt hallituksen keväällä 2014 ja vihreät seurannut tätä esimerkkiä saman vuoden syyskuussa. Hallituskokoonpanon lisäksi translain nousuun kansalaistoimijoiden poliittiselle agendalle vaikuttivat haastateltavani mukaan myös resurssit ja muiden mukaantulo, minkä tulkitsen tarkoittaneen muiden järjestöjen aktivoitumista.
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Vastaavanlaista tukeutumista puoluepolitiikkaan teki toinen haastateltavani. Molempien
puheissa on nähtävissä kansalaisvaikuttajien kulkema polku, jonka nimeän valtiota kohti poluksi. Edellä haastateltavani rakensi tietyistä puolueista mahdollistajia, alla olevassa lainauksessa toisista puolueista ja heidän edustajistaan muodostuu este translain uudistukselle. Kun kysyin myös toiselta haastateltavaltani, mitä hän piti translakityötä vaikeuttavina asioina, haastateltavani vastasi:
Vaalit. Kylhän se on selkeetä, että STM:ssä [sosiaali- ja terveysministeriössä] – saatiin työryhmä perustettua STM:ään, joka teki loppuraportin ja näin
poispäin. Sitten tuli vaalit. (– –) [Ministeri Juha Rehula, kesk.] sanoi, että se
[translaki] oli kyllä hänen pöydällään kun hän ministeriksi tuli valituksi tai
nimitettiin, mutta hän päätti jo silloin, että tälle asialle hän ei mitään tee.
Translaki kehystettiin puoluepolitiikan kautta, jossa tietyt puolueet, niiden läsnä- tai poissaolo hallituksesta, näyttäytyivät erityisen tärkeänä. Tarkastelemalla aineistoa kokonaisuutena vaikuttavat vuodet 2010–2012 todella olleen merkittäviä translakikeskustelun käynnistymiselle. Setan ja Trasekin viittaukset translakiin alkoivat ja lisääntyivät samoihin aikoihin, kun eduskuntavaaleissa 2011 tapahtui ainakin kaksi merkittävää asiaa, joiden voi
nähdä kuvastavan edellä olevaa puhetta puolueista mahdollistajina ja esteinä. Kyse oli niin
tasa-arvoa ajavien kuin epätasa-arvoa korostavien puolueiden vaalimenestyksestä.
Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyvää politiikkaa tutkineet Kath Browne ja
Leela Bakshi nostavat tutkimuksessaan esiin vasemmistopolitiikan ja Ison-Britannian Labour-puolueen menestyksen merkittävänä vedenjakajana maan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyvässä politiikassa (Browne & Bakshi 2013, 1–3). Tutkijat antavat ymmärtää, että arvoliberaalien puolueiden tai vasemmistopoliittisten suuntausten valtaan
pääsy voi olla merkittävä edistäjä seksuaali- ja sukupuolipoliittisessa keskustelussa. Tämä
nähdäkseni toimii ainakin kahdella tavalla. Päättäjät voivat edistää uudistuksia sisältäpäin
vain jos nämä poliittiset voimat ovat läsnä päätöksentekoelimissä, kuten Browne ja Bakshi
toteavat. Samalla kuitenkin pelkkä puolueiden läsnäolo saattaa vaikuttaa ulospäin, kun se
rohkaisee puolueiden valtasuhteita seuraavia kansalaistoimijoita aktivoitumaan. Tähän
viittaavat edellä olevat lainaukseni.
Toisaalta haastateltavieni tärkeänä pitämän Vihreän Liiton ja Vasemmistoliiton hallitukseen nousun rinnalla oikeistopopulistisesta Perussuomalaiset-puolueesta tuli vuoden 2011
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vaalien myötä maan kolmanneksi suurin puolue. Puolueen edustajat vastustivat ajankohtaisia sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä parannuksia, kuten avioliittolain uudistamista. Perussuomalaisten menestystä voidaan pitää poliittisena takaiskuna eli niin kutsuttuna backlashina seksuaali- ja sukupuolipoliittisen liikkeen ja tasa-arvopolitiikan näkökulmasta (Grönlund & Westinen 2012, 170; Juvonen 2015, 116–119).
Poliittisen takaiskun vaikutuksia transliikkeen syntyyn tarkastellut Zein Murib kirjoittaa,
että konservatiivinen tai rajoittava politiikka aktivoi työskentelemään jonkin asian tai ryhmän eteen kahdella tapaa. Ensinnäkin poliittinen takaisku vie huomion tiettyyn ihmisryhmään, mahdollistaen näin identifioitumisen osaksi tätä ryhmää ja kannustaen tarkastelemaan ryhmän ympärillä käsiteltyjä kysymyksiä. Toiseksi takaisku muovaa poliittisia identiteettejä provosoimalla toimijoita aktivoitumaan vähentääkseen tähän ihmisryhmään liittyviä stigmoja. (Murib 2015, 382–383.)
Translakikeskustelun käynnistyminen samaan aikaan epätasa-arvoa ajavien puolueiden
menestyksen kanssa tukee Muribin väitettä. Tämän poliittisen takaiskun on todettu johtaneen vastarinnan lisäksi solidaarisuuteen suomalaisten sosiaalisten liikkeiden ja aktivistien
välillä (Alasuutari ym. 2017, 4). Edellä esittämästäni huolimatta poliittinen takaisku ei tietenkään ainoastaan voimaannuta sen uhkaamia liikkeitä vaan voi myös estää niiden toimintaa. Tämän tulkinnan transalakikeskustelun etenemisestä tekikin haastateltavani, jonka
lainausta luimme hieman aiemmin. Kummankin haastateltavani mielestä tiettyjen puolueiden läsnäolo ja vaihtoehtoisesti poissaolo oli ratkaisevaa translain kohdalla. Näin vastuun
tai ainakin vallan annettiin ymmärtää olevan näillä poliittisilla toimijoilla kansalaistoimijoiden sijaan, minkä vuoksi sekä aiheen esiinnousun että tavoitteissa epäonnistumisen annettiin olevan ymmärrettävissä puolueiden voimasuhteilla.
Translakityön aktivoitumista ja valtiota kohti -polkua kuvastaa erittäin vahva valtiosuuntautuneisuus puheen ja toiminnan tasolla. Keräämässäni translakityötä koskevassa aineistossa merkittävä osa teksteistä on lausuntoja, kirjeitä tai raportteja, joiden lukijoiksi tutkimani järjestöt tarkoittivat nimenomaan erilaiset virkamiehet tai poliitikot. Järjestöt kirjoittivat lausuntoja STM:n translakityöryhmälle (S 19.9.2014; A 12.9.2014), sosiaali- ja terveyspoliittiselle ministeriryhmälle (AST ym. 22.10.2014) ja koko Suomen hallitukselle
(ST ym. 26.10.2012). Lisäksi vedottiin suoraan niin pääministeri Alexander Stubbiin kuin
häntä seuranneeseen Juha Sipilään (A 2015a). Peruspalveluministerinä vuosina 2013–2015
toimineelle Susanna Huoviselle osoitettiin jopa kolme kirjettä (AST 24.5.2013; AST ym.
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7.5.2014; AST ym. 13.8.2014), ja Huovista seuranneelle perheministeri Juha Rehulalle
toimitettiin oma kirje lähes heti hänen toimikautensa alussa (A 11.6.2015). Iso osa aineistoni teksteistä on kirjoitettu asiapitoiseen muotoon ja niissä on runsaasti viittauksia erinäisiin kansainvälisiin sopimuksiin tai muihin lakeihin. Tämä viittaa siihen, että tekstit olivat
suunnattuja valtiota kohti silloinkin, kun lausunnot ja raportit julkaistiin järjestöjen verkkosivuilla.
Valtiota kohti -polkua toteutettiin varsin kirjaimellisesti tarkasteluajanjaksoni aikana.
Tämä voidaan nähdä pyrkimyksenä toimia ennemmin kulissien takana kuin niin sanotun
suuren yleisön silmien edessä. Kuten Donald P. Haider-Markel ja Kenneth J. Meier (1996)
ovat todenneet, seksuaali- ja sukupuolipoliittisten aiheiden pitäminen poissa parrasvaloista
voi olla strategisesti järkevää. Kirjoittajien mukaan esimerkiksi homoseksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä suuren yleisön mukaan ottaminen keskusteluun tekee aiheesta moraalikysymyksen, kun yhä useampi taho tuo näkökulmansa osaksi keskustelua. Toisaalta
päättäjien ja virkamiehistön puoleen kääntyminen on osa suomalaisen kansalaisyhteiskunnan ja julkisen vallan historiaa yleisemmin. Kansalaisyhteiskuntaa ja kollektiivista järjestäytymistä tutkinut Martti Siisiäinen (1998) on kuvannut suomalaisia kansalaisliikkeitä
maltillisiksi ja käytettyjä vaikuttamiskeinoja rauhanomaisiksi. Lisäksi hän on korostanut
toiminnan valtiosuuntautuneisuutta, joka hänen mukaansa selittyy maan historialla ja geopoliittisella asemalla. (Siisiäinen 1998, 223–229.) Myös feministisen liikkeen tutkimuksessa on havaittu tasa-arvotyön kohdistumista valtion suuntaan ja jopa valtion sisälle (Holli
& Kantola 2007). Muutoksia on lähdetty hakemaan demokraattisia, parlamentaarisia vaikuttamisväyliä hyödyntäen. Femokraateilla viitataankin feministeihin, jotka ovat pyrkineet
edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa valtion hallinnon sisältä käsin (esim. Chappell
2003; Eisenstein 1996; Holli & Kantola 2007, 95).
Näkökulmana valtion ja puolueiden korostaminen on varsin kapea käsitys vallasta, sillä se
kadottaa näkyvistä muut toimijat, kuten kansalaisaktiivit itse (Spade 2015, 21). Asiapitoisen valtiosuuntautuneisuuden ja paikantamani polun, joka korosti poliittisten puolueiden
ratkaisevaa asemaa translain uudistamisessa, voidaan kuitenkin nähdä asettuvan suomalaisten sosiaalisten liikkeiden jatkumoon.
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Suomalainen translaki osana kansainvälistä transpolitiikkaa
Edellä olen paikantanut valtiota kohti -polun, jota translakityössä kuljettiin ja jonka kautta
keskustelun syntyä voidaan lukea. Analyysin syventäminen ja katseen siirtäminen kansainvälisen ja kotimaisen kontekstin välimaastoon tuo esiin ajattelun muovautumista, jossa ei
ole kyse ainoastaan suomalaisesta vaan tätä laajemmasta transoikeuksia koskevasta poliittisesta keskustelusta. Samalla paikantuu toinen translakityötä koskevan analyysini kannalta keskeinen polku, kansainvälisen translain polku, joka kulki monin tavoin mukana
suomalaisessa translakipuheessa.
Poliittiseen muutokseen liittyvät ideat, kuten translain uusimisen tarve, eivät muodostu
vain yhden tai muutaman toimijan työn tuloksena. Kyseessä on jatkuva laaja neuvottelu
siitä, mitä esimerkiksi sukupuoli on tai missä menevät kehollisen koskemattomuuden rajat.
Tätä neuvottelua vallitsevien normien ja niitä haastavien käsitysten välillä käydään useilla
eri areenoilla. Tutkimuksissaan samaa sukupuolta olevien parien parisuhteiden virallistamisesta politiikan tutkijat Kelly Kollman (2013; 2014) ja Phillip M. Ayoub (2016) ovat
tahoillaan antaneet ymmärtää näistä parisuhteista käydyn keskustelun kansainvälistymisen
mahdollistaneen aiheen käsittelyn paikallisilla tasoilla Euroopan alueilla, joilla se ei aiemmin ollut onnistunut. Aiempien tutkijoiden mukaan samaa sukupuolta olevien parien virallistamiseen liittyvät diskurssit ja esimerkkeinä toimineet lainsäädännölliset uudistukset
ovat levinneet aktivistien, ylirajaisten organisaatioiden ja valtioiden välillä (esim. Rydström 2011). Samalla homo- ja lesboliikkeen ammattimaistuminen on antanut välineitä ja
väyliä, joiden kautta voi vaikuttaa seksuaaliseen suuntautumiseen liittyviin keskusteluihin
(Paternotte 2015b). Osa tutkijoista on myös sitä mieltä, että eurooppalaisten instituutioiden
yhä aktiivisempi kannanotto seksuaalivähemmistöjen puolesta on tehnyt näistä oikeuksista
osan eurooppalaista identiteettiä tai eurooppalaisia arvoja (Ayoub & Paternotte 2014).
Tämä eurooppalaistumisen ja kansainvälistymisen korostuminen homoseksuaalisuutta käsittelevässä politiikan ja sosiaalisten liikkeiden tutkimuksessa ei ole ainakaan vielä saanut
rinnalleen yhtä vahvaa transliikkeen tarkastelua samoista lähtökohdista. Kuten Jami Taylor
ja Donald Haider-Markel (2014, 5) toteavat yhdysvaltalaista transpolitiikkaa käsittelevän
teoksensa johdannossa, on transkysymysten ja politiikan yhdistävää empiiristä tutkimusta
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ylipäänsä vähän tarjolla.50 Neuvotteluissa sukupuolen juridisen vahvistamisen käytännöistä on nähdäkseni kuitenkin havaittavissa ellei samanlaista niin ainakin samankaltaista
valtioiden rajat ylittävän keskustelun liikettä. Tämän myötä on muovattu käsitystä sukupuolen moninaisuudesta ja itsemääräämisestä juridisena tavoitteena.
Ajatusten, ihanteiden ja käsitysten liikkeestä kansainvälisen ja paikallisen tason välillä saadaan vihiä tarkastelemalla tutkimukseni kohteena olevaa kolmatta järjestöä, Amnesty Internationalin Suomen osastoa. Valtiota kohti -polun yhteydessä toin näkyviin Setan ja
Trasekin aktivoitumista translakikeskusteluissa ja paikansin sen vuosiin 2010 ja 2011. Amnesty aktivoitui asiassa muutama vuosi myöhemmin.
Kansainvälisenä järjestönä Amnesty eroaa huomattavasti Setasta ja Trasekista, jotka ovat
kansallisia järjestöjä. Vaikka Seta ja Trasek tekevät kyllä jatkuvasti yhteistyötä ylikansallisten toimijoiden, kuten kattojärjestöjen ILGA-Europen tai Transgender Europen
(TGEU), kanssa, on Amnesty itse valtioiden rajat ylittävä, globaali ihmisoikeusorganisaatio.51
Transihmisten ihmisoikeuksien nousua osaksi kattojärjestö Amnesty Internationalin (AI 52)
työtä ei käsittääkseni ole tutkittu. AI:n sisällä transoikeuksien huomioimisen voidaan silti
nähdä tapahtuneen 2010-luvulla tiettyjen käsitteiden ja tavoitteiden noustessa osaksi järjestön asiakirjoja. Sukupuolen moninaisuus oli näkyvissä kansainvälisen kattojärjestön
korkeimman päättävän elimen (International Council Meeting) vuonna 2011 hyväksymissä sisäisissä asiakirjoissa Amnesty International’s Road Map for Diversity sekä Gender
Action Plan (AI POL 30/009/2011, 4).53 Asiakirjoja työstäneen monikansallisen työryhmän tehtävänä oli ollut luoda ehdotuksia moninaisuuden ja sukupuolten välisen tasa-arvon
edistämiseen läpi AI:n toiminnan.
Käsite legal gender recognition eli sukupuolen juridinen vahvistaminen ei esiinny kertaakaan AI:n maailmanlaajuista ihmisoikeustilannetta kartoittavissa raporteissa vuoteen 2013

50
Taylor ja Haider-Markel tosin tuntuvat samassa yhteydessä asettavan politiikan tutkimuksesta nousevan
empiirisen tutkimuksen ja queerteoreettisesti painottuneen normeja ja normatiivisuuksia tarkastelevan
analyysin vastakkain. Suhtaudun tällaiseen toisen pois sulkevaan lähestymiseen kriittisesti, sillä nähdäkseni
nämä näkökulmat voivat täydentää toisiaan.
51
Amnesty Internationalin muodostumista ja sen työtä kansainvälisten ihmisoiekuksien ajamsien osalta
nimenomaan ylirajaisena vaikuttamisena on tutkinut esimerkiksi Ann Marie Clark (2001).
52
Tekstissäni ”AI” viittaa kansainväliseen kattojärjestöön ja ”Amnesty” Amnestyn Suomen osastoon.
53
En väitä, etteikö transihmisiä olisi voitu huomioida myös aiemmin osana transnationaalisen AI:n erilaisia
elimiä ympäri maailmaa. 2010-luvulle tultaessa on kuitenkin havaittavissa transoikeuksien pääsy agendalle
huomattavasti aiempaa selvemmin (AI POL 30/009/2011, 8).

96

Polkuja suomalaiseen tasa-arvoon?

mennessä. Vuoden 2014 jälkeen se sen sijaan tuodaan eksplisiittisesti esiin useiden maiden
ihmisoikeustilanteiden esittelyssä – Suomi mukaan lukien. (AI 2011, 2012, 2013, 2015,
2017.)
Sukupuolen juridisen vahvistamisen käytäntöjen seuraamista ja aiheen nousua osaksi AI:n
poliittista agendaa edelsi samana vuonna julkaistu raportti The State Decides Who I Am,
joka tarkasteli juridisen sukupuolen vahvistamiseen liittyviä käytäntöjä eri maissa (AI
2014). Myös Suomi oli osa tätä selvitystä, ja myöhemmin siihen viittasivat tutkimani suomalaiset järjestöt (ST 4.2.2014; AST ym. 11.6.2014). Samoihin aikoihin raportin julkaisun
kanssa Amnestyn Norjan osasto lähti mukaan tukemaan norjalaista transliikettä sukupuolen juridisen vahvistamisen käytäntöjen uusimiseksi. Norjan itsemääräämistä edistänyt
lainsäädäntöuudistus astui voimaan vuonna 2016. Myöhemmin norjalaiset aktivistit kuvasivat Norjan Amnestyn osaston osallisuutta merkittäväksi lainsäädännön uusimisen kannalta (Wolff 2016).
Amnestyn Suomen osaston osallistuminen julkisesti translaista käytyyn keskusteluun limittyy ajallisesti kansainvälisen kattojärjestön aktivoitumisen kanssa. Vuonna 2013 Amnesty järjesti keskustelutilaisuuden osana TransHelsinki-tapahtumaa. Keskustelijoina olivat Amnestyn lisäksi yksittäiset transaktivistit sekä Seta ja Trasek. Samaan aikaan Amnestyn Suomen osastosta osallistuttiin edellä mainitsemani The State Decides Who I Am -selvityksen tekoon. Vuosina 2014 ja 2015 järjestö otti toistuvasti kantaa translakiin, ja vuonna
2016 lain uudistuksesta tuli yksi Amnestyn strategisista tavoitteista (Amnesty 2016, 8–9).
Kansainvälisesti ja valtioiden rajat ylittäen toimivan AI:n ja sen yhteydessä toimivan Amnestyn Suomen osaston aktivoituminen transpoliittisissa kysymyksissä on esimerkki ylikansallisten ja paikallisten tahojen välillä liikkuvasta kansalaisvaikuttamista. Tämä liike ei
tarkoita yksinkertaista tavoitteiden, diskurssien tai käsitysten valumista ylemmältä, kansainväliseltä tasolta alemmalle, paikalliselle tasolle (Lombardo ym. 2009; vrt. Risse &
Ropp 2013). Käsitysten muovautuminen on paljon monimutkaisempaa, ja se tapahtuu monissa eri paikoissa samanaikaisesti ja moniin eri suuntiin.
AI on vain yksi kansainvälinen toimija, joka alkoi nostaa transoikeuksia poliittiselle agendalleen 2010-luvulla. Keskustelut esimerkiksi lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksista nousivat hiljalleen esiin yhä useamman toimijan tuottamissa dokumenteissa ja erityisesti itsemääräämisoikeudesta muotoutui tärkeä kiintopiste sukupuolen juridista vahvistamista käsittelevässä puheessa.
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Itsemääräämisoikeus on havaittavissa ihmisoikeusjuristien jo vuonna 2006 muotoilemissa
Yogyakartan periaatteissa, joissa korostetaan jokaisen oikeutta määrittää oma seksuaalisuutensa ja sukupuolensa. Tämän katsotaan periaatteissa olevan itsemääräämisoikeuden
(self-determination), arvokkuuden ja vapauden perusta.
Yogyakartan periaatteet ovat ohjenuora, jotka on tarkoitettu täydentämään YK:n ihmisoikeusjulistusta, joka katsottiin riittämättömäksi suojaamaan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen ihmisoikeuksia. 54 Periaatteet eivät sido valtioita eikä niille ole yrityksestä huolimatta saatu YK:n virallista tunnustusta. Suomen tavoitteena kuitenkin ulkoministeriön mukaan on, että ”asiantuntijatasolla hyväksytyt Yogyakartan periaatteet hyväksytään kansainvälisen ihmisoikeuspolitiikan lähtökohdaksi ja kansainvälisiksi toimintasuosituksiksi.”
(Formin 2017; myös Formin 2013, 13). Myös kansalaistoimijat viittaavat periaatteisiin
usein, kuten translain uudistusta vaativien järjestöjen teksteistä on havaittavissa (esim.
AST ym. 22.10.2014; STM/ST 2015, 76).
Ei välttämättä ole itsestään selvää, mitä itsemääräämisoikeus sukupuolen juridisen vahvistamisen yhteydessä tarkoittaa, varsinkin kun samaa käsitettä käyttää useampi taho. Yogyakartan periaatteissa itsemääräämisoikeus kehystetään oikeudeksi määrittää oma sukupuoli ja kielloksi edellyttää henkilöiltä minkäänlaisia kehoon liittyviä toimenpiteitä (Yogyakartan periaatteet, periaate 3). Näin rakennetaan erotusta juridisen sukupuolen vahvistamisen ja lääketieteellisen sukupuolenkorjauksen välillä.
Kolme vuotta Yogyakartan periaatteiden julkaisun jälkeen ja uudelleen vuonna 2011 Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu Thomas Hammarberg toisti periaatteista tutun
vaatimuksen erottaa juridinen sukupuolen vahvistaminen ja lääketieteellinen sukupuolen
korjaaminen toisistaan. Vuonna 2011 Hammarberg myös kehotti arvioimaan mahdollisia
käytössä olevia psykiatrisia diagnooseja, minkä tarkoituksena oli poistaa esteet transihmisten itsemäärämisoikeuteen ja parhaaseen mahdolliseen hoitoon. (CommDH/ IssuePaper(2009)2; Hammarberg 2011.)
Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun lausunnot ja Yogyakartan periaatteet eivät
ole jääneet ainoiksi merkittäviksi transihmisten itsemäärämisoikeutta korostaviksi dokumenteiksi. Päinvastoin sellaiset dokumentit vaikuttavat lisääntyneen 2010-luvun edetessä.
54

Periaatteita päivitettiin marraskuussa 2017 lisäämällä yhdeksän uutta prinsiippiä aiempien 29 prinsiipin
lisäksi sekä uusilla vaatimuksilla valtiota kohtaan. Viittaan tutkimuksessani kuitenkin nimenomaan vuonna
2006 julkaistuihin Yogyakartan periaatteisiin, sillä vain ne ovat voineet vaikuttaa tutkimiini keskusteluihin
sukupuolen korjaamisesta ja juridisesta vahvistamisesta.
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Usein itsemääräämisoikeuden yhteydessä mainitaan sterilisaatiopakko tai Suomessakin
käytössä oleva lisääntymiskyvyttömyysvaade. Alla olevassa taulukossa on nähtävissä
useiden kansainvälisesti merkittävien tahojen lausuntoja, joissa on otettu kantaa transihmisiin kohdistuvaan pakkosterilointiin tai itsemääräämisoikeuden puutteeseen:
Vuosi

Asiakirja / Lausunnon antaja

Viittaukset aineistossa

Ristiviittaukset muihin
dokumentteihin

A 12.9.2014
2006

Yogyakartan periaatteet

AST ym. 22.10.2014
A 11.6.2015
STM/ST 2015

2009

Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu Thomas
Hammarberg (CommDH/ IssuePaper(2009)2)

Yogyakartan periaatteet

2011

ST 12.4.2013
Euroopan neuvoston ihmisoiST ym. 26.10.2012
keusvaltuutettu Thomas
Hammarberg (Hammarberg
T 3.3.2012
2011)
ST 23.5.2013

Yogyakartan periaatteet

2012

Euroopan komissio (2012)

Yogyakartan periaatteet; CommDH/IssuePaper (2009)2; Hammarberg 2011

2013

Yhdistyneet kansakunnat,
Special Rapporteur on Torture, Juan E. Méndez (YK:
A/HRC/22/53)

2015

Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous.
(PACE 2015)

2015

Maailman terveysjärjestö
(WHO 2015)

ST 12.4.2013
S 21.5.2013
ST 23.5.2013

Yogyakartan periaatteet, Hammarberg
2011

AST ym. 16.10.2015

AST ym. 6.5.2015
AST ym 24.6.2015

S 3.7.2015

Yogyakartan periaatteet, CommDH/IssuePaper (2009)2, Euroopan komissio
201255
Euroopan komissio
2012; YK:
A/HRC/22/53

Taulukko 4. Kansainvälisten tahojen sukupuolen vahvistamiseen liittyviä kannanottoja
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Ristiviittaukset esiintyvät Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen taustamateriaalissa
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Yllä oleva taulukko ei yritä kattaa kaikkia sukupuolen vahvistamiseen liittyviä kansainvälisiä ulostuloja, mutta sen avulla voi todeta, että sukupuolen juridista vahvistamista on käsitelty erityisesti 2010-luvun ensimmäisen puolivälin lopussa erilaisilla kansainvälisillä
areenoilla – samoihin aikoihin, kun AI ja Amnestyn Suomen osasto aktivoituivat keskustelussa.
Taulukon asiakirjojen sisällöissä on paljon toistoa, muun muassa lääketieteellisen ja juridisen sukupuolen vahvistuksen erottamisen osalta, mutta myös ajatusten hienoista muutosta. Esimerkiksi kun Hammarberg vuonna 2011 kehotti arvioimaan psykiatristen diagnoosien tarvetta, vaati Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous vuonna 2015
mielenterveysdiagnoosin poistoa sukupuolen juridisen vahvistamisen yhteydessä (PACE
2015). Myöhemmin samana vuonna Maailman lääkäriliitto (WMA 2015) antoi uudistetut
ohjeet transihmisten hoidosta todeten, ettei sukupuoliristiriita itsessään ole mielenterveydellinen häiriö.
Taulukkoon valikoituneita asiakirjoja yhdistää niiden kansainvälisyyden lisäksi se, että ne
viittaavat joko keskenään toisiinsa ja/tai niihin viitataan suomalaisten translakityötä tekevien järjestöjen kirjoittamissa teksteissä. Tämän myötä katson käytettyjen käsitteiden ja
käsitysten voineen liikkua instituutioiden ja toimijoiden välillä mahdollisista eroista huolimatta. Tämä jatkuva yhteys ja eksplisiittinen viittaaminen kansainvälisiin dokumentteihin on sitä kansainvälisen translain polkua, joka translakityössä osoittautui toiseksi merkittäväksi tavaksi pyrkiä edistämään lain uudistusta valtiosuuntautuneisuuden rinnalla. Samalla on kuitenkin tärkeä huomata, ettei yksikään yllä olevan taulukon asiakirjoista sido
valtioita toimimaan suositusten mukaisesti. Esimerkiksi edellä mainitsemani Euroopan
neuvoston yleiskokous on ainoastaan neuvoa-antava elin, joka voi tehdä suosituksia jäsenvaltioilleen. Kyse on siis niin sanotusta pehmeästä sääntelystä, joka ei sido mutta ohjaa
toimintaa tietynlaiseksi. 56
Pehmeän sääntelyn mekanismien, kuten suositusten, näkyvä asema transpoliittisessa kysymyksessä ei kenties ole yllättävää ottaen huomioon aiemman tutkimuksen sukupuoli- ja

56
Pehmeä sääntely ja kova sääntely eivät ole yksiselitteisesti määriteltävissä. Yksi tapa ymmärtää käsitteet
on nähdä ne vastakohtaisina, jolloin kova sääntely viittaa sitoviin lakeihin ja sopimuksiin ja pehmeä sääntely
puolestaan ei-sitoviin. Tällainen yksiselitteinen jako ei kuitenkaan välttämättä toimi konstruktivistisessa
tutkimuksessa, jossa ollaan ennemmin kiinnostuneita sääntelyn vaikutuksista kuin sen sitovuudesta. (Shaffer & Pollack 2011, 712–712.) Sääntelyn sitovuudesta huolimatta sen vaikutukset voivat vaihdella. Lähtökohtana kuitenkin on, että pehmeä sääntely viittaa esimerkiksi toimintatapoihin, jaettuihin tavoitteisiin tai
suosituksiin.
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seksuaalipolitiikasta. Esimerkiksi Kelly Kollman (2009) on korostanut pehmeän sääntelyn
roolia tutkimuksissaan samaa sukupuolta olevien parien parisuhteiden virallistamiseen liittyvistä käytännöistä. Miesten ja naisten välisessä tasa-arvopolitiikassa sitovia sopimuksia
on enemmän, mutta tutkimuksessa on tuotu esiin pehmeän sääntelyn tärkeyttä myös sukupuolten tasa-arvon eurooppalaistumisen yhteydessä (Kantola & Nousiainen 2012; Eräranta
& Kantola 2016).57 Sama vaikuttaa toistuneen sukupuolen juridiseen vahvistamiseen liittyvien käytäntöjen kohdalla 2010-luvun ensimmäisen puoliskon aikana.
Kansainvälisen translain polun keskeisyydestä suomalaisten translakitoimijoiden keinona
edistää uudistusta kertoo se, miten usein tutkimani järjestöt tähän polkuun sitoutuvat. Yli
60 prosentissa analysoimistani translakia käsittelevistä teksteistä vedottiin kansainväliseen
keskusteluun perusteluna translain uusimiselle. Viittaukset tapahtuivat pääasiassa nostamalla toistuvasti esiin esimerkkimaita, joissa juridisen sukupuolen vahvistamista koskevaa
lainsääntöä oli uusittu, muistuttamalla Suomen saamista kansainvälistä huomautuksista tai
nostamalla esiin taulukossa kolme olevia asiakirjoja.
Toisaalta sen lisäksi, että tätä polkua tarkastellaan sen kautta, mitä tutkimani järjestöt nostivat esiin, on syytä huomioida myös se, mikä jäi sen ulkopuolelle, polun katveeseen. Näin
tulee näkyviin se, etteivät kansalaistoimijat toki viitanneet kaikkeen kansainväliseen keskusteluun vaan he hyödynsivät sellaista materiaalia, joka tuki heidän omia tavoitteitaan.
Kansainvälisen translain polun kulkemattomiksi sivupoluiksi jäivät sellaiset näkökulmat,
jotka aineistoni kirjoittaneet kansalaistoimijat olivat jättäneet tekstiensä ulkopuolelle.
Kulkemattomaksi sivupoluksi voidaan esimerkiksi nostaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) heinäkuussa 2014 antama tuomio tapauksessa Hämäläinen v. Suomi. 58 Tuomio on yhteydessä translakiin, mutta se jäi translakityön ulkopuolelle.59 Tapauksessa Hämäläinen v. Suomi suomalainen maistraatti ei ollut suostunut vaihtamaan Hämäläisen henkilötunnuksen sukupuolimerkintää, koska asianosaisen puoliso ei antanut suostumusta yli

57

Pehmeän sääntelyn korostuminen ei tarkoita, etteikö myös niin kutsuttuja kovan sääntelyn mekanismeja
olisi olemassa esimerkiksi homoseksuaalisuuteen liittyvien oikeuksien osalta (Slootmaeckers ym. 2016b).
58
Ylikansallinen Euroopan ihmisoikeustuomioistuin valvoo Euroopan ihmisoikeussopimuksen noudattamista, mihin Euroopan neuvoston jäsenvaltiot ovat sitoutuneet. Esimerkiksi Linda Hart on tarkastelussaan
tuomioistuimen perhesuhteiden tunnustamisesta kuvannut EIT:n olevan kansainvälinen juridinen instituutio, joka antaa Euroopan neuvostolle tulkintoja ihmisoikeusnormistosta (Hart 2016, 18).
59
Ainoa translakiaineistostani löytämäni selvä viittaus tapaukseen Hämäläinen vs. Suomi on tekstissä S
21.8.2014, vaikka tapauksen yhteydessä nimenomaisesti kritisoitiin translakiin sisältyvää vaatimusta muuttaa avioliitto rekisteröidyksi parisuhteeksi sukupuolen juridisen vahvistamisen yhteydessä.
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kymmenen vuotta kestäneen avioliiton muuttamiseen rekisteröidyksi parisuhteeksi translain naimattomuusvaatimuksen ja siihen liittyvän poikkeuksen mukaisesti. Pari ei myöskään halunnut erota translain naimattomuusvaatimuksen mukaisesti.
Korkein hallinto-oikeus (KHO) tulkitsi tilannetta vuonna 2009 sen kautta, ettei Suomessa
tuolloin ollut samaa sukupuolta olevien parien avioliitto-oikeutta. Sukupuolensa vahvistavan transnaisen ei katsottu voivan jatkaa avioliittoa vaimonsa kanssa. Päätöstä perusteltiin
sillä, ettei oikeuden tehtävänä pidetty tällaisten poliittisten arvovalintojen tekemistä, vaan
niiden katsottiin kuuluvan eduskunnan vastuulle. Vaatimus avioliiton muuttamiseen rekisteröidyksi parisuhteeksi tuli kuitenkin translaista. Tapaus eteni EIT:hen, joka totesi KHO:n
päätöksen olleen Euroopan ihmisoikeussopimuksen valtioille salliman harkintamarginaalin sisällä. Vaikka tapaus tulkittiin avioliittoa painottaen, tarkoitti se myös sitä, ettei translain naimattomuusvaatimusta vaadittu muutettavaksi. (Rantala 2016, 22.)
Kulkemattoman sivupolun ajatus havainnollistaa sitä, miten kansalaistoimintaa hallitaan
ja minkälaisia rajoitteita vaikuttamistyöhön sisältyy. Erilaisten sivupolkujen välillä tehdään valintoja, joiden tarkoitus kansalaistoiminnassa on hegemonisten käytäntöjen ja käsitysten kyseenalaistaminen (Baumgarten & Ullrich 2016; Lombardo ym. 2009; Foucault
1998/1976, 75–76.) Hiljaisuus niin KHO:n vuoden 2009 tekemästä päätöksestä kuin EIT:n
2014 päätöksestä toimi translakitoimijoiden eduksi, sillä ne eivät tukeneet translakiin kohdistunutta kritiikkiä eivätkä etenkään kansainvälisen translain polkua.
Vaikka transliikkeen kansainvälistymistä tai eurooppalaistumista ei ole tutkittu samassa
mittakaavassa kuin feminististä liikettä tai lesbo- ja homoliikkettä, osoittaa analyysini, että
muiden tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ajavien liikkeiden tavoin transpolitiikka kansainvälistyy ainakin sukupuolen juridiseen vahvistamiseen liittyen (ks. Balzer & Hutta 2014,
172). Tarkastelemalla kansainvälisten elinten lisääntyviä kannanottoja itsemääräämisoikeuden puolesta ja lisääntymiskyvyttömyyden vaatimuksia vastaan sekä dokumenttien ristiinviittauksia, voidaan tehdä johtopäätös, jonka mukaan varsin erilaisten toimijat liikuttivat käsityksiä sukupuolen juridisesta vahvistamisesta. Tämä ei tietenkään tarkoita, että kaikissa edellä esittelemissäni dokumenteissa (taulukko 4) otettaisiin identtisesti kantaa aiheeseen tai että niiden ulkopuoliset tahot kannattaisivat asiakirjoissa esitettyjä suosituksia.
Viittaukset translakiaineistossa ja ristikkäin dokumenttien välillä osoittavat kuitenkin, että
translaissa oli kyse keskustelusta, joka ei sijoittunut ainoastaan Suomeen vaan liikkui huomattavasti laajemmin, mitä puolestaan hyödynnettiin kansainvälisen translain polulla.
102

Polkuja suomalaiseen tasa-arvoon?

Lisääntymiskyvyttyömyysvaatimuksen kritiikistä itsemääräämiseen
Olen edellä paikantanut kaksi polkua, joita translakityössä rakennettiin ja joiden avulla
voidaan ymmärtää sitä, millä tavalla translakityötä tehtiin. Nämä polut ovat valtiota kohtija kansainvälisen translain polut. Jälkimmäisessä kävi ilmi se, että sukupuolen juridiseen
vahvistamiseen ja korjaamiseen liittyviä käytäntöjä käsiteltiin varsin monella eri kansainvälisellä areenalla. Tutkimieni järjestöjen julkaisemissa teksteissä viitataan toistuvasti ylirajaiseen puheeseen ja rakentumassa olevaan käsitykseen siitä, että sukupuolen juridisen
vahvistamisen osalta tulisi tavoitella itsemääräämisoikeutta:
Sukupuolen juridista vahvistamista koskeva lainsäädäntö eli niin kutsuttu
translaki tulee uudistaa ihmisoikeusperustaisesti niin, että juridisen sukupuolen vahvistaminen tapahtuu omalla ilmoituksella. Tämä noudattaisi Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen ja muiden ihmisoikeuselinten suosituksia sekä seuraisi viimeaikaista kansainvälistä kehitystä. (AST
ym. 24.6.2015.)
Yllä oleva lainaus on yli kolmenkymmenen järjestön yhteiskannanotosta translain uudistamisen puolesta. Lainauksessa vedotaan eksplisiittisesti Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen suosituksiin, mutta kansainvälisen translain polku ulotetaan tätä
laajemmalle, kun viitataan ympäripyöreästi muihin ihmisoikeuselimiin sekä viimeaikaiseen kansainväliseen kehitykseen. Viittausta kansainväliseen kehitykseen tarkennettiin
kannanotossa hieman myöhemmin nostamalla esiin Argentiinan ja Maltan uusitut lainsäädännöt sukupuolen vahvistamisesta. Itsemääräämisoikeuden tavoittelu voidaan nähdä vaatimuksessa, jonka mukaan henkilön oman ilmoituksen tulisi riittää juridisen sukupuolen
vahvistamiseksi.
Kansainvälisissä teksteissä rakentuva puhe itsemääräämisoikeudesta on löydettävissä tutkimieni suomalaisjärjestöjen teksteistä. Itsemääräämisoikeuden rinnalla tai sen sisällä on
kuitenkin lukuisia muita tavoitteita, jotka translakityössä nostettiin esiin. Tämä kuvastaa
käsitysten ja diskurssien liikkumista, normien muodostumista ja kotiuttamisen yhteydessä
tapahtuvaa rekonstruoimista, jossa keskustelu sopeutetaan suomalaiseen kontekstiin
(Checkel 1999; Kollman 2013, 139–141). Kansainvälisen translain polku yhtyy kotimaan
kontekstin huomioimiseen, joka on keskeistä valtiota kohti -polulla.
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Itsemääräämisoikeus ei kuitenkaan ollut ainoa eikä edes aina itsestään selvä tavoite translaille. Analysoimalla 71 julkista tekstiä translakiin liittyen olen paikantanut ainakin kuusitoista erilaista translain yhteydessä tehtyä uudistus- tai muutostavoitetta:

lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen
poisto
hoidon tarjonnan turvaaminen, jos juridinen ja lääketieteellinen prosessi erotetaan

juridisen sukupuolen
itsemäärämisoikeuvahvistamisen ja lääkenaimattomuusvaati- teen perustuva juriditieteellisen sukupuosen sukupuolen vahvismuksen poisto
lenkorjauksen erottataminen
minen

translain nimen muuttaminen

lääketieteellisen selvityksen edellyttämisen
poistaminen sukupuolen vahvistamisen yhteydessä

transdiagnoosien
sukusolujen jäädyttäpoistaminen psykiat- hoitokäytäntöjen päi- misen takaaminen herisista tautiluokitukvittäminen
delmöityshoitoklinisista
koilla

18 vuoden ikärajan
poisto juridisen sukupuolen vahvistamisen
yhteydessä

tosielämän kokeen
poisto eli edellytys
elää steroretyyppien
mukaisessa sukupuoliroolissa

translain uudistaminen kokonaisuudessaan

intersukupuolisten
henkilöiden sukupuo- translain olemassaolon
oikeus vanhemmuulen vahvistamiseen liittarpeellisuuden kyteen
tyvien käytäntöjen selseenalaistaminen
keyttäminen

Kuva 2. Järjestöjen uudistusvaatimukset translakikeskusteluissa
Osa edellä olevista vaatimuksista on päällekkäisiä tai risteävät keskenään. Toiset ovat puolestaan ristiriidassa toistensa kanssa. Vaatimuksen translain kokonaisuudistukseksi voi
nähdä kattavan lähes kaikki aktivistien tekemät vaatimukset (esim. S 26.11.2015). Itsemäärämisoikeuteen perustuva translaki puolestaan käsittää muun muassa sen, ettei sukupuolen juridista vahvistamista liitetä lääketieteellisiin selvityksiin. Toisinaan näitä selvityksiä kuitenkin käsitellään aineistossa erillään itsemääräämisestä (esim. A 12.9.2014). Aineistossa myös pohditaan muutamaan otteeseen translain lakkauttamista ja siihen liittyvien
aiheiden sisällyttämistä muuhun lainsäädäntöön, kuten henkilötietolakiin (esim. AST ym.
24.6.2015). Välillä aineistossa myös käsitellään aiheita, joita translaki ei nykymuodossaan
säätele, kuten intersukupuolisten henkilöiden sukupuolen vahvistamista (STM/ST 2015,
75).
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Edellä mainituista tavoitteista seitsemän nousi muita selkeämmin esiin aineistossa. Näiden
seitsemän katson muodostavan translain uudistamistyön päätavoitteet. Lisääntymiskyvyttömyysvaatimus tuodaan esiin lähes 80 prosentissa aineiston teksteistä, mikä tekee siitä
selkeästi useimmin mainitun muutostarpeen translaissa. Lisääntymiskyvyttömyys toistui
jatkuvasti myös kansainvälisessä puheessa pakkosterilisaationa. Lisääntymiskyvyttömyysvaatimusta seuraa naimattomuusvaatimus, joka tuodaan esiin runsaassa puolessa aineiston
71 tekstistä. Hieman vajaassa puolessa mainitaan tai selkeästi viitataan siihen, että itsemääräämisoikeus on kansalaistoimijoiden tavoitteena sukupuolen juridisen vahvistamisen
tavaksi. Runsas kolmannes teksteistä kritisoi lain asettamaa täysi-ikäisyyden ehdotonta
vaatimusta sukupuolen vahvistamiselle. Yhtä isossa osassa aineiston tekstejä vaaditaan
lääketieteellisen selvityksen tai diagnoosin edellyttämisen poistamista. Hieman yli kahdessakymmenessä prosentissa teksteistä puolestaan vaadittiin eksplisiittisesti juridisen ja lääketieteellisen sukupuolenkorjausprosessin erottamista toisistaan sekä kritisoitiin niin kutsuttua tosielämän koetta.60 Vielä mielenkiintoisemmaksi translakivaatimukset käyvät, kun
tarkasteluun lisätään tutkimusajankohtana tapahtuneet muutokset päätavoitteissa.

60
Transasetuksessa mainittu tosielämän koe edellyttää Duodecimin Lääkärin käsikirjan mukaan, että ”henkilö eläisi oikeaksi kokemassaan sukupuoliroolissa täysiaikaisesti n. vuoden ajan ennen sukupuolen virallista
vahvistamista (nk. tosielämän koe eli arkielämän kokemus). Jakson pituudesta sovitaan kuitenkin yksilöllisesti.” Kokeen jälkeen päätetään juridisen sukupuolen vahvistamisesta, joka edellyttää puoltavaa lausuntoa
sekä Tampereen että Helsingin yliopistollisista sairaaloista. (Mattila 2016.)
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Esiintyminen koko
aineistossa

2010
(1)

2011
(2)

2012
(19)

2013
(10)

2014
(17)

2015
(22)

Lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen poisto

78,9 %

1

2

19

6

14

14

Naimattomuusvaatimuksen
poisto

52,1 %

0

1

7

4

13

12

Itsemääräämisoikeuteen perustuva juridisen sukupuolen
vahvistaminen

45,1 %

0

0

2

4

10

16

18 vuoden ikärajan poisto

35,2 %

0

0

0

2

9

14

Lääketieteellisen selvityksen
edellyttämisen poisto

33,8 %

0

0

2

1

9

12

Juridisen ja lääketieteellisen
sukupuolenkorjauksen erottaminen

26,8 %

0

0

1

1

7

10

Tosielämän kokeen poisto

21,1 %

0

0

0

1

7

7

Taulukko 5. Translakiin liittyvien päätavoitteiden yleisyys ja muutokset translakiin liittyvässä julkisessa aineistossa vuosina 2010–2015. N = 71. Suluissa vuosittain ajoittuva aineiston määrä.
Taulukko viisi auttaa näkemään päätavoitteiden esiintymistiheyttä sekä tavoitteiden
esiintymisessä tapahtunutta ajallista muutosta. Kun rajataan tavoitteita vielä tarkemmin ja
keskitytään neljään yleisimpään translakitavoitteeseen kuvassa viisi, huomataan varsin
selkeä muutos kansalaistoimijoiden puhetavoissa. Kolmen ensimmäisen vuoden aikana
jokaisessa aineistoni tekstissä mainittu lisääntymiskyvyttömyys nousee eksplisiittisesti
esiin vain runsaassa puolessa vuoden 2015 tekstissä. Kahdeksantoista vuoden ikärajan
poisto, joka ei alun perin ollut mukana keskustelussa, puolestaan nousi nopeasti mukaan
päätavoitteisiin vuoden 2012 jälkeen. Naimattomuusvaatimuksen poiston vaatiminen
vähenee ymmärrettävästi vuoteen 2015 mennessä, kun tasa-arvoinen avioliittolaki
hyväksyttiin

ja

naimattomuusvaatimus

muutettiin

avioliittolain

liitännäislakien

uudistamisen yhteydessä. Samaan aikaan itsemäärämisoikeudesta tuli keskeisin tavoite
translakityössä.
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100%
90%

Lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen poisto

80%
70%

Naimattomuusvaatimuksen
poisto

60%
50%

30%

Itsemääräämisoikeuteen
perustuva juridisen
sukupuolen vahvistaminen

20%

18 vuoden ikärajan poisto

40%

10%
0%

2010 (1) 2011 (2) 2012 (19) 2013 (10) 2014 (17) 2015(22)

Kuva 3: Muutokset (%) järjestöjen päätavoitteissa translakiin liittyvässä julkisessa aineistossa vuosina 2010–2015. N = 71. Suluissa vuosittain ajoittuva aineiston määrä.
Kansainvälisen translain polku ei ollut vain tapa perustella translain uudistusta, vaan väitän
sen myös muuttaneen sitä, mitä kansalaistoimijat ylipäänsä yrittivät saada aikaan. Taulukko viisi ja kuva viisi osoittavat varsin lyhyellä aikajänteellä tapahtuneen muutoksen
translakityötä tekevien kansalaistoimijoiden puheessa. Itsemäärämisoikeus sai hyvin nopeasti vahvan aseman sukupuolen juridisesta vahvistamisesta käydyssä keskustelussa. Se
ohitti aiemmat, kapeammin lisääntymiskyvyttömyyteen keskittyneet näkökulmat sen jälkeen, kun Argentiinan ja muutamien muiden maiden itsemääräämiseen pohjaavat lait juridisen sukupuolen vahvistamisesta olivat astuneet voimaan, ja samoihin aikoihin, kun kansainvälinen yhteisö oli aktivoitumassa aiheen tiimoilta.
Translakityöstä ei sinänsä tiedotettu selkeästi ja kootusti missään, joten sitä, mihin kansalaistoimijat pyrkivät, ei ollut aina helppo selvittää. Analyysistani käy kuitenkin ilmi vaatimusten nopea muovautuminen lisääntymiskyvyttömyydestä itsemäärämisoikeuteen. Toisaalta tämä ei tarkoita, että käsitys itsemäärämisoikeudesta olisi välttämättä otettu translain
muutoksen tavoitteeksi tutkimiani järjestöjä laajemmin. Päinvastoin näyttääkin siltä, että
tarkastelujaksoni alussa järjestöjen eniten korostama lisääntymiskyvyttömyysvaatimus oli
se, johon translakityön ulkopuolella toimineet tahot reagoivat. Esimerkiksi vuonna 2011
tasa-arvovaltuutettu ja seuraavana vuonna sukupuolentutkijat kansallisilla naistutkimuksen päivillä (nyk. sukupuolentutkimuksen päivät) vaativat translain lisääntymiskyvyttö-
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myysvaatimuksen lakkauttamista (Tasa-arvovaltuutetun toimisto 2011; Sukupuolentutkijat vaativat loppua transsukupuolisten pakkosterilisaatiolle 2012). Vuonna 2015 sosiaalija terveysministeriön translakityöryhmä ehdotti loppuraportissaan lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen poistamista ja vuonna 2016 kansanedustaja Silvia Modigin jättämä lakialoite ajoi vaatimuksen poistoa translakia uudistamalla.61
Osa edellä mainitsemistani asiakirjoista, kuten STM:n loppuraportti, huomioi muun muassa translain ikärajan ja mainitsi itsemääräämisoikeuden, mutta päätyi silti ehdottamaan
nimenomaan lisääntymiskyvyttömyysvaateen poistoa. Mielenkiintoista on, että perusteluina käytettiin osittain samaa kansainvälisen translain polkua ja teksteissä korostettiin esimerkiksi Suomen saamia toistuvia kansainvälisiä huomautuksia translain uudistamistarpeesta. Tästä huolimatta translakitoimijoiden tavoitteissa nopeasti tapahtunut muutos lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen painotuksesta itsemäärämisoikeuteen ei vielä tutkimusajanjaksoni loppuun mennessä vaikuttanut tulleen omaksutuksi tutkimieni järjestöjen
ulkopuolella Suomessa.

3.3 Yhteenveto

Ensimmäisessä analyysiluvussani olen pohtinut sitä, mitä polkuja kansalaistoimijat rakentavat vaikuttamistyölleen. Aloitin tutkimuskysymykseeni vastaamisen analysoimalla Tahdon2013-kampanjaa ja kansalaisaloiteinstituutiota. Käsitän kansalaisaloitteen hallinnan
tekniikaksi, jolla kansalaistoimijoita ohjataan muovaamaan aktiivisuuttaan tietynlaiseksi,
jotta kansalaisaloitteelle asetetut kriteerit tulevat täytetyksi. Nämä kriteerit, kuten tarve
keskittyä yhteen asiakokonaisuuteen, sisäistettiin tarkoin Tahdon2013-kampanjassa ja ne
ohjasivat kampanjan toimintaa kansalaisaloitepolulla.
Aiheen tiukka rajaaminen, kontrolli ja selkeys myös näkyivät tavassa, jolla kansalaisaloitteesta viestittiin. Tuotteistamisen käsitteellä toin näkyviin, miten kampanjaa rakennettiin
brändäämällä sitä toistuvin logoin ja iskulausein. Tarve tuotteistaa seksuaalipoliittista
avioliittolakikampanjaa voidaan ymmärtää markkinafeminismin avulla, sillä uusliberalisoituva yhteiskunta asettaa ehtoja myös tutkimalleni kansalaistoiminnalle. Tuotteistami-

61

Modigin aloite lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lokakuussa 2016. Valiokunta ei ollut laatinut
aloitteesta mietintöä väitöskirjani loppuunsaattamiseen mennessä.
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nen kietoutui ilmiöön, jonka nimesin virtuaaliseksi poliittiseksi ostopäätökseksi. Virtuaaliset poliittiset ostopäätökset hahmottuivat erityisesti Tahdon2013-kampanjan sosiaalisen
median ja yrityksiä varten lanseeratun Me tahdomme -sivuston kautta. Onnistuneen tuotteistamisen yhteydessä yrityksille ja yksittäisille sosiaalisen median käyttäjille tarjoutui
mahdollisuus klikata itsensä osaksi suurta kansansuosiota kerännyttä Tahdon2013-kampanjaa. Tykkäykset ja jaot toimivat pääomana, jossa Tahdon2013-kampanja sai lisänäkyvyyttä ja uskottavuutta agendalleen. Tuotteistaminen ja virtuaaliset poliittiset ostopäätökset loivatkin yhdessä analyysini toisen polun, kaupallistamisen polun.
Kuten Tahdon2013-kampanjan kohdalla, paikansin myös translakityön vaikuttamiskeinojen analyysissani kaksi erilaista polkua: valtiota kohti- ja kansainvälisen translain polut.
Muilta osin translakin kohdistuva kansalaisvaikuttaminen muodostui hyvin erilaiseksi kuin
kansalaisaloitekampanja. Translain osalta pohdin sitä, miten se ylipäänsä tuli nostetuksi
suomalaisen trans-, ihmisoikeus- ja lhbti-liikkeen agendalle ja siitä osaksi poliittista keskustelua laajemmin. Valtiota kohti -polku kokosi niitä tapoja, jolla tutkimani järjestöt
suuntasivat toimintaansa nimenomaan kohti julkista valtaa ja rakensivat tästä julkisesta
vallasta selitystä niin sille, että uudistusta alettiin ylipäänsä ajaa, kuin sille, ettei tässä
työssä onnistuttu tutkimusajanjaksoni loppuun mennessä.
Valtion ja julkisen vallan roolin korostuminen translakityössä vaikutti myös siihen, miten
translakia edistettiin tutkimusajanjaksolla. Merkittävä osa aineistostani oli suunnattu poliittisille elimille, työryhmille tai tietyille poliitikoille. Tutkimieni järjestöjen julkaisemien
translakia koskevien kannanottojen ja muiden tekstien perusteella voikin väittää translakityön ensisijaisen kohderyhmän olleen varsin kapea. Viestintä poikkesi merkittävästi Tahdon2013-kampanjasta, jossa kansanedustajat toki olivat kansalaisaloiteinstituution mukaisesti lopulliset päätöksentekijät, mutta jossa tavoitteena oli tästä huolimatta saavuttaa mahdollisimman laaja yhteiskunnallinen tuki ajetulle uudistukselle.
Siinä, missä haastattelemani henkilöt korostivat suomalaisen puoluepolitiikan roolia translakikeskustelujen käynnistymisessä, osoittaa kansainvälisen translain polun avulla tekemäni analyysi kansainvälisten vaikutusten merkittävyyden kotimaan kontekstin rinnalla.
Tutkimukseni osoittaa, että kansainvälinen kehitys niin hiljalleen säädettävien esimerkkilainsäädäntöjen kuin ylikansallisten elinten kannanottojen muodossa tapahtui samanaikaisesti kun translaki nousi osaksi tutkimieni järjestöjen poliittista agendaa paikallisella tasolla. Suomalaiset kansalaistoimijat eivät siis toimi yksin vaan kyse on osa kansainvälisesti
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laajemmasta keskustelusta. Tämä keskustelun ylirajaisuus näyttää myös vaikuttaneen siihen, mitä translakityöllä pyrittiin saamaan aikaan. Järjestöjen tavoitteet eivät pysyneet samoina vaan kehittyivät, ja välillä esiin tuotiin eri asioita eri painotuksin. Aluksi keskusteluissa nousivat erityisesti esiin translain edellyttämät lisääntymiskyvyttömyys- ja naimattomuusvaatimukset. Muutamassa vuodessa vaatimukset kuitenkin laajenivat niin, että tutkimusajanjaksoni lopussa itsemääräämisoikeudesta oli tullut järjestöjen pääasiallinen tavoite. Toisin kuin Tahdon2013-kampanjassa, translakia ajaneiden järjestöjen tavoite ei ollutkaan aina selkeä tai yhdenmukainen. Yhden asian sijaan tavoitteina oli lukuisia, ajoittain
eri tavoin korostuvia muutospyrkimyksiä.
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4 TASA-ARVOA JA IHMISOIKEUKSIA MALLIMAASSA

Siirtyessäni käsittelämään toista tutkimuskysymystäni, katseeni kohdistuu niihin subjektipositioihin, joita aineistossani on havaittavissa suhteessa seksuaalisuuteen, sukupuoleen ja
suomalaisuuteen. Hyödynnän tasa-arvotutkijoiden ajatusta tasa-arvon venyttämisestä
(Lombardo ym. 2009) ja analysoin nationalistisiin mielikuviin tukeutuvaa kansalaistoimintaa käyttäen apunani sellaista kriittistä tasa-arvotutkimusta, jossa on tarkasteltu ja kyseenalaistettu esimerkiksi ajatusta Suomesta tasa-arvon mallimaana ja ihmisoikeuksien
edelläkävijänä (Holli 2012; Kantola ym. 2012a; Jauhola & Kantola 2016). Pohdin myös
kansalaistoimijoiden tapoja tuoda tai olla tuomatta itseään näkyviin toiminnassaan sosiaalisten liikkeiden vapaaehtoisuutta ja ammattimaisuutta sekä koalitioita tarkastelevan kirjallisuuden avulla (Richardson 2015; McCammon & van Dyke 2010). Lisäksi käsittelen
muun muassa heteroseksuaalisten liittolaisten ja julkisuuden henkilöiden näkyvää asemaa
Tahdon2013-kampanjassa ja abjektin käsitteen avulla transsubjektien kasvottomuutta
translakityössä.
Toisin kuin edellisessä luvussa, jossa käsittelin jopa hyvin konkreettisia vaikuttamisväyliä,
kuten sosiaalista mediaa, keskityn nyt tarkemmin kansalaistoimijoiden käyttämään kieleen
ja kielen rakentamaan todellisuuteen. Tämä on tärkeää, jotta voidaan saada parempi käsitys
siitä, minkälaisia subjektipositioita kansalaistoiminta mahdollisti ja miten tätä kautta tuotettiin käsityksiä seksuaalisuudesta, sukupuolesta ja suomalaisuudesta.
Edellisen luvun tapaan paikannan jälleen kansalaistoimijoiden kulkemia polkuja lähilukemalla aineistoani. Vaikka analysoin polkuja selkeyden vuoksi erillään toisistaan, on syytä
huomata, että usein polut risteävät ja voivat jopa olla riippuvaisia toinen toisistaan. Tuon
näitä risteyksiä näkyviin analyysini lomassa. Tahdon2013-kampanjan osalta käsittelemäni
polut ovat kaikkien asia sekä tasa-arvoinen Suomi -polut. Osoitan, kuinka kaikkien asiana
näyttäytynyt avioliittolakikeskustelu johti homoseksuaalisuuden katoamiseen heteroseksuaalisten liittolaisten ja romanttisen rakkauden korostumisen yhteydessä. Tarkastelen
myös Tahdon2013-kampanjan tekijöiden positioitumista samanaikaisesti ammattilaisiksi
ja vapaaehtoisiksi, ja huomioin feministisen tutkimuksen ja queertutkimuksen piirissä käsiteltyä pakollista onnen ja ilon toisintaa kansalaisaloitekampanjassa.
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Translakia koskevassa analyysissani paikannan kasvottomuuden polun, jota kulkemalla
järjestöt vaikuttivat merkittävästi siihen tapaan, jolla transihmisyyttä käsiteltiin. Tahdon2013-kampanjasta poiketen niin kansalaistoimijat itse kuin asianosaiset transihmiset
jäivät tämän polun myötä kaukaisiksi ja tulevat ymmärrettäviksi abjektiuden käsitteen
avulla.
Toinen translakia koskeva polku on ihmisoikeuspolku, joka nimensä mukaisesti korosti
translakia ihmisoikeuskysymyksenä. Ihmisoikeudet kytkettiin keskusteluihin Suomesta ja
suomalaisuudesta. Tahdon2013-kampanjan ja translakityön analyysiani yhdistääkin käsitys ihannesuomalaisuudesta ja nationalistinen mielikuva Suomesta tasa-arvon mallimaana,
johon keskusteluissa vedottiin.

4.1 Samaa sukupuolta olevien parien avioliitto osaksi tasa-arvoista Suomea

Ammattimainen vapaaehtoisuus ja ilon kautta eteneminen
Kaikki toimijat ovat vapaaehtoisia. Kukaan meistä ei saa kampanjassa tehdystä työstä minkäänlaista rahallista korvausta. (Tahdon2013 14.3.2014)
Edellisessä luvussa tarkastelin sitä, kuinka kontrolloidusti ja suunnitelmallisesti Tahdon2013-kampanjaa tehtiin sisäistämällä kansalaisaloitteelle asetetut kriteerit sekä brändäämällä kampanja, johon oli tämän jälkeen mahdollista yhtyä virtuaalisten poliittisten ostopäätösten muodossa. Tästä huolimatta – tai kenties jopa tästä johtuen – kampanjassa korostettiin sen tekijöiden vapaaehtoisuutta. Kuten yllä lainatussa perussuomalaisten silloiselle puheenjohtajalle Timo Soinille osoitetussa Tahdon2013-kampanjan uutisessa painotettiin, ei kukaan kampanjaa tekevä saanut työstä rahallista korvausta. Toisaalta samanaikaisesti korostui se ammattimaisuus, jolla kansalaisaloitetta vietiin eteenpäin.
Vapaaehtoisuutta ja voittoa tavoittelemattomuutta on pidetty oleellisena osana kansalaisvaikuttamista samaan aikaan, kun sosiaalisten liikkeiden tutkimuksessa on korostettu siihen liittyvän ammattimaistumisen lisääntymistä (Pyykkönen & Martikainen 2013, 281;
Klüver & Saurugger 2013; Richardson 2015, 261). Nämä jokseenkin ristiriitaiset mielikuvat olivat kumpikin läsnä Tahdon2013-kampanjassa. Tällä luotiin kuvaa ruohonjuuritason
kansalaisvaikuttamisesta ja kansanliikkeestä, johon kenellä vain oli mahdollisuus lähteä

112

Polkuja suomalaiseen tasa-arvoon?

mukaan. Kuten Tahdon2013-kampanjan sivuilla julkaistussa uutisessa todettiin, sen ”toteuttamiseen osallistui satoja vapaaehtoisia ympäri Suomen” (Tahdon2013 13.6.2015).
Käytännössä kampanjaa kuitenkin johti varsin pieni ryhmä henkilöitä sekä heidän vetämänsä työryhmät. Tämä kaksijakoinen positioituminen oli merkittävä mielikuvanluoja
kansalaisaloitekampanjassa, jonka tavoitteena oli kerätä mahdollisimman suurta suosiota.
Tahdon2013 oli rakentunut monitahoisesta joukosta vapaaehtoisia ja yhteistyöjärjestöjä,
jotka kukin tavallaan osallistuivat kampanjaan ja muodostivat laajan verkoston. Verkostomaisen kansalaisvaikuttamisen on oletettu johtavan hierarkioiden purkautumiseen aktivistien toiminnassa (Lattunen 2007, luku 4). Verkostomaisuudestaan huolimatta Tahdon2013-kampanja ei kuitenkaan vahvista näitä oletuksia. Vapaaehtoisten oli mahdollista
kerätä kannatusilmoituksia ja järjestää ohjausryhmän luvalla erilaisia tempauksia kotipaikkakunnillaan, kuten tatuointitapahtumia ja niin kutsuttuja flash mobeja.62 Kampanjaa koskevat päätökset kuitenkin tehtiin käytännössä noin kymmenen hengen ohjausryhmässä.
Puheenjohtajan lisäksi keskeisiin kysymyksiin oli mukana vaikuttamassa päällikkö-nimikkeisiä ohjausryhmän jäseniä, kuten mediapäällikkö, aluepäällikkö, yhteistyöpäällikkö, talouspäällikkö, tukikonserttipäällikkö ja markkinointipäällikkö. Monien vastuualueiden yhteydessä oli työryhmiä, joita päälliköt vetivät. Sadat vapaaehtoiset ja lukuisat kampanjaa
tukevat järjestöt jäivät kauas näistä päätöksentekoelimistä Tahdon2013-kampanjan verkostossa. Vapaaehtoisten rooli oli tukea kampanjaa sen tavoitteissa, mutta ei vaikuttaa itse
kampanjan sisältöön.
Vapaaehtoisuutta korostamalla voitiin osoittaa, että Tahdon2013-kampanja oli kaikkien
halukkaiden tavoitettavissa ja että se täyttää vaatimuksen voittoa tavoittelemattomuudesta.
Oman taloudellisen edun tavoittelu asettaisi kansalaistoimijoiden motiivit kyseenalaisiksi.
Tämä selittää osaltaan luvun alussa olleessa lainauksessa tehtyä irtautumista epäilyistä,
joiden mukaan Tahdon2013-vapaaehtoiset saisivat ”minkäänlaista rahallista korvausta”
työstään. Kansalaisvaikuttamiseen siis sisältyy eräänlainen pyyteettömyyden eetos, josta
Tahdon2013-kampanjassa pyrittiin pitämään kiinni. Aiemmassa luvussa paikantamani
kaupallistamisen polku ja sen yhteydessä tapahtunut tuotteistaminen kenties asetti suuremman paineen eksplikoida työn vapaaehtoista luonnetta. Kampanjan päätöksenteossa kuitenkin kuvastui hierarkiattomuuden sijaan vertikaalinen, hierarkkinen kommunikointi liik-
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Flash mob on ennalta sovittu tapahtuma, jossa joukko ihmisiä kerääntyy julkiselle paikalle ja tekee sovittuna ajankohtana jotain odottamatonta, kuten tanssii tai pysähtyy paikoilleen.
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keen sisällä. Pieni päätöksiä tekevä joukko ohjasi ja suunnitteli työtä tarkoin. Monet poliittisesti keskeiset viestinnälliset päätökset, kuten se, mitä käsitteitä käytetään tai minkälaista ilmapiiriä tai tunnelmaa viestinnällä pyritään rakentamaan, oli päätetty jo kampanjan
varhaisessa vaiheessa ja kirjattu esimerkiksi sisäiseen viestintäohjeistukseen:
Kampanjan luonne ja henki
-

Tahdon2013 –kampanja [sic] on nokkela, iloinen, positiivinen ja asiallinen kampanja.

-

Tarkoituksemme on kerätä allekirjoituksia aloitteelle, mutta myös levittää asiallista tietoa aiheesta.

-

Emme heitä julkisesti lokaa, vaan olemme helposti lähestyttäviä.

-

Emme provosoidu.

-

Emme solvaa ketään.

-

Tahdon2013 –kampanjaa [sic] tulee aina ajaa hyvien tapojen ja Suomen lain mukaisesti!
(Tahdon2013 Viestintäohjeistus, korostukset alkuperäiset.)

Yllä oleva lainaus Tahdon2013-kampanjan viestintäohjeistuksesta antaa kuvaa siitä, millä
tavalla laajaa Tahdon2013-kampanjan verkostoa vapaaehtoisineen ohjattiin. Se myös valottaa sitä, miten heitä hyödynnettiin, kun Tahdon2013-kampanjan mielikuvaa luotiin.
Viestintäohjeessa korostettiin nokkeluutta, iloisuutta, positiivisuutta ja asiallisuutta. Näiden vastinpariksi nostettiin toiminta, jota kampanjan yhteydessä ei saanut tehdä, kuten
loanheitto, provosoituminen tai solvaaminen.
Heather Love (2008) on tutkinut ilon ja onnellisuuden kytköstä homoseksuaalisuuteen.
Vastakohtana surun, häpeän ja piiloutumisen tarpeelle – narratiiville, joka dominoi erityisesti aids-kriisin jälkeen ja ennen dekriminalisaatiota – ilosta on Loven mukaan tullut vaadittu ominaisuus niin sanotusti vapautetuille homoille ja modernille homo- ja lesboliikkeelle. Love kytkee analyysinsa samaa sukupuolta olevien parien avioliitto-oikeudesta
käytyyn keskusteluun ja Lisa Dugganin homonormatiivisuuden käsitteeseen. Avioliittoa
ajavat tahot lupaavat Loven mukaan samaa sukupuolta oleville pareille juridisten oikeuksien lisäksi onnea ja iloa. Tästä tietynlaisesta elämäntyylistä tulee tavoiteltava normi, sillä
tuleehan kaikkien tavoitella onnea. Love kirjoittaakin, että ”homoseksuaalisuuden normalisaation aikakautena homojen ja lesbojen ei täydy ainoastaan olla kuten kaikki muut
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(mennä naimisiin, kasvattaa lapsia, leikata nurmikkoa jne.), heidän täytyy myös näyttää
hyvältä ja heistä täytyy tuntua hyvältä sitä tehdessään” (Love 2008, 54, suomennos kirjoittajan).
Niin ikään onnea ja onnellisuutta tutkineen Sara Ahmedin mukaan onnellisuus liitetään
tietynlaiseen elämäntyyliin ja tapaan elää: onnellisuus on hyvää ja tavoiteltavaa. Ahmedkin
liittää keskustelun nimenomaan avioliittoon, jota on pidetty yhtenä onnellisuuden mittarina. Subjektin oletetaan olevan onnellisempi ollessaan naimisissa kuin jos hän ei ole naimisissa. Tämä oletus on samalla suositus, kuten Ahmed kirjoittaa: mene naimisiin ja sinusta tulee onnellisempi! (Ahmed 2010, 6). Onnellisuuden kääntöpuolella on se, ettei onnellisten parien tarvitse enää kyseenalaistaa yhteiskunnan heteronormatiivisuutta päästyään vihdoin sen etujen piiriin. Kunhan tietyt oikeudelliset saavutukset on tavoitettu, homoja lesboliike lupaa depolitisoitua. (Love 2008, 53; Duggan 2002; 2004.)
Tahdon2013-kampanjan iloisuus ja positiivisuus ovat yhdistettävissä onnellisuuteen.
Kampanjan tavoitteena oli avioliitto, yksi onnellisuuden merkkipaaluista. Positiivisuus ja
ilo takasivat sen, että kansalaisaloitekampanjan voitiin mieltää ajavan onnellisuuden hyvää
asiaa. Kaikkien vapaaehtoisten tehtävänä oli tukea tätä mielikuvaa. Ilosta ja positiivisuudesta tuli käytännössä todiste siitä, että jokin on oikein ja tavoiteltavaa.
Tiedotuksen suunnitelmallisuus ja aktiivien koordinoitu ohjeistaminen jopa tietynlaisten
tunteiden korostamiseen asti kertoo myös siitä, ettei Tahdon2013-kampanjan sadoilla aktiiveilla ollut samanlaisia vaikutusmahdollisuuksia käytännön toteutukseen. Viestintää ja
vapaaehtoistoimintaa koskevat kampanjan sisäiset ohjeistukset, kuten edellä mainittu viestintäohjeistus, mutta myös mediaohjeet (2013), ohjeet kuinka lähestyä mahdollisia yhteistyötahoja (2013) ja infopaketti kansalaisaloitteen kannatusilmoitusten kerääjille (2013) oli
laadittu vapaaehtoisten noudatettavaksi. Toisaalta tämä tuo esiin keskeisten toimijoiden
ammattimaista asennoitumista kansalaisaloitteen läpiviemiseksi. Suunnitelmat kampanjan
varalle, aina sen tunnelmaa myöten, oli mietitty valmiiksi.
Vapaaehtoisuuden ja palkattomuuden korostamisesta huolimatta kansalaisvaikuttamisen
ammattimaistuminen on havaittu sosiaalisten liikkeiden tutkimuksissa jo pidemmän aikaa.
Ammattimaistumista on selitetty muun muassa resurssien määrän lisääntymisellä, joka on
kulkenut rinnakkain palkallisten työntekijöiden lisääntymisen kanssa (McCarthy & Zald
1973; 1977; Ayoub 2016, 92). Diane Richardson (2015) näkee uusliberalismin lesbo- ja
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homoliikkeen ammattimaistumisen merkittävänä vaikuttimena. Ammattimaistuminen onkin yhdistetty keskitettyyn johtamiseen, institutionalisoitumiseen ja hiipuvaan radikaalisuuteen ja epäpolitisoitumiseen (Smith 2015, 615; Maier ym. 2016, 77; Hvenmark 2013;
Kantola & Squires 2012, 388–387).63
Vapaaehtoisuuden rinnalla Tahdon2013-kampanja oli varsin professionaalisesti johdettu.
Professionaalisuus oli samanaikainen vapaaehtoisuuden kanssa mutta myös sille vaihtoehtoinen subjektipositio, jonka Tahdon2013-kampanjan tekijät tarvittaessa ottivat. Esimerkiksi kampanjan markkinointipäällikkö ja ohjausryhmän jäsen totesi blogikirjoituksessaan
kampanjan verkkosivuilla:
Kaikki liiketoiminnan perusopuksia selanneet tietävät, että organisaation toiminnan perustana täytyy olla selvä missio, syy organisaation olemassaoloon.
Visio ja arvot puolestaan ohjaavat organisaatiota toimimaan missionsa mukaisesti.
Vaikka Tahdon2013 onkin kansalaisaloite, ovat kampanjan valmistelu ja toteutus vaatineet paljon järjestelmällistä työntekoa. Kuukausien mittaan organisaatiomme on laajentunut valtavasti, ja aktiivista toimintaa löytyy jo useilta
paikkakunnilta ympäri Suomen. Meitä kaikkia yhdistää yhteinen päämäärä,
missio – tasa-arvoisen avioliittolain voimaansaattaminen. (Tahdon2013
20.3.2013.)
Lainauksessa painottui mielikuva toimivasta organisaatiosta. Tahdon2013-kampanjasta
kerrottiin löytyvän tällainen toimivan organisaation perusta eli niin kutsuttu ”missio”. Vetoamalla liiketoiminnan perusopuksiin ja käyttämällä käsitteitä kuten missio, visio ja organisaatio, Tahdon2013-kampanja liitettiin mielikuviin elinkeinoelämästä, jossa määrätietoisuus ja tehokkuus korostuvat.
Yritysmäisen organisaation imitoimista ja kampanjan toimijoiden sisäistä hierarkiaa vahvisti vapaaehtoisille toimitettu organisaatiokaavio, jossa Tahdon2013-kampanjan niin kut-

63
Ilmiötä on teoretisoitu sosiaalisten liikkeiden tutkimuksessa NGOization-käsitteen kautta. Käsite liitetään
kansalaistoiminnan uudelleenmuovautumiseen, demokraattisten prosessien hidastumiseen ja sosiaalisten
liikkeiden epäpolitisoitumiseen uusliberalistisessa yhteiskunnassa. Käsitteen tarkoitus ei ole kyseenalaistaa
järjestötoimintaa itsessään vaan analysoida tietynlaisten toimintamuotojen ja -tapojen yhteyttä uusliberalisoituvaan poliittiseen kontekstiin. (Alvarez 2009, 176; Kamat 2013, ix.)
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suttujen päälliköiden vastuualueita kuvattiin ja päälliköiden erikoistumisalueeseen kuuluvan työryhmän tehtävät määriteltiin (Tahdon2013 2013, Organisaatio).64 Puheenjohtajaa
ja poliittisen vaikuttamisen koordinaattoria lukuun ottamatta Tahdon2013-kampanjan ennalta valitut edustajat käyttivät näitä päällikkö-nimikkeitä esiintyessään julkisuudessa.
Muita vapaaehtoisia kiellettiin antamasta kampanjan virallisia lausuntoja medialle.
Käyttöön otetut vapaaehtoistoiminnassa varsin epätyypilliset päällikkö-nimikkeet näkyivät toistuvasti Tahdon2013-kampanjan viestinnässä (esim. Tahdon2013 19.3.2013a; Tahdon2013 18.11.2013a). Haastattelemani ohjausryhmän jäsenet eivät kuitenkaan osanneet
tarkkaan selittää, miksi nimikkeisiin oli päädytty. Aiheesta kysyttäessä haastateltavani
naurahtelivat, mutta muutama myös kertoi niiden luoneen eräänlaista legitimiteettiä:
Mut kylhän se [päällikkö-nimikkeet] varmaan oli sit, onhan se sit sellanen
markkinnollillinen asia taas, et miten ku lähestytään toimittajia tai yrityksiä
tai muita järjestöjä tai yhteistyökumppaneita tai mitä lie, niin tavallaan varmaan osittain tietosesti tai osittain tahattomasti haluttiinkin vaikuttaa sellaselta toimivalta organisaatiolta (– –) Sillee, et jos joku Matti Meikäläinen
vain soittaa ihan omana ittenään ilman mitään taustatukea ni, tavallaan sellanen uskottavuus.
Yllä olevassa haastattelussa nousi jälleen esiin mielikuva toimivasta organisaatiosta, mitä
päälliköiden olemassaolo haastateltavani mukaan vahvisti. Nimikkeet toimivat osana kampanjan markkinointia ja haastateltavani koki, että niillä rakennettiin toimijoille uskottavuutta. Markkinoiden korostaminen asettaa toisaalta myös rajoitteita, sillä markkinalogiikan noudattaminen edellyttää varsin tietynlaista lähestymistapaa, kuten jo kaupallistamisen polkukin osoitti luvussa 3.1 (Chasin 2000, 24). Päällikkö-nimikkeiden luomaa uskottavuutta korostivat myös muut haastateltavani. 65
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Tahdon2013-kampanjan organisaatio tosin muovautui kampanjan aikana. Kaikki päälliköt eivät esimerkiksi olleet mukana kampanjan alusta loppuun saakka. Tällainen oli mm. aloitepäällikkö, joka oli aluksi osa
kampanjaa mutta jäi sittemmin pois. Poliittisen vaikuttamisen koordinaattori puolestaan tuli mukaan kampanjan jo alettua.
65
Tahdon2013-kampanjan tapa käyttää päällikkö-nimikkeitä erosi esimerksiksi siitä, miten vuonna 2016
perustettu Ajatushautomo Hattu käyttää johtaja-nimikkeitä. Siinä, missä ajatushautomon toimijat ovat
avoimesti kertoneet käyttävänsä nimikkeitä ironisesti haltuunottamalla johtajuuden, pyrittiin Tahdon2013kampanjassa päällikkö-nimikkeiden haltuun ottamisen kautta päästä osaksi vallitsevaa käsitystä siitä, kuka
saa ja voi osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun tai päätöksentekoon.
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Päälliköistä ja toimivasta organisaatiosta puhuminen rakensi mielikuvaa Tahdon2013kampanjasta ammattimaisena kansalaisvaikuttamisena. Niiden avulla pyrittiin legitimoimaan Tahdon2013-kampanjan keskeisissä tehtävissä toimivien henkilöiden asemaa ja heidän oikeuttaan ajaa samaa sukupuolta olevien parien avioliittolakia. Edellisessä luvussa
paikantamallani kaupallistamisen polulla näkynyt uusliberalistinen ymmärrys kansalaisvaikuttamisesta vahvistui professionaalisuuden ja yritysmäisen kielen korostumisella.
Kyse ei ollut vain siitä, miten kampanjaa edistettiin, vaan myös siitä, minkälaisia käsityksiä
uskottavaan kansalaisvaikuttamiseen liitettiin ja minkälaisia mielikuvia Tahdon2013-kampanjan tekijöistä annettiin.
Rakkauden korostaminen ja heteroseksuaaliset liittolaiset
Jos ammattimaisuuden korostaminen on kytkettävissä kaupallistamisen polkuun, loi samaan aikaan luotu käsitys kaikille kansalaisaloitteen tukijoille avoimesta vapaaehtoisuudesta pohjaa seuraavaksi tarkastelemalleni mielikuvalle kansalaisaloitteesta kaikkia koskettavana asiana. Nimeän tämän kaikkien asia -poluksi, jossa painopiste keskustelussa samaa sukupuolta olevien parien avioliitto-oikeudesta ei ollut homoseksuaalisuudessa, kuten
olisi voinut olettaa, vaan keskiöön nousivat heteroseksuaaliset liittolaiset, jotka kertoivat
kannattavansa avioliittolain uudistamista. Kaikkien asiaa tuki samanaikainen kehystys rakkauteen, jolla voitiin korostaa eri ja samaa sukupuolta olevien parien parisuhteiden keskinäistä samuutta ja peittää keskustelun seksuaalipoliittista luonnetta.
Tahdon2013 henkilöityi tiedotteiden ja mediahaastattelujen kautta kampanjan ydinryhmän
jäseniin, kuten päälliköihin ja erityisesti kampanjan puheenjohtajaan. Seuraamalla kampanjan omaa tiedotusta ei käynyt ilmi, oliko sen ohjausryhmässä sen enempää seksuaalikuin sukupuolivähemmistöihin identifioituvia henkilöitä. Kukaan kampanjan ohjausryhmän jäsenistä ei yli seitsemässäkymmenessä analysoimassani blogi- tai uutistekstissä esimerkiksi kertonut, millä tavalla avioliittolain muutos koskisi heidän omaa elämäänsä. Olisiko heillä itsellään jatkossa mahdollisuus mennä naimisiin kumppaninsa kanssa, jos laki
muutettaisiin? Näin Tahdon2013-tekijät pitivät etäisyyttä käsiteltävään aiheeseen ja ylläpitivät ammattimaista asemaansa suhteessa kansalaisaloitteeseen. Tahdon2013-kampanjassa henkilökohtainen ei ollut poliittista – ainakaan julkisesti.
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Kampanjan otti etäisyyttä homoseksuaalisuuteen myös niin kutsuttujen Tahdon-lähettiläiden kohdalla. Ohjausryhmän jäsenten lisäksi kampanjassa nostettiin näkyvästi esiin julkisuuden henkilöitä kansalaisaloitteen kampanjoimisessa. Pääasiassa näyttelijöistä ja muusikoista, mutta myös esimerkiksi kirjailijoista koostunut joukko Tahdon-lähettiläitä kertoi
vuorotellen kampanjan kotisivuilla, miksi he kannattivat uutta avioliittolakia (Tahdon2013: Tahdon-lähettiläät).66 Kuten voitiin todeta hiljaisuus Tahdon2013-kampanjan toteuttajien seksuaalisuuksien kohdalla, voidaan todeta myös, että yhdeksäntoista Tahdonlähettilään joukossa oli ainoastaan yksi, joka kertoi seksuaalisuutensa olevan jotain muuta
kuin heteroseksuaalisuus:
”Tahdon. Vielä jonain päivänä tulevaisuudessa myös minä haluan päästä sanomaan tuon sanan rakastamalleni miehelle sitoutuen häneen ja avioliittoomme.” (Tahdon2013 7.5.2013)
Yllä olevassa lainauksessa Mr. Gay Finland 2012 Janne Tiilikainen kertoi haluavansa jonain päivänä sanoa tahdon eli mennä naimisiin rakastamansa miehen kanssa. Tiilikaisen
titteli viittaa suoraan homoseksuaalisuuteen. Tästä huolimatta hän ei kutsunut itseään sen
enempää homo- kuin biseksuaaliksi vaan kiersi eksplisiittisesti seksuaali-identiteettiin viittaavat ilmaisut puhumalla tulevan kumppaninsa sukupuolesta. Homoseksuaalisuutta sanana välteltiin niin pitkälle, että Tahdon-lähettiläs Joonas Saartamo asetti heteroseksuaalisuuden vastinpariksi homoseksuaalisuuden sijaan samaa sukupuolta olevat parit:
”Tätä asiaa ei olisi pitänyt tarvita koskaan missään tilanteessa edes puida,
vaan on itsestäänselvyys, että samaa sukupuolta olevilla tulee olla täysin
sama mahdollisuus avioitua kuin heteroilla.” (Tahdon2013 3.6.2013)
Tiilikaisen lisäksi niin kutsutun lhbti- tai queerkulttuurin edustajiin voidaan Tahdon-lähettiläistä laskea drag-artisti Pola Ivanka. Muut lähettiläät eivät sen sijaan olleet työssään ennen kansalaisaloitekampanjaa keskittyneet sukupuoleen tai seksuaalisuuteen liittyviin kysymyksiin, joten ei ollut erityistä syytä olettaa heidän edustavan seksuaalisen suuntautu-
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Tahdon2013-lähettiläät olivat Iina Kuustonen, Krista Kosonen, Armi Toivanen, Janne Kataja, Pola Ivanka,
Eija Ahvo, Ali Jahangiri, Roope Salminen, Timi Lexikon, Miika Nousiainen, Janne Tiilikainen, Krista Siegfrids,
Tommy Lindgren, Joonas Saartamo, Petri Nygård, Laura Birn, Samuli Putro, Mikko Kosonen ja Anja Snellman.
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misen tai sukupuolen moninaisuutta tai olevan suoraan asianosaisia käydyssä keskustelussa. Tahdon2013-kampanjassa painottui näin julkisuuden henkilöiden tekemä liittolaisuuspolitiikka.
Julkisuuden henkilöiden humanitaarista työtä ja muuta vaikuttamistyötä tarkastelevassa
tutkimuksessa on pohdittu sitä, auttaako esimerkiksi näyttelijöiden tai laulajien osallistuminen parantamaan muun muassa nälänhädästä kärsivien lasten asemaa eli onko työllä
suoraa vaikutusta (esim. Cooper 2008; Moyo 2009). Jemima Repo ja Riina Yrjölä (2011)
ovat pohtineet sitä, minkälaisia mielikuvia julkisuuden henkilöiden läsnäolo rakentaa tai
minkälaiset valtarakenteet toistuvat tai ylipäänsä mahdollistavat muiden auttamista. Kirjoittajien analyysin mukaan jälkikoloniaalisen maailmanpolitiikan, rodun ja luokan risteymässä mahdollistuu valkoisille länsimaisille julkisuuden henkilöille humanitaarisen
työn tekeminen Afrikassa. Samalla kuitenkin heteronormatiiviset rakenteet ohjaavat tätä
työtä ja asettavat esimerkiksi naispuolisille näyttelijöille eri rajoitteita kuin mieslaulajille.
Heteronormatiivisuus vaikutti niin ikään Tahdon2013-kampanjassa, jossa homoaktivistien
näkymisen sijaan kaksi miespuolista Tahdon-lähettilästä otti päinvastoin etäisyyttä homoseksuaalisuuteen kampanjan verkkosivuilla julkaistuissa teksteissä. Kirjailija Miika
Nousiainen teki tämän kertomalla elävänsä heteroseksuaalisessa suhteessa (Tahdon2013
23.4.2013). Muusikko Mikko Kosonen puolestaan antoi ymmärtää, ettei kuulunut lakialoitteen kohderyhmään, sillä se lisäsi nimenomaan muiden onnea eikä hänen omaansa
(Tahdon2013 4.9.2013a).
Tahdon-lähettiläiden heteroseksuaalisuuden esiin tuominen kampanjan yhteydessä vahvisti avioliittolakikeskustelun kehystämistä liittolaisuuden kautta.67 Seksuaalisen valtaväestön mukana olo rakensi kaikkien asia -polkua, mikä tuki vapaaehtoisuuteen liittyvää pyyteettömyyden vaatimusta. Homoseksuaalisuuden näkymättömyys taas loi tilaa enemmistölle nähdä itsensä osana avioliittolakitaistelua vaikka avioliittolain uudistus ei toisi heille
henkilökohtaisesti minkäänlaisia lisäoikeuksia. Samalla heteroseksuaalisuuden eksplikoiminen poisti niin sanotun homoepäilyn kyseisten miespuolisten Tahdon-lähettiläiden hartioilta. Heteroseksuaalisuutta korostettiin myös Tahdon2013-kotisivujen henkilöhaastattelussa, jossa kirjailija Juha Vuorista kuvailtiin ”heteromiehen perikuvaksi”, sillä hän oli
tekstin mukaan pitkä, kalju ja hänellä oli olkavarressa tatuointi (Tahdon2013 16.9.2013a).

67
Lähettiläiden bi- tai panseksuaalisuus on tietysti mahdollista, mutta mikäli joku kertoo elävänsä heteroseksuaalisessa suhteessa tai antaa ymmärtää, ettei homoseksuaalisia ihmisiä varten suunniteltu lakimuutos
kosketa häntä itseään, on todennäköisempää olettaa henkilön olevan heteroseksuaali.
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Mieheyden, maskuliinisuuden sekä homoseksuaalisuuden välillä on yhä vahva jännite.
Naisellisuuteen tai feminiinisyyteen liitetty homoseksuaalinen käyttäytyminen onkin
nähty uhkana nimenomaan hegemoniselle maskuliinisuudelle (Jokinen 2003, 244). Nousiaisen, Kososen ja Vuorisen kautta heteroseksuaalisuudesta syntyi monoliittinen kuva,
sillä sille ei tarjottu vaihtoehtoista epänormatiivista tai heteroseksuaalisuuden moninaisuutta kuvaavaa representaatiota – Leena-Maija Rossin (2011) sanoin sitä ei väärintehty.
Sen sijaan se kytkettiin ongelmattomasti monogamiaa ja romanttista rakkautta korostavaan
avioliittoon. Yhdenkään oletettavasti naiseksi identifioituvan Tahdon-lähettilään seksuaalista suuntautumista ei tuotu samalla tavalla esiin. Erottautumalla homoseksuaalisuudesta
Tahdon2013-sivuilla haastateltujen miesten oli mahdollista tukea samaa sukupuolta olevien parien oikeuksia ajavaa kansalaisaloitetta ilman, että heidän heteroseksuaalisuuteensa
vahvasti kytkeytyvä maskuliinisuutensa joutui kyseenalaistetuksi.
Homoseksuaalisuuden nimeämisen sijaan samaa sukupuolta olevat parit ja parisuhteet olivat huomattavasti näkyvämmin esillä Tahdon2013-viestinnässä (esim. Tahdon2013
4.9.2013b; 20.2.2014). Kaiken kaikkiaan samaa sukupuolta olevat parit tai parisuhteet mainittiin laskelmieni mukaan 31 kertaa kahdessatoista eri tekstissä Tahdon2013-kotisivuilla.
Kampanjan sisäisissä viestintäohjeissa myös ohjeistettiin vapaaehtoisia siitä, että tasa-arvoisen avioliittolain rinnalla oli sallittua puhua ”samaa sukupuolta olevista pareista” tai
”ihmisten välisistä avioliitoista” (Tahdon2013 Viestintäohjeistus). Tämä kuvastaakin varsin hyvin suomalaista homoseksuaalisuudesta 2000-luvulla käytyä keskustelua, jossa on
keskitytty paljon nimenomaan pareihin ja heidän oikeuksiinsa muun muassa hedelmöityshoitoihin ja parisuhteen rekisteröintilakiin liittyneiden keskustelujen vuoksi (Juvonen
2015; Moring 2013).
Homoseksuaalisuus-käsitteen pois jättämistä ei käsitelty Tahdon2013-kampanjan julkisissa tiedotteissa. Sen sijaan sisäisten viestintäohjeiden mukaan kampanja ei ajanut ”pelkästään seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten avioliittoa, vaan ajamme kaikkia ihmisiä (täysi-ikäisiä) koskevaa avioliittoa.” Lisäksi ohjeissa kirjoitettiin, että ”[s]eksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli eivät ole niin yksiselitteisiä, että kaikki ihmiset pystyttäisiin jakamaan naisiin ja miehiin – tai vastaavasti homoihin ja heteroihin”. (Tahdon2013
Viestintäohjeistus.) Taustalla oli siis toimijoiden näkemys seksuaalisuuden ja sukupuolen
moninaisuudesta, jonka voidaan tulkita kyseenalaistaneen homo–hetero-dikotomiaa. Toisaalta homoliittoa vältettiin käsitteenä myös strategisessa mielessä, sillä sen käytön pelättiin karkottavan allekirjoittajia, kuten viestintäohjeessa todettiin:
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Kukaan ei varmasti jätä aloitetta allekirjoittamatta, koska siinä käytetään sanoja tasa-arvoinen avioliittolaki, mutta joku saattaa jättää allekirjoittamatta, jos käytämme sanaa homoliitto. (Tahdon2013 Viestintäohjeistus, korostukset alkuperäiset)
Pyrkimyksessään inklusiivisuuteen Tahdon2013-kampanjassa tehtiin kielellisiä ratkaisuja
käsitteiden käytöstä ja niiden jättämisestä pois. Homo-alkuinen sana näyttäytyi riskinä,
minkä vuoksi se jätettiin piiloon. Myöskään lesboista ei kirjoitettu. Sen sijaan kansalaisaloite kehystettiin rakkauden avulla. Rakkauteen liittyvät ulostulot toistuivat kampanjan
uutisissa ja tiedotteissa:
Rakkaus on universaali asia, jonka kaikki meistä ansaitsevat kokea. (Tahdon2013 16.4.2013)
Rakkaus, onni ja yhdessäolon ilo kuuluvat kaikille. (Tahdon2013
16.9.2013b)
Rakkaus kuvattiin yllä olevissa Tahdon2013-lähettiläiden antamissa lausunnoissa universaalina asiana. Rakkaus luonnollistettiin kaikille kuuluvaksi ja liitettiin kaikkien asia -polkuun samalla, kun se kuitenkin määrittyi kontekstinsa vuoksi koskemaan nimenomaan
kahden henkilön välistä romanttista rakkautta.
Heterorakkautta on pidetty yhtenä nykyisen länsimaisen avioliiton ehtona, mikä puolestaan on tarkoittanut lesbo- ja homoparien ulossulkemista avioliitosta (esim. Launis 1999).
Siitä huolimatta, että monet feministiset ajattelijat ovat kritisoineet romanttisen rakkauden
ideaalia, on sen asema parisuhteen perustan ihanteena säilyttänyt asemansa länsimaisissa
yhteiskunnissa (Pearce & Stacey 1995; Virtanen 1999, 80). Rakkausdiskurssista onkin tullut yhä useammin käytetty keino saada hyväksyntää homoseksuaalisuudelle esimerkiksi
sateenkaariperheistä ja samaa sukupuolta olevista pareista käytyjen keskustelujen yhteydessä (esim. Calvo & Trujillo 2011; Charpentier 2001; Järviö 2008). Samaa sukupuolta
olevien parien avioliittolakikeskustelujen yhteydessä rakkaus on 2000-luvulla näyttäytynyt ympäri maailmaa esimerkiksi avioliittoon kytkeytyvän love is love -iskulauseen kautta.
Rakkaus on rakkautta -näkökulmassa rakkauden katsotaan olevan samanlaista riippumatta
sukupuolesta, seksuaalisuudesta tai muista mahdollisista eroista.
Rakkaus yhdistää erilaisia parisuhteita ja sen avulla pyritäänkin osoittamaan, että ihmiset
ovat samanlaisia ja samanarvoisia riippumatta siitä, keiden kanssa he elävät parisuhteessa.
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Tämä samuuden korostaminen on Mary Bernsteinin (1997; 2003) mukaan ollut modernin
lesbo- ja homoliikkeen yksi merkittävimpiä edistystekijöitä. Mutta vaikka olen samaa
mieltä aiempien tutkijoiden kanssa siitä, että rakkaudella rakennettaan samuutta, toimii
rakkaus myös seksuaalisuuden piilottajana.
Tuula Juvonen tuo tutkimuksessaan ilmi, kuinka Seta pyrki piilottamaan seksuaalisuuden
järjestön julkisesta toiminnasta osana 1990-luvun vaikuttamistyötään (Juvonen 2015, 46).
Tahdon2013-kampanja hyödynsi ja vahvisti vastaavanlaista strategiaa. Homoseksuaalisuus näyttäytyy vähemmän uhkaavana, kun keskitytään juridisiin teksteihin tai puhutaan
tunteista ja rakkaudesta, eikä seksuaalisuuden toteuttamisesta tai niistä tavoista, joilla samaa sukupuolta olevat parit rikkovat sukupuolijärjestystä (Calvo & Trujillo 2011, 576;
Kimport 2014, 69, 80–81). Rakkauden katsotaan olevan kulttuurisesti jotakin hyvää, jotakin minkä toivotaan lisääntyvän yhteiskunnassa. Rakkaus ei ollut riski Tahdon2013-kampanjalle.
Sen lisäksi, että rakkaudella häivytettiin keskustelun yhteyttä seksuaalisuuteen ja korostettiin samuutta, tulkitsen, että rakkaudella oli kampanjassa myös kolmas tehtävä: rakkauden
avulla kansalaisaloitekampanjan poliittisuutta oli mahdollista hälventää. Tämä oli tärkeää
kaikkien asia -polun kannalta. Häivyttäminen rakkaudella näkyi mm. kun kansalaisaloitteen puolesta järjestettyä mielenosoitusta kutsuttiin rakkaudenosoitukseksi tai kun kansalaisaloite oli luovutettu eduskunnan puhemiehelle ja sen kunniaksi järjestettiin ”rakkauden
täyteinen valoshow” (Tahdon2013 4.11.2013).
Vaikka Tahdon2013-kampanjassa oli nimenomaan kyse sukupuoli- ja seksuaalipolitiikasta, mahdollistivat esimerkiksi mielenosoituksen uudelleennimeäminen rakkaudenosoitukseksi siihen osallistumisen henkilöille, jotka eivät muissa yhteyksissä miellä itseään
kansalaistoimijoiksi, niin kutsutuiksi lhbti-aktivisteiksi tai osallistu Pride-tapahtumiin ja
osoita mieltään kaduilla. Poliittisuuden osittainen verhoaminen rakkaudella ja samanaikainen homoseksuaalisuuden häivyttäminen niin toimijoiden kuin kielen tasolta auttoivat
osaltaan Tahdon2013-kampanjan muotoutumista suureksi kansanliikkeeksi, kaikkien
asiaksi.
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Suomalaisen tasa-arvon venyttämistä
Me suomalaiset tahdomme tasa-arvoisen Suomen! (Tahdon2013 12.2.2013)
Yllä oleva lainaus on ensimmäisestä Tahdon2013-kampanjan verkkosivuilla julkaistusta
blogitekstistä. Yli kuukausi ennen kannatusilmoitusten keräyksen alkua tekstissä tuotiin
esiin kaksi Tahdon2013-kampanjaa tämän jälkeen määrittänyttä näkökulmaa: avioliittolain uudistuksessa oli tekijöidensä mukaan kyse sekä tasa-arvosta että suomalaisuudesta.
Tasa-arvo oli liitetty avioliittolakiuudistukseen jo vuosia ennen Tahdon2013-kampanjaa,
kun kansanedustaja Oras Tynkkynen teki aloitteensa samaa sukupuolta olevien parien
avioliitto-oikeuden mahdollistamiseksi. Kytkös oli tuttu myös kansainvälisestä puheesta
englanninkielisen marriage equality -käsitteen kautta. Tahdon2013-kampanjassa tasa-arvon ja avioliiton liittoa syvennettiin tasa-arvoinen Suomi -polulla. Samaa sukupuolta olevien parien avioliitto-oikeus liitettiin osaksi hegemonista nationalistista kansallisidentiteettiä tasa-arvon mallimaasta ja kehystettiin suomalaisuutta koskettavaksi asiaksi. Toisin
sanoen, kansalaistoimijat kamppailivat sisällyttääkseen samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeuden osaksi suomalaista kansallisidentiteettiä (Koivunen 2012).
Väitettä siitä, että Tahdon2013-kansalaisaloite on nimenomaan koko Suomen asia eikä
pienen väestönosan kysymys, tuettiin ainakin neljällä tavalla. Ensimmäisenä keinona hyödynnettiin niin kutsuttua näyttöön perustuvaa tietoa (evidence-based knowledge) tukeutumalla tilastoihin. Kyselytutkimuksilla ja prosenttiluvuilla osoitettiin, että valtaosa suomalaisista kannatti avioliittolain uudistamista (Tahdon2013 10.6.2013; 19.9.2013a). Kampanjan edetessä kyselyjen tuloksilla myös tuotiin esiin se, että asenteet uudistusta kohtaan olivat muuttuneet suotuisampaan suuntaan. Tahdon2013-uutisessa ”Tasa-arvoinen avioliittolaki on koko Suomen asia!” korostui kyselytutkimusten yhteys puheeseen avioliittolakiuudistuksesta koko maan asiana. Kansalaisaloitetta kerrottiinkin kannatettavan kaikissa puolueissa, kaikissa ikäryhmissä ja kaikkialla Suomessa (Tahdon2013 19.9.2013a).
Lhbti-aktivistien tiedontuottamista tutkineiden John Grundyn ja Miriam Smithin (2007)
mukaan uusliberalistinen yhteiskunta on siirtynyt näyttöön perustuvaan päätöksentekoon
(evidence-based policy-making), jossa luvut, tilastot ja raportit esitellään objektiivisina tietolähteinä ja ne toimivat päätöksenteon argumentteina. Siirtymässä oletusarvoisesti neutraaliin tietoon kansalaisjärjestöjen ja aktivistien on tuotettava uskottavaa tietoa (credible
knowledge), joka perustuu yleensä yhteiskuntatieteellisiin metodeihin, kuten tilastointiin
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tai kyselytutkimuksiin. Tällaisessa painotuksessa esimerkiksi niin sanottu kokemusasiantuntijuus ei näyttäydy tiedonmuotona, johon poliittisia päätöksiä perustetaan (Maier ym.
2016, 77).
Siirtymä vaikuttaa Grundyn ja Smithin mukaan siihen, minkälaista tietoa kansalaisjärjestöjen tai sosiaalisten liikkeiden toimijoiden odotetaan tuottavan, mikäli he haluavat vaikuttaa päätöksentekoon. Tahdon2013-kampanjan verkkosivuilla julkaistussa tekstissä päättäjien kerrottiin nimenomaan edellyttäneen mielipidetutkimusten muodossa esitettyä numeraalista tietoa (Tahdon2013 18.11.2013b). Tämä voidaan nähdä tilanteena, jossa tiedosta
muodostui hallinnan väline, jonka tuottamisesta tuli kansalaistoimijoiden tehtävä, sillä
kampanjan poliittiset vaatimukset oli kyettävä esittämään spesifillä tavalla, jotta ne tulisivat kuulluksi (Kantola & Nousiainen 2012, 137–138; Grundy & Smith 2007, 294–295;
Richardson 2005, 524).
Toinen Tahdon2013-kampanjan käyttämä keino rakentaa avioliitosta koko Suomen asiaa
oli käsitellä aloitteen etuja Suomelle sen kannattavuuden kautta. Eduksi Tahdon2013-kampanja mainitsi teksteissään byrokratian vähenemisen ja kustannusten alenemisen (Tahdon2013 4.9.2013b). Taloudellisen edun näkökulma näkyi verkkosivujen lisäksi itse kansalaisaloitteessa (KAA 3/2013 vp) ja esimerkiksi kun laajaan Tahdon2013-kampanjan verkostoon kuuluva Seta kertoi ehdotetun avioliittolain säästävän kuluissa ja lisäävän hyvinvointia (Seta 2013; 2014a; 2014b).
Taloudelliseen kannattavuuteen vetoaminen strategisena työkaluna on havaittavissa myös
sukupuolten välistä tasa-arvoa käsittelevissä poliittisissa kiistoissa, kuten esimerkiksi Kirsi
Erärannan ja Johanna Kantolan (2016, 423–424) tutkimus pehmeän eurooppalaistumisen
vaikutuksista suomalaiseen tasa-arvotyöhön osoittaa. Kuten eivät Eräranta ja Kantola
omassa analyysissaan, en myöskään minä väitä tehokkuuden ja talouden olleen dominoiva
näkökulma avioliittolakikeskustelussa. Talouden ja hallinnollisen tehokkuuden nostaminen perusteluiksi ja todisteiksi uudistuksen kannattavuudesta kuitenkin vahvisti avioliittolakikeskustelussa näkökulmaa, jonka mukaan kansalaisaloitteen läpimenosta olisi etua kaikille suomalaisille. Julkinen talous säästäisi turhista menoista, joita kahden rinnakkaisen
instituution ylläpitäminen aiheutti.
Puheella osallistuttiin käsitykseen, jonka mukaan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvopoliittisissa
kysymyksissä taloudelliset säästöt ovat validi perustelu uudistuksille. Haasteena on tietysti
se, että kun taloudellinen etu toimii perusteluna, taloudellisesti epäedulliset, mutta tasa125
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arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävät, uudistukset näyttäytyvät epätoivottavina. Taloudesta
voi helposti muotoutua myös vasta-argumentti. Tästä osoituksena on esimerkiksi se, kun
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon edustaja lausunnossaan eduskunnan lakivaliokunnalle vastusti avioliittolain uudistamista ja vetosi muun muassa sen mukanaan tuomiin kustannuksiin. Kirkon edustajan mukaan Tahdon2013-kampanjan väitteestä huolimatta avioliittolain uudistus mahdollisesti lisäisi julkisia kuluja, mikäli kirkko luopuisi avioliittoon
vihkimisestä. Tällöin kaikki vihkimiset siirtyisivät maistraattien hoidettavaksi. (Keskitalo
2014.) Kirkon esiin nostama kustannusten siirtyminen huomioitiin myös muiden taloudellisten vaikutusten arvioinnin rinnalla lakivaliokunnan mietinnössä (LaVM 14/2014 vp).
Kolmas, ja nähdäkseni kaikkein merkittävin keino tehdä kansalaisaloitteesta laajaa kansallista projektia, liittyi tasa-arvon kautta Suomen kansallisen identiteetin valjastamiseen
osaksi avioliittolakikeskustelua. Tässä yhteydessä todella paljastui Tahdon2013-kampanjan tasa-arvoinen Suomi -polku. Samaa sukupuolta olevien parien avioliitossa annettiin
ymmärtää olevan kyse suomalaisuudesta samalla, kun kansalaisaloite linkittyi kansainväliseen kontekstiin.
Vuosien 2006–2013 välillä eli siitä, kun kansanedustaja Oras Tynkkynen jätti eduskunnassa ensimmäisen avioliittolakiuudistusta ehdottaneen lakialoitteensa aina Tahdon2013kampanjan lanseerauksen saakka, keskustelut avioliiton avaamisesta samaa sukupuolta
oleville pareille olivat levinneet yhä laajemmin ympäri Eurooppaa ja muuta maailmaa.
Kaikki muut Pohjoismaat Suomea lukuun ottamatta olivat tuona ajanjaksona hyväksyneet
samaa sukupuolta olevien parien avioliitot.68 Vuoden 2013 aikana samaa sukupuolta olevien parien avioliiton tunnustivat muun muassa Englanti, Skotlanti ja Ranska sekä Euroopan ulkopuolella Uusi-Seelanti, Uruguay ja lukuisat Yhdysvaltain osavaltiot (Kollman
2013, 2).
Ulkoa päin tuleva paine kasvoi ja Suomen saamat pisteet kansainvälisen ILGA-Europejärjestön vuosittain julkaisemassa Euroopan maiden Rainbow Europe -vertailussa kärsivät
samaa sukupuolta olevien parien avioliitto-oikeuden puutteen vuoksi (ILGA-Europe 2009;
2010; 2011; 2012). Tämän paineen alla ja kansainväliset esimerkit huomioiden keskustelut

68
Tanskan itsehallinnollisena alueena toimivan Grönlannin parlamentti hyväksyi samaa sukupuolta olevien
parien avioliitot yksimielisesti vuonna 2015. Samaa sukupuolta olevien parien oikeus solmia avioliitto on
ollut voimassa 1. heinäkuuta 2017 saakka myös Färsaarilla.
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Suomessakin siirtyivät suuntaan, jossa parisuhteen rekisteröinti ei enää vaikuttanut riittävältä ratkaisulta ja tilalle vaadittiin nimenomaan avioliittoa (Juvonen 2015, 83).
Kansainvälisessä keskustelussa englannin kielen sana equality yhdistettiin avioliittoon
seksuaalivähemmistöjen oikeuksia kannattavien puheessa erityisen näkyvästi 2000-luvulle
tultaessa. Tämä käy ilmi kansalaisaktiivien käyttämistä ilmaisuista, kuten marriage equality ja equal marriage rights. (Ayoube 2016, 117.) Suomessa ilmaisu sai muodon tasaarvoinen avioliittolaki.
Tasa-arvon merkitys vaihtelee kontekstista ja ajasta riippuen. Kyseessä on muuttuva ja äärimmäisen poliittinen käsite ja ilmiö (Holli 2012; Kantola ym. 2012b, 9; Jauhola 2012,
313). Englannin kielen equality on suomennettavissa sekä tasa-arvoksi että yhdenvertaisuudeksi. 69 Ensimmäinen eli tasa-arvo on yleensä liittynyt nimenomaan sukupuolten ja
erityisesti miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon. Hiljalleen tasa-arvo on tullut liitetyksi
myös sukupuolen moninaisuuteen, mihin on vaikuttanut vuonna 2015 voimaan tullut tasaarvolain uudistus, joka kieltää syrjinnän myös sukupuolen ilmaisun tai sukupuoli-identiteetin perusteella.
Yhdenvertaisuus taas viittaa niin sanottuihin muihin eroihin, kuten seksuaalisuuteen,
ikään, uskontoon, etnisyyteen ja vammaisuuteen. Ero tulee näkyväksi erityisesti tasa-arvolaista erillisessä yhdenvertaisuuslaissa, jossa huomioidaan käytännössä muu kuin sukupuoleen liittyvä syrjintä. 70 Kansainvälisten sopimusten ja EU-direktiivien avulla muodostuneiden Suomen erillisten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien olemassaolo tukee tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden käsitteellistä erillään oloa (Nousiainen 2012a; Julkunen 2010;
Pentikäinen 2012).
Seksuaalivähemmistöjen oikeuksiin viitataan siis yleensä ja erityisesti lainsäädännöllisissä
yhteyksissä yhdenvertaisuuden käsitteellä. Avioliittolain uudistamisesta käydyissä keskusteluissa ja Tahdon2013-kampanjassa käyttöön otettiin kuitenkin yleisestä käytännöstä poiketen tasa-arvo. Yhdenvertaisuuden on sen laajuuden vuoksi oletettu viime vuosina jopa
ohittavan kapeampana käsitetyn tasa-arvon (Holli 2012, 95). Analyysini kuitenkin viittaa

69
Yhdenvertaisuus kääntyy equalityn rinnalla myös muotoon non-discrimination eli syrjimättömyydeksi.
Non-discrimination on käytössä esimerkiksi yhdenvertaisuuslain englanninkielisessä otsikossa ”Non-discrimination Act”.
70
Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014 8§) kieltää syrjinnän ”iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon,
vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella”.
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toisenlaiseen kehitykseen. Avioliittolakikeskustelussa Tahdon2013-kampanja päinvastoin
niin sanotusti venytti tasa-arvoa yhdenvertaisuuden tontille.
Emanuela Lombardon, Petra Meierin ja Mieke Verloon (2009) kehittämä venyttämisen
(stretching) käsite kuvaa teoreettisella tasolla tapoja, joilla käsityksiä sukupuolten välisestä
tasa-arvosta on muutettu ja joiden avulla tasa-arvo on ulotettu kattamaan aiempaa laajempia merkityksiä. Etenkin tasa-arvon liittäminen keskusteluihin syrjinnästä ja syrjimättömyydestä on edesauttanut tätä venyttämistä (Kantola ym. 2012b, 11).
Tahdon2013-kampanjassa venyttäminen tapahtui tasa-arvon käsitteen kautta ilman, että
yhdenvertaisuudesta kokonaan luovuttiin. Kampanjan sivuilla julkaistussa uutisessa esimerkiksi todettiin, että ”[t]asa-arvoinen avioliittolaki on yhdenvertaisuuskysymys” (Tahdon2013 1.9.2013). Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus limittyivät näin toisiinsa.
Kansalaisaloitekampanjassa tasa-arvon venyttämistä tehtiin kolmella tavalla. Ensinnäkin
sitä tehtiin yksinkertaisesti nimeämällä aloite tasa-arvon avulla: kansalaisaloite tasa-arvoisesta avioliittolaista. Tällä erottauduuttiin muista käsitteistä, kuten homoliittosta ja sukupuolineutraalista avioliittolaista, jotka eivät tarkasteluni perusteella esiintyneet kertaakaan
Tahdon2013-kampanjan tiedotuksessa.
Toisekseen Tahdon2013-kampanja ja sen ajama kansalaisaloite liitettiin tasa-arvoon toiston avulla. Käsitteenä tasa-arvo näkyi kansalaisaloitteen yhteydessä jatkuvasti, ei vain kansalaisaloitteen otsikossa. Kampanjan taustalle luodun järjestön eli Tasa-arvoisen Suomi
ry:n nimessä annettiin ymmärtää yhdistyksen ajavan nimenomaan tasa-arvoa. Yhdistyksen
tarkoitus oli sen sääntöjen mukaan ”edistää tasa-arvoa ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta
Suomessa” (Tasa-arvoinen Suomi 2012). Lisäksi Tahdon2013-kampanja lanseerattiin 19.
maaliskuuta 2013, joka valittiin järjestäjien mukaan nimenomaan ”koska se on tasa-arvon
päivä” (Tahdon2013 4.9.2013b). Valinnalla haluttiin korostaa aloitteen yhteyttä tasa-arvoon.
Tahdon2013-kampanjan verkkosivujen runsaat 70 blogi- ja uutistekstiä läpi käydessäni,
kävi ilmi, että tasa-arvo tai tasa-arvoinen avioliittolaki mainittiin niissä lähes 200 kertaa.
Yhdenvertaisuuteen liittyviä mainintoja on alle 20. Aineiston läpikäyminen toi näkyville
sen, että tasa-arvo dominoi suomalaisten kansalaistoimijoiden käymää keskustelua ja tuki
näin marriage equality -puhetta. Sen sijaan kansainvälisesti varsin vahva ihmisoikeusnä-
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kökulma ei ollut läheskään niin runsaasti esillä (vrt. Swiebel 2009; Paternotte & Seckinelgin 2015, 215–216; Richardson 2015, 260). Käsitteenä ihmisoikeudet mainittiin Tahdon2013-sivuilla jopa yhdenvertaisuutta harvemmin, noin 15 kertaa. Käsite ei siis ollut
olematon, mutta siihen ei selkeästi myöskään nojattu.
Tasa-arvolla on merkittävä asema suomalaisen kansallisidentiteetin muodostumisessa. Käsitys Suomesta tasa-arvon mallimaana ja tasa-arvon edelläkävijänä pohjaa erityisesti naisten aseman kehitykseen maan historiassa. Tämän avulla on rakennettu eroa suomalaisen
erinomaisuuden ja muiden välillä – ajatusta meistä ja heistä (Jauhola 2012). Vaikka tutkijat
ovat toistuvasti kyseenalaistaneet ajatusta Suomesta tasa-arvon mallimaana ja tutkimuksessa on tuotu näkyville muun muassa EU:n vaikutukset suomalaiseen tasa-arvopolitiikkaan (Kantola ym. 2012a; Jauhola 2012, 320), elää ajatus vahvana. Se oli myös osa uuden
avioliittolain uudistusta ajavien puhetta. Esimerkiksi Tahdon-lähettiläs, koomikko Ali Jahangiri totesi kampanjan kotisivuilla:
Minulle ei riitä, että Suomessa asiat ovat ok muihin maihin nähden. Meidän
pitää olla tasa-arvon edelläkävijöitä ja omalla esimerkillämme levittää tasaarvoa muihinkin maihin. (Tahdon2013 3.4.2013.)
Tahdon2013-kampanjan sivuilla julkaistu Tahdon-lähettilään kommentti tuki suomalaisen
tasa-arvon mallimaan ajattelua vaatimalla, että Suomen tulisi olla edelläkävijä tasa-arvoasioissa. Tarkastelemalla suomalaista homoseksuaalisuuden historiaa huomataan kuitenkin nopeasti, ettei sitä ole helppo sisällyttää käsitykseen Suomen edelläkävijyydestä. Homoseksuaalisuus dekriminalisoitiin Suomessa 1971, depatologisoitiin 1981 ja suojaikäraja
oli heteroseksiä korkeampi aina vuoteen 1999 saakka, jolloin vasta poistui myös niin sanottu kehotuskieltopykälä (Stålström 1997; Mustola 2007; Sorainen 2005; Juvonen 2015).
Esimerkiksi Ruotsi, Tanska ja Islanti olivat kaikki dekriminalisoineet homoseksuaalisen
kanssakäymisen vuoteen 1945 mennessä. Ainoastaan Norja tuli Suomen perässä, kun dekriminalisointi astui siellä voimaan vuotta Suomea myöhemmin.
Tämän synkemmän homohistorian sijaan Tahdon2013-kampanjan sivuilla julkaistussa uutisessa tartuttiinkin nimenomaan naisten äänioikeuteen:
Kun naisille ajettiin äänioikeutta, käytiin samanlaista keskustelua siitä, miksi
asia on tärkeä, puhuttiin perinteistä ja käytännöistä. Tänä päivänä yksikään
suomalainen ei kyseenalaista naisten äänioikeutta, mutta nyt keskustelua
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tasa-arvoisesta avioliittolaista käydään kuitenkin samanlaisin argumentein.
(Tahdon2013 4.9.2013b.)
Kiinnittyminen naisten äänioikeuteen rakensi käsitystä avioliittolaista osana sitä suomalaista historiankerrontaa, jossa tasa-arvo on näyttäytynyt kansakunnan yhtenä määreenä.
Lainauksessa tapahtumista rakennettiin rinnakkaisia ja vertailukelpoisia. Kukaan suomalainen ei lainauksen mukaan nykyään kyseenalaistaisi naisten äänioikeutta, joten implisiittisesti rakentui kuva, ettei kukaan jälkikäteen asettuisi vastustamaan kansalaisaloitekampanjan ajamaa avioliittolakia, kunhan se uudistettaisiin.
Tahdon2013-kampanjassa tukeuduttiin hegemoniseen käsitykseen, jonka mukaan Suomi
ja tasa-arvo liittyvät toisiinsa. Tämä valjastettiin tukemaan kampanjan tavoitetta. Näin kansalaistoimijat osallistuivat kamppailuun siitä, kuka voi määrittää nationalistista identiteettiä ja ketkä sen piiriin mahtuvat. Tahdon2013-kampanjan me oli niin laaja, että sillä voitiin
luoda yhteenkuuluvuutta ja kansallista yhteisyyttä (Meriläinen 2015; Gordon ym. 2002,
11; 14). Näin kansainvälinen marriage equality -käsite istutettiin osaksi suomalaista tasaarvonormia, eikä siitä muodostunut uhkaa kansallisidentiteetille (Ayoub 2016, 93; 160;
Checkel 1999).
Tasa-arvo ja Suomi olivat Tahdon2013-kampanjan kiintopisteitä. Niiden kautta rakentunut
tasa-arvoinen Suomi -polun kenties merkittävin argumentti voidaan kuvata seuraavalla tavalla: koska Suomi on tasa-arvon mallimaa, tulee sen sallia tasa-arvoinen avioliitto. Tämä
eksplikoitui Tahdon2013-kampanjan Facebook-sivulla julkaistujen meemikuvien71 muodossa:

71

Meemi tai meemikuva on internetissä, erityisesti sosiaalisessa mediassa leviävä kuvan ja tekstin yhdistelmä. Meemeissä toistuu usein sama kuva, mutta tekstit vaihtuvat tilannekohtaisesti.
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Kuva 4: Tahdon2013-kampanjan Facebook-tilinsä kautta julkaisemia meemikuvia.
Yllä olevassa vasemmanpuoleisessa, internetissä runsaasti käytetyssä Philosoraptormeemi-kuvassa dinosaurus kysyy, miksi Suomessa ei ole tasa-arvoista avioliittolakia, jos
Suomi kerran on tasa-arvon ja demokratian (malli)maa. Oikeanpuoleisessa kuvassa puolestaan suomalaisiin stereotypioihin – Väinämöiseen, kanteleeseen ja Koskenkorvaan –
nojautuen todettiin joidenkin olevan tasa-arvoisempia kuin toisten tässä tasa-arvon mallimaassa.
Internetin kuvia ja huumoria tutkinut Saara Särmä (2014, 71–72) toteaa, että humoristiset
internetkuvat tulee ottaa tosissaan, sillä kuviin kietoutuvalla huumorilla luodaan ja ylläpidetään epätasa-arvoisia rakenteita, joita tutkimuksessa voidaan purkaa auki. Olen tästä tulkinnasta Särmän kanssa samaa mieltä. Tahdon2013-kampanjan kuvat ristesivät vallitsevan
suomalaisuuskäsityksen kanssa. Huumoria hyväksikäyttäen ne antoivat ymmärtää, että
Suomen ilmiselvästi tuli hyväksyä kansalaisaloite tasa-arvoisesta avioliittolaista.
Retoriseen kysymykseen ja huumoriin kääritty dinosaurus mahdollisti Tahdon2013-kampanjalle tilan, jossa tuotiin esiin sitä ristiriitaa, ettei tasa-arvon mallimaassa ole tasa-arvoista avioliittolakia. Vastaavasti kansallisiin stereotypioihin nojaava kuva valkoisesta
Väinämöisestä oli niitä harvoja Tahdon2013-kampanjan itsensä tuottamia julkisia kannanottoja, jossa viestiä ei rakennettu niinkään positiivisuuden tai kannustavuuden kautta, kuten muussa kampanjaviestinnässä tehtiin. Havaittavissa oli varovainen pyrkimys kyseenalaistaa tätä suomalaisuuden ihannetta. Tässäkin kyseenalaistuksessa kuitenkin turvauduttiin huumoriin ja ironiaan eikä valtion toimia suoraan kritisoitu. Lukijan oli itse kyettävä
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lukemaan kuvan kritiikki sen sijaan, että Tahdon2013-kampanja olisi kirjoittanut kritiikin
auki. Neljäs keino liittää avioliitto käsitykseen tasa-arvoisesta Suomesta eli kulkea tasaarvoinen Suomi -polkua olikin sitoutuminen viestintäohjeistuksen henkeen ilosta ja positiivisuudesta. Käytännössä kampanjassa oltiin hiljaa Suomeen kohdistuneesta kritiikistä;
Tahdon2013-kampanja ei kritisoinut vaan keskittyi ajamaan kansalaisaloitetta vetoamalla
muun muassa rakkauteen, tasa-arvoon, suomalaisuuteen ja tilastoihin. Kampanjaa tarkastellessa Suomi näyttäytyi tasa-arvoisena ja tasa-arvoinen avioliittolaki tämän vuoksi itsestäänselvänä jatkumona tämän mallikkaan valtion kehityksessä.

4.2 Kasvottomat transihmiset ja ihmisoikeuksia rikkova Suomi

Järjestöt koalitiossa translain puolesta
Koalitiot ovat yksi sosiaalisten liikkeiden hyödyntämä ja yhä enemmän tutkijoiden huomiota osakseen saava vaikuttamismuoto (Borland 2008; Diani 2015; Diani & Bison 2004;
McCammon & Minyoung 2015). Koalitioissa ”kaksi tai useampi eri sosiaalisten liikkeiden
organisaatiota tekee töitä yhteisen päämäärän saavuttamiseksi” (van Dyke & McCammon
2010, xiv). Koalitio kuvastaa varsin hyvin Amnestyn, Setan ja Trasekin yhteistyötä tutkimusajanjaksoni aikana. Samalla sen kautta voidaan tarkastella sitä, minkälaisia subjektipositioita toimijoille oli varattu osana tätä koalitiota. Julkisessa aineistossa mukana olevia
eri järjestöjä ei korostettu, mutta haastatteluiden kautta rakentui kuvaa asianosaisista ja
liittolaisista. Tämän jaon myötä järjestöille näyttää jakautuneen mahdollisesti myös eri
roolit koalitiossa.
Haastattelija: Koetko sä, että teillä on yhteinen kampanja vai teettekö [työtä]
saman kampanjan eteen?
Haastateltava: Tota pitäisi kysyä yhteistyökumppaneilta. Kyl mä koen sen,
että meillä on aika pitkälti yhteinen kampanja. Eihän me tehdä mitään ilman
niitä yhteistyökumppaneita. (– –)
Haastattelija: Eli te näätte näiden järjestöjen kesken ja te kokoustatte. Onko
se usein teistä lähtöisin vai yhdessä?
Haastateltava: Vähän vaihdellut, mutta aika usein meistä lähtöisin. Ehkä sillä
tavalla vois sanoa, että se on [meidän] kampanja, jota tehdään yhdessä jos
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katsoo sitä, että kokouskutsut tulee yleensä meiltä. Mutta ei kyl voi aina sanoa noin koska nyt esimerkiksi se TransHelsinki, koska sieltä tulee kutsu ja
me mennään sinne. (– –) Mä luulen, että kun se on tullut tunnetuksi asiaksi,
että [meidän järjestö] haluaa vaikuttaa translakiin, niin silloin myös ne toimijat, jotka on kiinnostuneet tästä asiasta niin ottaa yhteyttä, niin sillee on
tullut näkisin yhteinen kampanja.
Lainauksessa translakityöhön osallistunut haastateltavani ei vaikuta olevan aivan varma
siitä, tekivätkö tutkimani järjestöt yhdessä töitä vai tavoittelivatko he samaa uudistusta toimien silti itsenäisesti. Epävarmuutta korostaa erityisesti kehotus kysyä yhteistyökumppaneilta, kuinka he asian kokevat. Keskenään yhteistyötä tekeviksi tahoiksi haastateltava oli
aiemmin haastattelussa nimennyt Amnestyn, Setan ja Trasekin lisäksi esimerkiksi transvestiittijärjestö Dreamwearin.
Toimiminen periaatteessa yksin mutta toisaalta yhdessä voidaan tulkita yhdeksi koalitiomaisen kansalaistoiminnan ilmenemistavaksi: yhteistä päämäärää ei välttämättä tue yhteinen identiteetti (della Porta & Diani 2006, 24; Diani & Bison 2004). Translakireformia
ajavat järjestöt tekivät itsenäisiä päätöksiä, ja vuosien 2010 ja 2015 välillä Amnesty, Seta
ja Trasek tiedottivat kukin omilla sivuillaan aiheesta. Samalla järjestöt osallistuivat jatkuvasti yhteisiin kannanottoihin ja tapahtumiin.
Elizabeth Borland, joka on tutkinut argentiinalaisen naisliikkeen sosiaalista liikehdintää ja
koalitioita, on arvioinut koalitioiden määrän lisääntyvän yhtenä sosiaalisten liikkeiden keskeisenä strategiana (Borland 2008, 84). Yhdessä eri sosiaalisilla liikkeillä on mahdollisuus
näkyvämpään toimintaan, vaikka niiden suhde keskusteltavana olevaan poliittiseen kysymykseen voi olla varsin erilainen. Mukana olevat henkilöt voivatkin identifioitua osaksi
vain yhtä koalitioon osallistuvaa sosiaalista liikettä (Diani & Bison 2004). Joku voi kokea
olevansa ihmisoikeusaktivisti ja ajaa translakiuudistusta, toinen voi mieltää itsensä osaksi
transliikettä ja ajaa täsmälleen samaa uudistusta. Samalla, kun tarkastelen lähemmin näitä
erilaisiksi muodostuvia positioita translakityössä, on kuitenkin syytä pohtia myös, miten
tämä yhteistyö on ylipäänsä mahdollistunut.
Sosiaalisten liikkeiden tutkijat Holly J. McCammon ja Nella van Dyke (2010, 300) paikantavat viisi erilaista osa-aluetta, jotka voivat vaikuttaa koalitioiden syntymiseen. Näitä
ovat poliittiset uhat tai uhkakuvat, riittävät resurssit, jaetut tavoitteet tai ideologiat, aiem-
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mat sosiaaliset siteet ryhmien välillä sekä poliittiset mahdollisuudet. Erityisesti jaettu ideologia tai liikkeen päämääriin kohdistuvat uhat ovat kirjoittajien mukaan synnyttäneet koalitioita. Lisäksi resurssit yhdessä jaetun ideologian kanssa edistävät koalitioiden syntymistä. (McCammon & van Dyke 2010, 305–306.)
Seuraamalla McCammonin ja van Dyken huomioita voidaan Amnestyyn, Setaan ja Trasekiin kohdistuneena yhteisenä ulkoisena uhkana ja solidaarisuuden myötävaikuttajana pitää
uuskonservatiivisten poliittisten voimien nousua 2000-luvulla (Alasuutari ym. 2017, 4).
Käsitystä resurssien merkityksestä tukee taas se, että eräs haastateltavani kuvasi koalition
eri järjestöjen osallisuutta nimenomaan resurssien kautta:
Käytännössä se on sillä tavalla, että aika paljon Trasek, Seta ja Amnesty on
tehnyt asioita yhdessä. Trasekilla on ollut yhteensä vähiten resursseja, muilla
on enemmän resursseja. Trasekilla ollaan aika paljon päädytty sellaiseen asiantuntijarooliin. Et toki Trasek tekee vaikuttamistyötä kanssa mutta ehkä se
on enemmän sillä tavalla, että jos osalla järjestöillä on töissä tiedottajia ja
ihmisiä, jotka tekevät työtä ammattimaisesti ja Trasekilla on kasa aktivisteja… Ni tavallaan se on mennyt sillä tavalla, että Amnesty ja Seta on halunnut pitää kaikissa asioissa saman position translain suhteen kuin Trasek. Tavallaan tässä on sillä tavalla, että yleensä asioiden tekeminen yhdessä on tarkoittanut sitä, että Trasekilla on huomattavasti enemmän resursseja. Yleensä
se on mennyt siihen, että Trasek on halunnut tehdä jotain ja sit Amnesty ja
Seta on sillai ”Hei, me halutaan kans” ja sit me tehdää se yhdessä.
Resurssien kautta haastateltava rakensi sisäistä vastuunjakoa koalitiossa. Hän katsoi, että
koalitio tarkoitti lisääntyneitä resursseja juuri Trasekille. Haider-Markel ja Meier (1996;
2003) ovat arvioineet resurssien saavan isomman roolin seksuaali- ja sukupuolipoliittisten
liikkeiden työssä silloin, kun ajettava asia ei ole suuren yleisön tietoisuudessa. Tällaisissa
tapauksissa ryhmät käyttävät resurssejaan lobatakseen tiettyjä poliittisia tahoja. Kun aihe
on puolestaan erittäin näkyvä jo itsessään, eivät järjestöjen resurssit ole niinkään ratkaisevassa roolissa, sillä asiasta käydään yleistä keskustelua joka tapauksessa.
Tähän peilaten Amnestyn ja Setan toiminta translakityössä näyttäytyi tarpeellisena ja heijasti kenties sitä, etteivät transoikeudet tai translaki olleet vielä yleisessä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Haasteltava kuvasi Amnestyä ja Setaa kansalaisvaikuttamisen ammattilaisiksi, jotka olivat halukkaita toteuttamaan Trasekin ideoita. Trasek puolestaan koostui
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haastateltavan mukaan kasasta aktivisteja. Näin muodostuu mielikuva kahdenlaisesta positioitumisesta translakityössä, aktivisteista ja ammattilaisista, joista ensimmäiset ovat
translakityön tavoitteet muodostavia asianosaisia ja jälkimmäiset käytännön translakityön
mahdollistavia liittolaisia.
Subjektipositioina aktivistit ja ammattilaiset viittasivat Tahdon2013-kampanjan analyysissa paikantamaani jakoon vapaaehtoisista ja ammattilaisista. Siinä, missä kansalaisaloitekampanjan toimijoiden annettiin ymmärtää olevan sekä aktivisteja että ammattilaisia,
tranlsain osalta jako tehtiin eri järjestöjen välillä koalition sisällä. Näin voitiin rakentaa
käsitys siitä, että osa toimijoista oli mukana translakityössä transyhteisön edustajina ja toiset sen ammattimaisina liittolaisina. Oikeutus tähän liittolaisuuteen nousi mukana tuotujen
resurssien kautta.
Toisaalta tätä erottelua transaktivisteista koostuvan Trasekin ja ammattimaista kansalaistoimintaa tekevien Amnestyn ja Setan välillä ei missään vaiheessa tuotu esiin translain
julkisessa aineistossa. Ei ole myöskään ilmiselvää tulkitsivatko kaikki translakityötä tekevät toimijat työnjaon samalla tavalla. Päinvastoin on syytä huomata, että siinä, missä ammattimaisten aktivistien esiin tuominen oli keskeinen tapa kuvata Tahdon2013-kampanjan
tekijöitä, ei sen enempää ammattilaisten kuin aktivistien osuutta korostettu julkisessa translakityössä. Tekijät jäivät asiapitoisten raporttien ja lausuntojen taustalle tai nimiksi kannanottojen lopussa. Käymällä läpi translaista kirjoitettuja julkisia kannanottoja tai lausuntoja ei ollut mahdollista päätellä, mikä kirjoittajien suhde translakiin oli. Vaatiko valtio
juuri heidän lisääntymiskyvyttömyyttään? Oliko heidän täytynyt valehdella hoitohenkilökunnalle, että he identifioituvat binääriseen sukupuoleen, koska translaissa oletetaan kokemusta kuulumisesta niin sanottuun vastakkaiseen sukupuoleen? Tämän saman huomion
omakohtaisuuden välttämisestä tein jo aiemmin Tahdon2013-kampanjan kohdalla. Erona
voidaan kuitenkin pitää sitä, että Tahdon2013-kampanjassa nostettiin esiin lukuisia muita
henkilöitä, kuten päälliköitä ja Tahdon-lähettiläitä. Translakityössä näin ei tehty tutkimusajanjaksonani. Tässä onkin nähdäkseni alku kasvottomuuden polulle, jonka tarkastelua jatkan hieman myöhemmin.
McCammonin ja van Dyken kolmas esiin nostama merkittävä koalitioiden edistäjä on jaettu ideologia. Kirjottajat eivät kuitenkaan avaa sitä, millä tavalla ideologioiden tulisi kohdata koalitioiden syntymisen mahdollistamiseksi. Jaettu poliittinen ideologia ei kuitenkaan
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ole aina ollut itsestään selvä tutkimieni tahojen parissa, kun asiaa lähestyy nimenomaan
transkysymysten näkökulmasta.
Ei ole syytä olettaa, että edes transyhteisön sisällä vallitsisi yksimielisyys kaikista transihmisiä koskevista kysymyksistä. Tällaiseen yhtenäisyyteen ei viittaa suomalainen transhistoria sen enempää kuin haastatteluaineistonikaan. Jan Wickman kirjoittaa, että ”transyhteisö vaikuttaa olevan paradoksaalinen sosiaalinen entiteetti: tiukasti yhteen kietoutunut,
mutta syvästi jakautunut” (Wickman 2001, 180, suomennos kirjoittajan). Merkittäviä ideologisia eroja on voitu havaita, kun osa transyhteisöstä on tavoitellut radikaalia järjestelmän
vastustamista toisten keskittyessä transihmisten henkilökohtaisen hyvinvoinnin kohentamiseen (Aarnipuu 2008, 221; Wickman 2001, 117). Transvestiitit ja transaktivistit ovat
muodostaneet erillisiä järjestöjä. Poliittiset prioriteetit voivat myös erota mieheksi tai
naiseksi identifioituvien, leikkauksia toivovien ja sukupuolidikotomian ulkopuolella olevien transihmisten välillä.
Sukupuolen moninaisuutta edustava ryhmä on laaja ja kuten Kendal L. Broad (2002) on
todennut, transyhteisössä identiteettejä rakennetaan samalla, kun niitä kyseenalaistetaan.
Toisille sukupuolivähemmistöön kuuluminen on osa identiteettiä, kun se toisille on elämänvaihe, siirtymä, jonka jälkeen transtausta ei ole merkittävä osa arkea. Toisaalta intersukupuolisille kyse voi olla ainakin joiltain osin erilaisesta kokemuksesta kuin transihmisille (Lehtonen 2017; Chase 2006). Yhteisön sisäiset jännitteet tulivat esiin myös translakityön yhteydessä erään haastateltavani kuvatessa joidenkin transihmisten ”vaihtoehdottomuutta”, kuten hän asian ilmaisi:
[M]e oltais tarvittu enemmän ihmisiä, jotka haluis olla omilla kasvoilla somessa. Aika monia pelotti se, että jos ne on somessa (– –) ni ehkä enemmän
sil tavalla että viime vuosina on ollut ehkä tavallaan ”omien” puolella enemmän sellasta vaihtoehdottomuutta. Tavallaan ihmiset pelkää sitä, että jos ne
on hirveesti julkisuudessa, ni sit ne sanoo sitä, josta joku omalta puolelta
loukkaantuu. Ni se ehkä osalla – ainakin mulla – hillitsee sitä, mitä mä haluan
sanoa julkisesti.
Vaihtoehdottomuudella haastateltavani kuvaili transyhteisön sisäistä kritiikkiä tai tapaa ilmaista kritiikkiä eri mieltä olevia kohtaan. Merkittävimpänä seurauksena tästä haastateltavani mainitsi haluttomuuden ajaa translakia niin sanotusti omilla kasvoilla. Lainauksessa
viitataan yhteisön sisäisiin jännitteisiin, joista jo Wickmankin (2001) kirjoittaa, mutta joita
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ei kuitenkaan translakityön julkisessa aineistossa näkynyt. Toisaalta kun katse siirretään
transyhteisön sisältä tutkimieni järjestöjen välille, voidaan todeta myös translakikoalitioon
osallistuneilla järjestöillä olleen varsin erilaiset lähtökohdat translakityölle. Ihmisoikeusjärjestö Amnestyssä sukupuolen moninaisuus nousi agendalle 2010-luvulla, kun taas transihmisten asema on ollut koko toiminnan lähtökohta Trasekissa sen perustamisesta lähtien
1980-luvulla. Setassa on toiminut vuodesta 1994 Transtukipiste, joka tarjoaa tukea ja neuvoa transihmisille sekä heidän läheisilleen, mutta homoseksuaalisuuteen liittyvät keskustelut dominoivat pitkään järjestön poliittista vaikuttamistyötä.
Transkysymysten erilainen asema järjestöjen poliittisessa toiminnassa on vaikuttanut niiden aiempaan yhteistyöhön. Sukupuolen moninaisuuteen keskittyvän Trasekin ja laajemmin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koskeviin kysymyksiin tarttuvan Setan yhteistyö
ei ole aina sujunut ongelmitta, kuten Jan Wickman (2001) on tuonut esiin. Trasekin toimijoiden mukaan Setassa keskityttiin 1990-luvulla, Transtukipisteen olemassaolosta huolimatta, liiaksi homoseksuaalisuuteen. Tämän myötä vaikuttamistyössä päädyttiin transaktivistien mielestä ylläpitämään sukupuolten binäärijakoa. (Wickman 2001, 217–219.)
Kiista on varsin tuttu myös muissa maissa, joissa lesbo- ja homoliikeen sekä transliikkeen
suhdetta on tarkasteltu (Gossett 2013; Murib 2015, 388).
Ideologiat, tavoitteet ja keinot saavuttaa tavoitteita eivät ole aina kohdanneet eikä homoja lesbojärjestöiksi profiloituneiden järjestöjen ole nähty aiemmassa työssään tukeneen tarpeeksi transihmisiä vaan toimineen jopa maltillisesti, dikotomisen sukupuolijärjestelmän
asettamien ehtojen mukaisesti korostaessaan tietynlaista homoseksuaalisuutta (Kuosmanen 2007). Maltillisuuden tai näennäisen muutoksen tavoittelun pelkoa oli havaittavissa
myös haastatteluissani:
[V]arsinkin alkuvaiheessa oli vähän pelkoa, että onko muilla järjestöillä
minkä verran kiinnostusta muuta kuin saada sen sterin [sterilisaation] poistamisesta poliittiset pisteet. Mutta mä koen kyllä, että Amnestyssa ja Setassa
on ihmiset tehneet tosi hyvää työtä.
Yllä olevan lainauksen antanut haastateltavani kertoi transihmisten pelänneen Amnestyn
ja Setan ryhtyvän ajamaan ainoastaan lisääntymiskyvyttömyyden poistoa, minkä hän antoi
ymmärtää olevan riittämätön uudistustavoite. Mielenkiintoista on huomata se, ettei haastateltava tunnistanut translain muuttuneita tavoitteita, joista kirjoitin aiemmin luvussa 3.3.
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Lainauksesta saa kuvan, että translain laaja uudistus olisi ollut etenkin Trasekin lähtökohtainen tavoite, vaikka lisääntymiskyvyttömyys tosiasiassa korostui translakityön alkuvuosina myös Trasekissa.
Ottaen huomioon, ettei Trasekin ja Setan yhteistyön historia ole sujunut kitkatta, translain
ympärille syntynyt koalitio on varsin merkittävä ja kertoo kenties yhteisen ideologisen
pohjan lähentymisestä. Translain ajaminen oli myös varsin konkreettinen poliittinen kysymys, jonka puitteissa järjestöjen edustajien oli mahdollista tehdä yhteistyötä.
Lainsäädännöllinen keskustelu asettaa yhteistyölle varsin selkeät rajat, jolloin jokaisen
koalition jäsenen on mahdollista säilyttää oma järjestöidentiteettinsä. Dean Spade (2011)
on kuvannut lainsäädännön reformipyrkimyksiä taktiikkana, jota kansalaistoimijat voivat
käyttää pyrkiessään laajempaan muutokseen, kuten hegemonisen sukupuolijärjestelmän
purkamiseen. Toisaalta pyrkimykset translain muuttamiseen vaikuttaa toimineen siltana,
jonka avulla yhteistyö eri sosiaalisten liikkeiden ja järjestöjen välillä mahdollistui. Tämä
ei kuitenkaan tarkoita, etteivätkö järjestöt asemoituisi eri tavoin suhteessa asianosaisiin.
Vaikka sekä Amnestyssä että Setassa tiettävästi toimi tutkimusajanjaksoni aikana myös
transihmisiä, rakentui haastattelussani tästä huolimatta kuva Trasekista aktivisteineen asianosaisena, joka määritti translakityön linjaa, vaikka toisaalta kukin järjestö vaikutti myös
tekevän itsenäisesti translakityötä osana koalitiota. Merkittävää on myös se, ettei eronteko
transtoimijoiden ja heidän liittolaistensa välillä näyttäytynyt aineiston julkisissa teksteissä.
Tahdon2013-kampanjan tukeutuessa näkyvään puheenjohtajaan ja korostaessa vapaaehtoisten määrää, ei translain kohdalla tehty mitään vastaavaa. Tämän näkymisen tai näkymättömyyyden pohtimista jatkan tarttumalla seuraavaksi tarkemmin translakipuheessa rakentuviin subjektipositioihin.
Missä olet, transsubjekti? Lapsia, vanhempia ja kasvottomia transsubjekteja
Translakityötä tekevien järjestöjen muodostaman koalition ja sen sisällä olevien mahdollisten eri positioiden jääminen julkisen aineiston ulkopuolelle johdattaa tarkastelemaan tarkemmin translakiin liittyviä subjektipositioita ja pohtimaan, minkälaisena transihmisyys
näyttäytyi aineiston lähiluvun kautta. Tarkasteluni antaa ymmärtää, että vuoteen 2015
saakka, johon pääasiallinen tutkimusaineistoni rajautuu, transsubjektit jäivät lähes näkymättömiin. Poikkeuksen tähän tekivät transnuoret ja -vanhemmat.
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Mahdollisten transtoimijoiden näkymättömyys translakiaineistossa ja transsubjektiuden
rajautuminen nimettömiin transnuoriin ja vanhemmuuteen asettuvat osaksi kasvottomuuden poluksi nimeämääni lähestymistapaa. Vuoteen 2015 mennessä keräämässäni aineistossa transihmisten kokemuksiin viitattiin ainoastaan nimettöminä tutkimuslähteinä, pääasiassa Amnesty Internationalin (AI 2014) teettämän selvityksen kautta. Järjestöjen kirjoittamissa yli seitsemässäkymmenessä tekstissä ei ole yhtäkään, jossa keskityttäisiin jonkin tietyn henkilön omiin kokemuksiin tai näkökulmaan hänen omalla nimellään. Käytännössä ainoa translain uudistamiseen liitetty visuaalinen materiaali vuosien 2010–2015 aikana oli Amnestyn käyttämä kuvasarja, joka esitteli lain sisältämiä ongelmia. Tässä kuvasarjassa transihmiset näyttäytyivät henkilöinä, jotka pohtivat ja toivat esiin omia näkökantojaan samalla, kun kasvoton, valkoinen rintakuva sivuutti nämä toteamalla niiden olevan
merkityksettömiä. Transihmisten asema kuvattiin alisteisena auktoriteettina toimivalle
translaille, joka kolmannessa kuvassa määrittyi valtioksi, kun kuvatekstissä todettiin, että
”[v]altion pakottama sivilisäädyn muutos loukkaa transihmisten perheoikeuksia”.
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Kuva 5. Amnestyn julkaisemia kuvia translain ongelmista.
Ensimmäinen kuva käsittelee lisääntymiskyvyttömyysvaatimusta, toinen tarttui vaatimukseen täysi-ikäisyydestä ja lääketieteellisestä selvityksestä. Kolmas puolestaan avasi siviilisäädyn muutosta, joka virallistetussa parisuhteessa elävän parin oli käytävä läpi, mikäli
toinen osapuoli korjasi juridista sukupuoltaan.
Yllä olevissa Amnestyn kuvissa valtio näyttäytyy kasvottomana. Tarkastelemalla translakiin liittyvää aineistoa kokonaisuutena huomataan, että kasvottomuus määrittää kuitenkin
myös transsubjekteja. Visuaalisten representaatioiden vähyyden tai lähes olemattomuuden
lisäksi kasvottomuuden polkua rakennettiin etäännyttämällä transsubjekteja ihmisoikeusasiantuntijapuheella ja asiateksteillä, joissa vedottiin ulkomaisiin lainsäädäntöesimerkkeihin, lakipykäliin tai kansainvälisiin sopimuksiin (esim. AST ym. 24.6.2015; 11.6.2014; ST
ym. 26.10.2012). Näin translain uusimisesta pyrittiin muodostamaan ennemminkin velvoite Suomelle kuin transihmisten oikeus. Konkreettisen kasvottomuuden lisäksi transsubjektien näkymättömyyttä vahvisti se, että teksteissä käytettiin pääasiassa kattokäsitteitä kuten transihminen ja sukupuolen moninaisuus, jotka ovat sekä inklusiivisia että samanaikaisesti hyvin epämääräisiä eivätkä identifioi tiettyjä sukupuolen ilmaisun ja sukupuoli-identiteetin muotoja.
Translakikeskustelussa oli nähtävissä se, että transyhteisöä on vuosituhanteen vaihteeseen
saakka määrittänyt näkymättömyys, joka on vasta viime vuosina säröillyt (Alasuutari ym.
2017, 2). Näin trans on määrittynyt Julia Kristevan käsitettä lainaten abjektiksi (Kristeva
1982; Phillips 2014). Abjekti mahdollistaa subjektin olemalla se käsittämätön tai mahdoton vaihtoehto, josta subjekti irrottautuu ja erottautuu luodessaan identiteettiään (Butler
1993, 3). Kuten pohjoismaiset transtutkijat Iwo Nord, Signe Bremer ja Erika Alm (2016,
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6) kirjoittavat, määrittyy transihmisten abjektius ympäröivän todellisuuden cis-normatiivisuuden kautta, jossa käsitys sukupuolesta rakentuu tietynlaisena samalla, kun vaihtoehtoiset sukupuolittuneet olemisen tavat ja sukupuolivastarinta tehdään näkymättömäksi. Abjektiudesta seuraava näkymättömyys ei kuitenkaan tarkoita, etteikö jotakin olisi olemassa,
vaan ettei sitä kenties osata kuvitella eikä kaikkia erilaisia transkokemuksen mahdollisuuksia kenties sanoittaa.
Sukupuolen moninaisuuteen liittyvän hiljaisuuden ja näkymättömyyden vuoksi järjestöt
olivat tilanteessa, jossa heidän oli käytännössä luotava transihmisille tunnistettavaa subjektiutta, tehtävä abjektista subjektia. Kuvien ja henkilökohtaisuutta korostavien narratiivien sijaan subjektiutta rakennettiin translakiin liittyvien tavoitteiden ja ongelmien kautta,
kuten edellä olleissa Amnestyn kuvissa. Tämä tukee transtutkija Sarah Lamblen tekemää
huomiota kansainvälisestä transihmisten muistopäivästä, jossa Lamble toteaa transsubjektien tulevan olemassa oleviksi sen kautta, mitä heille tehdään, eikä sen kautta, keitä he ovat
tai mitä he tekevät (Lamble 2013, 34).
Aiemmin paikantamieni translakiin liittyvien lukuisten tavoitteiden kautta transihmisyydelle rakentui erityisesti kaksi erilaista positiota. Translain asettaman kahdeksantoista vuoden ikärajan kritiikissä esiin nousivat lapset ja nuoret. Lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen kautta katse kiinnittyi puolestaan transihmisten vanhemmuuteen.
Vuonna 2003 säädetty translaki rajasi juridisen sukupuolen vahvistamisen kahdeksantoista
vuotta täyttäneille transihmisille. Koska laissa ei selkeästi eroteta sukupuolenkorjaukseen
liittyviä lääketieteellisiä hoitoja juridisen sukupuolen vahvistusprosessista, on suurin osa
lääketieteen piiriin kuuluvista korjaushoidoista tarjolla vain täysi-ikäisille tai lähes täysiikäisille.72 Tutkimusajanjaksona alaikäisten transsukupuolisuuden tutkimukset toteutti
nuorisopsykiatrinen moniammatillinen työryhmä joko Tampereen tai Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa. Juridisen sukupuolen vahvistaminen väestötietojärjestelmään
sen paremmin kuin kirurgiset hoidotkaan eivät olleet mahdollisia alaikäisille, ja erilaisten
murrosikää hidastavien analogihoitojen eli niin kutsuttujen blokkereiden saaminen oli käytännössä lähes mahdotonta. (ks. Kaltiala-Heino ym 2015, 369–370; Mattila 2016.)

72

Duodecim lääkärin tietokannan mukaan ”Sukupuoliominaisuuksia pysyvästi muuttava hormonihoito voidaan aloittaa 16-vuotiaille” (Mattila 2016).
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Kansainvälisen lainsäädäntökehityksen huomioiden ikärajan kritiikin nousu translakikeskusteluun ei ollut itsestään selvää. Esimerkiksi Tanskassa vain täysi-ikäiset voivat vahvistaa juridisen sukupuolensa itsemäärämisoikeutta korostavan lainsäädäntöuudistuksen jälkeenkin. Maltalla, Argentiinassa ja Norjassa alaikäisten sukupuolen vahvistaminen on
mahdollista, mutta kriteerit vaihtelevat maittain. 73 Tutkimusajanjaksoni lopussa ikä oli kuitenkin yksi keskeisimpiä näkökulmia translakiin:
Täysi-ikäisyyden vaatimus on kohtuuton ottaen huomioon, että lapsen sukupuoli-identiteettikokemus nousee tavallisimmin esiin jo 3-vuotiaana. Nykylain ikäraja perustuu virheelliseen tietoon siitä, milloin henkilön käsitys
omasta sukupuolesta vakiintuu. Väärässä sukupuolessa elävät nuoret ovat
erityisen haavoittuvainen syrjinnälle ja syrjäytymiselle altistuva ryhmä.
Transkokemuksen omaavan lapsen kasvaessa voi joissain tilanteessa paras
tapa tukea lasta olla lapsen tai nuoren siirtyminen elämään omaksi kokemassaan sukupuolessa, ilman hoitoja. Juridisen sukupuolen vahvistaminen
omaksi koetuksi sukupuoleksi voisi tukea sosiaalista siirtymää. Juridista sukupuolta on riskittömämpää muuttaa kuin kehoa ja siksi se voisi olla ensisijainenkin keino auttaa lasta tai nuorta. Lainsäädännön tulisi määrittää, miten
alaikäisen sukupuoli voidaan vahvistaa. (S 19.9.2014, korostus alkuperäinen.)
Lainaus on lausunnosta, jonka Seta laati STM:lle luonnoksesta hallituksen esitykseksi
translaista. Kohtuuttomuuden käsite antaa ymmärtää, että on olemassa kohtuullinen tapa
rajata sukupuolenkorjaukseen liittyviä prosesseja iän perusteella. Lainauksen lopussa tuodaankin esiin se, että juridisen sukupuolen vahvistaminen on vähempiriskistä kuin esimerkiksi kehoa muuttavat lääketieteelliset korjaushoidot. Raja kohtuuttoman ja kohtuullisen
välillä rakentuu nimenomaan siihen, että kohtuutonta on rajata oikeus sukupuolen juridiseen vahvistamiseen ja kohtuullista jatkaa korjaushoitojen rajaamista alaikäisiltä.
Tey Meadow (2014, 57) on todennut, ettei translapsista puhuttu ennen 1990-luvun puoliväliä. Näkyvä keskustelu ilmiöstä on siis varsin tuore. Queer- ja transtutkija Jack Halberstam (2018, 53) pohtii työssään tämän translapsen esiinmarssia. Hän suhtautuu varautu-
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Esim. Norjassa kuuden ja kuudentoista ikävuoden välillä lapsen sukupuoli voidaan vahvistaa toisen vanhemman suostumuksella (Wolff 2016).
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neesti translasten avulla tehtyyn transpolitiikkaan. Halberstamin queerkriittisen lähestymistavan mukaan riskinä on, että sukupuolivallankumouksen ja järjestelmän kyseenalaistamisen sijaan translapsen hahmolla ylläpidetään normatiivista sukupuolijärjestystä ohjaamalla sukupuoleltaan epätyypillisten lasten käytöstä kohti ymmärrettävää mies- tai naissukupuolta sukupuolenkorjauksen avulla. Yllä olevassa lainauksessa Seta esimerkiksi kertoo
translain perustuvan virheelliseen käsitykseen siitä, milloin lasten ”käsitys omasta sukupuolesta vakiintuu”. Sukupuolen annetaan näin ymmärtää olevan pysyvä ja kenties jopa
selkeä ominaisuus, joka voidaan määrittää varsin nuorena. Tällaiseen näkemykseen istuvat
varsin huonosti ajatukset sukupuolen virtaavuudesta tai sukupuoli-identiteetin muutoksista
elämän aikana, johon esimerkiksi queerteoreettisempi päättely voisi johtaa.
Halberstam käy keskustelua valkoisena ja keskiluokkaisena näyttäytyvän translapsen hahmon kautta. Lapsen figuuria teoretisoineen Lee Edelmanin (2004) mukaan lapsen figuuri
edustaa tulevaisuutta ja pakotettua lisääntymistä, jota tulee suojella erilaisilta uhilta, joita
Edelman kutsuu termillä sinthomosexuality. Nämä uhat, joista kirjoittaja tarttuu erityisesti
homoseksuaalisuuteen, puolestaan edustavat tulevaisuudettomuutta, kuten Harri Kalha on
kuvannut (Kalha 2011, 23).
Edelmanin ja Halberstamin ajattelun riskinä on todellisten translasten tarpeiden sivuuttaminen. Näistä lapsista uhkaa tulla teoreettisen keskustelun sivustakärsijöitä, mikäli he jäävät ilman sellaista apua tai tukea, jota he tarvitsevat. Lääketiede ei kuitenkaan aina ole
pelkästään ihmiskehojen rajoittaja, vaan se voi toimia myös mahdollistajana ja merkitysten
luojana, kuten niin feministisessä tieteentutkimuksessa kuin 2000-luvulla vahvistuneessa
crip-teoriassa on todettu (Irni ym. 2014; Toriseva 2017, 18).74 Transtutkija Susan Stryker
puolestaan kirjoittaa, että ”transhenkilö on sukupuolenkorjaushoitojen jälkeenkin paljon
enemmän ja jotain aivan muuta kuin mitä lääketiede heistä on yrittänyt tehdä” (Stryker
2006/1994, 248). Tällä hän tarkoittaa, ettei lääketiede voi yrityksestä huolimatta koskaan
typistää transsukupuolisuutta cis-normiin, sillä trans on määritelmällisesti tämän normin
ylittäjä. Näin ymmärrettynä Halberstamin pelko binäärimuottiin ahdetusta translapsesta ei
välttämättä voi koskaan toteutua; trans on aina tämän binäärin ylittäjä, vaikka tämä ylitys
haluttaisiinkin peittää.
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Queerteoriasta ammentava crip-teoria kyseenalaistaa vammaisuuden ja vammattomuuden luonnollistettua asemaa (Rydström 2012). Esimerkiksi kulttuurintutkija Robert McCruer (2006) kehitti käsitteen pakollisesta kyvykkyydestä (compulsory able-bodiedness). Käsitettä on hyödynnetty suomalaisessakin kriittisessä vammaistutkimuksessa (Vaahtera 2012).
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Jännite lapsen figuurin ja todellisten lasten välillä on ollut läsnä myös queerteoreettisessa
tutkimuksessa ja erityisesti siinä, miten tätä tutkimusta on luettu (Kalha 2011, 19–20). Toisaalta akateeminen translapsista käyty keskustelu ei aina siirry kovin helposti transtutkimusta dominoivasta yhdysvaltalaisesta kontekstista pohjoismaiseen Suomeen. Suomessa
translapsille oli tutkimusajanjaksonani tarjolla erittäin rajatusti lääketieteellisiä hoitoja
eikä keskustelua näiden hoitojen laajentamisesta edes käyty julkisuudessa. Lääketieteellisten hoitojen kyseenalaistaminen ainoana mallina kaikille translapsille on huomionarvoista,
mutta se myös joutuu varsin erikoiseen valoon suomalaisessa kontekstissa, jossa translaki
rajaa tiukasti translasten hoitoa ja lain asettaman ikärajan vuoksi lapset jäävät pitkälti ilman
hoitoja.
Yksi suurimpia argumentteja sille, että hoitoja kontrolloidaan lääketieteellisten instituutioiden kautta, on pelko katumisesta, mikäli korjaushoidot on tehty vääristä syistä (Bremer
2010, 97). Transtutkimuksilla toteutettua kontrollia on perusteltu sillä, että tarkoituksena
on ollut varmistaa, että peruuttamattomia sukupuolenkorjaukseen liittyviä hoitoja annetaan
vain henkilöille, joiden kohdalla on poisluettu muut mahdolliset syyt haluta korjata kehoaan, kuten psykoosi tai skitsofrenia. Tarkoitus on siis välttää tilannetta, jossa henkilö jälkikäteen toivoisi, ettei tehtyjä toimenpiteitä olisi suoritettu. Tätä niin kutsuttua erotusdiagnostiikkaa sovelletaan sekä aikuisiin että lapsiin ja nuoriin, mutta alaikäisten kohdalla katumisen riski on näyttäytynyt erityisen merkittävänä (Kaltiala-Heino ym. 2015, 368; 369;
Casteñada 2014, 60). Pelko katumisesta myös selittää sitä, miksi Seta edellä olleessa lainauksessa painotti sukupuoli-identiteetin pysyvyyttä ja varhaista muodostumista. Tämä
implisiittisesti kyseenalaistaa katumisdiskurssia.
Toisaalta lääketieteen ja viranomaisten transihmisten kohdalla korostama huoli siitä, että
henkilö saattaa jälkikäteen toivoa, ettei mahdollisia kehoa muokkaavia lääketieteellisiä toimenpiteitä olisi tehty, ei ole aktivoitunut vastaavalla tavalla intersukupuolisten lasten kohdalla. Intersukupuolisia lapsia leikataan suomalaisissa sairaaloissa esteettisistä syistä silloinkin, kun intersukupuolisuudesta ei ole terveydellistä haittaa lapselle. 75 Intersukupuolisten oikeuksia ajavat IS-aktivistit ovat kritisoineet näitä normalisoivia hoitoja jo pitkään.
Ulkonäöllisistä syistä suoritettuja leikkauksia tehdään, jotta lapsille saadaan normin mukaiset kehot. (Toriseva 2017, 23; Rantala 2016, 18.)
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Oulun yliopistollinen sairaala ei suorita kosmeettisia leikkauksia.
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Intersukupuolisten lasten leikkaukset huomioiden ei katumiseen liittyvä argumentaatio
transhoitojen tiukan säätelyn perusteluna vakuuta aukottomuudellaan. Katumista painavampana järjestelmää ohjaavana lähtökohtana vaikuttaakin olevan sellaisten identiteettien
tukeminen, jotka se tunnistaa ja hyväksyy. Tätä varten tarjotaan tai jopa pakotetaan kehon
muokkausta tietyille ja kielletään se toisilta (Spade 2015, 149). Alaikäisten lääketieteelliset
sukupuolenkorjaukseen liittyvät keskustelut kuitenkin jakavat mielipiteitä myös transyhteisön ja transtutkijoiden parissa. Osa korostaa sukupuolidysforiasta kärsivien lasten ja
nuorten hyvinvointia kaksinapaisesti sukupuoleen suhtautuvassa yhteiskunnassa, toiset,
kuten Halberstam, taas näkevät sukupuolen ambivalentimpana ja muuttuvana; tiukat sukupuolinormit ovat yhteiskunnan asettamia rajoitteita, joita ei haluta sovellettavan lapsiin.
Aiheen hankaluus näkyy myös translakiaineistossani, jossa lasten ja nuorten lääketieteellisiin korjausleikkauksiin ei suoranaisesti oteta kantaa. Keskustelu pyritään siirtämään syrjään, kuten aiemmin esillä olleessa lainauksessakin toimittiin puhumalla kohtuuttomuudesta.
Syrjään siirtäminen voidaan tulkita kansalaistoimijoiden eräänlaisena valmistautumisena
translakiuudistuksen tavoitteisiin kohdistuviin vasta-argumentteihin. Tähän viittaa se, että
translasten sukupuolen kirurgisia korjauksia käsitellään aineistossani käytännössä vain
kerran. Tämä tapahtui, kun Setan pääsihteeri vastasi perussuomalaisten kansanedustaja
Mika Niikon väitteeseen, jonka mukaan järjestöt pyrkivät laajentamaan sukupuolenkorjausleikkaukset alaikäisille. Tähän pääsihteeri totesi, ettei alaikäisten oikeus sukupuolen
juridiseen vahvistamiseen ”tarkoita, että alle 18-vuotiaille tehtäisiin sukupuolenkorjaukseen liittyviä leikkauksia” (S 20.2.2015).76 Näin tämä tavoite jätettiin keskustelun ulkopuolelle, siirrettiin jälleen syrjään, joskin lainaus jätti avoimeksi sen, tulisiko näitä oikeuksia tavoitella tulevaisuudessa.
Korostaessaan lasten ja nuorten oikeutta sukupuolen juridiseen vahvistamiseen translakiaineistossa yhdistyy näkökulma, jossa lapsi voi välttyä syrjinnältä ja syrjäytetyksi tulemiselta, mikäli nimenomaan hänen juridinen sukupuolensa on korjattu ja lasta kohdellaan
tämän sukupuolen edustajana (AST ym. 16.10.2015). Edellä lainauksessa todettiin tämän
olevan ”paras tapa” tukea lasta. Syrjäytymisen estäminen ja parhaaksi tavaksi kuvattu toimintamuoto kiteytyvät translakityössä ajatukseen lapsen edusta:
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Seta kuitenkin korosti alaikäisten pääsyä sukupuoli-identiteetin tutkimuksiin ja esimerkiksi blokkerihormoneiden saatavuutta vastauksessa kansanedustaja Niikon kommentteihin (Seta 20.2.2015).
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Vaatimus muutoksista siviilisäätyyn loukkaa transihmisten perheoikeuksia ja
18 vuoden ehdoton ikäraja ei mahdollista lapsen edun yksilöllistä huomioimista (A 2015b).
Sukupuolentutkija Anna Moring (2013, 217) on todennut, että lapsen edun määrittelyyn
vaikuttavat lainsäädännöllisesti erilaiset kotimaiset ja kansainväliset lait ja sopimukset
sekä kansalliset keskustelut. Lapsen edun suhde translakiin tuodaan esiin translapsiin kohdistuvan syrjinnän ja syrjäytymisvaaran kautta. Juridisen sukupuolen vahvistamisen eväämisen kerrotaan esimerkiksi vähentävän lasten ja nuorten koulunkäyntihaluja (AST
ym.16.10.2015). Lapsen edun keskiössä onkin lapsen (tai nuoren) näkökulma tai hänen
kokemansa vaikutukset. Sen kautta korostetaan yksilöllisyyttä, kuten Amnestyn lainauksessa on nähtävissä.
Lapsen etu on määritelmällisesti varsin häilyvä. Urpo Kangas on todennut, että tätä diskurssia voidaan käyttää jopa vastakkaisten näkökantojen perustelemiseen samasta aiheesta, ja Kirsti Kurki-Suonio on korostanut diskurssin kontekstisidonnaisuutta (Kangas
2006, 20; Kurki-Suonio 1999). Lapsen etuun ei translain yhteydessä muun muassa sisällytetty keskustelua transhoidoista, joita alaikäinen lapsi tai nuori mahdollisesti kokisi tarvitsevansa. Muutenkin teemaa lähestyttiin varovaisesti. Esimerkiksi Amnesty totesi lausunnossaan luonnoksesta hallituksen esitykseksi translaista, että ”[e]hdoton täysi-ikäisyysvaatimus saattaa johtaa siihen, ettei lapsen etua huomioida ihmisoikeusvelvoitteiden ja perustuslain 6 §:n mukaisesti” (A 12.9.2014). Ikäraja ei Amnestyn mukaan välttämättä johda
ihmisoikeusrikkomukseen tai lapsen edun huomiotta jättämiseen, vaan se saattaa tehdä
näin. Konditionaalilla luotiin mahdollisuus, mutta jälleen korostettiin yksilöllisyyttä.
Varovaisen ja yksilöllisyyttä korostavan lapsen edun rinnalla transihmisten subjektiutta
lisääntymisen ja sen myötä vanhemmuuden osalta lähestyttiin huomattavasti yksiselitteisemmin. Lisääntymiskyvyttömyyden vaatimus tuli järjestöjen mukaan yksinkertaisesti
poistaa, koska vaatimus rikkoo aina oikeutta koskemattomuuteen. Transihmisyyttä rakennettiin vanhemmuuden kautta:
Steriliteettipakolle ei ole lääketieteellistä perustetta, vaan se perustuu ennakkoluuloihin ja tietämättömyyteen. Transtaustaisella henkilöllä voi jo ennen
sukupuolen korjaustakin olla omia biologisia lapsia, ja siten jo nyt Suomessa
lapsilla voi olla äitinä mies tai isänä nainen. (ST 30.1.2012.)

146

Polkuja suomalaiseen tasa-arvoon?

Tätä lisääntymiskyvyttömyysvaatimusta on perusteltu sillä, ettei mies synnyttäisi tai nainen siittäisi lapsia. Tosiasiassa meillä tälläkin hetkellä Suomessa on väestötiedoissa naisia isinä ja miehiä äiteinä. Transtaustaisen henkilön kyky huolehtia lapsista ei häviä mihinkään juridisen sukupuolenvahvistuksen seurauksena. (T 20.10.2012.)
Suomen laki tunnistaa vanhemmuuksiksi vain äitiyden ja isyyden. Yhdellä lapsella voi olla
juridisesti enintään kaksi vanhempaa. Vanhempia voi olla yksi isä tai yksi äiti, kaksi isää
tai kaksi äitiä tai yksi isä ja yksi äiti.77
Juridisesti transihmisten vanhemmuus määräytyy Suomessa sen perusteella, mikä henkilön juridinen sukupuolimerkintä on ollut väestötietojärjestelmässä sillä hetkellä, kun vanhemmuus on vahvistettu. Tähän viittasivat myös lainaukset yllä, joissa kerrottiin, että Suomessa on jo naisia isinä ja miehiä äiteinä. Tällainen transvanhemmuuspuhe vinksauttaa
vanhemmuuden sukupuolisidonnaisuutta (Rantala 2016, 21). Toisaalta aineistossa kuitenkin myös muutamaan otteeseen vaadittiin, että transihmisten vanhemmuusmerkinnät tulisi
voida korjata takautuvasti sukupuolen vahvistamisen yhteydessä, jolloin transtausta ei näkyisi asiakirjoissa (S 19.9.2014). Näin aiemmin esimerkiksi lapsen äidiksi merkitty henkilö korjattaisiin lapsen isäksi, mikä vastaisi paremmin vallitsevaa vanhemmuusnormia
samalla kun se kunnioittaisi henkilön sukupuoli-identiteettiä ja suojelisi myös kyseisen
vanhemman ja lapsen yksityisyyttä.
Vaikka transvanhemmat olivat läsnä aineistossa, hekin pysyivät kuitenkin etäällä, eräänlaisina hypoteettisina ihmisinä, joiden kerrottiin olevan olemassa jossakin päin Suomea.
Transvanhempia tai -nuoria ei näytetty kuvissa, heihin ei päässyt tutustumaan teksteissä
eikä heidän ääntänsä kuultu. Nämä harvoiksi jääneet subjektipositiot kenties tekivät pieniä
säröjä transihmisyyden abjektiuteen, mutta sen täydellisestä murtumisesta on vaikea puhua
niin kauan kuin kasvottomuus ei murru. Ensisijaisen tutkimusajanjaksoni päätymisen jälkeen on kuitenkin havaittavissa jotakin, mikä kenties muuttaa sitä, miten transsubjektit
pääsevät esiin translakityössä.

77
Juridisten vanhempien lisäksi lapsella voi olla useampia huoltajia. Suomalainen oikeuskäytäntö tunnistaa
kolme huoltajaa. Lainsäädäntö kuitenkin monilta osin tunnistaa vain joko yksinhuoltajavanhemmuuden tai
heteromuotoisen vanhemmuuden, minkä vuoksi esimerkiksi samaa sukupuolta olevat vanhemmat ovat
usein tilanteissa, joissa mm. isille varattuja oikeuksia ja etuja sovelletaan lapsen toiselle äidille, yleensä sosiaaliselle äidille. Lisää aiheesta esim. Moring 2013, 123–127.
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Vuoden 2016 lopussa Trasek ja Seta lanseerasivat yhteisen kampanjan translain uusimiseksi. Kuuluu kaikille -kampanjan myötä translaista tehty viestintä muuttui, kun aiheeseen liittyvää aineistoa alettiin kerätä uusille translaki.fi-verkkosivuille. Kampanjan tekstit
ovat osa väitöskirjani ensisijaisen aikarajauksen jälkeen julkaistua materiaalia, jonka olen
sisällyttänyt aineistooni. Kuuluu kaikille -kampanjaa varten otettiin myös käyttöön uudet
vaikuttamiskeinot, kuten logo ja varta vasten luodut sosiaalisen median tilit Facebookissa,
Twitterissä ja Instagramissa. Alustat olivat samat, joita oli hyödynnetty myös Tahdon2013-kampanjassa. Kuuluu kaikille -ilmaisu puolestaan toi mieleen kansalaisaloitekampanjassa hyödynnetyn iskulauseen.
Merkille pantavaa on se, että translaki.fi-sivuilla julkaistuissa teksteissä otettiin käyttöön
aiemmasta poikkeava puhe. Sen lisäksi että sivustolla uutisoitiin translakiin liittyvistä aiheista, transihmisten ja heidän läheistensä tarinoita sukupuolen moninaisuudesta kerrottiin
lukijoille. Näiden tarinoiden kautta pyrittiin perustelemaan translain uudistusta.
Kampanjan myötä oli nähtävissä selvä siirtymä päättäjille suunnatuista asiateksteistä puheeseen, jossa transsubjektit tietoisesti tuotiin näkyville. Sivuilla julkaistiin tekstejä, joissa
transnaiseksi itsensä määrittävä henkilö kirjoitti: ”se asenne, että olen niin vaarallinen,
mielisairas ja kelpaamaton, että minut pitää todistaa steriiliksi, jotta oikea sukupuoleni voitaisiin merkitä papereihini, kertoo minusta paljon tämän yhteiskunnan tilasta” (Translaki.fi
15.12.2016). Toinen kirjoittaja puolestaan kertoi: ”Olen muunsukupuolinen. Kaltaisteni
ihmisten näkymättömyys yhteiskunnassa tuntuu ahdistavalta, loukkaavalta ja syrjivältä.”
(Translaki.fi 1.12.2016.)
Nimimerkeillä ja ilman kuvia julkaistut tekstit jättivät transsubjektit edelleen anonyymeiksi, mutta heidän äänensä pääsi esiin, mikä oli merkittävä muutos aiempaan translakityöhön. Vaikuttaa myös siltä, että erilaiset tavat määrittää sukupuoltaan nousivat kampanjan myötä enemmän näkyville, kun kattokäsitteiden sijasta kirjoittajat kertoivat esimerkiksi transnaiseudestaan ja muunsukupuolisuudestaan. Työskentely myös siirtyi yhä
enemmän pois päätöksenteon kulissien takaa. Valtioon pyrittiin nyt vaikuttamaan suuren
yleisön kautta lisäämällä tietoa translaista ja transihmisistä.
Kuuluu kaikille -kampanjan myötä koalitio Amnestyn, Setan ja Trasekin välillä näyttää
heikentyneen. Amnesty ei ollut osa uutta kampanjaa. Järjestöt tekivät kuitenkin yhä yhteistyötä ja kampanjan rinnalla Amnesty jatkoi työtänsä julkaisemalla kesäkuussa 2017
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vetoomuksen otsikolla ”Seiso Sakriksen rinnalla: translaki on uudistettava” (A 2017). Vetoomuksen yhteydessä omalla kasvokuvallaan Amnestyn sivuilla näkynyt Sakris Kupila
kertoi henkilökohtaisista kokemuksistaan transihmisenä. 21-vuotias Kupila kertoi muun
muassa tulleensa syntymässä määritellyksi tytöksi ja tienneensä jo teini-ikäisenä olevansa
transsukupuolinen. (A 9.6.2017.) Translakityö oli saanut kasvot. Ensisijaisen tutkimusajanjaksoni jälkeen tapahtuneet muutokset korostavatkin monilta osin sitä, miten translakitoimijat olivat työstäneet aihetta ennen sitä. Kasvottomuuden purku alleviivasi tätä edeltänyttä polkua, jolla korostuivat näkymättömyys ja kaukaisiksi jääneet transsubjektit.
Ihanteellisen Suomi-kuvan haastamista ja siihen tukeutumista
Kasvottomuuden polun rinnalla aineistoni kenties merkittävin lähestymistapa oli ihmisoikeuksien kautta rakentunut polku. Translaki määrittyi nimenomaan ihmisoikeusongelmaksi ja uudistusta perusteltiin ihmisoikeusnormiston avulla:
Kirjoita puolueiden puheenjohtajille ja vaadi heitä toimimaan Suomen translain ihmisoikeusongelmien korjaamiseksi (– –) Suomen nykyinen translaki
loukkaa transihmisten perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia ja altistaa heidät
syrjinnälle. (– –) Itsemääräämisoikeuteen perustuva laki on jo voimassa
Tanskassa ja Argentiinassa, ja myös Ruotsissa ollaan oikeustapausten kautta
päätymässä itsemääräämisoikeutta kunnioittavaan lainsäädäntöön. Myös
Suomen tulee pikaisesti uudistaa translaki ja lopettaa transihmisten oikeuksien loukkaaminen. (A 2014)
Toisin kuin Tahdon2013-kampanjassa, jossa avioliittolain uudistamisessa vahdistettiin
myyttiä Suomesta tasa-arvon mallimaana, pyrittiin translakityössä paljastamaan epäjohdonmukaisuus mallimaana pidetyn Suomen ja todellisuuden välillä. Ihmisoikeuspolku ristesi kansainvälisen translain polun kanssa, mutta kietoi sisäänsä myös mielikuvia Suomesta, kuten yllä olevassa lainauksessa, kun Amnesty vetoaa muiden maiden esimerkkeihin. Ihmisoikeuspolun kautta translain uusiminen perusteltiinkin sillä, että Suomen tulisi
nopealla aikataululla seurata kansainvälistä mallia, jotta ihmisoikeusongelma korjattaisiin.
Muussa tapauksessa Suomi ei olisi se ihmisoikeuksien puolustaja, joka sen väitettiin olevan. Tämä ristiriita eksplikoitui lainauksessa, jossa Suomen kerrottiin edistävän lhbti-oikeuksia maailmalla ilman, että tätä noudatettiin maan omassa sisäpolitiikassa:
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Suomi toimii kansainvälisesti aktiivisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien toteutumisen takaamiseksi ja osana kansainvälistä ihmisoikeuspolitiikkaansa edistää Yogyakartan periaatteiden hyväksymistä kansainvälisiksi toimintasuositukseksi YK:ssa. Ihmisoikeuspolitiikan johdonmukaisuuden vuoksi on tärkeää, että sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisoikeusloukkauksiin puututaan myös kotimaassa. (A 11.6.2015.)
Yksi Suomen kansainvälisen ihmisoikeuspolitiikan painopisteitä on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet, näin ollen sukupuolivähemmistöjen oikeuksien pitää toteutua Suomen rajojen sisälläkin. Jos Suomi ei itse
valtiona noudata sitä, mitä se ulkopoliittisesti ajaa, ei ulkopolitiikan teko
näissä asioissa ole uskottavaa. (T 20.10.2012.)
Yllä olevan lainauksen alkuosa voidaan tulkita positiivisena ihanteellisen Suomi-kuvan
kannalta. Lainaus on osa Amnestyn ministeri Juha Rehulalle lähettämää kirjettä, jossa
translain uudistus nostettiin esiin. Kansainvälisen translain polullakin korostuneet Yogyakartan periaatteet tuodaan myös esiin. Amnestyn mukaan Suomi on maa, joka toimii
aktiivisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien edistämiseksi kansainvälisissä konteksteissa. Tätä työtä ei missään kohtaa aineistoani kyseenalaistettu eikä Suomelta
vaadittu esimerkiksi lisätoimia kansainvälisellä kentällä, vaikka Suomen lhbti-ihmisiin
liittyvä ulkopolitiikka nostettiin toistuvasti esiin (esim. AST ym. 22.10.2014; A 12.9.2014;
S 19.9.2014).
Lainaus jatkui tukeutuen positiiviseen alkuun ja käyttäen sitä argumentin tukena: jotta
maan ihmisoikeuspolitiikka olisi johdonmukaista, on suomalaiset ihmisoikeusrikkomukset
korjattava. Tähän johdonmukaisuuden ajatukseen vetosi myös Trasek muutama vuosi
aiemmin. Suomalaisena vientituotteena näyttäytyvä ihmisoikeuspolitiikka käännettiin
translakityössä yhtäältä sisäpoliittiseksi ja toisaalta Suomen ulkopolitiikan uskottavuuden
kysymykseksi.
Ihmisoikeuspuheen on katsottu saaneen jalansijaa lesbo- ja homoliikkeessä 1980–1990luvuilla, jolloin ihmisoikeusliike kasvoi ja seksuaalipolitiikassa tapahtui tutkijoiden havaitsema käänne kohti seksuaalioikeuksia ja seksuaali-identiteettien korostamista
(Richardson 2000; Weeks 2015). Siihen kehystettynä on ajettu, ajoittain varsin onnistuneesti, spesifejä seksuaalivähemmistöihin liittyviä kysymyksiä kansainvälisellä kentällä
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(Swiebel 2009). Ihmisoikeusnormistoa on hyödynnetty homoseksuaalisuuteen kytkeytyvien keskustelujen eurooppalaistumisen yhteydessä, jolloin seksuaalisuus ja ihmisoikeudet
on kehystetty nimenomaan eurooppalaisuuden kautta ja niitä on ajettu paikalliselle tasolle
eurooppalaisten instituutioiden avulla (Paternotte & Seckinelgin 2015, 215–216).
Ihmisoikeuksien hyödyntämiseen on kuitenkin suhtauduttu myös kriittisesti (Wilson
2009). Esimerkiksi Sally Hines on arvioinut ihmisoikeuksien olevan jopa liian universaali
lähestymistapa, mikä lopulta saattaa kadottaa sukupuolen moninaisuuden näkyvistä (Hines
2009, 96). Toisaalta kansainvälisillä ihmisoikeuksilla on ollut lähtökohtaisesti varsin
huono jalansija nimenomaan Suomessa. Ihmisoikeuksiin vetoamalla on ollut hankala ajaa
uudistuksia, sillä suomalaiset poliitikot ja suuri yleisö kokevat maan olevan edelläkävijä
etenkin tasa-arvon mutta myös yhdenvertaisuuden kysymyksissä. Käsitys kietoutuu ajatukseen Suomesta tasa-arvon mallimaana. Suomi mielletään ennemminkin tasa-arvon ja
yhdenvertaisuuden sanansaattajana kuin maana, jonka tulisi ottaa oppia muilta. Vaikka
Suomen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspolitiikka on edistynyt kansainvälisen politiikan ja
sopimusten tukemana (Nousiainen 2012b), koetaan ongelmien olevan niin sanotusti jossain muualla, kuten Marjaana Jauhola ja Johanna Kantola kirjoittavat:
Kansainvälisen sääntelyn tai ihmisoikeusnormiston aikaansaamat muutokset
kansalliseen lainsäädäntöön, käytäntöihin tai puhetapoihin häivytetään osana
tasa-arvoisen Suomen kansallisen identiteetin rakennusprojektia. Vaihtoehtoisesti ”toiset” maat, kulttuurit, tai ihmiset ovat muodostaneet vertailukohdan, jota vasten kansallista erinomaisuutta on peilattu sukupuolten välisen
tasa-arvon saralla. (Jauhola & Kantola 2016, 209.)
Kansainvälisen politiikan ja ihmisoikeusnormiston vaikutusten häivyttäminen kotimaisen
tasa-arvon avulla osoittautuu poikkeuksellisen kiinnostavaksi, kun tarkastellaan rinnakkain kumpaakin tutkimaani tapausta. Tahdon2013-kampanjassa avioliitto ei näyttäytynyt
ihmisoikeuksien kautta vaan tasa-arvoa venytettiin seksuaalipolitiikan osaksi. Ihmisoikeuksista rakentui puolestaan koko translakityön lävistävä polku, jota tutkimani järjestöt
hyödynsivät. Ihmisoikeuksien korostumisesta translakiuudistamistyössä kertoo sen toistuva näkyminen. Analyysiini mukaan ihmisoikeudet mainitaan lähes 70 prosentissa järjestöjen tuottamista uutisista, kannanotoista ja lausunnoista.
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Translakityön ihmisoikeuspolku toimi monin tavoin verrannollisesti Tahdon2013-kampanjan tasa-arvoinen Suomi -polun kanssa. Ensinnäkin siinä, missä tasa-arvo toistui käsitteenä läpi Tahdon2013-kampanjan, näyttäytyy ihmisoikeuspolku translakityön yhtenä
merkittävimpänä lähestymistapana. Lisäksi Suomessa sekä tasa-arvon että ihmisoikeuksien on pääasiassa nähty olevan kotimaisia vientituotteita (Jauhola 2012, 325; Kantola &
Nousiainen 2012). Tasa-arvo ja ihmisoikeudet on pitkälti tulkittu saavutetuiksi, ja niihin
liittyvät ongelmat ovat nimenomaan globaaleja ongelmia, eivät niinkään suomalaisia.
Translakityössä mielikuvaa vientituotteesta hyödynnettiin toistuvasti nostamalla esiin suomalainen ulkopolitiikka ja kääntämällä tämä samainen väite sisäpoliittiseksi kysymyksesi
ja osoitukseksi Suomen epäjohdonmukaisuudesta, kuten edellä toin esiin. Tämä poikkesi
Tahdon2013-kampanjasta, jossa tasa-arvoon kääritty avioliitto lähes luonnollistui suomalaisen tasa-arvokehityksen jatkeeksi ja sen seuraavaksi askeleeksi.
Tahdon2013-kampanjan tasa-arvoinen Suomi -polulla nationalistinen mallimaan ajatus
toimi perusteluna sille, että myös avioliittolaki tulisi uudistaa. Translakitoimijoiden lähestymistapa oli hieman kriittisempi, sillä vaikka Suomen ulkopolitiikka nostettiin esiin positiivisessa valossa, langetettiin sen avulla varjoa maan sisäiseen toimintaan. Ihmisoikeuspolkua voidaankin lukea näin: muu Eurooppa on ehtinyt Suomen edelle transihmisten ihmisoikeuksien toteuttamisessa vaikka Suomi nimenomaisesti väittää tälle kansainväliselle
yleisölle välittävänsä näiden ihmisryhmien oikeuksista. Suomi toimii epäjohdonmukaisesti, joten asia on korjattava, jotta maan ulkopolitiikka on uskottavaa.

4.3 Yhteenveto

Tässä luvussa lähdin vastaamaan toiseen tutkimuskysymykseeni, joka koski kansalaistoiminnan subjektipositioita sekä sukupuoleen, seksuaalisuuteen ja Suomeen liittyviä käsityksiä. Tahdon2013-kampanjan ja translakityön tavoissa käsitellä normatiivisia sukupuolittuneita käsityksiä suhteessa Suomeen on havaittavissa eroja, mutta toki myös yhtymäkohtia. Yksi näistä jaetuista lähtökohdista liittyy kysymykseen asianosaisten näkymisestä
tai katoamisesta keskusteluissa.
Kuten analyysistani käy ilmi, Tahdon2013-kampanjassa käsiteltiin jatkuvasti samaa sukupuolta olevia pareja, mutta homoseksuaalisuus uupui käsitteistöstä. Sen sijaan voidaan
väittää heteroseksuaalisten liittolaisten roolin korostuneen läpi kampanjan. Tahdon2013152
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kampanjan tekijöiden ammattimaisuutta korostanut positioituminen ei vaikuta jättäneen
tilaa omakohtaisuudelle. Kampanjan sosiaalista mediaa tai verkkosivuja analysoimalla ei
käynyt ilmi kansalaistoimijoiden henkilökohtainen suhde käsiteltävään aiheeseen. Liittolaisten asema taas korostui erityisesti kaikkien asia -polulla Tahdon-lähettiläiden ja muiden
julkisuuden henkilöiden kautta. Mielikuvan rakentamista kaikkien asiasta jatkettiin tasaarvoinen Suomi -polulla, jossa kyselyjen avulla osoitettiin enemmistön kannattavan kansalaisaloitetta. Tasa-arvon käsitettä venyttämällä aloite kytkettiin nationalistiseen ajatukseen Suomesta tasa-arvon mallimaana.
Tahdon2013-kampanjassa homoseksuaalisuus siirrettiin syrjään ja samaa sukupuolta olevien parien liittojen hyväksyminen sulautettiin osaksi Suomi-kuvaa. Käsiteltävä asia ei
näyttäytynyt kysymyksenä vähemmistöistä vaan keskiössä oli enemmistö ja heidän näkemyksensä uudistuksesta. Kampanjaa ei kuitenkaan voi kutsua kasvottomaksi, sillä sen
kautta nostettiin toistuvasti esiin niin kampanjan toteuttajia, liittolaisia kuin samaa sukupuolta olevia pareja eli asianosaisia. Kasvottomuus kuvasikin paremmin translakityötä.
Lähestyin kasvottomuuden polkua abjektin käsitteen avulla. Transihmisyyden abjektiuden
vuoksi subjektipositioiden luominen oli hankalaa tutkimilleni järjestöille. Kuten Tahdon2013-kampanjassa, niin myös translakityössä kansalaistoimijoiden oma suhde lakiuudistukseen jäi epäselväksi. Kasvottomuus ei kuitenkaan koskenut vain kansalaistoimijoita
vaan transihmisiä laajemmin, sillä heidän äänensä ei noussut esiin aineistossa. Ne harvat
subjektipositiot, jotka kykenin havaitsemaan translakityössä, määrittyivät käytännössä
translain ongelmien kautta. Lain asettaman ikärajan kautta katse kohdistui translapsiin ja nuoriin. Lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen myötä aineistossani puolestaan nousivat
esiin keskustelut vanhemmuudesta ja transvanhemmista.
Toinen keskeinen näkökulma kummassakin tutkimustapauksessa oli niiden suhde Suomeen. Niin tasa-arvoinen Suomi -polku kuin translakityön ihmisoikeuspolku vetosivat
kansalliseen mielikuvaan Suomesta edelläkävijänä. Vaikka molemmat polut nähdäkseni
pohjasivat hegemoniseen käsitykseen Suomesta tasa-arvon mallimaana, kiinnittyi vain
Tahdon2013-kampanja eksplisiittisesti tasa-arvon käsitteeseen, translakia ajaneiden järjestöjen tarttuessa ihmisoikeuksiin. Tahdon2013-kampanjan iloista ja positiivista lähestymistä tukien kampanjassa pitäydyttiin kritisoimasta Suomea. Avioliittolain uudistuksesta
rakennettiin seuraava askel suomalaisessa tasa-arvohistoriassa. Translakityössä lähestymi-
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nen oli kriittisempi. Suomen ulkopoliittisen uskottavuuden annettiin ymmärtää olevan vaakalaudalla, mikäli translakia ei uudistettaisi. Näin ollen tukeutuminen Suomi-kuvaan oli
myös erilaista kahdessa eri kontekstissa. Vaikka molemmissa tukeuduttiin hegemoniseen
nationalistiseen mielikuvaan Suomesta mallimaana, perusti Tahdon2013-kampanja argumenttinsa tämän todenperäisyyteen ja eräänlaiseen itsestäänselvyyteen. Translakityössä
mielikuvan annettiin ymmärtää olevan uhattuna, mikäli translakia ei pikaisesti uudistettaisi. Se, että kansalaistoimijat kuitenkin ylipäänsä tarttuivat tähän nationalistiseen lähestymiseen, kertoo sen hegemonisesta asemasta, jota kriittiset äänet eivät ole onnistuneet
horjuttamaan.
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5 VASTAPUHETTA JA HANKALIA HILJAISUUKSIA

Analyysini kolmannessa ja viimeisessä luvussa palaan aiemmin paikantamiini polkuihin
ja pohdin keskustelun herättämää vastapuhetta ja niitä hiljaisuuksia, joita tutkimaani kansalaistoimintaan liittyi. Vastapuheen aktivoitumisen voidaan nähdä johtuvan siitä, että
avioliittolain ja translain uudistuksia ylipäänsä vaadittiin. Vastapuheessa otettiin kantaa
joihinkin paikantamiini polkuihin kansalaistoimijoiden työssä. Tarkastelenkin myös sitä,
kuinka polkuja yritettiin ottaa haltuun, haastaa tai sivuuttaa. Samalla huomioin sen, millä
tavalla Tahdon2013-kampanjassa ja translakityössä näihin vastustaviin ääniin reagoitiin.
Tutkimalla vastapuhetta ja kansalaistoimijoiden suhdetta tähän puheeseen pystyn nostamaan esiin hiljaisuuksia, joista kenties kiinnostavimpana näyttäytyy hiljaisuus asianosaisten ryhmien sisäisistä erimielisyyksistä. Osoitan, että Tahdon2013-kampanjassa avioliiton
queerkritiikki jätettiin kampanjan ulkopuolelle. Kytken keskustelun muun muassa queerteoreetikko Michael Warnerin käyttämään käsitykseen ryhmän sisäisestä puhdistuksesta,
jonka myötä tietyt näkökulmat aktiivisesti siirrettiin syrjään avioliittolaista käydyssä keskustelussa. Translakiin puolestaan liittyi tutkimieni järjestöjen rinnalla konservatiivisempia kantoja. Analyysini tuokin sosiaalisten liikkeiden sisäistä moninaisuutta esiin tavalla,
jonka soisi nousevan esiin useammin sosiaalisten liikkeiden tutkimuksessa, jotta liikkeet
eivät näyttäydy monoliittisina vaan esimerkiksi niiden sisäiset valta-asemat ja neuvottelut
tulevat näkyviin. 78 Työssäni käy ilmi, että erimielisyydet jatkuvat senkin jälkeen, kun jokin
kanta on noussut liikkeen tavoitteeksi.
Jatkan hiljaisuuksien pohtimista lähestymällä kummankin tapauksen kautta sukupuolta ja
erityisesti sukupuolen moninaisuuden näkymistä tai näkymättömyyttä. Tämän jälkeen siirryn toisenlaiseen hiljaisuuteen, nimittäin siihen, joka liittyy edellisessä luvussa paikantamiini Suomi-kuvaan linkittyviin polkuihin. Hyödynnän Jasbir Puarin homonationalismin
teoretisointia, mutta en tyydy siihen, vaan kehitän rinnalle trans/nationalismin käsitteen,
joka mahdollistaa nationalismin ja transpolitiikan tarkastelun. Tarkastelen kansalaistoiminnan suhdetta suomalaisuuteen erotuksena muista kansallisuuksista sekä suomalaisuu-
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Esimerkiksi sosiaalisia liikkeitä ja kehystämistä tarkastelevassa tutkimuksessa huomioidaan ajoittain neuvottelun rooli kehyksien muodostumisessa, jolloin on mahdollista analysoida liikkeen sisällä olevia erilaisia
ääniä (Benford & Snow 2000).
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den kytköstä oletettuun valkoisuuteen. Näiden kautta pohdin sitä, mitä Suomen korostaminen mallimaana lhbti-politiikassa itseasiassa merkitsee ja mitä tai ketkä jäävät tällaisten
polkujen ulkopuolelle.

5.1 Vastapuheen paikkoja

Samaa sukupuolta olevien parien avioliiton kritiikki
Missä on valtaa ja hallintaa, siellä on myös vastarinnan mahdollisuus (Foucault
1998/1976). Tahdon2013-kampanja ei suinkaan ollut ainoa tutkimusajanjaksonani avioliittolain uudistuksesta käytyyn keskusteluun osallistunut taho. Kampanjan lisäksi keskustelua kävivät yritykset, kansalaiset, kansalaisjärjestöt, poliitikot sekä puolueet ja uskontokunnat, media ja populaarikulttuuriset tuotannot. Näistä nostan analyysiini kolme Tahdon2013-kampanjalle vastapuhetta tuottanutta tai sellaisen tuottajaksi määrittynyttä tahoa.
On oleellista nähdä yhtäältä, millä tavalla tätä vastapuhetta tuotettiin ja toisaalta, miten
Tahdon2013-kampanja siihen reagoi, jotta ymmärretään sitä laajempaa keskustelua, jota
avioliitosta käytiin – tai ainakin yritettiin käydä. Analysoimani vastapuheen edustajat ovat
Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Aito avioliitto -liike sekä suomalaiset queeraktivistit.
Liittämällä avioliiton tasa-arvoon, Tahdon2013-kampanja vakiinnutti Suomessa sitä kansainvälisen lhbti-liikkeen käsitystä, jonka mukaan samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeus on tasa-arvokysymys ja jopa tasa-arvoisen valtion mittari (Jungar & Peltonen 2016,
732). Tasa-arvon vastustaminen on hankalaa, ja erityisen haastavaa se on Suomessa, jossa
kaikkien oletetaan kannattavan tasa-arvoa sen nationalistisen konnotaation vuoksi (Holli
2012, 76–77). Kulkemalla tasa-arvoinen Suomi -polkua Tahdon2013-kampanja teki avioliitosta nationalistisen projektin.
Koska tasa-arvoa on lähes mahdotonta vastustaa itsessään, täytyi sen yhteys avioliittolain
uudistukseen kyseenalaistaa. Tähän vastapuheessa löytyi erilaisia keinoja. Kansalaisaloitetta vastustanut Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispa Samuel Salmi vei keskustelua kokonaan pois tasa-arvon alueelta. Salmi totesi, että hänelle ”kristillinen avioliittonäkemys ei kuitenkaan ole tasa-arvokysymys” (Kaleva 2014).
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Haastamalla Tahdon2013-kampanjan käyttämän polun piispa pyrki kansalaisaloitetta vastustaessaan välttämään tilanteen, jossa hän itse näyttäytyisi tasa-arvon vastustajana ja jopa
epäisänmaallisena kyseenalaistaessaan suomalaisen kansallisen identiteetin. Kuten Eeva
Luhtakallio (2007, 177) on todennut, on tasa-arvo-ongelman paljastuminen suomalaisessa
kontekstissa niin epäsuotavaa tasa-arvon hegemonisen aseman vuoksi, että ongelman
myöntämisen sijaan epätasa-arvoista kohtelua mieluummin selitetään jollakin muulla näkökulmalla, kuten pätevyydellä. Vastaavanlaisena ongelman kiertämisenä voidaan pitää
Salmen yritystä irrottaa tasa-arvon käsite keskustelusta. Samantyyppistä strategiaa käytti
esimerkiksi Yleisradio, kun sen uutis- ja ajankohtaisohjelmissa kiellettiin toimittajia käyttämästä tasa-arvoisen avioliittolain käsitettä. Perusteluissa todettiin, ettei käsitteen katsottu
olevan neutraali vaan poliittinen kannanotto79 – koska kuka voisi vastustaa tasa-arvoa?
Kirkon osallistuminen Suomessa käytyyn yhteiskunnalliseen keskusteluun homoseksuaalisuudesta ulottuu ainakin 1950–1960-luvuille (Jalovaara 2014; Järviö 2013). Tahdon2013-kampanjan ajaman kansalaisaloitteen yhteydessä kirkolle muodostui varsin näkyvä asema. Kuten olen artikkelissani ”Kirkko ja tasa-arvoinen avioliittolaki: Tahdon2013-kampanja ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kolme ääntä” osoittanut, antoi
esimerkiksi eduskunnan lakivaliokunta merkittävän roolin uskonnolle ja erityisesti Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle avioliittolakiin liittyvissä asiantuntijakuulemisissaan
(Järviö 2017, 214–215). Kaikista kuulluista asiantuntijoista yli 20 prosenttia edusti uskonnollista ääntä. 47 asiantuntijasta jopa kolmella oli tausta nimenomaan Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa. (LaVM 14/2014 vp.)
Tästä poikkeuksellisen näkyvästä asemasta huolimatta on todettava, että institutionaalisen
kirkon edustajat jakautuivat kolmeen varsin erilaiseen ryhmään keskustelussa avioliittolain
uudistuksesta. Virallisesti kirkko vastusti kansalaisaloitteen hyväksymistä, sillä sen avioliittonäkemyksen mukaan avioliitto oli miehen ja naisen välinen instituutio. Tätä ääntä
edusti enemmistö kirkon piispoista, mukaan lukien edellä mainittu Salmi. Virallisen kannan rinnalla oli kuitenkin äänekäs joukko avioliittolain uudistuksen kannattajia (Niemelä
2014, 77). Näiden joukossa oli mm. Helsingin evankelis-luterilaisen hiippakunnan silloinen piispa Irja Askola ja lukuisat papit ympäri Suomea (Askola 2014; Papit tasa-arvoisen
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Yleisradion uutis- ja ajankohtaispäällikkö Atte Jääskeläinen totesi käsitteen käytöstä Twitterissä: ”Emme

[YLE] ota kantaa lakiin käyttämällä nimeä, joka on suunniteltu luomaan positiivisia mielikuvia” (Jääskeläinen

2014).
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avioliittolain puolesta 2014). Kirkon kolmas ääni jätti kantansa epäselväksi suhteessa avioliittolain uudistukseen. Näin toimi muun muassa arkkipiispa Kari Mäkinen, joka keskittyi
pohtimaan mahdollisen lakiuudistuksen seuraamuksia kirkolle (Mäkinen 2014). Kannan
avoimeksi jättäminen kuitenkin tulkittiin uudistuksen kannattamiseksi (Järviö 2017, 217).
Institutionaalisen kirkon suhtautuminen kansalaisaloitteeseen oli moniääninen ja jopa ristiriitainen. Kirkkoa onkin hankala yksiselitteisesti nähdä uudistusta vastustaneena tai kannattaneena organisaationa, virallisesta kannasta huolimatta. Sen sijaan, että tätä poikkeuksellisen, jopa historiallisen vahvaa hajaantumista kirkon sisällä olisi hyödynnetty Tahdon2013-kampanjassa, pyrittiin uskonto ja kristinusko rajaamaan sen ulkopuolelle. Kampanja positioi uskonnon yleisesti ja kristinuskon erityisesti vastapuheeksi uudistukselle.
Ulossulkemista tehtiin vetoamalla siihen, että kansalaisaloitteella haluttiin vaikuttaa vain
siviilivihkimiseen. Tämä strategia mainittiin useaan otteeseen haastatteluissani.
Vaikka Tahdon2013-toimijoiden kerrottiin tavanneen sekä arkkipiispan että Helsingin
piispan kampanjan aikana ja vaikka kirkko tosiasiassa oli moniääninen suhteessa avioliittolain uudistukseen, näyttäytyivät uskonto ja nimenomaan kristinusko kansalaisaloitetta
vastustavana ja käsiteltävän aloitteen näkökulmasta epärelevanttina instituutiona niinä harvoina kertoina, kun aihe nostettiin esiin Tahdon2013-kampanjan omassa uutisoinnissa:
Tahdomme muistuttaa kansanedustajia, ettei aloite koske kirkollisvihkimistä, joten argumentit kristinuskosta eivät ole tässä yhteydessä perusteltuja
(Tahdon2013 20.2.2014).
Huoli siitä, että uskonnollisia ja kristittyjä ääniä käytettäisiin kansalaisaloitteen vastustamiseen näkyi kuitenkin myös haastatteluissani (Järviö 2017, 214). Niinpä Tahdon2013kampanjassa kyseenalaistettiin perusteluja, joissa liittämällä avioliitto kristinuskoon voitiin vastustaa samaa sukupuolta olevien parien avioliitto-oikeutta. Toteamalla, ettei kansalaisaloite koskenut kirkollisvihkimistä, pyrittiin osoittamaan, ettei kansalaisaloite vaikuttaisi kirkkoon, ja siirtämään tällaiset keskustelut syrjään. Toisaalta eräs haastateltavani oli
sitä mieltä, ettei kampanjalla ylipäänsä ollut valtuuksia käydä kirkkoon liittyvää keskustelua. Tämä olikin toinen tapa, jolla uskonnosta nousevaa argumentointia yritettiin siirtää
pois. Keino muistutti kansalaisaloitepolun tapaa vedota lain määrittämään yhteen asiaan
keskittymiseen, jonka avulla voitiin valita, minkälaisiin aiheisiin Tahdon2013-kampanjassa otettiin kantaa.
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Uskonnon tulkitseminen nimenomaan negatiivisena toisti sitä aiemmasta feministisestä
tutkimuksesta tuttua lähestymistä, jossa uskonto näyttäytyy joko sortavana tai täysin merkityksettömänä tekijänä. Tällaista uskontoja yksinkertaistavaa tulkintaa esimerkiksi naisten asemaa tarkastelevassa tutkimuksessa ovat kritisoineet useat feministiset uskonnontutkijat, jotka ovat vaatineet monipuolisempaa ymmärrystä uskonnon vaikutuksesta niin yhteiskunnassa kuin yksilön elämässä ilman, että uskontojen naisia sortavien rakenteiden
analyysi katoaa (Mahmood 2005; Vuola 2015; Ahonen & Vuola 2015; Kupari & Tuomaala
2015).
Myös lhbti-politiikkaa analysoivassa tutkimuksessa uskonnon analyysi on jäänyt varsin
yksipuoliseksi. Esimerkiksi Kelly Kollman arvioi vuonna 2007 julkaisemassaan artikkelissa, että uskonnolla oli merkittävä vaikutus siihen, miten eri Euroopan maat suhtautuvat
lisääntyneeseen kansainväliseen paineeseen säätää samaa sukupuolta olevien parien parisuhteet tunnustavaa lainsäädäntöä. Analyysissaan Kollman nosti esiin muun muassa protestanttisen ja katolisen perinteen mukanaan tuomat erot sekä uskonnollisen aktiivisuuden
vaikutukset lainsäädännön kehitykseen (Kollman 2007, 354). Kaksi vuotta myöhemmin
uskonto ei enää näyttäytynyt merkittävänä Kollmanin analyysissa (Kollman 2009, 44).
Tässä vaiheessa yhä useampi maa oli uusinut avo- tai avioliittoja säätelevää lainsäädäntöään tai säätänyt erillisen parisuhdelain, eivätkä valtiot enää olleet yksinkertaisesti jaettavissa uskonnon perusteella.
Kollman nosti siis uskonnon esiin selittävänä tekijänä silloin, kun tutkittavilla mailla oli
eri uskonnollinen profiili, mutta jätti sen huomiotta, kun kaksi uskonnon näkökulmasta
varsin samankaltaista maata etenivät eri suuntiin lainsäädännössään. Tahdon2013-kampanjan aikana käyty keskustelu kuitenkin osoittaa, että uskonnon, tässä tapauksessa kristinuskon, tarkastelu edellyttää reflektoivampaa ja syvällisempää analyysia, jossa uskonto
ei näyttäydy vain hyvänä tai pahana tai merkityksellisenä tai merkityksettömänä. Siinä,
missä naisten asemaa tarkasteleva tutkimus kaipaa monipuolisempaa otetta uskonnon tutkimiseen, väitän, että samaa kaipaa myös lhbti-liikkeen tutkimus.
Toinen tarkastelemani avioliittolakikeskustelun vastapuheen edustaja oli Aito avioliitto liike ja sen ajama kansalaisaloite avioliiton säilyttämiseksi vain miehen ja naisen välisenä
liittona. Aito avioliitto on osa kansainvälistä konservatiivista liikehdintää, joka pyrkii vahvistamaan heteronormatiivista ydinperhemallia, haluaa palauttaa ja tukea essentialistisia
sukupuolirooleja sekä vastustaa avioliiton avaamista muille kuin nais–mies-pareille (ks.
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Kuhar & Paternotte 2017a).80 Suomalainen Aito avioliitto -liike vastasi esimerkiksi laajan
eurooppalaisen Äiti, Isä ja Lapset (Mum, dad, kids) -kansalaisaloitteen nimien keräämisestä Suomessa. Aloitteen tavoitteena oli perheen määrittäminen heteroseksuaalisuuden
kautta, mutta se ei onnistunut saamaan nimiä kokoon määräaikaan mennessä.81
Aito avioliitto käynnisti maaliskuussa 2015 kannatusilmoitusten keräämisen myös omalle
kansalaisaloitteelleen nimeltä ”Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta” (KAA 2/2016 vp). Aloite sai kokoon runsaat 100 000 kannatusilmoitusta, mikä on
suuri määrä suomalaiselle kansalaisaloitteelle, vaikka Tahdon2013-kampanja keräsikin
vielä 60 000 allekirjoitusta enemmän. Kannatus osoitti avioliiton olevan edelleen merkittävä keskustelunaihe huolimatta siitä, että eduskunta oli jo päätöksellään hyväksynyt Tahdon2013-kampanjan aloitteen.
Aito avioliitto -liikkeen ajama kansalaisaloite oli eräänlainen vasta-aloite, kuten totesin jo
luvussa 3.2. Toisin kuin piispa Salmi, joka yritti sivuuttaa tasa-arvosta kumpuavan argumentaation, Aito avioliitto -liikkeessä pyrittiin ottamaan haltuun tasa-arvoinen Suomi polun tasa-arvopuhe. Jo aloitteen nimessä painotettiin aitoa tasa-arvoa erotuksena Tahdon2013-kampanjan näin ollen epäaidoksi, virheelliseksi tai jopa valheelliseksi määrittyneestä tasa-arvokäsityksestä. Tahdon2013-kampanjan tasa-arvoon tukeutuva argumentaatio pyrittiin purkamaan toteamalla edelleen, että ”(t)asa-arvoisena harhaanjohtavasti markkinoitu avioliittolaki on siis tosiasiassa mielivaltaisen syrjivä.”
Mielivaltaisena syrjintänä Aito avioliiton edustajat pitivät esimerkiksi polyamorististen
suhteiden jättämistä tasa-arvon käsitteen ulkopuolelle, mikäli tasa-arvoisen avioliittolain
määritelmäksi nostettaisiin rakkaus, kuten Tahdon2013-kampanja oli tehnyt (KAA 2/2016

80
Robert Kuharin ja David Patternotten toimittamassa teoksessa on tarkasteltu nk. anti-gender-ideologiaa,
Euroopan eri osissa. Kirjottajat liittävät tähän toimintaan sukupuolentutkimuksen vastustamisen, poststrukturalistisen ja anti-essentialistisen sukupuolikäsityksen vastustamisen sekä hyökkäykset naisten ja
lhbti-liikkeen oikeuksia vastaan (Kuhar & Patternotete 2017b, 5).
81
Eurooppalaisella kansalaisaloitteella voi ehdottaa Euroopan komissiota edistämään sellaista lainsäädäntöä, joka kuuluu Euroopan unionin toimivaltaan. Eurooppalaisen kansalaisaloitteen tulee saada kokoon vähintään miljoona allekirjoitusta vuoden sisällä. Lisäksi nämä allekirjoitukset tulee kerätä varsin laajasti ympäri EU:ta. (European Comission: Basic Facts; European Comission: Minimum number of signatories per
member state.) Aito avioliitto -liikkeen ajamasta eurooppalaisesta kansalaisaloiteesta Äiti, Isä ja Lapset
(Mum, Dad & Kids) oli pidemmän aikaa liikkeellä ristiriitaista tietoa siitä, ehtikö aloite saada miljoona nimeä
kokoon tavoiteajassa ja olivatko nimet jakautuneet minivaatimusten mukaisesti eri jäsenvaltioihin. Euroopan oikeusasiamies kuitenkin vahvisti lokakuussa 2017 Euroopan komission tulkinnan siitä, etteivät kriteerit
nimien keräämiseksi täyttyneet määräaikaan mennessä. (European Comission ECI(2015)000006; European
Ombudsman 1086/2017/PMC.)
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vp). Sen sijaan Aito avioliitto -liikkeen tasa-arvokäsitteessä tukeuduttiin luonnollistettuun
hetero- ja cis-normatiiviseen sukupuolieroon. Kansalaisaloitteessa todettiin, että koska jokainen henkilö on mies tai nainen, ei heteroseksuaalisuuteen perustuva avioliitto syrji vaan
on tosiasiassa tasa-arvoinen ja kaikkien saavutettavissa.82 Muunsukupuolisten olemassaoloa ei tunnistettu.
Aito avioliitto poikkesi edellä esiin tuomastani vastapuheesta, jossa tasa-arvo yritettiin
piispa Salmen tavoin eristää avioliittolakikeskustelusta. Sen sijaan Aito avioliitto rajasi
tasa-arvon merkityksen sitomalla sen heterocis-normatiiviseen sukupuolieroon sekä toisaalta lapsen etuun:
Tämän kansalaisaloitteen tarkoitus on säilyttää avioliitto vain miehen ja naisen välisenä, aidosti tasa-arvoisena avioliittona sekä suojella lapsen lähtökohtainen ihmisoikeus: oikeus isään ja äitiin. (– –) Avioliittolain sukupuoliedellytys perustuu sille tosiasialle, että lisääntyminen riippuu miehestä ja naisesta ja sille todellisuudelle, että miehet ja naiset täydentävät toisiaan sekä
sille, että lapset tarvitsevat ehyessä ja kestävässä suhteessa elävää isää ja äitiä. (KAA 2/2016 vp.)
Lapset ja heidän oikeutensa biologisiin vanhempiin olivat Aito avioliiton keskeisiä argumentteja. Aidossa tasa-arvossa heteroseksuaalisuus ja lasten etu kietoutuivat toisiinsa. Ainoastaan heteroseksuaalisen avioliittoinstituution säilyttämisellä voitiin vasta-aloitteen tekijöiden mukaan turvata lapsen oikeus isään ja äitiin.
Myös Tahdon2013-kampanjan kansalaisaloitteen virallisessa tekstissä nostettiin esiin lasten etu. Ero lapsen edun käsittelyyn Aito avioliitton argumentoinnissa oli kuitenkin huomattava. Siinä, missä lapsen etu heteronormatiivisen ydinperheen kautta oli Aito avioliiton
kenties keskeisin lähestymistapa, eivät lapset ja toisaalta esimerkiksi sateenkaariperheet
juurikaan näkyneet Tahdon2013-kampanjan sosiaalisessa mediassa tai verkkosivuilla julkaistuissa teksteissä. Kumpikin kansalaisaloite siis korosti lapsen etua kansalaisaloiteteksteissään, mutta ainoastaan Aito avioliitto tukeutui siihen myös laajemmassa vaikuttamistyössä. Lapset nostettiin esimerkiksi liikkeen edustajan pitämän puheenvuoron ensisi-

82
”Oikeudellinen tasa-arvo toteutuu nykyisen vielä voimassa olevassa avioliittolaissa, koska laissa oleva
mies ja nainen -sukupuoliedellytys ei ole mielivaltainen eikä siten syrjivä. Jokainen suomalainen, joka täyttää avioliiton edellytykset, voi liiton solmia yhtäläisillä ehdoilla jo nyt.” (KAA 2/2016 vp.)
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jaiseksi perusteluksi oikeusministeriön seminaarissa toteamalla, että ”nykyinen avioliittolaki on ihmisoikeuksien mukainen. Sen sijaan uusi avioliittolaki loukkaa lapsen ihmisoikeuksia” (Aito avioliitto 4.2.2016).
Tahdon2013-kampanjan keinona vastata vastakampanjaan oli olla lähes täysin reagoimatta
siihen. Ainoa uuteen kansalaisaloitteeseen viittaava teksti julkaistiin Tahdon2013-kampanjan sivulla heinäkuussa 2015, kun Aito avioliitto -liike kertoi saavuttaneensa 50 000
kannatusilmoituksen rajan. Tämän ainoan tekstin perusteella vaikuttaa siltä, että Aito avioliitto ehti kuitenkin vaikuttaa käytyyn keskusteluun avioliitosta. Tiedotteessaan Tahdon2013-kampanja muutti hieman lähestymistapaansa liittämällä avioliittolain uudistuksen nimenomaan perheoikeuksiin ja mainitsemalla eksplisiittisesti sateenkaariperheet
(Tahdon2013 19.7.2015). Perheoikeuden käsitettä ei löytynyt aineistoni yhdestäkään toisesta tekstistä eikä sateenkaariperheitä mainittu yhdessään muussa Tahdon2013-kampanjan uutisessa tai blogissa vuosien 2012–2015 välillä.
Aito avioliitto -aloitteeseen liittynyttä reagoimattomuus ja toisaalta Tahdon2013-kampanjan ainoaa aiheesta verkkosivuilla julkaistua tekstiä voidaan lähestyä kampanjaan omaksutun harkitun suunnitelmallisuuden ja tarkan viestinnällisen ohjauksen kautta, jota käsittelin aiemmin luvussa 4.1. Tahdon2013-kampanjan viestintäohjeistuksessa oli korostettu
iloa ja positiivisuutta, minkä voidaan tulkita ennakoineen tilannetta, jossa homoseksuaalisuudesta tai avioliittoinstituution muuttamisesta puhuminen vetäisi puoleensa vastapuhetta, jopa vihapuhetta. Tällaisesta provosoituminen haluttiin estää, ja Aito avioliitto voidaan laskea juuri tämän tyyppiseksi vastapuheeksi.
Positiivisen ja asiallisen vaikuttamisen merkitys Tahdon2013-kampanjassa oli suuri ja valitut keinot olivat määrittäneet kampanjan yhteydessä tehtyä kansalaisvaikuttamista alusta
lähtien. Haastateltavanikin korostivat tätä toistuvasti käymissämme keskusteluissa. Lähestymistavasta ei luovuttu edes vasta-aloitteen kohdalla. Jopa ainoassa Aito avioliittoon liittyvässä uutisessaan Tahdon2013-kampanja peräänkuulutti ”arvokasta keskustelua ja ihmisoikeuksien kunnioittamista” (Tahdon2013 19.7.2015). Keskustelun ohjaamista tietyn
sävyiseksi voitiinkin pitää uskottavana, koska Tahdon2013-kampanja oli edellyttänyt tätä
myös omilta toimijoiltaan läpi kansalaisaloitekampanjan.
Tahdon2013-kampanja erottautui sellaisesta kansalaistoiminnan perinteestä, jossa seksuaali- tai sukupuolipolitiikkaa käsiteltäisiin negatiivisten tunteiden tai mielikuvien kautta.
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Kolmas paikantamani Tahdon2013-kampanjaan kohdistunut vastapuhe kytkeytyykin nimenomaan tähän puheen kontrollointiin, positiivisuuden ja ilon korostamiseen ja näiden
myötä avioliiton feministisen queerkritiikin ulossulkemiseen.
Queerteoreetikot ovat vuosikausia kyseenalaistaneet avioliiton asemaa homo- ja lesboliikkeen tavoitteena sen normalisaatioon ja assimilaatioon johtavien vaikutusten vuoksi (esim.
Duggan 2002; 2004; Kuosmanen 2007, 8–9; Lähteenmäki 2013, 41–46; Warner 1999;
Conrad 2010). Aiheesta on myös kiistelty asianosaisten kesken (Bernstein & Taylor 2013).
Teoreetikot ovat muun muassa kritisoineet avioliiton kuvaamista epäpoliittisena tasa-arvokysymyksenä, kuten esimerkiksi José Esteban Muñoz kirjoittaessaan:
Pragmaattinen homopolitiikka esitellään rationaalisena ja toteuttamiskelpoisempana [kuin utopistisempana pidetty queerpolitiikka, NJ]. Tällainen politiikka ja sen kannattajat yrittävät usein antaa ymmärtää, etteivät he ole ideologisia, ja kuitenkin he ovat äärimmäisen ideologisia ja edustavat kuihtunutta
ideologista instituutiota, jota kutsutaan avioliitoksi. (Muñoz 2009, 32, suomennos kirjoittajan.)
Suomalaisessa keskustelussa avioliiton queerkritiikkiä Tahdon2013-kampanjan yhteydessä toi esiin queerfeministinen Pinkkimusta-ryhmä. Vuoden 2014 Helsinki Pride -kulkueessa ryhmän edustajat esimerkiksi kantoivat Tahdon2013-ympyrälogoa muistuttavia
kylttejä, jossa ympyrän sisään oli kampanjan Tahdon voimalla! -iskulauseen sijaan kirjoitettu ”Tahdon vain panna!”. Vuosien 2013 ja 2014 Helsinki Pride -tapahtumien yhteydessä
julkaistussa tekstissä ryhmän edustajat puolestaan totesivat: ”Me emme halua mennä naimisiin päästäksemme osaksi keskiluokkaista unelmaa.” (Pinkkimusta 2013; 2014). Avioliitto linkitettiin luokkaan ja sen nähtiin edustavan vain hyvin tiukasti määriteltyä parisuhdemuotoa, jonka ulkopuolle jäi muun muassa ”paneminen”, kuten aktivistit antoivat ymmärtää. Vuonna 2015, jolloin uusi avioliittolaki oli jo saanut tasavallan presidentin sinetöivän allekirjoituksen, ryhmä kirjoitti:
Tämän päivän Suomessa Pride-kulkue marssii poliisin turvaamana. Homot
saavat mennä naimisiin ja transsukupuolisten on toisinaan mahdollista korjata juridinen sukupuolensa, mutta samaan aikaan virkamies voi leiman iskulla kieltää turvapaikan seksuaalipakolaiselta ja vartija häätää pulloja keräävän romanin pois ”kaikille avoimesta” Pride puistojuhlasta. (Pinkkimusta
2015.)
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Queerfeministinen Pinkkimusta-ryhmä painotti teksteissään, ettei avioliitto ollut riittävä
tavoite tai tavoiteltavaa ylipäänsä, mikäli tämä tarkoitti kapitalistisen yhteiskunnan tukemista, keskiluokkaistumista ja huomion pois siirtämistä esimerkiksi rasismista (myös Saarikoski A 2013). Avioliitto määriteltiin eksklusiiviseksi instituutioksi, joka vei katseen pois
muista sortavista rakenteista.83
Kritiikillään suomalaiset queeraktivistit kiinnittyivät paljon laajempaan queeraktivistien ja
-teoreetikoiden käymään keskusteluun assimilaatioon pyrkivän seksuaali- ja sukupuolipolitiikan ongelmista, joka uhkaa muovata heteronormista poikkeavat subjektit osaksi vallitsevia normatiivisia käytäntöjä sen sijaan, että näitä pakottavia normeja murrettaisiin. Pinkkimusta-ryhmä yritti viedä keskustelua normalisoivasta avioliitosta takaisin kysymyksiin
seksuaalisuuden vapautuksesta ironisoimalla brändätyn kansalaisaloitekampanjan iskulausetta sekä laajentamalla yksinomaa hegemoniseen valkoiseen keskiluokkaiseen homoseksuaaliin subjektiin keskittyvää näkökulmaa kohti intersektionaalisempaa seksuaali- ja sukupuolipolitiikkaa.
Queeraktivismissa käytetyn parodian, ironian ja teatraalisuuden tarkoitus on provosoida ja
näin kritisoida ja paljastaa sorron mekanismeja (Butler 1993, 233). Tahdon2013-kampanja
lainasi näitä keinoja olemalla mukana järjestämässä suuteluperformanssia Helsingissä.84
Suutelu näyttäytyi kuitenkin varsin viattomana ja epäprovokatiivisena queeraktivistien
seksiin viittavan Tahdon vain panna! -kyltin rinnalla. Kriittinen poliittinen toiminta olisikin ollut vastoin kampanjan asialliseksi rakennettua linjaa.
Asiallisuus ja lainkuuliaisuus nivoutuvat seksuaalisuuden teoretisoinnissa käsiteltyyn kunniallisuuden politiikkaan ja käsitykseen kunniallisesta seksuaalisesta kansalaisesta (Cossman 2007; Bell & Binnie 2000). Edellyttämällä hyvien tapojen tai lainsäädännön noudattamista – lainsäädännön, joka samaan aikaan sortaa hetero- ja cis-normien ulkopuolelle

83

Huoli siitä, että keskustelut seksuaalipolitiikasta tai seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksista kiteytyisivät Tahdon2013-kampanjan myötä ainoastaan kysymykseen avioliitosta, jaettiin suomalaisen
queerfeministisen liikkeen lisäksi kenties hieman yllättäen erityisesti Setassa. Seta on usein ollut suomalaisen queerkritiikin kohteena edustaen sitä lesbo- ja homoliikettä, jota queeraktivismi nousi kritisoimaan
(Kuosmanen 2007, 3–4). Toisin kuin Pinkkimusta-ryhmä, Seta kannatti aktiivisesti avioliittolakiuudistusta
ajavan kansalaisaloitteen läpimenoa. Järjestö kuitenkin jakoi käsityksen siitä, ettei avioliittolakikeskustelu
saa viedä huomiota kaikelta muulta seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuteen liittyvältä sorrolta
(esim. S 30.11.2014). Seta ei käsitellyt queerfeministien tapaan rasismia tai köyhyttä, mutta nosti kansalaisaloitteen rinnalla useaan otteeseen esiin esimerkiksi translain uusimisen (esim. ST ym. 13.12.2013).
84
Niin sanotun pusu-flashmobin järjestivät Tahdon2013-kampanja ja IMAGE-lehti Ateneumin edessä toukokuussa 2013.
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asettuvia subjekteja – kansalaistoimijat ja aktivistit joutuivat tilanteeseen, jossa kansalaisuuden ja normatiivisen seksuaalisuuden käsitysten murtaminen tehtiin hankalaksi, koska
se olisi pitänyt kietoa ilosanomaan (Bell & Binnie 2000, 30).
Tahdon2013-kampanjan pyrkimys välttää hankalaksi leimautumista voidaan ymmärtää
sen kautta, että esimerkiksi tasa-arvoa tavoittelevien feministiaktivistien vaatimuksia on
kyseenalaistettu syyttämällä feministejä nimenomaan liiallisesta radikaaliudesta, huumorintajuttomuudesta ja ilonpilaamisesta (Holli 2012, 74). Tällä voidaan sivuuttaa feministien vaatimuksia, mutta se myös ohjaa toimijoita korostamaan helpommin lähestyttävää
iloa. Negatiivisten tunteiden ulossulkeminen näyttäytyy kuitenkin ongelmallisena, kun sitä
tarkastelee queerteoreettisten keskustelujen kautta.
Esimerkiksi häpeää teoretisoineen Eve Kosofsky Sedgwickin (1993) mukaan yksilöt ja
ryhmät luovat häpeän pohjalta toimintaa, nautintoa ja vastarintaa ymmärtäessään oman
identiteettinsä nimenomaan häpeän ja erottautumisen kautta. Anu Koivunen tulkitsee
Sedgwickin ajattelua niin, että häpeä tuo queerille sen poliittisen potentiaalin (Koivunen
2013, 21). Koivusen mukaan ilonpilaaminen onkin osa feminististä kritiikkiä (Koivunen
2014; Ahmed 2010; 2017). Feministisen ajattelun on kyettävä kysymään ikäviä kysymyksiä vallasta, vaikka se voi tuntua negatiiviselta tai epämukavalta. Juuri epämukavuus nähdäkseni paljastaa vallitsevia normatiivisia ja hegemonisia käytäntöjä, joista mieluummin
vaiettaisiin.
Tahdon2013-kampanja liittyi homo- ja lesboliikkeen hyödyntämään, queerajattelijoiden
kritiikkiä osakseen saaneeseen vaikuttamisperinteeseen, jossa ylpeys (pride) ja ilo peittää
allensa häpeän ja sorron. Kieltämällä muunlaisen toiminnan ja ilmaisun, kampanjasta suljettiin pois äänet, jotka eivät olisi kyenneet mukautumaan sen tavoitteisiin tai vaikuttamiskeinoihin. Sosiologi Erwin Goffmania lainaten Michael Warner (1999) on kutsunut tällaista homo- ja lesboliikkeen harjoittamaa toimintaa ryhmän sisäiseksi puhdistukseksi (ingroup purification), jossa toisinajattelijat jätetään toiminnan ulkopuolelle.
Ryhmän sisäinen puhdistus ei välttämättä tapahdu eksplisiittisesti esimerkiksi kieltämällä
osallistumista järjestöjen tai aktivistiryhmien tapaamisiin, vaan muun muassa liikkeiden
tai kampanjoiden sisäisellä homonormatiivisuudella, joka ei kyseenalaista hegemonisen
heteronormin oletuksia tai instituutioita vaan pyrkii pääsemään niistä osalliseksi. Jopa osa
haastattelemani Tahdon2013-kampanjan ohjausryhmän jäsenistä kertoi suhtautuvansa
kriittisesti avioliittoinstituutioon:
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Ihan henkilökohtaisella tasolla tulin siihen tulokseen, että en mä välttämättä
avioliittoa instituutiona itse kannata ollenkaan. Ja se on musta tosi eriskummallinen. Ajatellaan, että sulla on valtio siinä sun suhteessa kolmantena osapuolena. Ja yleisesti just avioliiton historia ja se kaikki on tosi kyseenalaista.
Mutta sitten mun lähtökohta on ollut se, että näissä vallitsevissa olosuhteissa
se lainsäädäntö pitää olla kaikille yhdenvertainen.
Siitä huolimatta, että haastateltavani ei omien sanojensa mukaan kannattanut avioliittoinstituutiota, oli ”vallitsevissa olosuhteissa” kuitenkin ajettava avioliittolain laajentamista.
Vaikka avioliittoon suhtauduttiin epäilevästi jopa Tahdon2013-kampanjan ydinryhmässä,
ei tämä näkökulma tullut millään tavoin ilmi sen viestinnässä. Ryhmän sisäinen puhdistus
ei siis tarkoittanut yksinkertaisesti tiettyjen ryhmien tai ihmisten pois jäämistä, vaan kyse
oli tiettyjen näkökulmien ja diskurssien hiljentämisestä.
Analyysini osoittaa queerkriittisen vastapuheen olleen käynnissä Tahdon2013-kampanjan
aikana. Osa kampanjan keskeisistä tekijöistä jopa henkilökohtaisesti kyseenalaisti avioliittoinstituution tarpeellisuutta, mutta kampanjaan kohdistunut paine ja sen kautta toimijoiden hallinta selkeyteen, asiallisuuteen, iloon ja positiivisuuteen johti ryhmän sisäiseen puhdistukseen ja queerkritiikin sivuuttamiseen.
Queerkritiikistä hiljeneminen tai sen hiljentäminen loi vaikutelman, että kaikki lhbti-liikkeeseen tavalla tai toisella kuuluvat henkilöt olisivat yhdessä seisseet Tahdon2013-kampanjan tavoitteiden takana. Kun ilmaisemisen ehtona vaadittiin iloa ja positiivisuutta, hävisivät tähän hankalasti istuvat seksuaalipoliittisen liikkeen erilaiset äänet tai niin sanottu
queer näkyvistä (ks. Ahmed 2010, 112). Kansalaisaloitteeseen kohdistuneesta kritiikistä
Tahdon2013-kampanjassa huomioitiin julkisesti – ja silloinkin vain lyhyesti – ainoastaan
se, jossa avioliitto haluttiin säilyttää olemassa olevassa muodossaan naisen ja miehen välisenä instituutiona. Vetoamalla toistuvasti siviilivihkimiseen annettiin ymmärtää kristillisten tahojen olevan erityisesti vastapuheen edustajia (esim. Tahdon2013 6.9.2013; Tahdon2013 25.6.2014). Näin toimiessaan kansalaisaloitteen vastustaminen näyttäytyi Tahdon2013-kampanjan lausunnoissa ainoastaan kristittynä arvokonservatiivisuutena ja tasaarvon vastaisuutena.
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Tasa-arvon kannattajat ja translain vastustajat
Kuten avioliittolaista, myös translaista käytyyn keskusteluun osallistui tutkimieni järjestöjen lisäksi muitakin tahoja. Translaki on osa laajempaa, yhä näkyvämpää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä käytyä poliittista keskustelua, mutta toisaalta on tärkeä pitää mielessä se, että esimerkiksi homoseksuaalisuus ja transihmisyys eroavat monin tavoin toisistaan. Myös niiden kohtaama vastapuhe voi poiketa jopa samanaikaisissa ja samalla alueella
käydyissä keskusteluissa, kuten seuraavaksi tuon esiin.
Kirjainyhdistelmien ja sateenvarjokäsitteiden hyödyllisyyden rinnalla translain analyysini
osoittaakin sen, ettei transpolitiikkaa ole tutkittu tarpeeksi omana kysymyksenään vaan se
on niputettu kenties vailla problematisointia osaksi laajaa lhbti-politiikan tutkimusta.
Translain vastustamiseen liittyy kuitenkin piiloon jääviä piirteitä, jollaisia en ole havainnut
Tahdon2013-kampanjaa analysoidessani. Siinä kaikki edellä esiin tuomieni vastapuheiden
paikat olivat varsin julkisia ja niiden tavoitteena myös oli esiin pääseminen.
David Paternotte ja Manon Tremblay (2015) kirjoittavat seksuaaliseen suuntautumiseen ja
sukupuolen moninaisuuteen keskittyneisiin liikkeisiin kohdistuneen niin vastustusta ulkopuolelta kuin erimielisyyttä sisältäpäin. Liikkeen sisäinen muutos ja erot ovat myös kontekstisidonnaisia (esim. Plummer 2015). Tämän moninaisuuden toteaminen ei kuitenkaan
ole poikinut tarpeeksi kriittistä tarkastelua siitä, miten eri tavoin homoseksuaalisuus ja
transihmisyys asettuvat suhteessa cis-normatiivisiin rakenteisiin ja minkälaisiin eroihin
tämä johtaa sosiaalisten liikkeiden kannalta. Homo–hetero-dikotomia nimittäin rakentuu
käsitykselle ensisijaisesti kahdesta sukupuolesta. Homoseksuaalinen halu kohdistuu vallitsevan normin vastaisesti samaa sukupuolta olevaan henkilöön. Siinä, missä homoseksuaalisuus kyseenalaistaa heteronormin universaaliuden, astuu trans cis-normin ulkopuolelle
kyseenalaistaen vallitsevan sukupuolijärjestelmän ja sen normatiiviset tavat sukupuolittaa
subjekteja.
Tutkijoiden katse on viime vuosina kohdistunut pitkälti homoseksuaalisuuteen ja eritoten
samaa sukupuolta olevien parien parisuhteisiin. Politiikan tutkimuksen perinteessä onkin
rakennettu käsitystä lhbti-liikkeestä ja -politiikasta homoseksuaalisuuteen linkittyvien keskustelujen kautta. Näin tekee esimerkiksi Phillip M. Ayoub (2016), joka vertaillessaan
kymmeniä eurooppalaisia valtioita toisiinsa huomioi käytännössä vain homoseksuaalisuutta koskevia poliittisia kiistoja samalla, kun hän kuitenkin toistuvasti kirjoittaa lhbt-
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vähemmistöistä.85 Homoseksuaalisuuteen keskittyvien näkökulmien dominoivaa asemaa
kuvastaa myös teos LGBT Activism and the Making of Europe. A Rainbow Europe?
(Ayoub & Paternotte 2014), johon on sisällytetty ainoastaan yksi artikkeli transaktivismista, vaikka teoksen otsikko antaa ymmärtää sen tarkoituksen olevan nimenomaan sekä
seksuaaliseen suuntautumiseen että transpolitiikkaan liittyvän aktivismin tarkastelu.
Tutkijoiden keskittyessä homoseksuaalisuuteen mutta ulottaessa puheensa koskemaan laajaa lhbti-liikettä, seksuaali- ja sukupuolipoliittisen liikkeen moninaisuuden ymmärtäminen
kaventuu. Vaikka nykyinen lhbti-liikkeen tutkimus antaa paljon peilattavaa myös transliikkeen tutkimusta ajatellen, väitän, ettei siinä ole kyetty vielä riittävästi tarkastelemaan
niitä erilaisia vastustuksen muotoja, joita epänormatiiviseen seksuaalisuuteen ja sukupuoleen kohdistuu.
Tutkimuksen syventämisen tarve tulee esiin myös Suomessa, jossa käytiin ajallisesti samaan aikaa neuvotteluja sekä avioliittolain että translain uusimiseksi. Kuten koko Tahdon2013-kampanjan analyysissani olen pyrkinyt tuomaan ilmi, oli avioliittolakikeskustelu
historiallisen näkyvä ja samaa sukupuolta olevista pareista puhuttiin lähes kaikkialla. Useat
poliitikot ja poliittiset puolueet kannattivat äänekkäästi lain uudistamista, kuten myös
aiemmin tällaisten aiheiden ulkopuolella pysyneet tahot, kuten yritykset, jotka hyödynsivät
kansalaisaloitekampanjan saamaa positiivista julkisuutta. Myös aloitetta vastustaneet tahot
kävivät keskustelua julkisesti.
Tarkastelemalla laajemmin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä käytyä keskustelua paikannan transoikeuksien kohdalla piilotetuksi vastarinnaksi nimeämäni puheen. Samaan aikaan, kun yritykset, yksittäiset kansalaiset ja enemmistö kansanedustajista kannattivat
avioliittolain uudistamista, harva otti näkyvästi kantaa transihmisten asemaan Suomessa.
Liittolaisina Tahdon2013-kampanjan yhteydessä tasa-arvon tärkeyttä ja Suomen mallimaan asemaa korostaneet tahot eivät ulottaneet liittolaisuuttaan transihmisiin eikä Me tahdomme -sivuston kaltaisia helppoja osallistumiskeinoja toisaalta myöskään ollut tarjolla.
Hieman yllättäen piilotetuksi vastarinnaksi nimeämäni vastapuhe kuitenkin kävi ilmi Tahdon2013-kampanjaa koskevasta aineistostani, minkä vuoksi otankin esiin lainauksen haas-

85
Ayoub (2016, 233) vertaa eurooppalaisten maiden lainsäädäntöjä koskien muun muassa homoseksuaalisuuteen liittyviä viharikoksia, samaa sukupuolta olevien parien parisuhteen virallistamista sekä vanhemmuutta ja seksuaalisen suuntautumisen sisältymistä syrjinnän vastaiseen lainsäädäntöön.
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tattelusta, jonka tein kampanjan ohjausryhmässä toimineen henkilön kanssa. Keskustelussa haastateltavani kuvasi kansalaisaloitteen etenemistä eduskunnan lakivaliokunnassa
ja nosti esiin transihmiset:
Se oli siinä loppuvaiheessa [Tahdon2013-kampanjaa]. Kyllähän sen huomaa
jos joku alkaisi salapoliisityötä tekemään. Kun meillä oli tämä kansalaisaloite, joka kaatui lakivaliokunnan äänestyksessä. Siinähän me olimme valmistauduttu siihen. Me tiesimme, että se tulee kaatumaan niin nämä vähemmistöön jääneet kansanedustajat, eli niin sanotusti hyvikset, jättivät sitten
eriävän mielipiteen ja vastalauseen. Ja sen vastalauseen olimme me heidän
kanssaan tai me heille valmistelleet. Ja se oli alussa oikeastaan just saman
sisältöinen kuin tämä meidän kansalaisaloiteemme mutta vielä yksityiskohtaisempi.
Meillä oli vapaaehtoisia juristeja, jotka tekivät [vastalauseen eteen] työtä ja
oikeustieteen opiskelijoita, jotka tekivät [aloitteesta] vielä paremman ja vastasivat tiettyihin kysymyksiin. Nyt kun meillä oli [lakivaliokunnan] lausuntokierroksen takia kaikki taloudelliset vaikutusten arvioinnit me saatiin täydennettyä sitä.
Ja tota niin, sitten kävi niin, että… ää, no kyllä mä nyt kehtaan sanoa. Sosiaalidemokraattisen eduskuntaryhmän tietyt kansanedustajat – mä en tiedä
miksi – mutta [he] kokivat transkysymyksen vaikeaksi, tai heillä oli… Mä en
tiedä pelkäsivätkö he kansalaispalautetta, mut he eivät suostuneet allekirjoittamaan sitä tai äänestämään sen vastalauseen puolesta jos jää ne trans-sanat.
Joten me jouduimme hyvin pitkälle siivoamaan lakiesitystä, kun aikasemmin
siinä oli niinku moninaisemmin käsitelty.
[Avioliitto]laki saatiin kivasti niin, että siinä ei viitattu oikeastaan kehenkään
tai mihinkään [sukupuoleen], mutta mun sydäntä särki siinä vaiheessa kun
mä sanoin näille tietyille kansanedustajille, jotka sitä teki – ja en siis halua
heille mitään pahaa, koska he puskivat ja tekivät aivan yötä myöten töitä –
mutta olihan se nyt tosi kamalaa tajuta, että tämä laki menee läpi jos me otetaan tähän niinku mahdollisimman vähän sanoja trans tai transihmisiin viittauksia.
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Piilotettu vastarinta kuvastaa tässä tapauksessa tilannetta, jossa jokin taho on voinut toisaalla luoda kuvaa itsestään niin kutsuttujen lhbti-oikeuksien kannattajana. Käytännössä
saatetaan kuitenkin ajaa vain hyvin tietynlaisia hetero- ja cis-normatiivisia oikeuksia ja
joko aktiivisuudella tai passiivisuudella estetään radikaalimpaa muutosta toteutumasta
(Sexton 2010, 89).
Haastattelemani Tahdon2013-aktiivi kertoi yllä transihmisten liian näkyväksi koetun esiin
nostamisen tuottaneen kansalaisaloitteelle esteen, jota kampanjassa ei ollut osattu ennakoida. Lainauksessa hän kuvaa sitä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin liittyvää poliittista kamppailua, jota eduskunnassa käytiin vuoden 2014 aikana. Kannatusilmoitusten keräämisen jälkeen kansalaisaloite tasa-arvoisesta avioliittolaista oli luovutettu eduskuntaan,
jossa sen käsittely alkoi lakivaliokunnasta. Lakivaliokunta päätti äänestyksessään olla kannattamatta kansalaisaloitteen läpimenoa, minkä jälkeen valiokunnan vähemmistöön jääneet kansanedustajat jättivät aiheesta eriävän mielipiteen.
Haastateltavani kuvasi sitä, kuinka transkysymyksiin liittyvät sanat tai ylipäänsä viittaukset transihmisiin olisivat vaarantaneet eriävän mielipiteen saaman kannatuksen lakivaliokunnassa ja riskeeraanneet näin lakialoitteen etenemisen.86 Puheessa rakentui asetelma,
jossa kansanedustajien kanssa eri mieltä olevilla kansalaistoimijoilla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin siirtää transihmiset syrjään. Näin haastateltava myös siirsi vastuun pois kampanjaltaan sosiaalidemokraattisen puolueen poliitikoille.
Edellä oleva on osoitus siitä, etteivät näkyvästi julkisuudessa seksuaaliseen suuntautumiseen liittyviä tietynlaisia oikeuksia tukevat poliitikot välttämättä ole valmiita ajamaan
transoikeuksia politiikan kulissien takana silloinkaan, kun heille tarjotaan tähän mahdollisuus. Erityisen merkityksellisen tapauksesta teki se, että translain uudistusta työstettiin samanaikaisesti sosiaali- ja terveysministeriössä nimenomaan SDP:n ministeri Susanna Huovisen alaisuudessa. Vertailevassa tutkimuksessaan parisuhdelain käsittelystä eri Pohjoismaissa Jens Rydström on havainnut sosiaalidemokraattisen puolueen Suomessa olleen
2000-luvun alussa varsin jakautunut seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyvissä kysymyksissä – enemmän kuin vastaavat puolueet muissa Pohjoismaissa (Rydström 2011,
86

Tahdon2013-kampanjan kansalaisaloitteessa oli esitetty translain §2 muutosta niin, että sukupuolen juridisen vahvistamisen yhteydessä rekisteröity parisuhde muuttuisi ilman eri toimenpiteitä avioliitoksi.
Translain §1 asettamaa naimattomuusvaatimusta ei sen sijaan ehdotettu poistettavaksi. Kansanedustajien
vastalauseessa lakivaliokunnan kansanedustajat eivät ehdottaneet translain uusimista Tahdon2013-kampanjan kansalaisaloitteen mukaisesti vaan totesivat, että ”[v]astalauseen tarkoituksena kuitenkin on, että
hallitus valmistelee avioliittolain muutoksen edellyttämät muutokset muihin lakeihin”. (LaVM 14/2014 vp.)
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102). Vaikuttaakin siltä, ettei puolueen suhde ollut selkeytynyt ainakaan liittyen transihmisiin vielä 2010-luvulle tultaessakaan.
Transihmisten näkyvä asema avioliittolain yhteydessä ei tietenkään olisi tarkoittanut translain automaattista nousua eduskunnan käsittelyyn tai sen kokonaisuudistusta. Se olisi kuitenkin tuonut transkysymyksiä esiin ja voinut sitouttaa kansanedustajia aiheen edistämiseen. Piilotetun vastarinnan lisäksi transkysymykset saivat osakseen kuitenkin myös näkyvää ja auki kirjoitettua vastustusta puoluekentältä, johon valtiota kohti -polku oli translakityötä suunnannut.
Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa Amnesty pyysi eduskuntapuolueita määrittämään kantansa translain uudistamiseen. Puolueiden tuli ottaa kantaa kysymykseen ”Pitääkö Suomen
nykyistä translakia muuttaa niin, että se kunnioittaa transihmisten itsemääräämisoikeutta
ja turvaa heidän ihmisoikeuksiensa toteutumisen?”.
Järjestöissä vallitsevan puhetavan mukaisesti Amnesty tukeutui ihmisoikeuspolkuun. Tavoitteeksi myös määritettiin itsemääräämisoikeus eikä esimerkiksi lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen poisto. Kyselyn perusteella translain uusimista kannattivat Vihreä liitto,
Vasemmistoliitto, Suomen ruotsalainen kansanpuolue ja Suomen Sosiaalidemokraattinen
Puolue. Uusimista vastustivat Suomen Kristillisdemokraatit, Perussuomalaiset ja Kansallinen Kokoomus. Kokoomus kertoi vastustavansa uudistusta, koska:
Kokoomus on sitoutunut noudattamaan Suomea sitovia ihmisoikeussopimuksia. Kokoomus kannattaa sukupuolten välistä tasa-arvoa. Kokoomuksen
periaateohjelman mukaisesti Kokoomuksen tavoitteena on ihmisten välinen
tasa-arvo. (A 2015c.)
Vastauksessa todettiin ensimmäisenä, että puolue on sitoutunut noudattamaan Suomea sitovia ihmisoikeussopimuksia. Translain uusimisen annettiin näin ymmärtää olevan näiden
sopimusten ulkopuolella ja ihmisoikeuspolku kyseenalaistettiin translain kehyksenä. Kuten aiemmat tutkimukset olivat jo osoittaneet, ei ihmisoikeusongelmia nytkään tunnistettu
suomalaisiksi ongelmiksi (Jauhola & Kantola 2016). Samalla kokoomus korosti sukupuolten välistä tasa-arvoa. Tätä vahvistettiin toistamalla kokoomuksen periaateohjelman tavoitteenakin olevan ihmisten välinen tasa-arvo. Sukupuolten ja ihmisten välisen tasa-arvon ei
kuitenkaan katsottu edellyttävän itsemäärämisoikeuteen perustuvaa translakia.
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Kokoomuksen vastauksessa kyseenalaistettiin translakiuudistusta ajavien yksi tärkeimmistä näkökulmista eli ihmisoikeuspolku, joka linkitti keskustelun kansainvälisen translain
polkuun. Kansalaistoimijat eivät olleet saaneet vakuutettua puoluetta siitä, että translain
uusimatta jättäminen olisi sen paremmin tasa-arvon vastaista kuin ihmisoikeuskysymyskään. Kokoomus asettui kannassaan kristillisdemokraattien ja perussuomalaisten kanssa
samaan translain uusimista vastustavaan puhetapaan, jossa ihmisoikeuspolku sivuutettiin
toteamalla se virheelliseksi. Perussuomalaisten vastauksessa viitattiin olemassa olevaan
yhdenvertaisuuslakiin ja kristillisdemokraattien kannassa menneen hallituskauden tasa-arvolain uudistukseen, jossa sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun liittyvä syrjintäsuoja oli lisätty lakiin. Kristillisdemokraattisen puolueen vastauksessa myös todettiin,
ettei sukupuolenkorjauksesta ole eurooppalaista konsensusta. Kansalaistoimijat eivät siis
olleet kansainvälisen translain polusta huolimatta onnistuneet vakuuttamaan ainakaan
kaikkia poliittisia puolueita eurooppalaisen normin olemassaolosta, minkä vuoksi KD vetosikin laajaan harkintavaltaan asian sääntelyssä. Nostamalla esiin tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain puolueet antoivat ymmärtää tasa-arvon jo toteutuvan Suomessa, joten kansalaistoimijoiden ajama translain uudistus oli tarpeeton.
Lopuksi nostan translain uudistamisen vastustamisen osalta esiin transyhteisön sisältä nousevan vastapuheen. Siinä, missä queeraktivismin ääni voidaan nähdä Tahdon2013-kampanjaa radikaalimmaksi pyrkimykseksi purkaa sukupuolittuneita, seksualisoituneita, rodullistettuja ja luokkaan kytkeytyviä rakenteita, on suomalaisen transyhteisön sisällä ääniä,
jotka vaativat sukupuolen valtiollisen kontrolloinnin jatkamista ja kyseenalaistavat muut
kuin sukupuolibinäärien mukaiset sukupuoli-identiteetit. Esimerkiksi blogi ”Musta orkidea”, jonka anonyymina verkossa toimiva kirjoittaja kertoi itse läpikäyneensä sukupuolenkorjausprosessin, kirjoitti vastustavansa translain muutosta ”translain muutosta aivan ehdottomasti” (Musta orkidea 13.6.2017). Puolueiden pitäessä translakityön ihmisoikeuspolkua virheellisenä Suomessa jo toteutuvan tasa-arvon vuoksi, blogin kirjoittaja jopa käänsi
polun ja hyökkäsi sen avulla translakityötä vastaan:
Sen on kylläkin niin, että jos joku ihmisoikeuksia loukkaa, niin se on tämä
translakiuudistus. Syystä että se ei suhtaudu transsukupuolisuuteen riittävän
vakavasti. (Musta orkidea 13.6.2017.)
Kommentoimatta Suomen saamia kansainvälisiä huomautuksia kirjoittaja kääntää translakityössä kuljetun ihmisoikeuspolun koskemaan uudistusta itseään. Hän antaa ymmärtää
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uudistusta ajavien tahojen suhtautuvan liian kevyesti vakavaan aiheeseen. Kirjoittaja kertoi
sukupuolenkorjauksen olevan rankka kokemus, minkä vuoksi hän pitääkin korjaushoitojen
tiukkaa kontrollointia tärkeänä.
Musta orkidea -blogin kirjoittajan käsitys transihmisyydestä poikkeaa merkittävästi tutkimistani translakityötä tekevistä tahoista. Kirjoittaja esimerkiksi kritisoi lisääntymiskyvyttömyyden esiin nostamista, joka ei hänen mukaansa ole ongelma vaan ennemmin ”sivuseikka”. Toisessa kirjoituksessaan kirjoittaja puolestaan tarttui juridisen sukupuolen itsemäärämisoikeuteen esittäen idean lähes naurettavana (Musta orkidea 13.12.2014). Hän kuvaa transsukupuolisuutta sairautena ja erityisesti muunsukupuolisten osalta blogin kirjoitukset ovat jopa kuvattavissa transvihamielisiksi.87
Siinä, missä translakiuudistusta ajavien järjestöjen käsitykset istuvat queer- ja transtutkimuksesta nousevan pohdinnan osaksi, poikkeaa edellä kuvaamani uudistusta vastustava
puhe tästä merkittävällä tavalla. Vastaavanlaista ääntä translakikeskusteluun toi Yleisradiossa marraskuussa 2017 trans-teemaiseen ohjelmaan osallistunut henkilö, joka kertoi kokeneensa nuorena sukupuoliristiriitaa ja hakeutuneensa transhoitoihin saadakseen sieltä
helpotusta. Diagnoosista huolimatta henkilö ei läpikäynyt sukupuolenkorjausta vedoten
muun muassa oman kehonsa pienuuteen, joka ei voisi koskaan vastata sellaista mielikuvaa,
joka hänellä oli hyvästä miehestä. Tästä normatiivisesta mieskehosta haastateltava totesi,
että ”toki mies voi olla monenlainen, mutta hyvä mies ei voi ehkä olla ihan niin monenlainen” (Yle Perjantai 2017).
Sekä Musta orkidea -blogin ylläpitäjä että Ylen haastattelema sukupuolenkorjaukseen menemättä jättänyt haastateltava perustivat ajatuksensa binääriseen käsitykseen sukupuolesta.
Ylen haastattelema henkilö esimerkiksi totesi transsukupuolisuuden olevan ”juuri sitä, että
identifioituu siihen toiseen sukupuoleen”. Näin muut sukupuolen moninaisuuden variaatiot suljettiin pois. Sekä Musta orkidea -blogaaja että Ylen haastatelema henkilö asemoivat
itsensä konservatiivisiksi ja kumpikin vastusti avoimesti feministisiä tavoitteita, kuten käsityksiä patriarkaatista, ja sitä transaktivismia, jota olen tässä työssä tutkinut. Musta orkidea -blogin kirjoittajan teksteissä risteävät seksuaalisuuden ja sukupuolen lomassa myös
vahvasti nationalismiin ja rasismiin kytkeytyvät ja maahanmuuttoa vastustavat kirjoitukset

87

Kirjoittaja antaa useassa yhteydessä ymmärtää, että muut kuin binäärisiin sukupuoliin identifioituvat
transihmiset ovat mieleltään sairaita. Hän myös kehottaa välttämään henkilöitä, jotka eivät halua tulla sukupuolitetuksi joko mieheksi tai naiseksi. Toisaalta kirjoittaja painottaa kaikkien transihmisten olevan sairaita. (Musta orkidea 13.12.2014; 27.12.2014; 14.10.2015.)
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(esim. Musta orkidea 8.7.2017). Tällaiset äänet näyttävät tukevan oikeistolaista uuskonservatiivista retoriikkaa.
Oikeistopopulistisen politiikan nousu ja voimistuminen 2000-luvulla ja sen linkittyminen
antifeminismiin (esim. Palonen & Saresma 2017; Keskinen 2013) näkyy siis myös lhbtiyhteisössä. Tämä on tullut erityisen selkeästi esiin esimerkiksi Yhdysvaltain presidentti
Donald Trumpin tukijoihin lukeutuvan ja feminismiä sekä muslimien maahanmuuttoa vastustavan brittikolumnisti Milo Yiannopoulosin myötä ja Gays for Trump eli homot Trumpin puolesta -ryhmittymässä (www.gaysfortrump.org). Musta orkidea -blogikirjoittajan tavoin Yiannopoulos on omasta homoseksuaalisuudestaan huolimatta kuvannut homoutta
poikkeavuudeksi ja synniksi antamassaan haastattelussa (Church Militant 2017). Ei toki
ole mitään syytä olettaa, että seksuaalisuutensa tai sukupuolensa vuoksi marginalisoituihin
ryhmiin kuuluviin henkilöihin ei vaikuttaisi nationalismiin pohjaava rasismi ja niin kutsuttu anti-gender-ajattelu, jossa vastustetaan essentialistisen sukupuolidikotomian kyseenalaistavaa tieteellistä tietoa ja aktivismia (Kuhar & Paternotte 2017b). Päinvastoin vaikuttaa siltä, että tällaisia ääniä on löydettävissä myös Suomesta.
Transyhteisön sisältä nouseva translain uudistuksen vastustaminen ei näkynyt tutkimieni
järjestöjen tuottamassa aineistossa eikä sitä mainittu yhdessäkään tekemässäni haastattelussa. On epäselvää, kuinka tietoisia tutkimieni järjestöjen toimijat olivat tällaisen uuskonservatiivisen äänen olemassaolosta.88 Tutkimukseni perusteella ei voi arvioida tämän vastustuksen laajuutta, mutta työni kuitenkin osoittaa näiden kantojen olemassaolon. Merkittävä, joskin varsin hankalasti tutkittava ilmiö on puolestaan paikantamani piilotettu vastarinta. Piilotetun vastarinnan ongelmana onkin sen tapahtuminen julkisen keskustelun ulkopuolella, jossa se voi ilmetä joko aktiivisena transsyrjintänä tai passiivisena transoikeuksien ulossulkemisena poliittiselta agendalta. Kyseinen taho voi myös samaan aikaan julkisuudessa kertoa edistävänsä tasa-arvoa. Tämä vastarinnan muoto ei suurella todennäköisyydellä olisi tullut ilmi, mikäli olisin tukeutunut analyysissani ainoastaan järjestöjen tuottamiin uutisiin, kannanottoihin tai lausuntoihin. Sen sijaan esimerkiksi tutkimushaastattelussa oli mahdollista käsitellä aiheita, joita ei tuotu julkisuuteen.
Piilotettu vastarinta osoittaa, että tutkimuksessa on kyettävä huomioimaan seksuaaliseen
suuntautumiseen ja sukupuolen moninaisuuteen liittyvien poliittisten tavoitteiden ja näihin
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Tulin itse tietoiseksi näistä äänistä vasta haastattelujen tekemisen jälkeen, minkä vuoksi en voinut haastattelujen yhteydessä kysyä aiheesta.
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tavoitteisiin linkittyvän vastarinnan mahdolliset erot. Lhbti-liikkeen kohdalla osapuolet eivät jakaudu vain vastustajiin ja kannattajiin. Joukossa on myös niitä, jotka tietyissä tilanteissa tai tiettyjen subjektien kohdalla vastustavat ja toisissa tilanteissa kannattavat tasaarvon ja yhdenvertaisuuden edistymistä, sekä niitä toimijoita, joiden toiminnassa on mukana sekä vastustajia että kannattajia.

5.2 Transihmisyyden hankaluus suomalaisessa kansalaistoiminnassa

Sukupuolen moninaisuus Tahdon2013-kampanjan ulkopuolella
Tahdon2013-kampanjan lukuisia polkuja kulkien rakennettiin mielikuvaa avioliitosta
kaikkien asiana, joka kosketti koko Suomea. Tästä huolimatta monet subjektit jäivät näkymättömiin. Tarkastellessani avoliittoon liitettyä tasa-arvoa lähempää, väitän avioliittolain
uudistuksessa olleen kyse homonormatiivisesta normien liikahtamisesta heteronormatiivisuuden murtumisen sijaan. Tämä tulee ilmi, kun katse kiinnitetään seksuaalisuuden sijaan
sukupuolen moninaisuuteen.
Edellä käsittelin vastapuheen paikkoja niin Tahdon2013-kampanjan kuin translakityön
osalta. Kuten mainitsin, translakiin liittyi piilotettua vastapuhetta. Sen tuomisen esiin analyysissa tekee erityisen haasteelliseksi se, että aktiivisen, mutta piilossa tapahtuvan, toiminnan lisäksi kyse voi olla myös passiivisuudesta, kuten siitä, etteivät Tahdon2013-kampanjaa tukeneet yritykset ottaneet kantaa translakiin. Vaikka yrityksille ei ollut tarjolla Me
tahdomme -sivuston kaltaista helppoa tapaa tukea translakityötä, olisivat yritykset voineet
halutessaan pyrkiä oma-aloitteisesti jatkamaan Tahdon2013-kampanjan yhteydessä aloitettua ”suvaitsevaisuuden” imagon rakentamista esimerkiksi transoikeuksia tukevin kannanotoin. Näin ei kuitenkaan tehty.
Hiljaisuudella voidaan vaikeuttaa uudistuksien toteutumista, vaikka omaa passiivista hiljaisuutta ei välttämättä itse tulkita näin. Vaikuttaa myös siltä, että tässä hiljaisuudessa ei
välttämättä ole kyse nimenomaan translaista, vaan transpolitiikasta ja sukupuolen moninaisuudesta laajemmin. Tämän hiljaisuuden pohtiminen mahdollistaa myös tarkemman syventymisen siihen, minkälaisesta tasa-arvosta kansalaisaloitekampanjassa olikaan kyse.
Tahdon2013-kampanjan aikaansamalla avioliittolain uudistuksella oli ainakin kahdenlainen yhteys sukupuolen moninaisuuteen. Tullessaan hyväksytyksi se takasi, että naimisissa
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olevien transihmisten ei enää tarvinnut siirtyä avioliitosta rekisteröityyn parisuhteeseen tai
toisinpäin korjatessaan juridista sukupuoltaan. Translakiin sisältyvä naimattomuusvaatimus menetti näin merkityksensä.
Naimattomuusvaatimuksen mitätöityminen ja näiltä osin transihmisten aseman parantuminen oli Tahdon2013-toimijoiden tiedossa, koska nimenomaan tältä osin kansalaisaloite sisälsi korjausehdotuksen translakiin. 89 Mutta vaikka translain muutos naimattomuusvaatimuksen osalta oli osa Tahdon2013-kampanjan ajamaa kansalaisaloitetta, ei tätä näkökulmaa nostettu kertaakaan keskusteluun kampanjan verkkosivujen yli seitsemässäkymmenessä uutisessa tai blogitekstissä eikä se analyysini perusteella ollut aktiivisesti esillä
myöskään sosiaalisessa mediassa kampanjan ollessa käynnissä vuosien 2013 ja 2015 välillä.
Sukupuolen kannalta toinen merkittävä muutos on se, että avioliittolaista poistuivat uudistuksen myötä kaikki viittaukset sukupuoleen. Näin tehdessään laista tuli de facto sukupuolineutraali, vaikka tätä käsitettä oli päätetty olla käyttämättä Tahdon2013-kampanjan viestinnässä (Tahdon2013 2013 Viestintäohjeistus). Alla on ote avioliittolain ensimmäisestä
pykälästä siinä muodossa kuin se oli ennen kansalaisaloitetta (1) sekä kansalaisaloitteen
esittämän uudistuksen hyväksymisen jälkeen (2):
1) Nainen ja mies, jotka ovat sopineet menevänsä avioliittoon keskenään,
ovat kihlautuneet.
2) Kaksi henkilöä, jotka ovat sopineet menevänsä avioliittoon keskenään,
ovat kihlautuneet.
Sen sijaan, että uusi avioliittolaki olisi tehnty sukupuolet tasa-arvoisiksi, se päinvastoin
poisti sukupuolen avioliittolaista. Näin tehdessään laki ei ainoastaan muuttunut avoimeksi
samaa sukupuolta oleville pareille, vaan se myös mahdollisti avioliittoinstituution niille
henkilöille, jotka eivät identifioi itseään binäärisen nais–mies-jaottelun mukaisesti. Esimerkiksi muunsukupuoliseksi tai sukupuolettomaksi identifioituvien oli avioliittolain uudistuksen jälkeen mahdollista mennä naimisiin, sillä avioliittolaki ei ota kantaa puolisoiden
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Eduskunta ei hyväksynyt translain muutosta siinä muodossa kuin kansalaisaloitteessa oli ehdotettu. Muutos tehtiin jälkikäteen muiden liitännäislakien kanssa.
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sukupuoleen millään tavalla – sen enempää koetun, ilmaistun kuin juridisen sukupuolen
osalta.90
Tätä periaatteellisesti merkittävää muutosta ei mainittu Tahdon2013-kampanjan mutta ei
myöskään laajemman Tahdon2013-verkoston, kuten Setan tai Trasekin, lausunnoissa.91
Siitä huolimatta, että kansalaisaloitteen laatijat huomioivat translain naimattomuusvaatimuksen mitätöitymisen itse kansalaisaloitteessa – vaikkei aiheesta Tahdon2013-kampanjan yhteydessä viestittykään – ei cis-normatiivista binääristä sukupuolikäsitystä ylitetty
kampanjan vaikuttamisviestinnässä. Kysyessäni sukupuolen moninaisuudesta Tahdon2013-kampanjan toimijoiden kanssa tekemissäni haastatteluissa, eräs haastateltavani
totesi, ettei tiennyt, millä tavalla sukupuolen moninaisuus olisi voitu tuoda esiin Tahdon2013-kampanjassa:
Mut se [sukupuolivähemmistöjen näkyminen] oli aika vaikee ja mä henkilökohtaisella tasolla tosi paljon sitä mietin. Mutta en päässyt siinä mihinkään
ratkaisuun eikä me sitten yhdessä [Tahdon2013-kampanjan ohjausryhmässä]
päästy.
Myöhemmin haastateltavani palasi itse aiheeseen:
Ja sitten mä mietin edelleen, että miten me oltais voitu tuoda enemmän just
sukupuolivähemmistöjä esille. Jotenkin me yritettiin keskustelussa aika paljon, jos me annettiin jotain haastattelua tai kirjotettiin jotain – ehkä enemmän
haastatteluissa just me puhuttiin kyl translaista. Mut sit ne kohdat kyllä aika
nopee leikattiin aina pois. Ja sit jos sanoi jossain haastattelussa, yritti puhuu
jostain sukupuolen moninaisuudesta, ni ei sitä sit soitettu vaik jossain radiossa. Ja se on itse asiassa sellanen mist meil tuli kritiikkiä, että te ette puhuneet siitä, tästä ja tosta, ja me oltiin sillee, että me itse asiassa hoettiin tätä
koko ajan. Mut et jos ei ne niiku, jos toimittajat ei kirjoita siitä tai ne ei haluu,
et se ei tuu ulos sieltä radiosta, me ei voida sille mitään.
Haastattelussa sukupuolen moninaisuus näyttäytyi ongelmallisena, sillä Tahdon2013kampanjan tekijät eivät haastateltavani mukaan tienneet, miten käsittelisivät aihetta. Kuten
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Sen sijaan Suomessa väestötietorekisteriin voidaan merkitä tällä hetkellä vain kaksi eri juridista sukupuolta, nais- tai miessukupuoli.
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Lausunnossaan lakivaliokunnalle kansalaisaloitteesta, Trasek kuitenkin nosti esiin translain naimattomuusvaatimuksen avioliittolakikeskustelujen yhteydessä (Trasek 2014).
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jo luvussa 4.1 toin esiin, kaksinapaista sukupuolijärjestelmää esimerkiksi kyseenalaistettiin kampanjan viestintäohjeistuksessa toteamalla, ettei ihmisiä voi jakaa selkeästi miehiin
ja naisiin. Analyysistani kävi kuitenkin ilmi, ettei tämä heijastunut Tahdon2013-kampanjan viestintään muuten kuin homoseksuaalisuus-käsitteestä luopumisena. Haastateltavani
kertoi Tahdon2013-kampanjan toimijoiden nostaneen esiin translakia mediahaastatteluissa, mutta toimittajien sittemmin leikanneen kommentit pois. Näin vastuu transihmisten
oikeuksien käsittelystä ja näkyvyyden lisäämisestä hahmottui kuuluvaksi median edustajille. Aihe kuitenkin jäi myös käsittelemättä Tahdon2013-kampanjan itse tuottamassa ja
julkaisemassa aineistossa, jonka sisältö oli nimenomaan kampanjan toimijoiden kontrollissa.
Yllä oleva osoittaa sen hankaluuden, joka sukupuolen moninaisuuden käsittelyyn yhä tuntuu sisältyvän; vaikka kukaan haastateltavistani ei esimerkiksi ilmaissut, etteikö sukupuolen moninaisuus olisi liittynyt käsiteltävään aiheeseen, eivät he myöskään osanneet kertoa,
miten sitä olisi voitu huomioida paremmin. Sukupuolen moninaisuus ei asettunut helposti
millekään kampanjan valitsemalle polulle. Transihmisten eksplisiittinen esiin nostaminen
ei näyttäytynyt vaihtoehtona. Kampanjan uutis- ja blogiteksteissä sukupuolivähemmistöihin viitattiin aina seksuaalivähemmistöjen yhteydessä toteamalla esimerkiksi yleisellä tasolla, että ”[v]iimeisen 30 vuoden aikana suomalaisessa yhteiskunnassa on tapahtunut
useita muutoksia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien saralla.” (Tahdon2013
27.8.2013). Sukupuolen moninaisuus oli hankala Tahdon2013-kampanjalle ja hankaluus
johti aiheesta vaikenemiseen. Voidaankin kysyä, oliko tämä hiljaisuus eräänlaista piilotettua tai jopa sisäistettyä vastarintaa.
Jos sukupuoleen yleensä liitetty tasa-arvo ei tasa-arvoisen avioliittolain yhteydessä tarkoittanut tasa-arvoisempaa kohtelua sukupuolen moninaisuuden näkökulmasta, minkälaisesta
tasa-arvosta Tahdon2013-kampanjassa oli kyse? Tilaisuus tasa-arvon eksplisiittiseen määrittelyyn tarjoutui kampanjan toimijoille heidän järjestäessään verkossa avoimen kyselytunnin. Yksi Tahdon2013-kotisivuilla julkaistuista kyselytunnilta poimituista kysymyksistä kuului: ”Miksi avioliitto on tasa-arvon asia?”. Tähän kampanjasta vastattiin seuraavasti:
Kyse on viime kädessä rakkaudesta. Yhteiskunnallisesti ja kulttuurillisesti
avioliitto on sen tavoiteltu asia, ja sen suhteen kaikki suomalaiset eivät ole
tällä hetkellä tasa-arvoisessa asemassa. Avioliitto on tapa, jolla parisuhdetta
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suojellaan. Emme haluaisi käyttää termiä “toisen luokan kansalainen”, mutta
tällä hetkellä järjestelmä on syrjivä. Tämä epäkohta yhteiskunnassamme täytyy korjata. (Tahdon2013 4.9.2013b.)
Vastauksessa kerrottiin avioliiton olevan sekä parisuhteen tavoite että tapa suojella parisuhdetta. Avioliitto oli näin sekä suhteen ylläpitäjä että määränpää. Tästä huolimatta avioliiton tasa-arvoisuudessa oli Tahdon2013-kampanjan tekijöiden mukaan kyse rakkaudesta
eikä esimerkiksi niistä juridisista oikeuksista, joita instituutioon liittyy. Näin toimijat irtautuvat ajatuksesta, jossa myös vaihtoehtoisella instituutiolla, kuten parisuhteen rekisteröinnillä, voitaisiin mahdollistaa parien yhtäläinen kohtelu kumppanien sukupuolesta riippumatta.
Homo- ja lesboliikkeen kykyä perustella avioliiton ero muihin parisuhteen virallistamisen
muotoihin on tutkimuksissa pidetty yhtenä merkittävänä selittäjänä sille, miksi osa saman
eurooppalaistuneen keskustelun vaikutusalueella olevista valtioista on päätynyt avioliittolakien muuttamiseen ja toiset esimerkiksi parisuhteiden rekisteröintiin (Kollman 2013).
Mikäli tasa-arvossa olisi annettu ymmärtää olevan kyse juridisista oikeuksista, olisi ongelma voitu ratkaista lisäämällä rekisteröidyn parisuhteen mukanaan tuomia oikeuksia vastaamaan avioliittoa. Tätä Tahdon2013-kampanjaa julkisuudessa vastustavissa lausunnoissa ehdotettiinkin ja se myös todettiin eduskunnan lakivaliokunnan mietinnössä (LaVM
14/2014 vp).
Kuten tasa-arvoinen Suomi -polkua käsitellessäni totesin, on tasa-arvo merkitykseltään
kiistelty ja muuttuva. Tasa-arvoa venytettiin Tahdon2013-kampanjan yhteydessä ja näin
sen kautta saatettiin käsitellä sukupuolen sijaan seksuaalista suuntautumista. Tahdon2013kampanjan mukaan tasa-arvoa olisi nimenomaan pääsy tietyn symboliikan piiriin ja tiettyjä
arvoja ylläpitävän avioliittoinstituution osaksi. Näitä arvoja visualisoitiin kampanjan sosiaalisessa mediassa julkaistuilla kuvilla:
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Kuva 6. Tahdon2013-kampanjan Facebook-tilinsä kautta julkaisemia kuvia.
Perinteet kunniaan! julistivat Tahdon2013-kampanjan Facebook-tilillä julkaistut seepianväriset kuvat. Asettamalla kuviin nais- ja miesparit Tahdon2013-kampanjassa kyseenalaistettiin oletettua heteroseksuaalisuutta avioliiton perustana, mutta muiden normatiivisten perinteiden suhteen instituutiota ei haastettu huomattavasti vähemmän.
Avioliiton historia ja sen perinteet ovat kuitenkin monella tapaa kyseenalaiset. Avioliitolla
on muun muassa jaettu omaisuutta luokkajakoja tukien, siirretty tyttöjä ja naisia yhden
miehen hallinnasta toiselle ja ylläpidetty rasistisia yhteiskuntarakenteita (esim. Rubin
1975; Pylkkänen 2012; Goring 2006) Samaa sukupuolta olevien parien avioliiton etiikasta
kirjoittanut Michael Warner suhtautuukin erittäin kriittisesti avioliiton mahdollisuuteen
tasa-arvon edistäjänä, jota Tahdon2013-kampanja nimenomaisesti kertoi tekevänsä. Warner kirjoittaa:
Avioliitto pyhittää osan pareista toisten kustannuksella. Se on valikoivaa laillisuutta. Tämä on avioliittoinstituution edellytys eikä vain huonoista motiiveista johtuva lopputulos (– –) Ilman tätä välitöntä vaikutusta avioliitto ei
voisi taata kenenkään elämälle merkitystä. Korottaminen ja alentaminen kulkevat rinnakkain. Avioliitto toimii vain toisen kustannuksella. Yksinkertaisesti sanottuna, avioliitto syrjii. (Warner 1999, 82, suomennos kirjoittajan.)
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Warnerin mukaan voidakseen luoda merkityksiä tietyille suhteille avioliiton on asetettava
nämä suhteet muita korkeampaan arvoon. Tämä on edellytys arvioliiton symboliselle arvolle. Lisäämällä samaa sukupuolta olevat parit osaksi avioliittoinstituutiota, kansalaisaloitteella oli Tahdon2013-kampanjan mukaan tarkoitus lisätä tasa-arvoa ja edellä olevien
kuvien perusteella vahvistaa perinteistä avioliittoinstituutiota ottamalla uusia pareja osaksi
sen valikoivaa laillisuutta. Warnerin tulkintaan peilattuna tasa-arvon ja avioliiton yhdistäminen toisiinsa on kuitenkin itsessään ristiriitaista. Avioliitolla on aina hintansa ja tämä
hinta on epätasa-arvo – tämä on se perinne, joka avioliittoon sisältyy, vaikka instituution
normeja onnistuttaisiin hieman liikauttelemaan. Tämän vuoksi avioliitossa ei voi Warnerin
mukaan myöskään koskaan olla kyse esimerkiksi yksilön valinnasta tai yksilön oikeudesta
mennä naimisiin. Avioliitto on aina kytköksissä laajempaan yhteiskuntaan ja eri ryhmien
välistä epätasa-arvoa tuottaviin rakenteisiin siellä. (Warner 1999, 95–98.)
Olisi yksinkertaistavaa ajatella, että jo ennestään syrjivän instituution laajentaminen heteroseksuaalisista pareista homoseksuaalien parien oikeudeksi poistaisi avioliiton historialliset ongelmat. Tahdon2013-kampanjassa avioliittoon liitettynä tasa-arvoa venytettiin,
mutta samalla se rajoittui koskemaan nimenomaan seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvää tasavertaista kohtelua. Tasa-arvon korostamisesta huolimatta avioliiton mukanaan tuoman suojan ja instituution sääntelyn piirissä olisivat jatkossakin vain tietynlaiset ihmissuhteet. Avioliiton myötä yhteiskunnassa olevia yksin eläviä, irtosuhteita harrastavia, polyamorisissa suhteissa eläviä moniskuntia tai elinikäisissä ystävyyssuhteissa olevia ja muita,
mitä erilaisimpia tapoja elää ja olla, ei edelleenkään tunnistettaisi lain suojelun arvoisiksi
(Pylkkänen 2012; Duggan 2012). Näissä epänormatiivisissa ihmissuhteissa elävät henkilöt
jäävät avioliitolle varattujen konkreettisten ja symbolisten etuoikeuksien ulkopuolelle.
Toisaalta samaa sukupuolta olevien parien tullessa yhä vahvemmin liitetyksi osaksi avioliiton ylläpitämää parisuhdeihannetta kyseenalaistuu myös ajatus siitä, että homoseksuaalisuuden turvin olisi mahdollista astua yhteiskunnan parisuhdenormin ulkopuolelle. Päinvastoin onkin oletettavaa, että avioliiton vahvan aseman vuoksi samaa sukupuolta olevien
parien avioitumisesta rakentuu uusi normi ja vuosikymmenien saatossa muotoutuneet alakulttuurille tyypilliset vaihtoehtoiset seremoniat katoavat vähitellen hegemonisen avioliiton tullessa kaikkien olettamaksi vaihtoehdoksi (Kimport 2014; Warner 1999; Bell & Binnie 2000). Sitä, että lain sukupuolineutraalius tosiasiassa saattoi tarkoittaa inklusiivisuutta
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myös binäärin ulkopuolelle identifioituvien transihmisten kohdalla, ei joko havaittu Tahdon2013-kampanjassa tai sen esiin nostaminen ei soveltunut osaksi niitä valittuja polkuja,
joilla avioliittolain uudistus haluttiin saada koskettamaan mahdollisimman suurta joukkoa.
Itsemääräämisoikeus ja binäärinen sukupuoli
Hankalana näyttäytynyt sukupuolen moninaisuus ei ollut ainoastaan Tahdon2013-kampanjassa ilmi käynyt hiljaisuus. Tämä moninaisuus oli kaikkea muuta kuin yksinkertaista
transpolitiikassakin.
Yritykset määritellä ja rajata erilaisia sukupuolen kokemuksia ovat aina jostakin näkökulmasta ongelmallisia joko ulossulkevina, rajoittavina tai epämääräisinä (Kähkönen & Wickman 2013, I–II).
Väitöskirjani analyysissa on käynyt ilmi, että transihmiset käyvät joissain määrin erilaista
kamppailua kuin homoseksuaalit 2010-luvun Suomessa. Translaki on esimerkiksi kohdannut piilotettua vastarintaa, jota en ole havainnut Tahdon2013-kampanjan analyysissani.
Merkittävää on myös se, että siinä, missä homoseksuaalisuuteen liittyvää aktivismia voidaan tehdä ja on tehty oletetun heteroseksuaalisen halun kohdetta vinouttaen, mutta tukeutuen edelleen dikotomiseen käsitykseen sukupuolesta, asettaa trans tämän sukupuolidikotomian kyseenalaiseksi. Tahdon2013-kampanjassa tätä kyseenalaistamista vältettiin jättämällä sukupuolen moninaisuus kampanjan viestinnän ulkopuolelle. Binäärisukupuolen
haastaminen ei kuitenkaan ollut yksinkertaista edes translakityössä.
Edellä oleva lainaus on Lotta Kähkösen ja Jan Wickmanin kirjoittamasta johdantotekstistä
Suomen Queer-tutkimuksen Seuran vuonna 2013 julkaisemaan transteemanumeroon. Lainauksessa Kähkönen ja Wickman eksplikoivat sen haasteen, joka sisältyy transtutkimukseen, mutta myös transaktivismiin. Termien käytön välttämättömyyden rinnalla on tietoisuus näiden termien riittämättömyydestä ja jopa niiden käyttämisestä aiheuttamasta väkivaltaisesta ulossulkemisesta. Hankaluus puhua sukupuolesta tulee ilmi tarkastellessani
kansainvälisen translain polun myötävaikutuksesta muodostunutta käsitystä itsemäärämisoikeudesta.
Siitä huolimatta, että trans kyseenalaistaa hegemonista sukupuolijärjestystä, kuten Susan
Stryker (2006/1994) kirjoittaa, rakentaa translaki eksplisiittisesti ensimmäisessä pykäläs-
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sään käsitystä kahdesta sukupuolesta. Pykälän mukaan sukupuolen juridisen vahvistamisen yhtenä kriteerinä on se, että henkilö ”esittää lääketieteellisen selvityksen siitä, että hän
pysyvästi kokee kuuluvansa vastakkaiseen sukupuoleen ja että hän elää tämän mukaisessa
sukupuoliroolissa”.
Translakipuheessa ”vastakkaisen sukupuolen” käsityksen kritiikki mahdollisti kaksinapaisen sukupuolijaon kyseenalaistamisen:
Sukupuolen juridisen vahvistamisen ehdollistaminen psykiatriselle diagnoosille ja vaatimus pysyvästä ”vastakkaiseen sukupuoleen kuulumisesta” epäävät mahdollisuuden sukupuolen juridiseen vahvistamiseen niiltä ihmisiltä,
jotka eivät identifioidu dikotomisesti joko naisiksi tai miehiksi. Sukupuolen
juridisen vahvistamisen mahdollistaminen vain transsukupuolisille henkilöille ja ”vastakkainen sukupuoli” -ilmaisun käyttäminen ovat ristiriidassa
sen kanssa, että henkilö voi olla sukupuolten välillä, sukupuoleton tai muunsukupuolinen ja samalla haluta korjata juridisen sukupuolensa. (– –) YK:n
kaikkinaisen naisiin kohdistuvan syrjinnän vastainen komitea eli CEDAWkomitea antoi Suomelle helmikuussa 2014 suosituksen, jonka mukaan juridisen sukupuolensa vahvistavalta henkilöltä ei saa edellyttää stereotyyppistä
sukupuolen ilmaisua tai käytöstä. Sukupuoliroolin mukaisesti elämisen vaatimus on kaikin puolin vanhentunut ja maininta siitä tulisi pikaisesti poistaa
translaista. (STM/ST 2015, 76.)
Lisääntymiskyvyttömyysvaatimus, naimattomuusvaatimus, vaatimus psykiatrisesta diagnoosista sekä vaatimus “elää vastakkaisen sukupuolen roolissa”
rikkovat yksilön itsemäärämisoikeutta ja oikeutta yksityisyydensuojaan (ST
21.1.2013, suomennos kirjoittajan).
Oikeustieteilijä Marjo Rantala (2016, 17) on todennut, että ”[t]ranslaissa Toisen, ei miehen
eikä naisen, subjektius, olemassaolo tunnustetaan, mutta vain väliaikaisesti kunnes se pakotetaan takaisin kahden sukupuolen matriisiin”. Tällä Rantala viittaa siihen, että translaki
pakottaa transihmiset kaksinapaiseen sukupuolijärjestelmään edellyttäen heiltä sukupuolistereotypioihin pohjaavaa käytöstä. Vastaavan toteavat myös translakityötä tekevät järjestöt yllä. Ensimmäinen lainaus on Setan ja Trasekin yhteisestä eriävästä mielipiteestä,
joka oli liitetty osaksi STM:n translakityöryhmän raporttia. Translain ensimmäisen pykä-
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län mainintaa ”vastakkaisesta sukupuolesta” ja elämisestä tämän mukaisessa sukupuoliroolissa, vaadittiin poistettavaksi vetoamalla YK:n kaikkinaisten naisten syrjinnän poistamista koskevaan yleissopimukseen (CEDAW). Sopimuksen toteutumista valvova komitea
olikin vaatinut translain uusimista Suomelta vuonna 2014 (A 12.9.2014; YK:
CEDAW/C/FIN/CO/7). Ensimmäisessä lainauksessa tuotiin eksplisiittisesti esiin se, että
sukupuolia ei ole vain kaksi ja että sukupuolen moninaisuus pitää sisällään myös esimerkiksi muunsukupuolisia ja sukupuolettomia. Lainauksessa rakennettu mielikuva ei-binäärisukupuolen unohtumisesta nykyvaatimuksissa kytkeytyi taas toisessa lainauksessa itsemäärämisoikeuden vaatimiseen.
Binäärisen sukupuolijaon ulkopuolella olevat tai sen ylittävät sukupuolet nostettiin ajoittain esiin aineistoni teksteissä. Yllä olevissa lainauksissa tai muuallakaan aineistossa ei
kuitenkaan pohdittu, millä tavalla järjestöjen keskeisin tavoite eli itsemääräämisoikeus juridisen sukupuolen vahvistamisen osalta auttaa binäärisen sukupuolijaon ulkopuolelle
asettuvia subjekteja – vai auttaako ollenkaan. Itsemäärämisoikeus ei kytkeytynyt translakipuheessa binäärisukupuolen kritiikkiin.
Muuksi kuin miehiksi tai naisiksi identifioituvat henkilöt voivat omasta sukupuoli-identiteetistään huolimatta korjata juridista sukupuolimerkintäänsä vain naisesta mieheksi tai
miehestä naiseksi, sillä Suomen väestötietojärjestelmä ei tunnista muita vaihtoehtoja. Edes
vuonna 2016 voimaan astunut tasa-arvolain uudistus ei muuttanut tätä, vaikka laki uudistuksen jälkeen eksplisiittisesti tunnistaa sukupuolen moninaisuuden. Tasa-arvolain uudistus kun nimenomaan edellyttää syrjintäkieltoa sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta riippumatta.
Itsemääräämisoikeuden yhteydessä sukupuolen vahvistamisen tosiasiallinen kaksinapaisuus jätetään toteamatta translakityössä. Juridisen sukupuolen itsemäärittelyssä on kuitenkin käytännössä kyse binäärisen sukupuolen itsemäärittelystä niin kauan kun sukupuolimerkintää edellytetään kaikilta eikä merkintöjä ole kuin kaksi. Ympäröivän järjestelmän
dikotomisuutta ei ainiestossa haasteta konkreettisilla ratkaisuehdotuksilla, vaikka esimerkiksi muunsukupuolisuus mainitaan muutamaan otteeseen. Sen sijaan Amnesty, Seta ja
Trasek antavat ymmärtää, että itsemäärämisoikeuteen pohjaava translaki johtaa itsessään
ihmisoikeuksien toteutumiseen. Esimerkiksi Amnesty vaatii verkkosivutekstissään
”Translaki uusiksi – itsemäärämisoikeus nyt!”, että ”Suomen tulee pikaisesti uudistaa
translaki ja lopettaa transihmisten oikeuksien loukkaaminen” (A 2014).
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Itsemääräämiseen pohjaava sukupuolen juridinen vahvistaminen oli tutkimusajanjaksoni
lopussa käytössä ainakin Argentiinassa (2012), Tanskassa (2014), Irlannissa (2015) ja
Maltalla (2015).92 Norjassa itsemääräämisen salliva uusi translaki astui voimaan 2016.
(Kismodi, Cabral & Byrne 2016, 384.) Koska transihmisten sukupuolen itsemääräämisoikeus on ollut kansainvälisesti katsottuna voimassa vasta varsin lyhyen aikaa ja vain muutamilla alueilla, on sen vaikutuksista vielä hyvin vähän tietoa.
Itsemäärämisoikeuden vaikutuksia transihmisten arkeen Tanskassa tutkinut Christopher
Dietz (2016) on tutkimustuloksissaan tuonut esiin huolensa siitä, että juridisen sukupuolen
korostaminen ja sen vahvistamisen helpottaminen on vaikeuttanut kirurgisiin ja hormonaalisiin korjaushoitoihin pääsyä. Käytännössä Tanskassa annettiin uudet ohjeet korjaushoitojen keskittämisestä Kööpenhaminan keskussairaalan seksologiselle klinikalle (Sexologisk Klinik Rigshospitalet) samoihin aikoihin, kun binäärisen sukupuolen itsemäärittely
mahdollistettiin uudella henkilötunnuslailla (L182). Keskittäminen hidasti pääsyä
transhoitoihin. Vaikka juridinen itsemäärittely vaikutti lisäävän sukupuolen määrittelyn
vapautta, ei sukupuolen kontrolloinnista luovuttu vaan sitä kiristettiin toisesta päästä eli
transkehojen korjaamisen kontrolloinnin suuntaan. (Dietz 2016, 205.)
Juridisen sukupuolen yksipuolisen korostamisen riskinä on itsemäärämisoikeuden näyttäytyminen ratkaisuna kaikkiin sukupuolen korjaukseen liittyviin ongelmiin. Se voi myös
luoda mielikuvan siitä, että kaikkien transihmisten ensisijainen tarve on korjata sukupuolimerkintä henkilöllisyystodistuksissa. Tämä uhkaa jättää muun muassa keskustelut sukupuolidysforiasta maininnoiksi tai täysin sivuun.93
Suomalaiset järjestöt toivat translakia käsittelevässä aineistossani muutamaan otteeseen
esiin sen, että pääsy lääketieteellisiin hoitoihin on turvattava, vaikka juridinen vahvistaminen ja lääketieteellinen sukupuolenkorjaus erotettaisiin toisistaan. (AST ym. 7.5.2014; A
12.9.2014). Esimerkiksi Seta ja Trasek kirjoittivat vastalauseessaan STM:n translakityö-

92
Eri maiden lait ja käytännöt eivät kuitenkaan ole identtiset. Esimerkiksi alaikäisten sukupuolen vahvistaminen on mahdollista vain osassa valtioista.
93
Transihmisten kokemaa sukupuolidysforiaa tutkii Suomessa esimerkiksi sukupuolentutkija Sade Kondelin. Kondelin avaa käsitettä artikelissaan vuodelta 2017, jossa hän muun muassa määrittää omaa sukupuolidysforiaansa kehon, itsen ja ympäröivän maailman välisten sukupuolittuneiden suhteiden tuottamiksi
”ahdistuneisuuden, epämukavuuden ja eristäytyneisyyden tunteiksi” (Kondelin 2017, 16, suomennos kirjoittajan).
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ryhmän raporttiin, että ”[k]un juridisen sukupuolen vahvistaminen irrotetaan diagnoosivaatimuksesta, on edelleen varmistettava pääsy sukupuoliristiriidan hoitoon” (STM/ST
2015, 78). Hoidon on järjestöjen mukaan oltava mahdollista julkisessa terveydenhoidossa.
Mikäli kansalaistoimijat onnistuvat tavoitteessaan erottaa juridisen sukupuolen vahvistaminen lääketieteellisistä korjaustoimenpiteistä, on epäselvää, mihin suuntaan hoitoja pyritään viemään. Lääketieteellisten hoitojen saatavuuden turvaaminen translain uusimisen yhteydessä tuotiin esiin alle kymmenessä prosentissa analysoimistani järjestöjen tuottamista
teksteistä ja silloinkin vain lyhyesti. Esimerkiksi Amnesty totesi, ettei sillä ollut asiantuntemusta transhoidoista, minkä vuoksi se keskittyi käsittelemään juridista sukupuolta (A
12.9.2014). Näin translain uudistamisessa keskityttiin sukupuolen vahvistamiseen ja
transhoidot jätettiin keskustelun ulkopuolelle. Tämä heijastaa kenties myös sitä, että
transhoidot kuuluvat tällä hetkellä julkisen terveydenhuollon piiriin. Vaikka hoitoihin pääsyyn liittyy merkittäviä ongelmia, kuten hitautta ja saavuttamattomuutta, ei aihetta välttämättä haluttu tuoda julkiseen keskusteluun, ettei samalla herätettäisi argumentteja, jotka
kyseenalaistaisivat pääsyn julkisiin hoitoihin ylipäänsä (Haider-Markel & Meier 1996).94
Sen sijaan transhoidot on Suomessa jo keskitetty, joten on epätodennäköistä, että keskittäminen lisääntyisi Tanskan tapaan.95 Dietzin tutkimus kuitenkin korostaa sitä, ettei itsemääräämiseen perustuva sukupuolen juridinen vahvistaminen välttämättä johda sukupuolen
kontrollin automaattiseen vähenemiseen, vaan kontrolli voi myös vain muuttaa muotoaan.
Siinä, missä Dietz varoittaa, että itsemäärämisoikeutta painottavalla puheella korostetaan
juridisen sukupuolen roolia transkehojen kustannuksella, kuvaa transtutkija Eric A. Stanley sukupuolen itsemääräämistä kollektiivisena vastarinnan muotona nykyisyyden pragmaattisuudelle. Stanleylle itsemääräämisessä on kyse radikaalista transpolitiikasta kohti
vapautta (Stanley 2014, 89–90). Hän kuitenkin nimenomaan irrottaa sukupuolen itsemääräämisen legalistisesta näkökulmasta, johon eurooppalaiset ja suomalaiset transaktivistit
94
Tällaisen riskin olemassaoloon viittaa Aito avioliitto -liikkeen sivuilla julkaistu teksti, jossa tartutaan translakiin ja haastetaan sitä, tulisiko yhteiskunnan maksaa sukupuolenkorjaukseen liittyviä kustannuksia (Aito
avioliitto 2017).
95
Erikoissairaanhoidon keskittämisessä pyritään saavuttamaan laadukkaampaa hoitoa toistuvan tekemisen
kautta tapahtuvalla oppimisella. Keskittämällä potilaille on myös mahdollista helpommin tarjota heidän
tarpeitaan vastaavaa asiantuntemusta. (Duodecim 2003, 349; 352.) Transhoitojen keskittämisellä on siis
transihmisten kannalta positiivisiakin vaikutuksia. Keskittämisestä voi kuitenkin syntyä ongelma muun muassa sellaisissa tilanteissa, joissa hoidoista päättävän hoitohenkilökunnan ja transhoitoihin hakeutuneen
transhenkilön käsitykset eroavat merkittävästi esimerkiksi hoidon tarpeesta ja hyödyllisyydestä. Tällainen
tilanne nähtiinkin, kun Helsingin ja Tampereen transpolit tutkimusnäytön puutteeseen sekä translakiin ja
transasetukseen vedoten kiristivät ennestään muunsukupuolisten pääsyä transhoitoihin vuosien 2017 ja
2018 aikana (HUS 2018).
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ovat suunnanneen työtään. Stanleyn käsitys itsemääräämisestä voisi tarkoittaa niitä lukemattomia olemassaolevia tai tulossa oleva tapoja ymmärtää, sanallistaa tai elää sukupuolta,
joka ylittää kaikki luokittelujärjestelmät. Tällaisesta itsemääräämisoikeudesta esimerkiksi
transaktivisti ja tutkija Dean Spade puhuu kirjoituksissaan. Spade kirjoittaa sukupuolen
itsemääräämisoikeuden olevan työkalu, jonka avulla on mahdollista ilmentää vastarintaa
sukupuolidikotomian pakottavalle voimalle (Spade 2006, 235).
Kuten Stanley myös Spade haluaa käsitteen käyttämisellä ohittaa yksilöllisyyden ja keskittää huomioita (trans)yhteisön luomaan muutokseen. Samoin Dan Irving kritisoi yksilöllisyyttä korostavan itsemäärämisoikeuden tavoittelua kutsuen transtutkijoita kriittisesti arvioimaan tällaisten strategioiden käyttöä (Irvin 2013). Irvingin analyysissa individualistinen itsemäärämisoikeus linkittyy uusliberalistiseen kontekstiin, jossa vallitseva vapaiden
markkinoiden eetos ja julkisen vallan takaisinveto pyrkivät jo muutenkin asettamaan kaiken vastuun yksilölle (mt., 16).
Juridisen sukupuolimerkinnän korjaaminen voi olla yksinkertainen menettely, jonka helpottaminen jopa säästää yhteiskunnan varoja, kun sitä ei liitetä minkäänlaisiin hoitoihin tai
lääketieteellisiin prosesseihin. Tämän resurssinäkökulman toivat esiin myös tutkimani järjestöt (ST 4.2.2014). Jos yhteiskunnan varojen säästäminen kuitenkin on peruste translain
uusimiseen, voivat nämä perusteet yhtaikaisesti johtaa julkisin varoin kustannettujen
transhoitojen saatavuuden kiristymiseen jopa nykyisestään, kuten vaikuttaa käyneen Tanskassa. Yksilöllisyyden korostaminen uusliberalistisessa ajassa pitää sisällään riskin siitä,
että vastuu hyvinvoinnista asetetaan yksilölle itselleen, jolloin epäoikeudenmukaisuutta
tuottavat rakenteet jäävät piiloon.
Suomalaisessa translakikeskustelussa puhe itsemääräämisoikeudesta peilaa sitä, mistä Irving on huolissaan. Tämä on myös se huoli, josta Spade kirjoittaa teksteissään sukupuolen
kategorisoinnoista hallinnan välineenä. Lainsäädäntöön kriittisesti suhtautuva Spade on
kirjoituksissaan vastustanut ajatusta siitä, että yhdysvaltalainen transliike lähtisi eurooppalaisen transliikken tavoin ajamaan sukupuolen juridiseen vahvistamiseen liittyvää lainsäädäntöä, joka kattaisi kaikki USA:n osavaltiot. Spaden mukaan ongelma on ihmisten hallinnollisessa luokittelussa itsessään. Tämä ongelma ei poistu tekemällä järjestelmästä
transystävällisempää, kun valtioiden tavoitteena tuntuu yhä olevan ”kunnollisten” naisten
ja miesten konstruoiminen ja hallitseminen, kuten Spade kirjoittaa (Spade 2009, 368–370).
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Yhtäältä Spade (2015) tuntuu tunnistavan tarpeen mahdollistaa sukupuolen juridisen vahvistamisen, mutta toisaalta hän ei näe sitä ratkaisuna transihmisten sortoon. Ymmärrän tämän niin, että vaikka sukupuolen juridisen vahvistamisen mahdollistaminen on tärkeää, se
ei ratkaise moninaisen transyhteisön sortoa. Sorto ei johdu lainsäädännöstä vaan sortava
lainsäädäntö johtuu paljon laajemmista sortavista rakenteista, kuten rodullistetuista heterocis-normatiivista kansalaisuuskäsityksistä. Spade antaa syyn pohtia translain uudistamisen näkyvää asemaa. Voiko translain kehystäminen transihmisten ihmisoikeuksien toteutumisen eräänlaisena mittana johtaa siihen, että toisenlaisia transihmisiin kytkeytyviä sorron muotoja ei tunnisteta tai nosteta esiin? Toisaalta, koska transihmisyys ilmenee niin eri
tavoin, voi olla vaikea tai jopa mahdotonta löytää yhteisiä tavoitteita, jotka yhdistäisivät
kaikkia. Tämä auttaa kenties myös ymmärtämään sitä, minkä takia translakityön tavoitteita
ei oltu yksiselitteisesti määritelty translakityötä tekevien järjestöjen toimesta, kuten luvussa 3.2 toin esiin.
Suomalaisten translakiaktivistien ajamassa järjestelmässä sukupuolen hallinta olisi aiempaa enemmän yksilön käsissä, mutta käytännössä sukupuolen mahdolliset määritelmät pysyisivät ennallaan ja siinä mielessä ulkoapäin annettuina. Translakiaktivistien sitoessa itsemäärämisoikeuden nimenomaan sukupuolen juridiseen vahvistamiseen, sen potentiaali
uhkaa typistyä olemassa olevan järjestelmän toisintoon. Vaikka kansalaistoimijat tiedostavat sukupuolen moninaisuuden kompleksiset ilmenemistavat, sitoutuvat he silti julkisessa
aineistossaan samalla vallitsevaan kaksinapaiseen käsitykseen sukupuolesta sekä siitä, miten se voidaan tunnistaa juridisesti. Dikotominen sukupuolijako on normina niin vahvassa
asemassa sekä kielessä että suomalaisissa rakenteissa, että normi taivuttaa itsemäärämisoikeutta ennemmin kuin toisinpäin. Tämä kävi ilmi myös tekemästäni haastattelusta:
Haastattelija: Oottekste niinku puhunu siitä, millä tavalla sukupuolesta puhutaan, koska ilmeisesti just esimerkiksi että vältetään vähemmistöpuhetta –
ei puhuta sukupuolivähemmistö[istä] vaan moninaisuudesta. Oottekste puhunu siitä, että minkä ryhmän asiaa tässä ajetaan tässä translakikampanjassa?
Koska kuitenkin se on moninainen ryhmä sekin.
Haastateltava: Sen takia ehkä just tää transihmiset on se, että me ei puhuta
transsukupuolisista vaan me puhutaan transihmisistä. No, toi on hyvä kysymys koska kyl tää on sellainen, mitä me ollaan puhuttu yhteistyökumppaneiden kanssa tai meidän aktivistien kanssa – ennen kaikkea meidän aktivistien
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kanssa. Että mehän ei olla vielä tässä vaiheessa tätä kampanjointia, tää on
myös tietoinen poliittinen valinta ja poliittisiin realiteetteihin liittyvä valinta,
mutta me ei olla puhuttu juurikaan muunsukupuolisista. Ja se että millä tavalla tää translaki, jonka muutoksen takia tässä liikkeellä ollaan, että halutaan
ihmisoikeusperustainen translaki, niin millä tavalla se huomioi muunsukupuoliset.
Jatkoimme aiheen käsittelyä hieman myöhemmin haastattelussa:
Haastattelija: Sä sanoit, että poliittiset realiteetit vähän pakottaa jättää muunsukupuoliset pois, niin mitä sä tarkoitat? Estäiskö se kampanjointia? Vaikeuttaisko se?
Haastateltava: No tällä hetkellä [estäisi]. Esimerkiksi se, että me ei olla julkisuudessa… tai en mä sanoisi, että se estäisi vaan me ollaan ihan tietoisesti
päätetty, että me ei avata sitä keskustelua muunsukupuolisuudesta. Sitten kun
me nähdään, että tää asia etenee oikeaan suuntaan ja että siinä on etenemismahdollisuudet, niin totta kai me otetaan myös muunsukupuolisuudet, ja nimenomaan avataan se transihmisyydet ja mitä kaikkea se tarkottaa, ja identiteetin virtaavuutta ja mitä kaikkea. Mutta sitä, että jos me nyt alettaisiin
puhumaan voimakkaasti muunsukupuolisuudesta vaikka meidän yhden sivun mittaisissa taustapapereissa – koska täähän on tätä vaikuttamistyötä, että
itse asiassa jos sä käyt noissa Euroopan parlamentin lobbauksen ABC-koulutuksissa niin siellä toistetaan sitä, että parasta lobbausta on tekstiviestin
mittainen teksti – niin siihen tekstiviestiin tai siihen yhden A4:sen mittaiseen
tekstiin me ei pystytä avaamaan tätä sillä tavalla, että me ei samalla ikään
kuin annettaisiin niille, jotka vastustaa tätä kehitystä, jotka näkee sen uhkana
ja jotka näkee sen pelottavana… tän koko … se ei ole nyt vielä mahdollista.
Mut kyl mä nyt samalla kun mä sanon tän, niin mulle tulee sellainen, tietsä,
tulee jo tämän sanoessa sellainen huono omatunto. Sellainen jollain tavalla
ristiriitainen olo, että jos me halutaan ihmisiokeusperustainen translaki niin
sen lain sisällön pitäisi olla... sen pitäisi irtautua tästä dikotomiasta.
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Sanomalla, että ”se ei ole nyt vielä mahdollista” haastateltavani rakensi tilannetta, jossa
ympäröivä yhteiskunta ei hänen mukaansa ollut valmis käsittelemään muunsukupuolisuutta. Keskustelussa nousivat esiin erityisesti käytännön syyt muunsukupuolisuuden poisjättämiselle. Yhtäältä muunsukupuolisuuden ulosjättäminen kuvataan lähes pakollisena
strategisena päätöksenä, koska aiheen pelättiin antavan aseita ”niille, jotka vastustaa tätä
kehitystä”, kuten haastateltavani totesi. Toisaalta haastateltava kuvaa käsitystään toimivasta lobbauksesta ja sen ennalta rajatusta tekstipituudesta, joka suoraan vaikuttaa siihen,
missä määrin aihetta voidaan käsitellä. Näin hegemonisten sukupuolikäsitysten ulkopuolelle asettuva muunukupuolisuus ja aiheen tutuksi tekeminen ei haastateltavani mukaan
kirjaimellisesti mahdu mukaan. Sisäistetty käsitys tehokkaasta vaikuttamistyöstä sekä vallitseva kaksinapainen sukupuolijärjestelmä ohjaavat siten sitä, mitä translain yhteydessä
voidaan nostaa esiin. Toisaalta lainauksen lopussa dikotomiasta irtautuminen kuvataan ihmisoikeusperustaisuuden edellytykseksi. Tulkitsen tämän niin, että aihe koettiin tärkeäksi
ja sitä haluttiin edistää, mutta samalla se oli riski, minkä vuoksi sukupuolen binäärisyyden
eksplisiittinen kyseenalaistaminen ei ollut itsestään selvä osa translakityötä vaan sen asemaa jouduttiin arvioimaan.
Translakitoimijoiden pelko sukupuolijärjestelmän kyseenalaistamisen herättämästä vastustuksesta kertoo transihmisten abjektiudesta ja translain historiasta sukupuolijärjestelmän ylläpitäjänä. Steriloinnilla huolehdittiin siitä, ettei esimerkiksi juridiselta sukupuoleltaan oleva mies synnyttäisi. Näin voitiin varmistaa se, että sukupuolia olisi yhä vain kaksi,
nainen ja mies, vaikka sukupuolen korjaaminen mahdollistettiin ja transsukupuolisuus tunnustettiin olemassa olevaksi ilmiöksi. Steriloinnilla ja vaatimuksella ”elää vastakkaisen
sukupuolen mukaisessa roolissa” pyrittiin pitämään huolta siitä, että nämä kaksi sukupuolta olisivat selkeästi erotettavissa toisistaan. (HE 56/2001 vp.)
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5.3 Suomi, tasa-arvon valkoinen mallimaa?

Nationalismiin kiedottu samaa sukupuolta olevien parien avioliitto
Väitöskirjani alussa kerroin seisseeni Helsingin Kansalaistorilla, kun kansanedustajat äänestivät avioliittolain uusimisesta. Väitöskirjani viimeisessä osiossa palaan nyt tuohon hetkeen, kun Finlandia-hymni kaikui ympärilläni ja sateenkaariliput liehuivat. Siinä hetkessä
Tahdon2013-kampanjan rakentama kytkös samaa sukupuolta olevien parien avioliitto-oikeuden ja suomalaisuuden välillä tuli poikkeuksellisen näkyvällä tavalla esiin. Äänestyspäätös yhdistettiin vain muutamassa sekunnissa suomalaisuuteen Jean Sibeliuksen sävellyksen tahdissa. Hetkeä myöhemmin Helsingin Sanomien viikkoliite NYT julkaisi sosiaalisessa mediassa kuvan, jossa kaksi Suomen vaakunaleijonaa seisoi vastakkain. Sateenkaarenvärisiksi värjättyjen leijonien alla luki ”Mennään naimisiin!” Vastaavanlainen kuva sateenkaarileijonasta julkaistiin samana päivänä myös Tahdon2013-kampanjan Facebooksivulla. Samoihin aikoihin ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin Suomen osasto
julkaisi Facebook-sivuillaan kuvan, jossa kaksi valkoista Suomi-neitoa käsikkäin kannattelivat Suomen lippuja kansallismaiseman edessä sateenkaarenvärisen taivaan alla.

Kuva 7: Helsingin sanomain NYT.fi:n kuva Suomen vaakunaleijonasta julkaistiin sosiaalisessa mediassa sen jälkeen, kun eduskunta äänesti kansalaisaloitteen läpimenemisen
puolesta. Graafikko: Eetu Pietarinen.
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Kuva 8: Amnesty Internationalin Suomen osaston kuva Suomi-neidoista julkaistiin sosiaalisessa mediassa sen jälkeen, kun eduskunta äänesti kansalaisaloitteen läpimenemisen
puolesta.
Kuten Tuula Gordon kirjoittaa, perustuvat kansallisuuden representaatiot toistoihin ja tunnistettavuuteen, vaikka ne sisältävät myös mahdollisuuksia muutokseen ja toisinluentaan
(Gordon 2002, 40; Yuval-Davis 1997). Suomi-neito on yksi keskeisimmistä suomalaisen
kansakunnan representaatioista. Sen on usein nähty symboloivan suojelun tarvetta, joka
vuosisadan vaihteessa yhdistettiin nimenomaan suojeluksi venäläisiltä, mutta kuten Johanna Valenius (2004) on kirjoittanut, edustaa neito myös äidillisyyttä. Äidillisyyteen liitettynä Suomi-neito kytkeytyy reproduktioon, jossa kansallisuus tulee liitetyksi kansalaisuuteen ja kansakunnan jatkumiseen (Gordon 2002, 44).
Cis- ja heteronormatiivisesti sukupuolittuneiden käsitysten mukaan naiset synnyttävät uusia suomalaisia (Jauhola 2012, 318). Suomi-neidon representaatiossa nämä naiset ovat feminiinisiä, vaaleahiuksisia, hoikkia ja valkoihoisia naisia, kuten yllä. Amnestyn kuvassa
neidot kulkivat kohti katsojaa muiden suomalaisuuteen liitettyjen symbolien eli lipun ja
maiseman edessä. Kuvan teksti viittasi eduskunnan äänestystulokseen, jossa avioliittolain
uudistuksesta oli äänestetty äänin 105–92. Nationalistinen representaatio vahvistui tekstillä, jossa kuva eksplisiittisesti liitettiin Tahdon2013-kampanjan tasa-arvoinen Suomi polkuun toteamalla kyseessä olevan ”[s]uomalaisen tasa-arvon suuri päivä”. Se, että Suomi
oli tullut tähän pisteeseen huomattavasti esimerkiksi muita Pohjoismaita myöhemmin, ei
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näyttäytynyt oleellisena (Jungar & Peltonen 2015, 137). Avioliittolain uudistuksessa oli
tästä huolimatta kyse nimenomaan erityisestä suomalaisesta tasa-arvosta.
Sateenkaaren värit yhdistivät molemmat kuvat samaa sukupuolta oleviin pareihin samalla,
kun kummassakin kuvassa oli kyse nationalististen symboleihin tukeutumisesta. Anu Koivunen on kuvannut tällaisten kansallismielisten symbolien ja retoriikan omaksumista
kamppailuksi arvoista ja jopa kiistakutsuksi (Koivunen 2012, 10). Suomen vaakunan leijona on 2000-luvun vaihteen jälkeen tullut liitetyksi oikeistolaisiin poliittisiin suuntauksiin, jossa erityisesti islamofobinen rasistinen maahanmuuttovastaisuus on yhdistetty suomalaisuuteen. Tahdon2013-kampanjassa kysymys avioliitosta kytkettiin suomalaisuuteen
erityisesti tasa-arvoinen Suomi -polulla. Tämä polku yhdistyi hegemonisiin nationalistiin
käsityksiin, jotka noudattivat lähes kansallisromanttista tulkintaa suomalaisuudesta niin
tasa-arvon, Väinämöisen kuin Suomi-neitojensa kautta. Samaa sukupuolta olevien parien
avioliitto käärittiin tähän merkitysryppääseen ja osaksi kansallista identiteettiä. Kyse oli
homonormatiivisesta vaikuttamistyöstä ja tietynlaisen homoseksuaalisuuden sisällyttämisestä suomalaisuuteen – kamppailusta suomalaisuudesta.
Nationalismin, homo- ja lesbopolitiikan ja kolonististen rakenteiden kytköksiä on tarkasteltu kansakuntien erityisyyttä korostavan homonationalismin (Puar 2007) ja homoimperialismin kautta (Haritaworn ym. 2008). Homonationalismi ja siinä korostuva kytkös tiettyjen homo-oikeuksien sisällyttämisestä kansakunnan itsemäärittelyyn sekä tämän kautta
rakentuvista toisista tukeutuu Lisa Dugganin homonormativiisuuden käsitteeseen. Katarina Jungarin ja Salla Peltosen mukaan sekä Jasbir Puarin homonationalismin että Dugganin homonormatiivisuuden ajattelussa näkyykin se, miten sisään- ja ulossulkemisten kautta
luodaan niin kansallisia subjekteja kuin toiseuksia, jotka eivät mahdu tähän määritelmään
(Jungar & Peltola 2016, 716).
Angloamerikkalaisessa kontekstissa tuotettu homonationalismin teoretisointi kuvastaa
maailmanpoliittista tilannetta, jossa esimerkiksi imperialistisesti toimiva Yhdysvallat oikeuttaa sotatoimia vetoamalla tietynlaisten homoseksuaalisten kansalaisten asemaan
maassaan. Sotatoimialueet näyttäytyvät tässä retoriikassa takapajuisina ja uhkaavina. Homonationalismin käsitteen siirtäminen työssäni aivan toisenlaiselle geopoliittiselle alueelle
edellyttää uuden kontekstin huomioimista. Suomen asema maailmanpolitiikassa poikkeaa
huomattavasti esimerkiksi Yhdysvalloista. Silti Suomessakin luodaan yhtälailla nationalistisia mielikuvia ja rakennetaan alueiden välisiä hierarkioita, joiden tarkoituksena on
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osoittaa Suomen erinomaisuus. Tulkitsemalla Tahdon2013-kampanjan suhdetta suomalaisuuteen homonationalismin kautta, huomataan siinä rakentunut vastinpari, toinen, josta
Suomen tuli kaikin tavoin erottautua. Tämä toinen oli Venäjä.
Analysoidakseni Venäjästä irtautumista Tahdon2013-kampanjassa on kiinnostavaa samalla tarkastella tapaa, jolla tasa-arvo määritettiin kampanjan tavoitteeksi:
On korkea aika päivittää Suomen avioliittolaki tälle vuosikymmenelle ja
tehdä hienosta kotimaastamme vieläkin hienompi ja tasa-arvoisempi (Tahdon2013 22.5.2013).
Me teimme yhdessä Suomesta tasa-arvoisemman maan! (Tahdon2013
13.6.2015).
Kampanjan kotisivuilla julkaistuissa teksteissä avioliittolain uudistuksen todettiin tekevän
Suomesta tasa-arvoisemman eikä tasa-arvoisen. Komparatiivin käytöllä annettiin ymmärtää, että Suomi oli muutoksen jälkeen aiempaa tasa-arvoisempi mutta myös sitä, ettei tasaarvoa olisi lopullisesti saavutettu edes kansalaisaloitteen hyväksymisellä. Tahdon2013-toimijat kuitenkin käsittelivät erittäin vähän sitä, mitä kampanjan ehdottaman uudistuksen
lisäksi pitäisi tehdä tasa-arvon eteen. Muita ajankohtaisia seksuaalisuuteen ja sukupuoleen
liittyviä poliittisia keskusteluja ei tuotu aktiivisesti näkyville Tahdon2013-viestintäkanavilla.96
Perusteluna muiden tasa-arvon kannalta tärkeiden kysymysten käsittelemättä jättämiselle
Tahdon2013-kampanjan toimijat hyödynsivät luvussa 3.1 paikantamaani kansalaisaloitepolkua. Kansalaisaloitelain asettamaa edellytystä yhteen asiaan keskittymisestä käytettiin
perusteluna kampanjan viestinnälliseen rajaukseen, kuten kampanjan sivuilla julkaistussa
blogikirjoituksessa todettiin:
Emme suinkaan väitä, että tasa-arvoinen avioliittolaki olisi yhdenvertaisuustyön päätepiste, jonka jälkeen sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asemaa
koskevat ongelmat olisivat ratkaistu. Toimintamme mandaatti rajoittuu siihen, mitä 167 000 ihmistä on allekirjoittanut. (Tahdon2013 18.11.2013b.)

96

Isyyslaki, joka edelsi äitiyslaki-keskustelua, mainittiin kuitenkin muutamaan otteeseen Facebookissa
(esim. Tahdon2013 2.5.2013).
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Kansalaisaloitepolun kautta rakentuneesta esteestä huolimatta Tahdon2013-kotisivuilla
julkaistiin kolme pitkää tekstiä liittyen Venäjään ja venäläisten sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asemaan (Tahdon2013 18.6.2013; 22.8.2013; 11.9.2013). Venäjä myös mainittiin toistuvasti kampanjan Facebook-sivuilla ja syyskuussa 2013 Tahdon2013-kampanjan Facebook-sivun niin kutsuttuna kansikuvana toimi kuva, jossa kehotettiin ottamaan
kantaa Venäjän seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen puolesta tekstillä Speak out for Russia.97
Venäjän seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tilanne on ollut äärimmäisen huono 2000luvulla, ja useat kansainväliset ihmisoikeustahot ovat ottaneet kantaa asiaan samalla, kun
aihe on huomioitu tutkimuksessa. Esimerkiksi Meredith Weiss ja Michael Bosia (2013)
käyttävät Venäjää yhtenä esimerkkinä kirjoittaessaan valtiolliseksi homofobiaksi (state
homophobia) kutsumastaan ilmiöstä. Erottautuminen niin kutsutusta idästä ja Suomen liittäminen abstraktiin ajatukseen länsimaisista demokratioista ei kuitenkaan rajaudu ainoastaan Tahdon2013-kampanjaan tai liity nimenomaan lhbti-ihmisiin. Tämä erottautuminen
idästä on toiminut keinona korostaa Suomen itsenäisyyttä ja kuulumista valkoiseen Eurooppaan. Implisiittisesti Venäjän käsitteleminen juuri Tahdon2013-kampanjan yhteydessä voidaankin nähdä viestinä siitä, mistä Suomen tulisi ottaa etäisyyttä.
Venäjällä on merkittäviä ongelmia, jotka asettavat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt väkivallan uhan alle ja sen kohteiksi. Näistä ongelmista on voitava puhua ja niitä on tutkittava. Tämä tulisi kuitenkin kyetä tekemään tavalla, joka välttää uusintamasta maailmankuvaa, joka pohjaa dikotomiaan edistyksellisen lännen ja pahan idän välillä. Jaottelu on
myös liitettävissä Suomea laajempaan eurosentriseen diskurssiin homoseksuaalisuudesta
ja globaalista seksuaalipolitiikasta. Kuten eurooppalaista homonormatiivisuutta jälkikoloniaalisesta kontekstista tarkastellut Fatima El-Tayeb (2011; 2012) toteaa, rakentuu eurooppalainen valkoinen homoseksuaalisuus oletukseen peilinä toimivasta, sorretusta ja konservatiivisen yhteisön vaientamasta ei-heteroseksuaalista. Siinä missä El-Tayeb tulkitsee dikotomian toisessa päässä usein olevan etniseen vähemmistöön kuuluva rodullistettu toinen, yleensä muslimi, Suomessa peilikuvassa näyttäytyy myös Venäjä. Oleellista kummassakin näkökulmassa on meidän rakentuminen hierarkkisessa suhteessa tähän toiseen, riip-

97
Speak out for Russia oli kansainvälisen All Out -järjestön vuonna 2013 järjestämä kampanja. Tarkoituksena oli kehottaa ihmisiä vastustamaan Venäjän antihomopolitiikkaa ja kehottaa poliittisia johtajia vetoamaan presidentti Putiniin Pietarissa järjestettävän G20-huippukokouksen yhteydessä.
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pumatta siitä, onko tuo toinen muslimi vai venäläinen. Erityisen merkittävän Venäjän korostamisesta teki kansalaisaloitepolku, johon vetoamalla Tahdon2013-kampanjasta rajattiin aiheita pois samanaikaisesti, kun Venäjää tuotiin vahvasti esiin. Haluttomuus käsitellä
muita seksuaali- ja sukupuolipoliittisia kysymyksiä Tahdon2013-kampanjan yhteydessä ei
siis kattanut Venäjää, sillä Venäjän kritisoiminen tuki homonationalistiseen ymmärrykseen
johtanutta tasa-arvoinen Suomi -polkua. Samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeus puettiin osaksi suomalaisuutta Venäjästä erottautumisen avulla.
Translaki ja trans/nationalismi
Venäjän rooli Tahdon2013-kampanjassa osoittaa kansalaistoimijoiden käyttämien polkujen olevan ajoittain ristiriidassa keskenään. Kansalaisaloite ja Tasa-arvoinen Suomi -polut
eivät yhtyneet ongelmattomasti yhden edellyttäessä keskittymistä käsiteltävissä olevaan
aiheeseen ja toisen tukeutuessa nationalistiseen mallimaan mielikuvaan. Jatkan tätä kansallisuuteen kytkeytyvää analyysia seuraavaksi translakityön tarkastelulla. Katseeni kohdistuessa translakiin ja sen suhteeseen suomalaisuuteen, tarjoan kuitenkin homonationalismin sijaan käsitettä trans/nationalismi.
Jasbir Puar on keskittynyt työssään tarkastelemaan tietynlaisen homoseksuaalisen kansalaisen sisällyttämistä kansakuntaan. Homonationalismin myötä homonormatiivisesti uudelleenmäärittyvä homoseksuaalisuus manifestoituu esimerkiksi parisuhteen ja avioliiton
tai perheen kautta, samalla menettäen radikaaliuttaan. Translakityössä kansalaistoimijat
eivät tarttuneet samanlaiseen eksplisiittiseen nationalistiseen puheeseen kuin Tahdon2013kampanjassa tehtiin. Vaikka transihmisistä ja transoikeuksista on puhuttu yhä enenevissä
määrin 2000-luvulla, ei trans edelleenkään solahda siististi osaksi suomalaista identiteettiä,
jossa kansalaisuus perustuu monin osin binääriseen sukupuoleen. Irma Sulkunen (1987)
onkin kuvannut suomalaista kansalaisuutta nimenomaan mies- ja naiskansalaisuuden
kautta. Kaksijakoinen kansalaisuus on pohjannut esimerkiksi naisten rooliin äiteinä ja kasvattajina. Sukupuolen moninaisuus istuu varsin hankalasti tällaiseen essentialistiseen sukupuolikäsitykseen. Samanaikaisesti transtutkijat ovat kytkeneet rajojen ylittämistä kuvaavan trans-etuliitteen niin sukupuolitettujen kuin kansallisten ja kansallisuuksiin liitettyjen
rajojen ylittämiseen (Stryker ym. 2008).
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Trans/nationalismi kuvaa sitä, millä tavalla transihmisyys asettuu ja ei asetu osaksi suomalaisuuden narratiiveja ja miksi kansalaistoimijat tämän takia myös tarvitsivat kansainvälisen translain polun mukanaan tuomaa laajempaa eurooppalaista kontekstia avukseen
huomattavasti Tahdon2013-kampanjaa enemmän. Transpolitiikan ja nationalismin kytköksien osalta Puar (2017, 34) on käyttänyt esimerkiksi käsitettä trans(homo)nationalism,
mutta olen samaa mieltä transtutkija Aren Z. Aizuran (2016) kanssa siitä, että tämä käsite
asettaisi jälleen homon transkysymysten määrittäjäksi (myös Papantonopoulou 2014, 279).
Homonationalismin sijaan trans/nationalismin käsite kuvaa Puarin ajattelusta ponnistavaa,
mutta transkysymyksissä hyvin eri tavoin rakentuvaa, nationalismiin tukeutuvaa lähestymistapaa.
Trans/nationalismi kuvaa transpolitiikan ja nationalismin jännitteisyyttä. Ilman vinoviivaa
kirjoitettu ’transnationalismi’ viittaa ylikansallisuuteen suhteessa kansallisvaltioiden rajoihin. Myös trans/nationalismiin sisältyy ylittämistä – kansalaisuuten liitetyn cis-normatiivisuuden ylittämistä. Niin kuin homonationalismi, vinoviivalla katkeava trans/nationalismikin kytkeytyy nationalismiin. Mutta lisäksi vinoviiva tuo näkyviin katkoksen, joka nähdäkseni transihmisten ja kansalaisuuden yhdistymiseen liittyy. Näiden yhdistelmä ei ole
ongelmaton tai siisti. Siinä, missä lisääntymishoitojen ja adoption sallimisen jälkeen homoseksuaalisuus ei merkitse enää esimerkiksi reproduktion, kansan uudistamisen, mahdottomuutta, trans liitetään lainsäädännön kautta nimenomaisesti lisääntymiskyvyttömyyteen. Siksi trans on vaikea istuttaa osaksi kansallista mielikuvaa, jonka jatkuminen on yksi
nationalismin tavoitteista. Toisaalta trans/nationalismin ambivalentimpi suhde nationalistiseen suomalaisuuteen myös tekee siitä monimutkaisemman tutkia ja sen vaikutuksista
vähemmän selkeitä verrattuna homonationalismiin.
Jo luvussa 3.2 kansainvälisen translain polun kohdalla osoitin, kuinka merkittävässä asemassa vetoaminen kansainväliseen kontekstiin oli translakityössä. Kansainvälisyys oli
läsnä myös, kun translakityötä tekevät järjestöt kritisoivat ristiriitaa Suomen ulkopolitiikan
ja sisäpolitiikan välillä sekä tämän ristiriidan vaikutusta maan ulkopolitiikan uskottavuuteen ihmisoikeuspolulla. Translakityössä suhde suomalaisuuteen rakentuikin hyvin eri tavoin kuin kansalaisaloitekampanjassa. Translakipuheessa Suomi vertautui toistuvasti kielteisellä tavalla eurooppalaisiin maihin, kuten Trasekin uutisoidessa Alankomaiden lainsäädäntöuudistuksesta, joka koski lisääntymiskyvyttömyysvaatimusta, todeten, että ”Suomi
on jäämässä auttamattomasti jälkeen, kun muut Euroopan maat toteuttavat vihdoin tältä
osin transihmisten ihmisoikeudet” (T 7.3.2012).
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Translakityötä tehneen Trasekin mukaan Suomi ei jäisi jälkeen kenestä tai mistä tahansa,
vaan Suomi oli jäämässä jälkeen Euroopan maista, eurooppalaisuudesta. Juridisen sukupuolen vahvistamisen itsemääräämisen pioneerina, niin sanottuna normin edelläkävijänä
(norm-entrepreneur) toiminut Argentiina loi selkeimmän särön tähän puheeseen translakityössä. Argentiinan itsemääräämiseen pohjaava lainsäädäntö astui voimaan vuonna 2012,
kun ensimmäiset eurooppalaiset vastaavanlaiset käytännöt tulivat voimaan 2014. Argentiina olikin merkittävässä asemassa erityisesti keräämäni translakiaineiston alkuvuosien
teksteissä. Kun eurooppalaisia esimerkkejä ei vielä ollut tarjolla, vedottiin translakityössä
eteläamerikkalaiseen Argentiinaan ja maan laki muun muassa käännettiin suomeksi Trasekin toimesta (T 13.12.2012). Argentiinan rooli aineistossa kuitenkin väheni sitä mukaa,
kun eurooppalaiset valtiot uusivat lainsäädäntöjään ja eurooppalaisten elinten suositukset
translain uudistamiseksi lisääntyivät.
Translain uudistusta ajavien järjestöjen mukaan Suomen maine oli vaarassa, elleivät poliitikot pian tekisi muutoksia ja osoittaisi maan olevan vähintäänkin yhtä hyvä tai parempi
kuin verrokkimaat Euroopassa. Kansainvälisen translain polun ja ihmisoikeuspolun risteyksessä translakityössä rakennettiin painetta uudistaa lainsäädäntöä. Risteyksessä oli
kyse eräänlaisesta valheenpaljastuksesta, jonka yleisin keino oli nostaa esiin Suomeen kohdistunut kritiikki tai Suomen saamat huomautukset ja Suomen jääminen jälkeen (esim. S
30.10.2014; ST 20.11.2013). Suomen ulkopuolella annettiin ymmärtää olevan Eurooppa,
jonka katse kohdistui nyt Suomeen.
Kansainvälisen translain polku ja ihmisoikeuspolku muodostivat yhdessä kehyksen, jossa
Suomi asettui kirijän asemaan, vaikka maan päinvastoin tulisi olla valtioiden välisen kilpailun kärjessä. Kuten Trasek totesi kotisivuillaan julkaisemassaan uutisessa lainaten silloista tasa-arvovaltuutettua, ”Suomen tulisi olla ihmisoikeuksien toteuttamisessa kärkimaita eikä jälkijunassa” (T 19.11.2011).
Siinä, missä Tahdon2013-kampanja selkeästi tuki nationalistista ymmärrystä Suomesta
tasa-arvon mallimaana, olivat translakityötä tekevät järjestöt kriittisempiä lähestymisessään. Merkittävänä erona oli se, että Suomea selväsanaisesti myös arvosteltiin. Vaikka
tässä kritiikissäkin korostettiin suomalaista erityisyyttä tavalla, joka muistutti homonationalistista lähestymistapaa, vaikuttaa transpoliittikka asettaneen keskustelulle erilaisia rajoja. Toisaalta tutkimani tahotkaan eivät kyenneet sivuuttamaan hegemonista tasa-arvopuhetta translakityössään vaan tarvitsivat sitä vaatimustensa tueksi. Vaikka trans ei siis
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yhtäältä istu suomalaiseen sukupuolittuneeseen kansalaisuuteen, johon ajatus tasa-arvon
mallimaasta pohjaa, ei transpolitiikassakaan kuitenkaan päästä eroon tästä nationalistisesta
puheesta.
Samaa sukupuolta olevien parien lapsiperheiden lisääntyneen näkyvyyden sekä tehokkaiden hiv-lääkkeiden myötä voidaan väittää, että homoseksuaalisuuden mukanaan tuoma tulevaisuudettomuus, josta queertutkija Lee Edelman (2004) on kirjoittanut, on kyseenalaistunut. Niin kauan kun homoutta toteutetaan tietyllä tavalla, ei se merkitsekään enää varjoelämää, lapsettomuutta ja nuorena kuolemista. Mutta päteekö tämä transihmisiin, joiden
lisääntymisen kontrolloinnin valtio katsoo tehtäväkseen, joiden juridisen sukupuolen määrittelystä vastaavat muut kuin henkilöt itse ja joiden sukupuolta ei usein edes tunnisteta?
Esimerkiksi verrattuna samanikäisiin cis-nuoriin transnuorilla on todettu olevan kohonnut
itsemurhariski sekä enemmän mielenterveysongelmia. Katarina Alangon mukaan transnuorten psyykkinen hyvinvointi korreloikin nimenomaan ”sen kanssa, miten tyytyväisiä
he olivat sukupuolenkorjausprosessiinsa, ja sen kanssa, miten tyytyväisiä he olivat mahdollisuuksiinsa ilmaista sukupuoltaan” (Alanko 2014, 37; 39). Ovatko transihmiset tästä
kaikesta johtuen edelleen katkos kansakunnan jatkumossa?
Vaikka trans ei suoranaisesti istu osaksi suomalaisuutta ja vaikka se voidaan nähdä jopa
kaksijakoisen kansalaisuuden haastajana, ei tämä tarkoita, etteikö translakityössä olisi tukeuduttu käsityksiin, joissa Suomi näyttäytyy muista erillisenä ja omalla tavallaan poikkeuksellisena valtiona ja kansakuntana (Rastas A 2012, 89–91). Suomalaisuuden erityisyys ja mallimaan asema tuli esiin ihmisoikeuksien kautta, joiden osalta Suomen tuli nopeasti kiriä kiinni eurooppalaiset verrokkimaat ja ottaa paikkansa eturintamassa.
Kuten Michel Foucault on todennut, voidaan yhtä ja samaa diskurssia käyttää niin valtarakenteiden ylläpitämiseen kuin niiden murtamiseen (Foucault 1998/1976, 75–76). Näin voidaan yhtäältä vahvistaa, mutta myös paljastaa vallan epävakautta. Joskus voi kuitenkin olla
hankala arvioida, milloin hegemonista diskurssia päädytään vahvistamaan ja milloin sen
paljastaminen tekee siitä haavoittuvan. Juuri näin käy nähdäkseni, kun translakitoimijat
hyödyntävät trans/nationalistista lähestymistapaa tukeutuessaan puheeseen suomalaisesta
erinomaisuudesta tuomalla esiin maan epäonnistumisen translain näkökulmasta.
Ihmisoikeuspolun ja kansainvälisen translain polun yhdistyessä pääsin tarkastelemaan
transpolitiikan kietoutumista monimutkaisella tavalla osaksi nationalistista käsitteistöä.
Paljastamalla, ettei Suomi olekaan ihmisoikeuksien edelläkävijä eikä tasa-arvon mallimaa,
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translakitoimijat kyseenalaistivat suomalaisuuden ihannetta. Toisaalta he samalla asettivat
Suomen osaksi valtioiden välistä kilpailua ja vaativat Suomea ottamaan paikkansa tämän
joukon kärjessä. Translakityötä tekevät järjestöt vaativat, että transihmiset, jotka yhtäältä
ovat ristiriidassa sukupuolittuneen suomalaisuuden kanssa, on otettava mukaan tähän suomalaisuuteen, jotta Suomi voi yhä väittää olevansa mallimaa ja uskottavasti ajaa lhbti-oikeuksia ulkopolitiikassaan.
Valkoinen suomalaisuus: tukeutumista ja haastamatta jättämistä
Gayatri Chakravorty Spivak (1994, 93) kirjoitti tunnetussa artikkelissaan valkoisten miesten tarpeesta pelastaa ruskeat naiset ruskeilta miehiltä. Kuten Katarina Jungar ja Salla Peltonen ovat tuoneet esiin, on homonationalistista politiikkaa kuvattu vastaavalla tavalla ruskeiden homojen pelastamisena ruskeilta heteroilta (Jungar & Peltonen 2015, 139; Bracke
2012). Artikkelissani ”Pelastetaan homot! Kansalaisaktivismi, homoseksuaalisuus ja turvapaikanhaku Suomessa” (Järviö 2015) olenkin tarkastellut seksuaalivähemmistöihin kuuluvien Zimbabwesta ja Gambiasta tulleiden turvapaikanhakijoiden auttamiseksi tehtyä
kansalaisvaikuttamista Suomessa. Tutkimuksessa paikannan kansalaistoimijoiden puheesta homonationalistisen lähestymistavan, jossa turvapaikanhakijoiden oleskeluluvan
turvaamiseksi suomalaiset kansalaistoimijat rakensivat kuvaa Suomesta homo-oikeuksien
edelläkävijämaana, jonka vastakohtana toimii pelottava maanosa, Afrikka. Edellä aloitin
tarkastelua Tahdon2013-kampanjan ja translakityön suhteesta suomalaisuuteen. Myös
tässä yhteydessä rakennetaan kansakuntaa sisään- ja ulossulkemisten kautta. Juuri ulossulkemiset antavat aihetta tarkastella suomalaisuuteen kytkeytyviä hiljaisuuksia. Näistä merkittävänä esiin nousevat kysymykset rodusta ja valkoisuuden normatiivisesta asemasta.
Homonationalismissa yhdistyvät nationalismin ja homonormatiivisuuden käsitteet. Homonationalismiin tukeutuvan analyysin avulla rodullistettujen ja seksualisoitujen rakenteiden kautta ylläpidetystä kuvitellusta kansakunnasta on helpompi saada ote (Jungar & Peltonen 2016, 716; Anderson 2016/1983). Homonationalismin käsitteen syntykonteksti ja
sen aiempi käyttö yhteyksissä, joissa rasistinen hierarkia on ilmeinen, on ohjannut aiempaa
tutkimusta kohti aineistoa, jossa rodullistetut kehot tai rasistiset diskurssit ovat eksplisiittisesti läsnä. On kuitenkin äärimmäisen tärkeää voida myös keskustella niin homonationalismista kuin trans/nationalismista tilanteissa, jotka vaikuttavat aluksi joko valkoisilta tai
jopa värittömiltä, ja joissa rodulla ei ensisilmäyksellä näytä olevan roolia.
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Lukuisat kriittisen mustan feminismin ajattelijat, kuten Kimberley Crenshaw, Patricia Hill
Collins, Audrey Lorde ja bell hooks, ovat kirjoittaneet muun muassa rodullistamisen, sukupuolen, seksuaalisuuden ja luokan yhteyksistä toisiinsa. Ennen heitä niin Sojourney
Truth kuin Anna Cooper olivat jo 1800-luvulla nostaneet esiin samoja asioita vastustaen
niin rasismia kuin seksismiä ja kyseenalaistaen niin mustien vapausliikkeen patriarkaalisuuden kuin valkoisten naisten värisokeat emansipaatioyritykset (hooks 1990/1982, 2–5;
Truth 1997/1851).
Samalla, kun rodun ja sukupuolen erottamattoman yhteenkietouman tuottamaa sortoa ja
toisaalta niiden luomia etuoikeuksia on pyritty paljastamaan, on korostettu rasististen rakenteiden kolonialistista ja imperialistista perua. Näiden kautta muodostuu rodullistettuja,
eksotisoituja subjekteja sekä toisaalta eräänlaiseksi ei-roduksi määrittyvä valkoisuus, joiden välillä olevan hierarkian vuoksi suomalaisuuskin on nimenomaan aktiivisesti pyritty
liittämään osaksi valkoista Länsi-Eurooppaa. bell hooks on kirjoittanut rasismin tulevan
usein ymmärretyksi selkeän sorron ja syrjinnän kokemuksen tai vaihtoehtoisesti tästä sorrosta kertovan materiaalin kautta. Mutta jos rasismi näyttäytyy vain ennakkoluuloisten valkoisten harjoittamana ilkeytenä, jää näkemättä sen poliittinen ideologisuus. Näin ne rakenteelliset historialliset hierarkiat, joiden vuoksi tämä sorto ylipäänsä on mahdollista, jäävät
näkymättömäksi, kuten hooks kirjoittaa. (hooks 1990/1982, 13; 119–120.)
Artikkelissaan lhbti-inklusiivisen kehitysavun problemaattisuudesta Christine M. Klapeer
(2017) toteaa jälkikoloniaalisen teorian tutkija Homi Bhabhaan tukeutuen, että tutkimuksessa hegemonisiin diskursseihin ja käytänteisiin keskittyminen uhkaa sivuuttaa niitä vastustavan marginalisoidun toiminnan. Klapeer varoittaa tällaisen lähestymisen voivan ”ylläpitää käsitystä kyseenalaistamattomasta (uus)koloniaalisesta hegemoniasta” (Klapeer
2017, 159). Seksuaalipolitiikan, nationalismin ja rasististen rakenteiden tarkastelun keskiöön onkin usein nostettu valkoisen etuoikeuden ulkopuolelle ja homonationalistisen politiikan sivuun jätettyjä subjekteja. Tutkimuksessa on tarkasteltu aiheita, joissa kytkös kysymyksiin rodullistamisesta ja rasismista on eksplisiittinen esimerkiksi tutkittavien taustan, uskonnon tai ihonvärin takia. (esim. Haritaworn 2015; Jivraj & de Jong 2011; Jungar
& Peltonen 2015; Järviö 2015; Murray 2014; Seikkula 2015.)
Olen samaa mieltä siitä, että länsimaisen tieteenteon sisäänrakennetun valkoisuuteen kohdistuvan katseen kyseenalaistaminen edellyttää tietoista valintaa rodullistettujen subjek-
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tien ja marginaaliin jätettyjen aiheiden nostamista mukaan tutkimukseen. hooksin ajatukseen tukeutuen väitän kuitenkin, että jos sekä rasismin ja rodullistamisen kysymykset että
homonationalismin tai trans/nationalismin tarkastelu aktualisoituvat ainoastaan tutkimuksessa, jossa käsitellään esimerkiksi turvapaikanhakijoita, islamia tai Afrikkaa, me tutkijat
rakennamme mielikuvaa, jossa rasistiset hierarkiat vaikuttaisivat ainoastaan silloin, kun
keskustelussa ovat muut kuin valkoisiksi määritetyt subjektit. Näin rodullistettujen kehojen katsotaan jotenkin tuovan keskustelulle sen rasistisen luonteen. Samaan aikaan valkoisuus näyttäytyy rodullistamisprosesseista erillisenä, neutraalina ja olemattomana (Keskinen & Andreassen 2017, 66). Todellisuudessa nämä rakenteet vaikuttavat yhtä lailla niissä
keskusteluissa, joissa kaikki esiin pääsevät subjektit ovat valkoisia, kuten Tahdon2013kampanjassa, tai kun subjektien näkymättömyys ei riko valkoisuuden hegemonista asemaa, kuten translakityössä.
Valkoisuuden näkyvyys ja näkymättömyys ovat kumpikin oleellisia, kun lähestytään sitä,
miten hegemonista valkoisuutta ylläpidetään suomalaisuuden kohdalla. Koska kummassakaan tutkimustapauksessani nimenomaan ei nostettu esiin rodullistettuja subjekteja, on
lähdettävä liikkeelle siitä, kuinka kansalaistoimijat loivat yhteyttä suomalaisuuteen ja
kuinka suomalaisuus on puolestaan kytketty valkoiseen Eurooppaan niin, että on tehty
mahdollisimman selkeä irtiotto epätoivottavina pidettyihin muihin. Tarve tälle eurooppalaisuuden korostamiselle puolestaan pohjaa 1800–1900-luvun vaihteen molemmin puolin
käytyihin keskusteluihin niin sanotusta rotuopista, jossa suomalaiset määritettiin ei-indoeurooppalaisia kieliä puhuvana kansana valkoisen eurooppalaisuuden ulkopuolelle. (Kemiläinen 1985, 12; Kilpeläinen 1985, 193; Rastas A 2012, 90.)
Tahdon2013-kampanjassa valkoisuus oli eksplisiittisesti läsnä Väinämöisen, avioliiton perinteisyyttä korostavien valkoisten pariskuntien sekä toisaalta Tahdon2013-kampanjan toimijoiden kautta. Kampanjassa suomalaisuuden valkoisuus oli näkyvää ja se näkyi myös
laajemmassa Tahdon2013-verkostossa mukana olleen Amnestyn Suomi-neidossa. Selkein
särö valkoisuuden representaatioon kenties syntyi iranilaissyntyisen koomikon Ali Jahangirin toimiessa Tahdon-lähettiläänä (Tahdon2013 3.4.2013). Yksin tämä ei kuitenkaan riittänyt rikkomaan valkoisuuden hegemonista asemaa. Tekemissäni haastatteluissa Tahdon2013-kampanjan toimijat totesivatkin asiasta kysyttäessä, ettei kampanjassa oltu huomioitu erilaisten ihmisryhmien osallisuutta eikä näkymistä. Kuten eräs haastateltavani totesi, oli kampanja ”kantasuomalaisten naisten kampanja”. Se oli yhtä aikaa niin sukupuo-
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lettunut kuin rodullistettu. Tekijöiden kantasuomalaisuus viittasi valkoisuuteen. Valkoisuus ei kuitenkaan värittänyt ainoastaan toimijoita itseään vaan myös heidän tuottamaansa
materiaalia, joka toisen haasteltavani mukaan oli hyvin valkoista. Näkymättömyys kattoi
kampanjassa lisäksi monia muita eroja:
Nyt ku täs tuli tää rodullistettujen ryhmien näkymättömyys, ja mä mietin
myös sitä, et me ei myöskään tuotu millään tavalla niiku vammaisia ihmisiä
esille ja no mä en tiedä, niiku ehkä sukupuolivähemmistöjen esille tuomisesta
kuvien kautta, et eihän me voida tietää, se on sillee vähän, et sitä pitäis miettiä, miten se... Mut et ei me, et meil oli niiku tosi valkosia, valkosia, niiku
kauniita, hoikkia ihmisiä niissä kuvissa. Niiku nyt ku mä mietin sitä.
Haastateltavani oli aiemmin aiheesta kysyessäni kertonut rodullistettujen ryhmien jääneen
kampanjan kuvaston ulkopuolelle. Hän palasi myöhemmin haastattelun aikana itse tähän
aiheeseen ja laajensi ulossuljettujen ryhmää esimerkiksi vammaisiin. Sukupuolen moninaisuuden esiin nostamista haastateltava sen sijaan problematisoi antaen ymmärtää, ettei
kenenkään sukupuolta voi tietää. Sekä sukupuolen epänormatiivista ilmaisua että sukupuoli-identiteettien moninaisuutta olisi kuitenkin voinut pyrkiä tuomaan näkyviin määrittämättä jonkun sukupuolta hänen puolestaan. Jälleen juuri trans näyttäytyi hankalana Tahdon2013-kampanjassa samalla, kun valkoisuuden oletuksen purkaminen sekä esimerkiksi
vammaisuus tai lihavuus olisi haastateltavan mukaan voitu tuoda näkyviin ilman ongelmaa. Paljastavaa kuitenkin on se, ettei näin tästä huolimatta tehty.
Queertutkija José Esteban Muñoz (Muñoz 1997, 80) on kuvannut rodullistettujen subjektien syrjään siirtämistä queerliikkeen valkopesuna. Seksuaalisuuden ja sukupuolen normeja rikkovista yhteisöistä on hänen mukaansa yritetty tehdä kunniallisia poistamalla näkyvistä köyhiä ja ei-valkoisia. Muñozin analyysin voi yllä olevan lainauksen perusteella
laajentaa kansalaisaloitekampanjan kohdalla koskemaan myös vammaisuutta, lihavuutta ja
sukupuolen moninaisuutta. Homoseksuaalisuus ja avioliitto näyttäytyivät tasa-arvoisen
Suomen osana, valkoisena, hoikkana ja vammattomana – kiiltokuvana suomalaisuudesta,
johon oli vain lisätty hieman toisiaan rakastavia samaa sukupuolta olevia pareja joukkoon.
Siinä, missä homonationalismia on käytetty kuvaamaan rodullistettujen homojen pelastamista rodullistetuilta heteroilta, on hieman samanlaista kielikuvaa käyttänyt Aren Z.
Aizura käsitellessään transsubjektien, rodullistamisen ja nationalismin yhteyttä. Aizura
kirjoittaa, että se, ketkä transsubjekteista nostetaan esiin haavoittuvina ja näin suojeluksen
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tarpeessa olevina, on biopoliittinen teko, jolla jätetään toisia ulkopuolelle. Aizuran ajattelussa keskeiseksi käsitteeksi nousee Puarin tavoin poikkeuksellisuus (exceptionalism).
Tietyt transsubjektit näyttäytyvät poikkeuksellisina ja huomion arvoisina toisten jäädessä
piiloon tai kahlituiksi ennalta varattuihin positioihin esimerkiksi turvapaikanhakijoina
(Aizura 2016, 133). Mielestäni Aizura käynnistää tekstissään keskustelua, joka tarttuu siihen hankalaan aiheeseen, jonka translakityön kasvottomuuden polun tuottama hiljaisuus
tuo tullessaan: kenen oletetaan olevan keskustelun osana ja minkälaisissa tilanteissa tilaa
jaetaan esimerkiksi valkoisuutta rikkoville subjekteille valkoisuuden hegemoniaa kyseenalaistaen?
Aizuran ajatteluun tukeutuen tartun kahteen kysymykseen, jotka nähdäkseni valottavat
hankalaksi muotoutuvaa kysymystä valkoisuuden ja rodun roolista suomalaisessa transpolitiikassa. Ensinnäkin kyse on siitä, mitä tavoitellaan, ja toisekseen siitä, miten rodullistamista käsitellään.
Queertutkija Jin Haritaworn nostaa esiin transoikeuksien näkyvyyden lisääntymisen yhtäaikaisuuden gentrifikaation sekä rasismin nousun kanssa. Hän näkee transpolitiikassa yhteyden Foucault’n (2008/1978) biopolitiikkaan mutta myös Achille Mbemben (2003) nekropolitiikkaan. 98 Haritawornille kysymys onkin siitä, kuka saa elää ja kenen annetaan
kuolla. (Haritaworn 2015, 4.) Pohjoismaalaisen passin omistava transihminen tarvitsee sukupuolimerkintänsä korjauksen, muttei välttämättä muista, mitä kaikkea tuo passi myös
edustaa (Blaagard 2009, 51). Ilman passia Suomeen saapunut pakolainen saattaa olla huomattavasti kiinnostuneempi siitä, miten vakuuttaa maahanmuuttoviranomaiset omasta
transsukupuolisuudestaan kuin siitä, millä tavalla juridinen sukupuoli pakomatkan aikana
kadonneessa matkustusasiakirjassa korjataan. Suomeen vasta muuttanut transhenkilö ei
välttämättä edes ymmärrä, mistä translain kohdalla puhutaan, jos hän ei osaa suomea. Ja
kun translakiuudistusta vaativat järjestöt muistavat mainita tarpeen huolehtia lääketieteellisten hoitojen saatavuuden varmistamisesta julkisin varoin, muistavatko he puhua siitä,
miten käy Suomen valtionrajojen sisäpuolella oleville transihmisille, jotka eivät ole julkisen terveydenhuollon piirissä – valtion rajojen ulkopuolella olevista puhumattakaan?

98
Foucault’n biopolitiikka viittaa siihen, keiden elämä nähdään elämisen arvoisena ja kellä on valta päättää
tästä. Nekropolitiikka on eräänlainen biopolitiikan peilikuva ja sen avulla on mahdollista tarkastella sitä,
kenellä on valta jättää toiset kuolemaan. Tämä kuolema ei Mbemben mukaan ole vain konkreettista tappamista vaan myös jättämistä elämän ulkopuolelle. Jasbir Puar (2007) on myös käyttänyt käsitettä queer
necropolitics viitatessaan nimenomaan homoseksuaalisuuteen kytkeytyvään nekropolitiikkaan.
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Tavoitteiden kautta määrittyvät suojeluksen tarpeessa olevat transsubjektit, minkä Aizura
Haritawornin tavoin tulkitsee biopoliittiseksi teoksi. Tai kuten normatiivista homoseksuaalisuutta haastavaa kansalaistoimintaa tutkineet Rahil Roodsaz ja Nella van den Brandt
(2017, 69) kirjoittavat, valtaerot määrittävät sen, mitkä identiteetit ja keiden elämä on ymmärrettävissä ja kenen ylipäänsä voidaan tulkita tarvitsevan apua.
Translain näkeminen suomalaisen transpolitiikan ensisijaisena kysymyksenä 2010-luvulle
tultaessa on poliittinen teko. Toisaalta on syytä todeta, että suomalaiset seksuaali- ja sukupuolipoliittiset kansalaistoimijat ovat myös tuoneet esiin lhbti-turvapaikanhakijoita, kuten
aiempi tutkimukseni osoittaa (Järviö 2015). Helsingin seudun Seta myös käynnisti vuonna
2015 Together-toiminnan lhbtiq*-turvapaikanhakijoille.99 Nämä keskustelut eivät kuitenkaan ole saaneet yhtä isoa roolia kuin translaki järjestöjen toiminnassa eivätkä ne risteä
muiden teemojen kanssa. Kysymykset rodullistamisesta ja yhteiskuntaa määrittävästä rasismista näyttäytyvät oleellisina vain tiettyjen aihealueiden yhteydessä. Koska bell hooksin
ajatteluun palaten voidaan väittää rodun ja rasismin kysymysten määrittävän kaikenlaisia
sukupuolitettuja ja seksualisoituja keskusteluja, räikeistä rasistisista syrjintätapauksista rodullistettujen kehojen näkymättömiksi jäämiseen, ei riitä, että valkoisuuden oletusta puretaan vain spesifien aihepiirien yhteydessä – niin tärkeitä kuin nämä aiheet ovatkin.
Siinä, missä Tahdon2013-kampanja oli nationalismin linkityksessään selväsanainen ja tuki
käsitystä valkoisesta suomalaisuudesta, translakityössä valkoisuus oli hiljaisuutta. Kasvottomuuden polku tarkoitti käytännössä visuaalisten representaatioiden olemattomuutta.
Kasvottomuuden kautta rakentunut hiljaisuus homogenisoi transihmisiä ja heidän tarpeitaan ja tämän hiljaisuus liitettiin osaksi Suomea ihmisoikeuspolulla. Koska suomalaisuus
on aktiivisesti määritetty valkoisuuden kautta, ei ole syytä olettaa, että transyhteisöllä tai
translakiaineistoa lukevilla olisi jotenkin lähtökohtaisesti tästä poikkeava käsitys. Samat
rodullistetut rakenteet ovat toiminnassa myös silloin, kun rodusta tai ihonväristä ei puhuta
ja asia ikään kuin unohdetaan. Tällainen unohdus kuvaakin varsin hyvin valkoisuuden tuomaa etuoikeutta, kuten pohjoismaisesta valkoisuudesta kirjoittavat Kristín Loftsdóttir ja
Lars Jensen kirjoittavat:

99

Käytän pidempää kirjainyhdistelmää, sillä tämä on se yhdistelmä, jota käytettiin Helsingin seudun Setan
tiedotteessa, kun Together-ryhmä käynnisti toiminintansa (HeSeta 2015).
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Valkoisuuden voidaan nähdä sisältävän tiettyjä etuoikeuksia, joiden myötä
yksilöllä on ”varaa” unohtaa ihonvärinsä ja valtapositionsa (Loftsdóttir &
Jensen 2012, 8, suomennos kirjoittajan).
Hiljaisuus ja unohdus ovat mahdollisia hegemonisen ja oletetun valkoisuuden vuoksi. Kuitenkin, kuten kulttuurintutkija Signe Bremer (2010) on osoittanut vertailevassa analyysissaan ei-valkoisen ja valkoisen transmiehen kokemuksista Ruotsissa, luovat erilaiset kehot
erilaisen ulkopuolisuuden kokemuksen ruotsalaisuuden normista. Tämä kokemus ei rakennu ainoastaan sukupuolen vaan myös valkoisuuden tai valkoisuuden puutteen kautta.
Bremerin mukaan ruotsalainen normatiivinen maskuliinisuus on ikuisesti ei-valkoisen
transhenkilön saavuttamattomissa mahdollisista transhoidoista huolimatta, minkä vuoksi
hän kyseenalaistaa ruotsalaisen transhoitoinstiuutioiden sisäänrakennettua oletusta valkoisuudesta (Bremer 2010, 109).
Transihmisten kasvottomuuden kautta rodullistetuille transihmisille ei translakityössä rakentunut paikkoja, joissa he voisivat nähdä itsensä osana sitä Suomea, jonka tutkimieni
järjestöjen mukaan tulisi kiriä ihmisoikeuksien osalta muut eurooppalaiset valtiot kiinni.
Suomalaisen valkoisuuden vuoksi samanlaista ulossulkemista ei voi katsoa tapahtuvan valkoisille transsubjekteille, jotka lähtökohtaisesti edustavat normatiivista suomalaisuutta rodun, joskaan eivät sukupuolensa, kautta.
Translakityössä valkoisuus on sisäänrakennettu hiljaisuuteen. Hiljaisuus limittyy ihmisoikeuspolkuun, jossa Suomi näyttää jäävän jälkeen muiden maiden kehityksestä. Valkoinen
suomalaisuus ei translakipuheessa niinkään rakennu sen kautta, keitä translain yhteydessä
esitellään – sillä kuten olen todennut, ei tarjolla juurikaan ole visuaalisia representaatioita.
Keskeisempää on se, keitä ei esitellä ja kenet jätetään ulkopuolelle (ks. Stryker 2013, 545).
Näin hiljaisuus luo näennäistä neutraaliutta, vaikka sillä tosiasiassa on rakentava voima.
Hiljaisuus on nimenomaan ollut se tapa, jolla pohjoismaisia ja suomalaisia rasistisia rakenteita ylläpidetään, kun alue on nähty irrallisena imperialismista ja kolonialismista (Mulinari ym. 2009). Näkymätön transsubjekti ei voi haastaa eikä murtaa käsitystä suomalaisuuden valkoisuudesta. Tämän vuoksi jopa kasvottomuudella päädytään tukemaan hierarkkisia asetelmia, vaikka translakityössä lähestymistapa poikkesi merkittävästi Tahdon2013kampanjasta.
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Vähemmistöjen sisäiset erot eivät näkyneet seksuaali- ja sukupuolipoliittisessa kansalaisvaikuttamisessa tutkimusajanjaksonani. Vaikka en analyysissani ole huomioinut sukupuolen, seksuaalisuuden ja rodullisuuden lisäksi muita eroja, osoittaa intersektionaalinen analyysini sen, ettei subjektien positioitumisen monimuotoisuutta joko huomioitu tai tuotu
esiin. 100 Feministisen tutkimuksen perinteestä käsin kirjoittavat pohjoismaiset jälkikoloniaaliseen teoriaan tukeutuvat tutkijat, mukaan lukien useat suomalaiset tutkijat, ovat vuosikymmeniä kritisoineet pohjoismaista feminististä liikettä sekä feministitutkijoita rasismin
ja rodullistamisen sivuuttamisesta sekä kolonialismin vaikutuksia analysoivia tutkijoita sukupuolen vaikutusten unohtamisesta (Mulinari ym. 2009; Tuori 2009; Knobblock & Kuokkanen 2015). Vaikka näiden tutkijoiden tutkimuslähtökohtana on binäärinen cis-sukupuoli,
heidän kritiikkinsä on ulotettavissa keskusteluun sukupuolen moninaisuudesta. Unohdus
tai hiljaisuus kattaa myös suomalaisen transliikkeen sekä transtutkimuksen, jossa intersektionaalista analyysia rasismin, rodullistamisen, kansalaisuuden tai etnisyyden näkökulmista on yhä hankala löytää. Siinä, missä angloamerikkalaisessa tutkimuksessa rodun ja
rodullistamisen teoretisointia on työstetty vuosikausia, on nimenomaan pohjoismaista ja
pohjoismaisen kontekstin huomioonottavaa teoreettista pohdintaa tehty huomattavasti vähemmän (Keskinen & Andreassen 2017, 64). Tämä tuntuu heijastuvan myös empiiriseen
tutkimukseen. Esimerkiksi transtutkija Sade Kondelin nostaa valkoisuuden esiin sukupuolidysforiaa käsittelevässä artikkelissaan. Kondelin toteaa, että hänen on hankala käsitellä
aihetta oman ja suomalaisen valkoisuuden vuoksi (Kondelin 2017, 19).
Kondelin sanallistaa sen, mihin rodullistamisen analyysia vaativat ja siihen pyrkivät toimijat usein törmäävät. Valkoisuuden hegemoninen ja normatiivinen asema tekee hankalaksi sen kyseenalaistamisen, minkä vuoksi kierteenomaisesti päädytään ylläpitämään valkoisuutta normina. Transyhteisön verrattain pieni koko voi osaltaan selittää sitä, miksei
sen enempää valkoisia kuin ei-valkoisia henkilöitä nähty aineistossani tutkimusajanjakson
aikana. Yhteisön pienuuden vaikutusta kasvottomuuteen korostettiin myös haastatteluissani, joissa haastateltavani kertoivat hankaluudesta löytää halukkaita edustamaan transihmisiä julkisuudessa.
Kuten Jungar ja Peltonen (2015, 141) kirjoittavat analyysissaan Setan 2010-luvun alussa
lanseeraamasta julistekampanjasta, voi rodullistettujen henkilöiden nostaminen katseen
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keskiöön jopa vahvistaa jakoa meidän ja muiden välillä, jos suomalaisuus näyttäytyy tietynlaisena vaaleutena, jopa kirjaimellisesti vaaleahiuksisuutena, jonka rinnalle nostettu
representaatio määrittyy toisena. Suvi Keskinen (2018, 161) on puolestaan analyysissaan
suomalaisesta antirasistisesta feminismistä ja pyrkimyksistä intersektionaaliseen feministiseen kansalaisvaikuttamiseen todennut, ettei siinäkään välttämättä ole onnistuttu murtamaan normatiivista valkoisuutta, vaan keskustelun keskiössä on edelleen valkoinen subjekti.
Aiempi tutkimus osoittaa, ettei valkoisuuden murtaminen ole yksinkertaista ja sitä yrittäessäkin on vaarana epäonnistuminen. Kuten rasismintutkija Anna Rastas (2012, 91) kirjoittaa, ei rodun ja rasismin katoaminen tai unohtuminen ole millään tavalla vain suomalainen ilmiö. Myös nationalistisia diskursseja kansojen poikkeuksellisuudesta esiintyy laajasti. Vaihtoehtona esimerkiksi yksittäisen henkilön esiin nostamiselle translakityön tai
Tahdon2013-kampanjan kasvoiksi ei kuitenkaan tarvitse olla hiljaisuus vaan kriittinen ja
analyyttinen suhtautuminen suomalaiseen valkoisuuteen ja sen normatiivisen aseman purkaminen niin, että pyritään tiedostamaan tiedon paikantuneisuus. Sen sijaan, että keskustelut rodusta ja rodullistamisesta sivuutettaisiin, niiden uusintaminen ja purkaminen tulisi
aktiivisesti huomioida. Kansalaistoimintaa ei siis tulisi tietenkään lopettaa vaan se tulisi
mahdollistaa useammille.

5. 4 Yhteenveto

Tuon analyysissani kaiken kaikkiaan esiin kahdeksan eri kansalaisvaikuttajien kulkemaa
polkua. Tahdon2013-kampanjassa paikannan kansalaisaloitepolun, kaupallistamisen polun sekä kaikkien asia ja tasa-arvoinen Suomi -polut. Translakityön analyysissani polkuja
on samaten neljä: valtiota kohti- ja kansainvälisen translain polut sekä kasvottomuuden
polku ja ihmisoikeuspolku. Tässä analyysini kolmannessa ja viimeisessä luvussa olen näitä
polkuja hyödyntäen pohtinut sitä, minkälaista vastapuhetta kansalaistoiminta on herättänyt
ja analysoinut tutkimaani toimintaan liittyviä hiljaisuuksia.
Molemmat tutkimani kansalaistoiminnan kohteena olleet lakimuutokset ja niitä koskeneet
keskustelut olivat tietysti laajemmat kuin ensisijainen aineistoni antaa ymmärtää. Avioliittoon eivät ottaneet kantaa ainoastaan Tahdon2013-kampanjan edustajat, ja translaistakin
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käytiin keskustelua tutkimiani järjestöjä laajemmin etenkin tutkimusajanjaksoni loppupuolella. Mahdollistaakseni paremman ymmärryksen siitä yhteiskunnallisesta kontekstista,
jossa lakeja pyrittiin uusimaan, analysoin tahoja, jotka nähdäkseni tuottivat eräänlaista vastapuhetta kansalaisaloitteelle ja translakityölle.
Analyysissani kävi ilmi se, miten paikantamani polut vaikuttivat ja näkyivät myös vastapuheessa, mikä antaa vihiä niiden vahvasta asemasta. Esimerkiksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispa pyrki sivuuttamaan ja Aito avioliitto -liike kiistämään käsityksen samaa sukupuolta olevien parien avioliitto-oikeuden ja tasa-arvon yhteydestä, jota Tahdon2013-kampanjan tasa-arvoinen Suomi -polulla luotiin. Toisaalta vastapuhetta eivät
tuottaneet ainoastaan tutkimieni sosiaalisten liikkeiden ulkopuoliset tahot. Queeraktivistien avioliittokritiikki vaati esitettyä radikaalimpaa politiikkaa, kun taas transyhteisön sisältä nousi ääni, joka oli huomattavasti konservatiivisempi – ajoittain jopa transvihamielisyyteen asti – kuin translakityössä esitetyt käsitykset sukupuolesta ja sen moninaisuudesta.
Tästä sisäisestä kritiikistä vallitsi kuitenkin hiljaisuus tutkimieni kansalaistoimijoiden
työssä. Etenkin Tahdon2013-kampanjassa samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeuden
kyseenalaistaminen kehystettiin kristinuskoon linkittyväksi arvokonservatiivisuudeksi ja
se pyrittiin siirtämään syrjään.
Jatkaessani hiljaisuuden tarkastelua, oli mahdollista huomata molempia tutkimiani tapauksia yhdistävä sukupuolen moninaisuuteen liittyvä hankaluus. Sekä Tahdon2013-kampanjassa että translakityössä tulevaisuus, ei niinkään nykyisyys, näyttäytyi aikana, jossa dikotominen sukupuolijako voisi murtua. Tahdon2013-kampanjan tukeutuessa sukupuoleen
linkittyvään tasa-arvon käsitteeseen, transihmiset kuitenkin tipahtivat tasa-arvoisen Suomen ympärillä pyörineen keskustelun ulkopuolelle. Vaikka kansalaisaloitteella ajettu uudistus teki avioliittolaista sukupuolineutraalin, ei sukupuolineutraaliuden yhteyttä sukupuolen moninaisuuteen käsitelty. Kenties hieman yllättäen myös translakityössä erityisesti
dikotomisen sukupuolijaon kyseenalaistava muunsukupuolisuus näyttäytyi aiheena, jonka
esiin nostaminen koettiin riskiksi. Järjestöjen ajama itsemääräämisoikeus ei lopulta kytkeytynyt kaksinapaisen nais–mies-sukupuolijaon murtamiseen.
Lopuksi palasin pohtimaan sitä suomalaisuutta, joka paikantamieni polkujen kautta hahmottui ja johon kansalaistoimijat keskustelunsa liittivät. Niin tasa-arvon kuin rasismin tutkijat ovat kirjoittaneet nationalistisesta mielikuvasta, jossa rakentuu käsitys synnynnäisestä tai ”luonnollisesta” suomalaisesta tasa-arvosta, jonka peilinä on ulkomainen, etenkin
209

Nina Järviö

idästä nouseva epätasa-arvo ja uhkaajana maahanmuutto (Kantola ym. 2012, 24; Kantola
& Jauhola 2016). Homoseksuaalisuuteen linkitettynä tämä kotimainen tasa-arvo, jolla rakennetaan hierarkkista maailmankuvaa, toimii osana homonationalistista politiikkaa. Tahdon2013-kampanjassa sateenkaari, suomalaisuus, valkoiset Suomi-neidot, avioliitto, tasaarvo ja Finlandia-hymni kietoutuivat toisiinsa. Homonationalismin kautta käsitettynä tasaarvoinen Suomi -polku loi varsin perinteisen nationalistisen mielikuvan poikkeuksellisesta
tasa-arvon mallimaasta, jossa me määrittyi jälleen kerran hierarkkisessa suhteessa itään ja
Venäjään.
Vastaavalla tavalla translakityössä pyrittiin vetoamaan käsityksiin siitä, että Suomen tulisi
olla edelläkävijämaa, jonka esimerkkiä muut seuraavat. Siinä missä Tahdon2013-kampanja tuki eksplisiittisesti tasa-arvon ja suomalaisuuden yhteyttä ja myös tukeutui siihen,
translakityössä kytkeydyttiin ihmisoikeuspolkuun, jolla translain ihmisoikeusongelmat
nostettiin esiin. Ihmisoikeusongelmiin vetoaminen on kuitenkin hankalaa Suomessa, sillä
se on ristiriidassa mallimaan ajatuksen kanssa (Nousiainen 2012a; Jauhola & Kantola
2016). Kuinka mallikkaalla Suomella voisi olla ihmisoikeusongelmia? Tämä ristiriita kävi
ilmi translakityön kohtaamassa vastustuksessa, jossa puolueet vetosivat niin suomalaiseen
tasa-arvoon kuin kansainvälisiin ihmisoikeusnormeihin samalla, kun ilmoittivat, etteivät
kannata translain uudistamista itsemääräämiseen perustuvaksi.
Translakityössä suhde suomalaisuuteen oli Tahdon2013-kampanjaa monimutkaisempi,
mikä kuvastaa nähdäkseni cis-normatiivisen sukupuolijärjestyksen ylittävän sukupuolen
moninaisuuden hankalampaa suhdetta nationalismiin. Translakityössä ei näkynyt Suomineitoja eikä kuultu Sibeliuksen sävellyksiä, mutta samaan aikaan suomalaisuus oli osa keskustelua. Ehdotin trans/nationalismin käsitettä työkaluksi tämän transihmisyyden ja nationalismin monimutkaisen suhteen ymmärtämiseksi. Hegemonista mallimaan mielikuvaa
käytetään, sitä kenties jopa tarvitaan, mutta samalla sitä ei täysin voida omaksua, sillä transihmisyys ei istu sukupuolittuneeseen suomalaisuuteen.
Mitä taasen tulee suomalaisuuteen, on se aktiivisesti ja tarkoituksella pyritty määrittämään
valkoisuuden kautta osaksi länsimaista Eurooppaa, kuten aiemmassa tutkimuksessa on
osoitettu (Kilpeläinen 1985, 193). Tätä yli vuosisadan jatkunutta identiteettityötä ei kumpikaan tutkimistani tapauksista kyseenalaista. Tahdon2013-kampanjassa valkoisuus oli
eksplisiittistä ja näkyi niin kuvissa kuin itse kansalaistoimijoissa. Translakityön kasvotto-
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muuden polku teki valkoisuuden analysoimisen haastavammaksi, mutta normatiivisen valkoisuuden kyseenalaistamatta jättäminen tarkoitti käytännössä tämän koskemattomaksi
jättämistä. Valkoisuus oli ääneen sanomaton normi 2010-luvun alun suomalaisessa seksuaali- ja sukupuolipolitiikassa. Tätä kuvasti se, ettei valkoisuutta haastettu eikä rasistisiin
rakenteisiin liittyviä näkökulmia nostettu esiin. Jos rasismista ja rodullistamisesta ei puhuta, ei näiden kautta rakentuneita valtarakenteita voida purkaa eikä niiden vaikutusta todellisiin elämiin voida kyseenalaistaa. Kysymys rodusta ja rodullistamisesta aktivoituu
muualla, esimerkiksi silloin, kun puhutaan lhbti-turvapaikanhakijoista. Ikään kuin sukupuolen juridinen vahvistaminen tai avioliitto eivät koskisi muita kuin valkoisia suomalaisia. Tämä unohdus ei kuitenkaan koske vain kansalaistoimijoita. Myös me tutkijat uhkaamme vahvistaa asetelmaa, jossa rodullistamisen ja rasismin kysymykset nousevat esiin
vain tietynlaisissa keskusteluissa. Päällepäin katsottuna rodullistetuista rakenteista irti olevat keskustelut ovat kuitenkin yhtä lailla kolonialistisen liittolaisuuden ja imperialistisen
historian myötä muodostuneen todellisuuden värittämää kaikessa oletetussa valkoisuudessaankin.
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6 LOPUKSI

Olen tutkimuksessani tarkastellut sukupuolen moninaisuuteen ja seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvää kansalaistoimintaa Suomessa 2010-luvun puolivälin aikana. Tutkimukseni kohteena oli avioliittolain uudistukseen johtanut Tahdon2013-kansalaisaloitekampanja sekä translakireformia vaatinut translakityö, josta nostin analyysini keskiöön kolme
järjestöä: Amnestyn, Setan ja Trasekin. Kahden varsin erilaisen tapaustutkimuksen kautta
analysoin seksuaali- ja sukupuolipoliittisen liikehdinnän erilaisia ilmenemismuotoja samassa ajassa ja paikassa, pohtien kansalaisvaikuttamisen toteutustapoja, siihen liittyviä rajoja ja sen erilaisia vaikutuksia.
Jaoin tutkimustehtäväni työni alussa kolmeen tutkimuskysymykseen. Kysyin, mitä polkuja
kansalaistoimijat rakensivat työlleen eli millä tavalla seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuolen moninaisuuteen liittyvää kansalaisvaikuttamista on tehty Suomessa 2010-luvun
ensimmäisen puolivälin aikana ja pohdin miksi näin on. Tarkastelemalla aineistoani sukupuolen, seksuaalisuuden ja Suomeen liitettyjen mielikuvien kautta kysyin lisäksi, minkälaisia subjektipositioita kansalaistoiminta mahdollisti. Lopuksi pohdin sitä, minkälaista
vastapuhetta ja mitä hiljaisuuksia tutkimiini tapauksiin liittyi.
Teoreettisesti sijoitin tutkimukseni osaksi kulttuurintutkimuksellista poststrukturalistista
queer- ja transtutkimuksen perinnettä (Butler 2006/1990; Puar 2007; Duggan 2002; Stryker 2004) sekä intersektionaalisuutta tarkastelevaa tutkimusta (Crenshaw 1991; Hill Collins & Bilge 2016; Rossi 2010). Samalla halusin kietoa keskusteluun yhteiskuntatieteellistä
kirjallisuutta erityisesti sosiaalisten liikkeiden tutkimuksen mutta myös tasa-arvotutkimuksen ja lhbti-politiikkaa tarkastelevan politiikantutkimuksen kentiltä (Ayoub 2016; Ayoub
& Paternotte 2014; Kantola & Squires 2012; Kollman 2013; Eräranta & Kantola 2016).
Nähdäkseni olen työssäni onnistunut varsin hyvin yhdistämään näitä erilaisia tutkimusperinteitä keskenään. Itselleni entuudesta tutumpi queerteoria muodosti tutkimuksessani
eräänlaisen kaikenkattavan kehyksen transtutkimuksen kanssa, kun taas esimerkiksi sosiaalisten liikkeiden tutkimus toi työlleni tarkentavaa näkökulmaa. Tämä mahdollisti muun
muassa juridisen sukupuolen vahvistamiseen liittyvien tavoitteiden ylirajaisen määrittymisen analysoinnin samalla, kun tarkastelin sukupuolen moninaisuuden rakentumista kansalaistoijoiden puheessa.
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Ensisijainen aineistoni koostui yli 150:stä Tahdon2013-kampanjan, Amnestyn, Setan ja
Trasekin tuottamasta kuvasta ja tekstistä sekä yhdeksästä puolistrukturoidusta haastattelusta. Haastatteluista viisi tein Tahdon2013-kampanjan aktiivien ja neljä translakityötä tutkimissani järjestöissä edistäneiden henkilöiden kanssa. Aineistoa täydensi materiaali, joka
monipuolisella tavalla kuvasti olemassa ollutta vastapuhetta ja laajempaa yhteiskunnallista
keskustelua avioliitto- ja translain uudistamisesta. Tämä materiaali koostui esimerkiksi
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon edustajien lausunnoista, Aito avioliitto -liikkeen vastakansalaisaloitteesta sekä queeraktivistien ja yksittäisten transhenkilöiden kritiikistä tutkimieni kansalaistoimijoiden tavoitteita kohtaan.
Keräämäni aineisto osoittautui riittäväksi ja soveltui hyvin vastaamaan niihin kysymyksiin, jotka työni alussa määrittelin. Aineiston tarkastelun avulla minun oli mahdollista analysoida suomalaisia seksuaali -ja sukupuolipoliittisia keskusteluja. Nämä keskustelut ovat
kiinnostaneet minua jo vuosien ajan, kuten aiempi tutkimukseni osoittaa (Järviö 2013;
2015; 2017). Toisaalta kyseessä ei ole vain tieteellinen tai teoreettinen mielenkiinto aihetta
kohtaan, vaan käydyt keskustelut myös vaikuttavat konkreettisesti henkilökohtaiseen elämääni. Aiheen henkilökohtaisen läheisyyden vuoksi tunsin esimerkiksi useita haastattelemistani kansalaistoimijoista ennestään ja olin niin sanotusti sisäpiiriläinen tutkijan roolistani huolimatta.
Tuula Juvosen (2017, 401) mukaan sisäpiirihaastattelujen tekemisessä on etuna jonkinlainen yhteisen koodin ja kielen tuntemus. Haastattelutilanteet tuntuivatkin luontevilta ja minun oli helppo löytää henkilöitä, jotka suostuivat haastateltavakseni. Ennen haastatteluja
minua jännitti, miten toimisin, mikäli haastatteluissa tulisi ilmi arkaluontoista tietoa, jonka
julkaiseminen osana tutkimustani voisi jopa vahingoittaa tutkimaani liikettä. Tällöin olisin
joutunut arvioimaan, onko tiedon käyttämisestä haittaa tutkittavilleni ja toisaalta pohtimaan tiedon merkittävyyttä tutkimukselleni. Helpotuksekseni en kuitenkaan koe joutuneeni kovinkaan hankaliin valintatilanteisiin haastatteluaineistoa analysoidessani.
Sen sijaan tutkimukseni varsin kriittinen ote on ajoittain hermostuttanut minua enemmän
kuin osasin ennakolta odottaa nimenomaan sisäpiiriläisyyteni vuoksi. Olen monia kertoja
miettinyt, mitä tutkimukseni kohteena olevan kansalaistoiminnan tekijät ajattelevat lukiessaan esimerkiksi nationalismia ja valkoisuutta käsittelevää analyysiani. Loukkaantuvatko
tai suuttuivatko he? Pitäisivätkö he analyysiani jollakin tavalla epäreiluna, koska tutkimus-
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rajaukseni vuoksi jotkin muut aiheet ovat voineet jäädä työni ulkopuolelle? Epämukavuudestani johtuen olen ajoittain jopa leikitellyt ajatuksella, että muokkaisin lähestymistapaani
ja muuttaisin kaikkein kriittismpinä kokemani osuudet pienemmäksi. En kuitenkaan ole
tehnyt näin, vaan olen pysynyt työlleni asettamassa näkökulmassa. Tosiasiassa en voi ennakolta tietää, millä tavalla lukijat työni kokevat. Päädyin myös siihen, että aiheen ajankohtaisuus ja merkittävyys on tärkeämpi kuin sen käsittelyn tuottama epämukavuus itsessäni ja kenties myös tutkittavissani. Toivonkin työni tulosten olevan osa keskustelua siitä,
kuka suomalaiseen seksuaali- ja sukupuolipoliittiseen toimintaan voi osallistua ja keiden
poliittisia kysymyksiä toiminnalla edistetään.
Analyysimenetelmänä käyttämäni feministinen lähiluku osoittautui varsin toimivaksi työkaluksi. Laajan aineiston lähilukeminen onnistui teemoittelemalla materiaalia taulukoihin.
Tämä salli tiettyihin aihealueisiin paneutumisen myöhemmin huomattavasti nopeammin
kuin jos olisin jatkuvasti lukenut koko aineiston uudestaan läpi. Lukutapani avulla paikansin aineistosta polkuja, joita pitkin kansalaistoimijat kulkivat.
Polku kuvaa erilaisten käsitteiden, ilmaisujen, toimintatapojen ja näkökulmien rypästä,
joita yhdistelemällä kansalaistoimijat pyrkivät argumentoimaan tavoitteidensa puolesta.
Feministiseen lähilukuun tukeutuen huomioin poluilla myös laajemman historiallisen ja
yhteiskunnallisen kontekstin. Polut auttoivat minua havainnollistamaan sitä, millä tavalla
kansalaistoimintaa tehdään, miten yhtä polkua pitkin kuljetaan, miten erilaiset, jopa ristiriitaiset polut risteävät ja kohtaavat ja kuinka jotkin sivupolut jäävät kulkematta. On kuitenkin pidettävä mielessä, että polku on analyyttinen työkalu. Polut eivät sellaisenaan
löydy aineistostani vaan ovat aineiston tarkastelun selkeyttämiseksi luomiani käsitteellisiä
tapoja ymmärtää tutkimiani ilmiöitä.
Polut eivät ilmesty tyhjästä vaan niiden olemassaolo pohjaa aiempiin käsityksiin, perinteisiin, yhteiskunnan normeihin, lakeihin ja rakenteisiin (Ahmed 2017, 15). Niiden avulla
olenkin pyrkinyt havainnollistamaan paradoksaalista toimijuutta. Mielestäni polku kuvaa
erinomaisesti sitä, että yhdellä pääpolulla on lukuisia sivupolkuja, joita kansalaistoimijat
voivat kulkea tai olla kulkematta. Tämä purkaa hyvin vastakkainasettelua rationaalisuutta
korostavan ja sitä vastustavan sosiaalisten liikkeiden tutkimuksen välillä (Oliver 2015;
Luhtakallio 2010, 38). Sama paradoksaalisuus koskee tietysti myös itseäni ja sitä, mitä
kykenen näkemään, tulkitsemaan ja tunnistamaan aineistostani.
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Vastatakseni ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni paikansin Tahdon2013-kampanjan
osalta kaksi polkua: kansalaisaloitepolun ja kaupallistamisen polun. Luvussa 3.1 tekemäni
kooste suomalaisista kansalaisaloitteista osoittaa, että sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset ovat menestyneet poikkeuksellisen hyvin kansalaisaloitelain voimaan
astumisen jälkeen vuonna 2012. Erinäiset seksuaali- ja sukupuolipolitiikkaan kytkeytyvät
aloitteet olivat onnistuneet keräämään lain edellyttämän vähimmäismäärän kannatusilmoituksia ja avioliittolain uudistus oli ensimmäinen eduskunnan hyväksymä kansalaisaloite.
Vaikka kansalaisaloiteinstituution kautta on voitu herättää tehokkaasti julkista keskustelua
sukupuolesta ja seksuaalisuudesta, ei sen vaikuttamisvoima lainsäädännöllisen muutoksen
aikaansaajana kuitenkaan ole varma. Kansalaisaloite ei olekaan ainoastaan väylä vaikuttaa
vaan se myös ohjaa kansalaistoimijoita keskustelemaan pitkiksi ajoiksi tietyistä lainsäädännöllisistä kysymyksistä. Tämä puolestaan vie huomioita pois muista asioista. Osallistavana teknologiana kansalaisaloiteinstituutio kannustaa kansalaisia aktivoitumaan, mutta
säilyttää päätäntävallan eduskunnalla – sillä samaisella instituutiolla, jolla olisi ollut mahdollisuus muuttaa esimerkiksi avioliittolakia ilman kansalaisaloitettakin. Vastuuta sukupuoli- ja seksuaalipoliittisten uudistusten ajamisesta voidaan siis katsoa siirtyvän pois poliittisilta päättäjiltä, vaikka lopullinen valta on yhä näiden samojen päättäjien käsissä (Eräranta & Kantola 2016).
Kansalaisaloiteinstituutio ohjaa kansalaistoimijoita edistämään tietynlaisia tavoitteita ja tekemään vaikuttamistyötään tietyllä tavalla. Tahdon2013-kampanjan menestyksestä huolimatta analyysini ja kansalaisaloitepoluksi nimeämäni polku havainnollistavat juuri tätä.
Yhteen aihealueeseen keskittyminen lain edellyttämällä tavalla esimerkiksi tarkoittaa sitä,
että tavoiteltavat asiat rajataan selkeästi. Mikäli sosiaalisella liikkeellä on – kuten niillä
käytännössä aina on – useampi kuin yksi tavoite, pakottaa kansalaisaloite priorisoimaan
näiden tavoitteiden välillä.
Kansalaisaloitelain edellyttämä fokusointi oli Tahdon2013-kampanjassa sisäistetty niin
laajasti, etteivät toimijat kokeneet voivansa kampanjan aikana ylipäänsä käsitellä ja antaa
näkyvyyttä muille aiheille. Rajausta ei sovellettu ainoastaan itse kansalaisaloitteen sisältöön vaan myös sosiaalisen median ja aloitteen kotisivujen viestintään. Lisäksi allekirjoitusten keräämisen ennalta määrätyssä ajassa, kansalaisten vakuuttamisen uudistuksen oikeellisuudesta ja poliittisten päättäjien asian puolelle saamisen voidaan olettaa johtaneen
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siihen tarkoin suunniteltuun ja kontrolloituun viestintään, jota Tahdon2013-kampanjassa
harjoitettiin.
Sen lisäksi, että Tahdon2013-kampanja teki historiaa muuttamalla lainsäädäntöä, se myös
sai osakseen poikkeuksellisen paljon huomiota. Kampanjaa tuotteistettiin hyödyntämällä
elinkeinoelämässä tyypillisesti käytettyä brändinrakennusta, kuten logoa ja iskulausetta.
Kontrolloidun tunnelman ja kielen myötä toimijat sitoutuivat käyttämään käsitettä tasaarvoinen avioliittolaki ja välttämään sukupuolineutraalia avioliittoa ja homoliittoa. Näin
kampanjasta tehtiin tunnistettavaa ja houkuttelevaa. Tätä kaikkea hyödynnettiin, kun kaupallistamisen polulla mahdollistettiin Tahdon2013-kampanjaan osallistuminen sosiaalisen
median tykkäyksillä ja yrityshaaste Me tahdomme -sivustolla.
Vain muutamien klikkausten avulla Tahdon2013-kampanjan nosteeseen mukaan pääsemistä selitti virtuaalisten poliittisten ostopäätösten käsite, jonka kehitin hyödyntämällä
Dietland Stollen ja Michele Michelettin (2013) ajattelua poliittisesta kuluttamisesta. Virtuaalisilla poliittisilla ostopäätöksillä yritykset ja sosiaalisen median käyttäjät saattoivat
hankkia itselleen positiivista näkyvyyttä ja rakentaa itsestään mielikuvaa ”suvaitsevaisina”
tasa-arvon kannattajina samalla, kun Tahdon2013-kampanja sai lisänäkyvyyttä. Kyse oli
eräänlaisesta virtuaalisesta kaupankäynnistä.
Analyysini Tahdon2013-kampanjasta osoittaa, että suomalaisessa seksuaali- ja sukupuolipolitiikassa on omaksuttu lähestymistapoja, joissa liike-elämään tukeutuva kieli kietoutuu
osaksi kansalaisvaikuttamista. Havaintoani tukee kansalaistoimijoiden subjektipositioiden
tarkastelu, jossa kampanjan toteuttajien nostaessa teksteissään esiin tekijöiden suurta määrää ja laajaa levinneisyyttä ympäri Suomen, tosiasiallisia päätöksiä tehtiin varsin pienen
joukon kesken. Vapaaehtoisia ohjeistettiin noudattamaan esimerkiksi kampanjan henkeä,
jossa korostui ilo, positiivisuus ja asiallisuus. Ammattimaisuutta luotiin kontrollin ja ylhäältä alaspäin johtamisen lisäksi luomalla uskottavuutta yritysmäisellä kielellä, kuten
päällikkö-nimikkeillä. Tässä mielessä Tahdon2013-kampanja edusti sosiaalista liikehdintää, jossa yhä enenevissä määrin toimitaan markkinalogiikkaa mukaillen ja sen keinoja
sekä kieltä hyödyntäen (Kantola & Squires 2012; Brunila 2009). Tältä osin tutkimukseni
tuokin suomalaiselle queer- ja transtutkimuksen kentälle kansainvälisessä kirjallisuudessa
enemmän keskustelua herättänyttä näkökulmaa seksuaalisuuden ja sukupuolen, uusliberalistisen yhteiskunnan, kaupallistumisen ja poliittisen vaikuttamisen yhtymäkohdista
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(Richardson 2015; Richardson & Monro 2012; Duggan 2004). Tarvitaan kuitenkin huomattavasti lisää aiheeseen liittyvää suomalaista tutkimusta, jotta ilmiön laajuudesta ja laadusta saadaan tarkempi kuva. Kuten niin usein, tarjoavat tutkimustulokseni vastausten sijaan ennemmin lisää kysymyksiä: Oliko Tahdon2013-kampanja poikkeus vai luotiinko
sillä uutta suuntaa suomalaiselle seksuaali- ja sukupuolipoliittiselle kansalaistoiminnalle?
Mitä tämä merkitsee sellaisille poliittisille kysymyksille, jotka eivät ole tuotteistettavissa
tai helposti lähestyttävissä? Entä jos yritykset tai muut tahot eivät lähdekään tukemaan
tavoitteita?
Translain kohdalla paikansin osana ensimmäistä tutkimuskysymystäni valtiota kohti -polun sekä kansainvälisen translain polun. Vaikka avioliittolakikin voidaan nähdä valtioon
suuntautuneena toimintana – onhan avioliittolainsäädännössä tänä päivänä kyse valtiollisesta instituutiosta – osoittaa valtiota kohti -polku valtiosuuntautuneisuuden korostuneen
nimenomaan translain kohdalla. Samaan aikaan suuren yleisön tavoittelu jäi vähäiseksi.
Translaista oli esimerkiksi hankala löytää tietoa sosiaalisen median tilien, kotisivujen tai
aihetta selkeästi avaavien tekstien kautta. Järjestöjen kirjoittamat lausunnot, kannanotot ja
raportit oli pääasiassa suunnattu poliittisille päättäjille.
Valtiota kohti kulkemisen vastapainona oli erittäin vahvana transoikeuksien kansainvälisyyttä korostava polku. Kansainvälisen translain polku toi näkyviin sen, ettei translakikeskustelujen aktivoituminen juuri 2010-luvun alkaessa ollut vain suomalainen ilmiö, vaikka
suomalaiset järjestöt korostivatkin kotimaan politiikkaa. Kyse oli huomattavasti laajemmasta debatista. Transliike oli 1990–2000-lukujen taitteen jälkeen aktivoitutunut ja järjestäytynyt uusin tavoin ja luonut muun muassa Transgender Europe -järjestön kaltaisia uusia
ylirajaisia toimijoita (Balzer & Hutta 2014). 2010-luvulle tultaessa alkoi hiljalleen muodostua käsitys siitä, minkälaiset käytännöt olisivat transihmisten etujen mukaisia ja minkälaista lainsäädäntöä sukupuolen juridisen vahvistamisen osalta olisi mahdollista tavoitella. Transpoliittisten keskustelujen ylikansallisesta luonteesta kertoo tutkimustulokseni,
jonka mukaan suomalaiset kansalaistoimijat korostivat tutkimusajanjaksoni ensimmäisinä
vuosina pääasiassa translain lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen ja naimattomuusvaatimuksen ongelmallisuutta, mutta heidän tavoitteensa muuttuivat samaan aikaan, kun itsemääräämisoikeus nousi kansainvälisten vaatimusten keskiöön.
Vaikuttamiskeinojen analyysini osoitti merkittäviä eroja translakiin ja avioliitolakiin liittyvässä kansalaistoiminnassa, mutta myös yhdistäviä tekijöitä oli havaittavissa, kun siirsin
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katseeni toiseen tutkimuskysymykseeni subjektipositioista. Vastatakseni tähän kysymykseen, nimesin Tahdon2013-kampanjan osalta kaikkien asia ja tasa-arvoinen Suomi -polut
ja translakityön kohdalla kasvottomuuden polun ja ihmisoikeuspolun. Varsin mielenkiintoista oli kummassakin keskustelussa vallinnut asianosaisuuden häivytys. Julkista aineistoa lukemalla oli vaikea sanoa, koskettivatko ajetut lainsäädäntöuudistukset henkilökohtaisesti niitä henkilöitä, jotka tutkimaani kansalaistoimintaa tekivät kaikkein aktiivisimmin. Siinä, missä Tahdon2013-kampanjassa kuitenkin nostettiin esiin niin tekijöitä itseään
kuin aloitetta kannattavia heteroseksuaalisia julkisuuden henkilöitä, jäi translakityö anonyymiksi. Tätä anonymiteettiä olen kuvannut kasvottomuutena. Kasvottomuus tarkoitti
sitä, ettei aineistossani sen enempää kuvin kuin sanoin päässyt näkemään sitä, kenen oikeuksista puhuttiin tai kuka niistä puhui. Transihmiset jäivät kaukaisiksi ja määrittyivät
translain ongelmien kautta. He olivat lapsia tai nuoria, joiden oikeuksia translain ikäraja
rikkoi. Vaihtoehtoisesti he olivat jo olemassa olevia tai potentiaalisia vanhempia, jotka
tulivat näkyviin lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen kritiikissä. Kuitenkaan näitä nuoria
tai vanhempia ei tosiasiassa näytetty eikä heidän äänensä kuulunut lausunnoissa, kannanotoissa eikä vetoomuksissa.
Havaintoani kasvottomuuden polusta vahvisti se, että järjestöt muuttivat lähestymistapaansa pian tutkimusajanjaksoni päättymisen jälkeen. Yhtäkkiä transihmisiä nostettiin yhä
enemmän esiin. Silmiinpistävä kontrasti vuosiin 2010–2015 korostui Amnestyn käynnistäessä vuonna 2017 vetoomuskampanjansa, jossa transmies Sakris Kupila kertoi nimellään
ja omilla kasvoillaan kokemuksistaan transihmisenä Suomessa. Samaan aikaan Setan ja
Trasekin Kuuluu kaikille -kampanjalle pystytetyillä kotisivuilla ja sosiaalisen median tileillä julkaistiin transihmisten ja heidän läheistensä kirjoituksia. Kupilan ja kampanjan kokemuksellisten kertomusten kautta transihmisistä tuli eräällä tavalla totta, he olivat olemassa.
Translakityön kasvottomuus tuntuu korostavan Tahdon2013-kampanjassa rakennettua
mielikuvaa avioliittolaista kaikkien asiana. Samaa sukupuolta olevien parien annettiin ymmärtää olevan aivan samanlaisia heteropareihin verrattuna ja tämän yhdenmukaisuuden
takasi rakkaus puolisoiden välillä. Samanaikaisesti rakkauden korostamisen kanssa homoseksuaalisuus käsitteenä häivytettiin pois. Näin Tahdon2013-kampanjan seksuaalipoliittista luonnetta häivytettiin, mikä mahdollisti kansalaisaloitteen tukemisen henkilöille,
jotka eivät aiemmin olisi ajaneet esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen oikeuksia arkielämässään. Tämä vaikutti osaltaan siihen, että kampanja onnistui keräämään niin laajan tuen
218

Polkuja suomalaiseen tasa-arvoon?

taakseen. Tältä osin Tahdon2013-kampanjan valitsemaa polkua voisikin olla erittäin hedelmällistä verrata esimerkiksi vihreiden Pekka Haaviston vuoden 2011 presidentinvaalikampanjaan. Haaviston homoseksuaalisuus oli merkittävässä asemassa presidentinvaaleista käydyissä keskusteluissa, vaikka kampanjan tekijät olisivat halunneet siirtää ehdokkaan seksuaalisen suuntautumisen käsittelyn syrjään keskusteluista (Juvonen 2015, 183).
Haaviston näkyvän homoseksuaalisuuden onkin arvioitu olleen sekä kampanjaa hyödyttänyt että haitannut tekijä (Railo 2012, 108). Analysoimalla rinnakkain näitä tapauksia olisi
mahdollista pohtia esimerkiksi heteronormista poikkevan seksuaalisen suuntautumisen
häivyttämisen ja vaihtoehtoisesti sen näkyväksi tekemisen tapoja muovata käsityksiä seksuaalisuudesta sekä vaikutuksia itse ajettavaan poliittisen asiaan ja seksuaalipoliittisen liikkeen toimintaan.
Asianosaisten häivyttämisen lisäksi toinen mielenkiintoinen yhdistävä ja tutkimaani kansalaistoimintaa vahvasti määrittänyt tekijä oli keskustelujen liittäminen suomalaisuuteen
ja käsityksiin Suomesta tasa-arvon ja ihmisoikeuksien mallimaana. Kansalaistoimijat antoivat ymmärtää kummankin uudistuksen tai uudistuksen tekemättä jättämisen määrittävän
nimenomaan Suomea. Tahdon2013-kampanjassa tasa-arvo venytettiin koskemaan homoseksuaalisuutta, vaikka seksuaalisuus on suomen kielessä yleensä yhdistetty yhdenvertaisuuden käsitteeseen (Nousiainen 2012a). Näin kansalaistoimijat rakensivat tasa-arvoinen Suomi -polun kautta päätelmän, jonka mukaan avioliittolaki on muutettava, koska
Suomi on tasa-arvoinen. Sama nationalistinen mielikuva vaikutti myös translakiin, jossa
mallimaan ajatus kuitenkin käännettiin toiseen suuntaan. Vetoamalla kansainvälisiin ihmisoikeuksiin tutkimani järjestöt vaativat, että Suomen tulisi itse toteuttaa niitä periaatteita, joita se ulkopolitiikassaan edellytti muilta valtioilta. Ellei näin tapahtuisi, Suomi olisi
vaarassa jäädä muista jälkeen, vaikka sen piti olla mallimaa.
Siitä huolimatta, että translakityössä suhtauduttiin Tahdon2013-kampanjaa kriittisemmin
mielikuvaan Suomesta tasa-arvon ja ihmisoikeuksien edelläkävijänä, tukeutuivat he samalla myös tähän vaatiessaan, että maa täyttäisi ne odotukset, joita siihen kohdistui. Translakityön ihmisoikeuspolun mukaan Suomi nimenomaan ei toiminut mallimaan mukaisesti,
minkä vuoksi translaki olikin pikaisesti korjattava. Suomalaisuuteen pohjaavat polut osoittivat eroistaan huolimatta, ettei irtautuminen hegemonisesta nationalistisesta mallimaan
mielikuvasta näyttäytynyt järkevänä tai mahdollisena vaihtoehtona. Samalla polkujen
kautta osallistuttiin näiden kansallisten mielikuvien muovaamiseen. Tahdon2013-kampan-

219

Nina Järviö

jan voimakas tukeutuminen tasa-arvoon venytti käsitteen kattamaan myös samaa sukupuolta olevat parit. Kanslaistoimijat kamppailivat näin varsin menestyksekkäästi sisällytääkseen nämä pariskunnat nationalistiseen identitettiin. Translakityössa pyrittiin vastaavalla tavalla sisällyttämään transihmiset ja heidän oikeutensa osaksi mallimaan rajoja,
mutta luvussa 5.1 tekemäni vastapuheen analyysi nähdäkseni osoittaa, ettei tässä onnistuttu
tutkimusjanjaksoni aikana. Tästä huolimatta on kuitenkin kiinnostavaa huomata, kuinka
käsitys Suomesta tasa-arvon mallimaana ohjasi kansalaistoimijoita tukeutumaan tai ottamaan kantaa sen oikeellisuuteen ja kuinka kansalaistoimijat kamppailivat näiden nationalististen mielikuvien merkityksistä (Koivunen 2012). Nämä polut myös osoittautuivat erityisen kiinnostaviksi siirtyessäni analyysini kolmanteen vaiheeseen, tarkastelemaan kansalaistoimintaan liittyviä hiljaisuuksia ja vastapuhetta sekä suhdetta laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin.
Nationalismin, sukupuolen ja seksuaalisuuden risteymässä suomalaisuus näyttäytyi Tahdon2013-kampanjassa varsin stereotyyppisenä. Suomalaisuus oli tasa-arvoa hoikkien,
kauniiden ja valkoihoisten kansalaisten kesken. Homonationalismin (Puar 2007) käsite
auttoi tarkastelemaan sitä, kuinka Suomi vaikutti kampanjan kautta katsottuna todella olevan tasa-arvon mallimaa, jolle tasa-arvoinen avioliittolaki oli vain seuraava luonnollinen
askel. Kansalaisaloitekampanjan ajaman avioliittolain uudistuksen ja suomalaisuuden välille rakennettu yhteys korostui sinä hetkenä, kun eduskunta äänesti uudistuksen läpi menemiseksi ja nationalistiset symbolit levisivät niin mielenosoittajien kesken kuin sosiaalisen median välityksellä sekoittuen sateenkaaren väreihin. Suomalaisuuden erityisyyttä alleviivattiin Tahdon2013-kampanjan toistuvalla erottautumisella Venäjästä. Venäjä toimi
varoittavana esimerkkinä. Osana pitkään jatkunutta merkityskamppailua Suomi liitettiin
näin implisiittisesti läntiseen valkoiseen Eurooppaan, ja ainoa suomalaisuudessa tapahtunut normin liikahdus näytti olevan samaa sukupuolta olevien parien sisällyttäminen nationalistiseen kuvastoon.
Translakityön kohdalla tarjosin trans/nationalismin käsitettä avuksi avaamaan transpolitiikan hankalampaa suhdetta nationalismiin sekä välttääkseni transkysymysten alistamista
homoseksuaalisuudesta johdettujen käsitteiden varjoon. Translakityötä tehneet järjestöt
kannustivat toistuvasti Suomea valtioiden väliseen kansainväliseen kilpailuun, mutta
vaikka kansalaistoimijat käyttivät ja kenties tarvitsivat mielikuvia Suomesta tasa-arvon
mallimaana, on sukupuolen moninaisuus hankala istuttaa siihen kaksijakoiseen kansalaisuuteen, jonka perustana on cis-normatiivinen käsitys sukupuolesta. Sen lisäksi, että trans
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asettuu poikkiteloin sukupuolittuneen suomalaisuuden kanssa, valtio on translain avulla
liittänyt transihmisiin käsityksen lisääntymiskelvottomuudesta edellyttämällä heiltä lisääntymiskyvyttömyyttä sukupuolen juridisen vahvistamisen ehtona. Ja mikä voisi olla tärkempi tehtävä kansakunnan jäsenille kuin lisääntyminen ja suomalaisuuden ylläpitäminen?
Transpolitiikan ja nationalismin liitto on hankala, mikä tekee myös sen analysoimisesta
haastavampaa, mutta trans/nationalismi ei kuitenkaan vaikuta johtaneen suomalaisuuden
mielikuvien purkamiseen. Esimerkiksi valkoisuuden ja suomalaisuuden yhteyttä ei aineistossa kyseenalaistettu. Translakityön kasvottomuus ei yksinkertaisesti mahdollistanut tällaista normatiivisen suomalaisen subjektiuden ja sen oletetun valkoisuuden haastamista.
Keskustelut rodullistetuista homoista tai transihmisistä – heidän äänensä kuulumisesta puhumattakaan – eivät päässeet osaksi sen enempää Tahdon2013-kampanjaa kuin translakityötä.
Tutkimusta, jossa huomioitaisiin rodun, sukupuolen ja seksuaalisuuden risteymiä nimenomaan suomalaisessa kontekstissa, tarvitaan nähdäkseni huomattavasti lisää. Aiempien
tutkijoiden, kuten Suvi Keskisen (2013; 2014b; 2018), Leena-Maija Rossin (2015), Katarina Jungarin ja Salla Peltosen (2015; 2016), Marjaana Jauholan (2016), Jaana Vuoren
(2012) sekä lukuisten muiden ansiokkaassa työssä on tarkasteltu muun muassa jälkikoloniaaliseen feminismiin, sukupuoleen ja seksuaalisuuteen, valkoisuuteen, rasismiin ja rodullistamiseen liittyviä kysymyksiä. Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden näkökulmat eivät kuitenkaan ole kattavasti läsnä. Vähemmälle huomiolle on myös
jäänyt rodullisesti näennäisesti neutraalin kansalaistoiminnan suhde suomalaisuuteen, valkoisuuteen ja yhteiskunnan rasistisiin rakenteisiin. Tällainen analyysi sosiaalisten liikkeiden sukupuoli- ja seksuaalipoliittisesta toiminnasta on äärimmäisen tärkeää, kun pyritään
ymmärtämään sitä ideologista kokonaisuutta, jossa rodun ja kansallisuuden rakenteet tulevat ylläpidetyiksi. Lisäksi suomalaisessa sukupuolentutkimuksessa, queertutkimuksessa ja
transtutkimuksessa tarvitaan huomattavasti lisää analyysia muiden kuin valkoisten kansalaistoimijoiden työstä (esim. Seikkula 2015). Tämän väitöskirjani aikarajauksen ulkopuolella, mutta tutkimiini kysymyksiin tiiviisti liittyen, onkin syytä todeta esimerkiksi Ruskeat
tytöt -median vuoden 2017 Helsinki Priden yhteydessä järjestämät tapahtumat ”rodullistetulle LGBTQ+ -kansalle, heidän perheelleen, ystävilleen ja advokaateilleen” (HelsinkiPride 2017). Kyseessä oli tietääkseni ensimmäisiä, ellei jopa ensimmäinen kerta, kun
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tällainen tila oli olemassa meiltä meille -periaatteella osana Suomen suurinta Pride-viikkoa. Vaikka Ruskeita tyttöjä, sen perustajan Koko Hubaran työtä ja muuta antirasistista
toimintaa on jonkin verran analysoitu osana suomalaista feminististä liikettä (Keskinen
2018), ei tätä tutkimusta juurikaan ole vielä olemassa seksuaali- ja sukupuolipoliittisen
lhbti-liikkeen näkökulmasta.
Valkoinen suomalaisuus ei ollut ainoa mielikuva, joka jäi purkamatta niin Tahdon2013kampanjassa kuin Amnestyn, Setan ja Trasekin translakityössä. Hieman yllättäen myös
binäärisen sukupuolijaon avoimeen kyseenalaistamiseen suhtauduttiin varovaisesti. Itsemääräämisoikeuden muodostuessa translakityön ensisijaiseksi tavoitteeksi, keskustelu yhdistettiin harvoin dikotomisen sukupuolijaon kritiikkiin. Järjestöjen ajama itsemääräämisoikeus sallisi nykykäytäntöjen perusteella sukupuolen juridisen vahvistamisen ainoastaan
miehestä naiseksi tai naisesta mieheksi. Käytännössä jopa järjestöjen onnistuessa tavoitteissaan esimerkiksi muunsukupuoliset jäisivät yhä sukupuolen juridisen vahvistamisen
ulkopuolelle. Haastattelemani translakityön tekijät kuvasivatkin muunsukupuolisuudesta
puhumisen tärkeäksi, mutta käytännössä vaikeaksi. Kaksinapaisen sukupuolijärjestelmän
voimakkaan kyseenalaistamisen translain uudistusta ajettaessa pelättiin hankaloittavan reformin toteutumista.
Tahdon2013-kampanjassa ja translakityössä sukupuolen moninaisuus näyttäytyi futuristisena poliittisena kysymyksenä. Itsemääräämisoikeus voisi tulevaisuudessa mahdollistaa
sukupuolen juridisen itsemääräämisen myös sukupuolibinäärin ulkopuolelle identifioituville, mikäli itsemääräämistä ei lainsäädännössä sidottaisi mies–nais-jakoon vaan toteutettaisiin sukupuolineutraalisti. Ja vaikka Tahdon2013-kampanjan toimijat eivät halunneet
käyttää käsitettä sukupuolineutraali, poistettiin avioliittolaista uudistuksen myötä tosiasiassa kaikki viittaukset sukupuoleen. Sukupuolineutraaliuden myötä avioliitto avautui jo
nyt myös muille kuin mieheksi tai naiseksi identifioituville, vaikkei näitä muita sukupuoliidentiteettejä voikaan merkitä väestötietojärjestelmään. Mikäli juridisia sukupuolimerkintöjä joskus laajennettaisiin tunnistamaan muitakin kuin miehet ja naiset, ei avioliittolakia
tarvitsisi muuttaa vaan sitä voisi soveltaa sellaisenaan.
Sukupuolen moninaisuuden laajuus voidaan eräällä tavalla nähdä jääneen potentiaaliseksi
tulevaisuuden suunnaksi vuosien 2010–2015 välillä tehdyssä seksuaali- ja sukupuolipoliittisessa kansalaisvaikuttamisessa. Aiheesta kuitenkin vallitsi hiljaisuus, joka jätti sukupuolijärjestelmän radikaalit muuttamispyrkimykset ulkopuolelleen. Hiljaisuus luo ja rakentaa
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siinä, missä ääneen ilmaistukin. Hiljaisuudella on erityisesti ylläpitävää voimaa, koska sen
kautta on vaikea murtaa normatiivisia käsityksiä sukupuolesta, seksuaalisuudesta tai suomalaisuudesta, vaikka se voikin myös sallia ja tehdä tilaa niille nimettömille, kasvottomille, joita tuo normi ei tunnista. Hiljaisuus voi samaan aikaan vahvistaa ja murtaa riippuen
siitä, kuka hiljaisuutta tulkitsee ja miten se tulkitaan. Hiljaisuudella voidaan lisäksi yrittää
peittää ja sivuuttaa, kuten tutkimani kansalaistoimijat tekivät työhönsä kohdistuneen vastapuheen kohdalla.
Niin translain uudistuksen vaatimukset kuin kansalaisaloite avioliittolain muuttamiseksi
herättivät monenlaista vastapuhetta, joista osa oli toisia näkyvämpää. Haastattelujen avulla
pystyin esimerkiksi paikantamaan piilotetuksi vastarinnaksi nimeämääni transihmisten
aseman parantamisen esteeksi tulkittavaa toimintaa. Piilotetuksi vastapuheeksi määritinkin
menettelyn, jota en kyennyt havaitsemaan lukemalla julkiseksi tarkoitettua aineistoani.
Kuitenkin kävi ilmi, että jopa äänekkäästi avioliittolain uudistuksen puolesta puhuneiden
ja tätä kautta liberaaleina tai ”suvaitsevaisina” näyttäytyneet tahot olivat kansalaistoimijoiden mukaan samanaikaisesti haluttomia aktiivisesti edistämään transpolitiikkaa puoluepolitiikan kulisseissa. Mielenkiintoista oli myös se, että kummassakin tutkimassani tapauksessa keskusteluun kohdistuneesta kritiikistä jätettiin kommentoimatta yhteisön sisältä tulevia soraääniä.
Avioliittolain osalta suomalaisten queeraktivistien kriittinen ääni jätettiin Tahdon2013kampanjan ulkopuolelle. Queeraktivistit totesivat avioliiton olevan riittämätön päämäärä
ja vaativat intersektionaalisempia tavoitteita, jossa huomioitaisiin esimerkiksi luokan ja
rodun vaikutukset seksuaali- ja sukupuolipolitiikassa. Tahdon2013-kampanja ei kommentoinut tätä queerkritiikkiä viestinnässään. Se ei mahtunut iloon ja positiivisuuteen pohjaavaan kampanjaan. Näin jopa avioliittoinstituution tarpeellisuutta itsekin kyseenalaistaneet
henkilöt ajoivat avioliittolain laajentamista Tahdon2013-kampanjan kautta ilman, että heidän epäilevä näkökulmansa pääsi esiin. Tällaiset epäilyt eivät yksinkertaisesti sopineet
osaksi kampanjaa. Queertutkija Michael Warneria (1999) lainaten ryhmän sisäinen puhdistus siirsi ne syrjään samalla, kun Tahdon2013-kampanjan tavoitteiden vastustamisen
annettiin ymmärtää olevan kristillisestä konteksista nousevaa konservatiivisuutta. Tosiasiassa kuitenkin kristinuskonkin sisällä, erityisesti Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa,
oli useita eri kantoja samaa sukupuolta olevien parien avioliitto-oikeuden suhteen. Iso osa
esimerkiksi luterilaisen kirkon papeista kannatti lain uudistamista kirkon virallisesta, vastustavasta kannasta huolimatta (Järviö 2017; Niemelä 2014, 77).
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Queeraktivistien pitäessä avioliittolakiin keskittymistä liian kapeana, epäradikaalina tai assimiloivana, löytyi translakiin liittyen käytännössä päinvastainen yhteisön sisäinen ääni.
Olen analyysissani tuonut esiin muutamia näistä näkökulmista, joissa translakityön tavoitteita pidettiin liian radikaaleina ja sukupuolijärjestelmän vastaisina. Suhtauduin aluksi näiden äänten mukaan ottamiseen varauksella. Ne on mahdollista nähdä yksittäisten henkilöiden transihmisiin jopa varsin väkivaltaiseksi kohdistuneina kommentteina. Toisaalta kyse
on kuitenkin henkilöistä, joita sukupuolen korjaamiseen liittyvät kysymykset ovat henkilökohtaisesti koskettaneet ja joiden näkökulma erosi merkittävästi tutkimastani transpolitiikasta. En siis väitä, että tämän vastapuheen edustajat transyhteisössä välttämättä olisivat
kovinkaan suuri joukko. Heidän antifeministiseen ja ajoittain jopa transvihamieliseen suhtautumiseensa on myös syytä suhtautua hyvin kriittisesti. Toisaalta työni tarkoitus ei olekaan tarkastella vastapuheen määrällistä laajuutta. Tutkimukseni konteksissa tärkeämpää
on huomata, että transyhteisössä ylipäätänsä on näin vastakkaisia näkökulmia ja ettei tätäkään yhteisön sisäistä vastustusta tuotu esiin tutkimassani kansalaistoiminnassa.
Transyhteisön sekä myös esimerkiksi homo-, lesbo- ja biyhteisöjen sisäistä uuskonservatiivisuutta olisi jatkossa kuitenkin tärkeä tutkia huomattavasti tarkemmin. Tällaisessa tutkimuksessa olisi mahdollista pohtia lisää myös sitä, miten nationalismiin tukeutuva kanslaisvaikuttaminen suhteutuu tällaiseen konservatiiviseen, antifeministiseen ja ajoittain rasistiseen asianosaisuuteen. Onko mahdollista tehdä kansalliseen erityisyyteen pohjaavaa ja
nationalismiin tukeutuvaa kansalaisvaikuttamista, tukeutua mielikuvaan tasa-arvon mallimaasta, ilman, että samalla osallistutaan rasistisen maailmankuvan ylläpitämiseen?
Kuten tutkimuksestani käy ilmi, on kansalaistoiminta monitahoista ja sen vaikutukset paljon laajemmat kuin mitä yksittäisen lakiuudistuksen onnistumisen tai epäonnistumisen
kautta tehty tarkastelu voisi olettaa. Kansalaistoimijat murtavat, luovat ja ylläpitävät normeja ja mielikuvia. Tutkimani toimijat rikkoivat käsityksiä avioliitosta heteroseksuaalisena instituutiona, kyseenalaistivat valtion oikeutta säädellä yksilön sukupuolta ja jättivät
haastamatta tai jopa vahvistivat nationalistisia hierarkioita, joille mielikuva tasa-arvon
mallimaasta ja suomalaisuudesta pohjaavat. Samaan aikaan käydyt keskustelut sukupuolesta ja seksuaalisuudesta voivat poiketa toisistaan merkittävästi Suomenkin kokoisessa
maassa. Poliittisiin keskusteluihin osallistuminen onkin mahdollista lukuisin eri tavoin.
Paradoksaalista toimijuutta mukaillen nämä vaihtoehdot eivät kuitenkaan ole vapaiden yksilöiden vapaasti valittavissa ja käytettävissä. Niitä kohti ohjataan ja niiden kautta hallitaan
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subjekteja. Näyttää myös siltä, että yhä edelleen 2010-luvulle tultaessa nationalismi pulpahtaa esiin ja suomalaisuus määrittyy mitä erilaisimmissa keskusteluissa.
Tutkimukseni kautta käy ilmi se, kuinka suuria eroja samanaikaisesti tehdyn kansalaisvaikuttamisen välillä voi olla. Tarkoin suunniteltu ja viestiltään selkeä Tahdon2013-kampanja
poikkesi monin tavoin ambivalentimmasta ja monimutkaisemmasta translakityöstä. Tahdon2013-kampanjassa oli myös selkeämmin määritellyt asianosaiset, samaa sukupuolta
olevat parit, kun translakityössä käytiin neuvottelua siitä, miten esimerkiksi binäärisen sukupuolijaon ulkopuolella olevat transsubjektit tulisi huomioida. Näitä eroja tarkastellessa
on kuitenkin syytä muistaa, että avioliittolaki oli ollut kotimaisessa keskustelussa jo vuosien ajan ennen Tahdon2013-kampanjan lanseerausta. Enemmistön saattoi olettaa tuntevan
avioliittoinstituution pääpiirteet. Translaki ja sukupuolen juridinen vahvistaminen olivat
huomattavasti tuntemattomampi aihe. Transihmisistä oli ylipäänsä puhuttu julkisuudessa
selvästi vähemmän kuin homoseksuaalisuudesta. Lain uudistusta ajavien järjestöjen olikin
aloitettava työnsä valistamalla translaista ja sukupuolen juridisesta vahvistamisesta ylipäänsä samalla, kun he pyrkivät edistämään lain reformia. Lisäksi transihmiset ja sukupuolen moninaisuus kyseenalaistavat sukupuolijärjestelmää tavalla, jota homoseksuaalisuuteen yhdistetty samaa sukupuolta olevien parien avioliitto ei tee. Vaikka heteroseksuaalisuudesta poikkeaminen haastaa heteronormia, voidaan myös oikeutetusti kysyä, missä
määrin samaa sukupuolta olevien parien avioliitto onnistuu kuitenkaan lopulta todella tämän heteronormin murtamisessa ja missä määrin se päätyy kenties jopa vahvistamaan sitä
(Duggan 2002; 2004; Warner 1999). Trans sen sijaan asettuu huomattavasti hankalammin
poikkiteloin kyseenalaistaen yhteiskunnan cis-normatiivisia ja heteronormatiivisia rakenteita. Väitöskirjani tuokin uutta tietoa yhä varsin vähälle tarkastelulle jääneestä transihmisten oikeuksien puolesta tehdystä kansalaistoiminnasta.
Tutkimieni keskustelujen erilainen tausta ja suhde sukupuolijärjestelmään ovat merkittäviä
tekijöitä, kun pohditaan niitä moninaisia tapoja, joilla 2010-luvulle tultaessa voitiin osallistua sukupuoli- ja seksuaalipoliittiseen vaikuttamistyöhön. Analyysissa olisikin äärimmäisen tärkeä kyetä reflektoimaan näitä eroja sen sijaan, että esimerkiksi homoseksuaalisuuteen ja transoikeuksiin liittyvät kamppailut niputetaan ongelmattomasti osaksi samaa
laajaa lhbti-politiikkaa, kuten osassa seksuaali- ja sukupuolipolitiikkaan keskittyneessä sosiaalisten liikkeiden tutkimuksessa on tehty (esim. Ayoub 2016; Ayoub & Paternotte
2014). Vaikka kokoavia kattokäsitteitä tarvitaan, ei niitä tule käyttää siten, että ne kadottavat sitä moninaisuutta, jota erilaisten ryhmien välillä ja sisällä on. Vastaavalla tavalla
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transliike ja homo- ja lesboliike ovat kattokäsitteitä, joita tutkimuksessa tulisi muistaa
problematisoida. Transliikkeessä mukana olevien yksilöiden tarpeet ja kokemukset voivat
erota toisistaan merkittävästi eivätkä kaikki homot, lesbot tai biseksuaalit halua naimisiin
avioliittokeskustelun saamasta näkyvyydestä huolimatta. Sosiaalisten liikkeiden tutkimuksessa olisi huomioitava homoseksuaalisuuden hegemoninen asema lhbti-liikkeen tutkimuksessa ja tuotava niin transtutkimusta kuin laajemminkin sukupuolen moninaisuuteen
ja seksuaaliseen suuntautumiseen kytkeytyviä aiheita näkyviin. Toisaalta vastaavaa kritiikkiä voidaan kohdistaa sukupuolentutkimukselliseen queertutkimukseen, kuten transtutkijat
ovatkin jo pidemmän aikaa tehneet (Stryker 2006). Sen sijaan, että transihmisiä käytetään
vain eksoottisina teoreettisina esimerkkeinä (Stone 2006/1990, 229; vrt. Karhu 2017, 44),
tulisi erityisesti lisätä empiirisen tutkimuksen määrää, jota on tehty vielä erittäin vähän
suomalaisen queertutkimuksen kuten myös laajemman sukupuolentutkimuksen kentällä.
Tahdon2013-kampanjan ja translakityön välillä olevien erojen lisäksi myös kansalaistoimijoiden kulkemat polut ovat keskenään erilaisia. Osa poluista on varsin selkeitä ja helposti havaittavissa, kuten kaupallistamisen polku Tahdon2013-kampanjassa ja valtiota
kohti -polku translakityössä. Toiset, kuten kasvottomuuden polku ja kaikkien asia -polku
puolestaan hahmottuivat ennemmin suhteessa kansalaistoimijoiden valitsemiin vaikuttamiskeinoihin. Esimerkiksi kansalaisaloiteinstituutio johdatti tavoittelemaan laajaa kannatusta sekä näkyvyyttä kampanjalle, kaupallistamisen polku mahdollisti keskustelun suuntaamisen laajalle yleisölle ja kaikkien asia sekä tasa-arvoinen Suomi -poluilla voitiin perustella, miksi tämän suuren yleisön tulisi tukea avioliittolain uudistusta. Polut kohtasivat
ja ristesivät ja olivat ajoittain riippuvaisia toisistaan tai jopa ristiriitaisia keskenään.
Analyyttisena työkaluna polku mahdollisti tavan koota yhteen toisiinsa liittyviä näkökulmia, joita avioliittolakikeskusteluissa tai translakityössä ei oltu niin eksplisiittisesti linkitetty. Polkujen paikantaminen ei kuitenkaan ole sidoksissa juuri sosiaalisten liikkeiden tutkimukseen vaan se on laajennettavissa myös muuhun yhteiskuntatieteelliseen ja kulttuurintutkimukselliseen analyysiin. Toisaalta polku on metaforana haastava siinä, että se voi
tuottaa mielikuvaa edistymisestä. En kuitenkaan ole tarkoittanut polun käsitettä luettavaksi
joksikin, jolla on alku ja päätepiste, vaan se kuvastaa ennemmin jatkuvaa kulkua. Polkua
ei myöskään ole kuljettava vain yhteen suuntaan. Polulla voi palata taaksepäin, se voi kulkea ympyrää tai se voi johtaa umpikujaan. Haluankin ajatella, että polku rönsyilee, haarautuu ja yhtyy toisiin polkuihin. Se ei ole siisti vaan se voi muuttua ja muuttuukin sitä
mukaa, kun keskusteluja käydään. Erityisen selkeää tämä oli translakityön kohdalla, jossa
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tutkimusajanjaksoni aikana itse poliittisen työn tavoitteetkin muuttuivat samaan aikaan,
kun kansainvälisen translain polku muodostui.
Käyttäessäni polun käsitettä aiemmassa tutkimuksessani, olen keskittynyt erityisesti tutkimieni tahojen kieleen ja argumentaatioon (Järviö 2012). Väitöskirjassani hyödynsin käsitettä tätä laajemassa merkityksessä, kun luvussa kolme tarkastelin myös kansalaistoiminnan käytäntöjä ja tekemisen tapoja. Hieman yllättäen onnistuinkin paikantamaan tämän
jälkimmäisen näkökulman kautta kenties hieman selkeämmin esiintyviä polkuja kuin luvussa neljä, jossa polut paikantuivat ennemmin tutkimieni toimijoiden käyttämän kielen
kautta. Toisaalta lähestymiseni tutkimiini ilmiöihin myös erosi lukujen välillä tutkimuskysymysteni kautta, mikä voi osaltaan selittää polkujen keskenään erilaista luonnetta. Kolmannessa luvussa käsittelemäni kansalaistoimijoiden käyttämät konkreettiset vaikuttamiskeinot, kuten Tahdon2013-kampanjan kaupallisuus ja translakityön valtiosuuntautuneisuus, olivat varsin selkeästi havaittavissa eikä näitä erilaisia keinoja ollut kovinkaan montaa. Neljännessä luvussa käsittelemäni subjektipositiot eivät sen sijaan olleet yhtä näkyvästi havaittavissa aineistossani. Esimerkiksi translakityön kasvottomuus edellytti hiljaisuuden analysoimista, mikä teki analyysitulosten sanallistamisesta haastavampaa. Nähdäkseni tämä ei tarkoita, etteikö polku olisi analyyttisenä käsitteenä toimiva mutta toisaalta
tutkittavan kysymyksen luonne voi selvästi vaikuttaa siihen, miten tutkijan paikantama
polku näyttäytyy.
Tutkimustuloksiani ei tulisi ymmärtää niin, että esiin nostamiani huomioita replikoimalla
tai välttämällä voitaisiin varmuudella saavuttaa tietynlaisia poliittisia tuloksia. Esimerkiksi
kopioimalla niitä keinoja, joilla Tahdon2013-kampanjaa toteutettiin, voidaan tuskin olettaa
saavutettavan automaattisesti samanlaista lopputulosta toiselle kansalaisaloitteelle. Tutkimukseni ei pyrikään olemaan opas kansalaistoimintaan. Työssäni korostamieni näkökulmien lisäksi avioliittolakikeskustelun yhteydessä on huomioitava se historiallinen konteksti, johon se sijoittui ja joka osaltaan selittää keskustelun etenemistä. Aihepiiriltään
avioliitto oli esimerkiksi huomattavasti translakia tutumpi suurelle yleisölle. Lisäksi samaa
sukupuolta olevien parien parisuhteiden virallistamisen eri muodoista oli käyty julkista
keskustelua vuosikymmeniä, kun taas juridisen sukupuolen vahvistamisen säätelyn periaatteet nousivat monen tietoisuuteen ensimmäistä kertaa vasta tutkimani translakityön
myötä. Homo- ja lesboliike on myös ollut poliittisesti järjestäytynyt pidempään ja näkyvämmin kuin transliike. Kaikella tällä on varmasti oma vaikutuksensa avioliittolaista ja
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translaista käytyihin keskusteluihin, vaikka nämä erot eivät olekaan tutkimukseni keskiössä.
Tutkimukseni puitteissa jää siis tietysti näkemättä sellaisia alueita, jotka toisenlaisten tutkimuskysymysten, menetelmien tai teoreettisten kehysten kautta olisivat voineet päästä
toisella tavalla esiin. Työssäni olisi muun muassa ollut mahdollista pohtia vallitsevan poliittisen järjestelmän suhdetta tutkimieni sosiaalisten liikkeiden aktivoitumiseen. Esimerkiksi politiikan tutkijat Kelly Kollman ja Matthew Waites (2011) käyttävät niin sanottua
poliittisen tilaisuuden teoriaa (political opportunity theory) brittiläisen homo-, lesbo- ja biliikkeen analyysissaan. Teoria korostaa vahvaa kausaalista suhdetta poliittisen järjestelmän
ja sosiaalisten liikkeiden toiminnan välillä. Lähestymistapaa on kuitenkin kritisoitu esimerkiksi siitä, että se uhkaa alistaa kansalaistoimijoiden tekemän työn rakenteiden varjoon
(esim. Caruso 2015; Goodwin & Jasper 1999). Kansalaistoiminnan lähestyminen paradoksaalisen toimijuuden näkökulmasta antoi minulle sen sijaan mahdollisuuden tarkastella
Tahdon2013-kampanjaa ja translakityötä sekä kansalaistoimijoiden tekemän työn kautta
että laajemmin osana tiettyä historiallista aikaa ja paikkaa, jossa vaikuttavat erilaiset yhteiskunnalliset rakenteet.
Tutkimuksenteon lomassa mieleeni on noussut erilaisia jatkotutkimuskysymyksiä. Luvussa 3.1 käsittelin esimerkiksi sosiaalisen median roolia Tahdon2013-kampanjassa ja vertasin tätä muihin kansalaisaloitekampanjoihin. Analyysin syventämiseksi olisi kiinnostavaa pohtia somen käyttäjien keski-ikää eri sosiaalisen median alustoilla ja verrata sitä kansalaisaloitteiden kannattajien keski-ikään. Myös tutkimusajanjaksoni jälkeen jatkuneessa
translakityössä sekä poliittisessa transliikkeessä yleisesti on vielä runsaasti analysoitavaa.
Näkyvät transpoliittiset keskustelut ovat vasta päässeet alkuun Suomessa ja olisi äärimmäisen tärkeää saada uusia tutkimusavauksia transtutkimuksen saralta ja pohtia esimerkiksi muunsukupuolisuuden tai sukupuolettomuuden käsitteiden rakentumisen vaikutuksia
transihmisiin ja transliikkeeseen. Lisäksi suomalaisen lhbti-politiikan ja -liikkeen tutkimuksessa olisi syytä huomattavasti lisätä rodullistamisen prosessien ja rasismiin liittyvien
valtamekanismien analyysia.
Intersektionaalisen lähestymistavan haasteena on ikuinen riittämättömyyden tunne, sillä
tutkijan on yksinkertaisesti valittava näkökulmansa ja aina jätettävä jokin valtahierarkia
pois. On myös oikeutettua pohtia, miten oma suhteeni tutkittavaan aiheeseen vaikutti lu-
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entaani, sillä varmasti se vaikutti, kuten jokaisen meidän luentaamme vaikuttaa oma taustamme. Työssäni olen kuitenkin pyrkinyt antamaan lukijalle välineet seurata ajatteluni etenemistä ja esimerkiksi tutustua lainauksiin, joiden kautta lukija on voinut arvioida niistä
tekemiäni päätelmiä. Ajankohtaisen aiheen tutkimisen omana haasteena on se, ettei keskustelu pysähdy ja jää odottamaan tutkimuksen valmistumista. Uudistettu avioliittolaki astui voimaan väitöskirjani kirjoittamisen aikana. Väitöskirjani valmistuessa eduskunta oli
myös ehtinyt hyväksyä historian toisen kanslaisaloitteen, äitiyslaki-aloitteen. Lisäksi kansalaisaloitekampanja Suostumus2018 onnistui keräämään vaadittavat 50 000 kannatusilmoitusta aloitteelleen raiskauksen määrittämiseksi suostumuksen puutteen kautta lainsäädännössä. Nämä vahvistavat tulkintaani siitä, että suomalainen seksuaali- ja sukupuolipolittinen liike on löytänyt uuden vaikuttamisväylän kansalaisaloiteinstituutiosta. Myös työ
translain uudistamiseksi on jatkunut ja transihmisten asemasta käydään ajoittain varsin aktiivistakin keskustelua. Muutos 2010-luvun alkuun tuntuu jo nyt valtavalta.
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Lähteet ja kirjallisuus

Lähteet
Ensisijaiset lähteet101
A

2014

Translaki uusiksi – itsemääräämisoikeus nyt!

A

12.9.2014

A

2015a

Amnestyn Suomen osaston lausunto luonnoksesta hallituksen
esitykseksi sukupuolen vahvistamista koskevan lain muuttamisesta
Vetoa pääministeri Juha Sipilään

A

2015c

Kysymys 4: Translain muuttaminen

A

2015b

A

2015d

Epäinhimillinen translaki on korjattava (eduskuntavaalikampanja)
Transihmisten oikeudet

A

11.6.2015

A

25.6.2015

Amnestyn kirje perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulalle
Tahdon ihmisoikeuksia kunnioittavan translain

A

2017

Seiso Sakriksen rinnalla: translaki on uudistettava

A

9.6.2017

”Toivon vain kunnioitusta”

AST

24.5.2013

Kirje ministeri Huoviselle 24.5.2013

AST ym.

7.5.2014

Kirje ministeri Huoviselle 7.5.2014

AST ym.

11.6.2014

AST ym.

13.8.2014

Ihmisoikeusjärjestöt: Suomen uudistettava translaki kiireellisesti
Kirje ministeri Huoviselle 13.8.2014

AST ym.

22.9.2014

AST ym.

22.10.2014

AST ym.

4.12.2014

AST ym.

11.12.2014

101

Ihmisoikeusjärjestöt pääministerille: translain uudistus vietävä loppuun
Lausunto sosiaali- ja terveyspoliittiselle ministeriryhmälle
22.10.2014
Ihmisoikeusjärjestöt huolissaan hallituksen vitkuttelusta
translain suhteen
Järjestöjohtajat: Translaki ja äitiyslaki toteutettava, valtapeli
ei saa estää ihmisoikeuksia

A = Amnesty International Suomen osasto; S = Seta ry; T =Trasek ry; ym. = ynnä muut mukana olleet toimijat
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AST ym.

25.3.2015

Kansanedustajaehdokkailta vahva kannatus itsemääräämisoikeudelle sukupuoleen
Maltalle yksimielisesti maailman paras translaki – myös Suomeen vaaditaan lakiuudistusta
Translaki: Järjestöt iloitsevat: Ministeriötyöryhmä haluaa selvittää itsemääräämisoikeuden sukupuoleen
Transihmisten ihmisoikeudet toteutettava - translaki uudistettava
Ihmisoikeusjärjestöt vaativat: itsemääräämisoikeus sukupuoleen lakiuudistuksen lähtökohdaksi
Setan vaalitavoitteet

AST ym.

2.4.2015

AST ym.

6.5.2015

AST ym.

24.6.2015

AST ym.

16.10.2015

S

29.11.2010

S

25.9.2012

S

21.11.2012

S

16.5.2013

S

21.5.2013

S

12.12.2013

S

13.5.2014

S

21.8.2014

Setan kommentit ihmisoikeustoimintaohjelman valmistelusta
ja toimeenpanosta sekä ihmisoikeuspolitiikan tulevaisuudesta
Suomi vasta 17. sijalla homojen ja transihmisten oikeuksien
edistäjänä
Translakiluonnos ei sisällä itsemääräämisoikeutta

S

19.9.2014

Setan lausunto STM:lle translaista

S

30.10.2014

Sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeudet etenevät Euroopassa

S

30.11.2014

105 kiitosta – syrjimättömään Suomeen silti vielä pitkä matka

S

10.12.2014

Lausunto ihmisoikeusselonteosta

S

11.12.2014

S

6.2.2015

Transihmisiä syrjitään kaikilla elämänalueilla – hallituksella
on mahdollisuus vaikuttaa
Valtava pettymys translaista

S

20.2.2015

Sateenkaarinuorisotilaa tarvitaan!

S

17.3.2015

S

16.4.2015

S

23.4.2015

S

10.5.2015

Tavoitteemme hallituskaudelle: itsemääräämisoikeus ja turvallinen koulu
Kehosi kuuluu sinulle! Kansanedustajaehdokkailta video
translakiuudistuksen tueksi
Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous vaatii itsemääräämisoikeutta sukupuoleen
Suomen sijoitus koheni seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen maavertailussa

Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu: Vaatimus transihmisten lisääntymiskyvyttömyydestä poistettava
Translain muuttamiselle kannatusta kautta puoluekentän
Suomen sijoitus heikkeni homojen ja transihmisten oikeuksien edistäjänä – Ranska ja Kroatia ohi
Setan lausunto luonnoksesta laiksi sukupuolten tasa-arvosta
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S

27.6.2015

Setan tervehdys Helsinki Priden puistojuhlassa 27.6.

S

2.7.2015

Kiitos – tästä on hyvä jatkaa!

S

3.7.2015

S

26.11.2015

S

2.12.2015

ST

30.1.2012

WHO:n raportti käsittelee myös hlbti-ihmisoikeuksien vaikutusta seksuaaliterveyteen
Lausunto lakivaliokunnalle muutoksista avioliittolain liitelakeihin
Puheenjohtajan katsaus: edustajakokous valitsi uusia kasvoja
hallitukseen ja päätti toiminnan suuntaviivoista
Ihmisoikeudet kuuluvat myös transsukupuolisille

ST

7.2.2012

ST

10.11.2012

ST

21.1.2013

ST

12.4.2013

ST

23.5.2013

Setan ja Trasekin lausunto Euroopan neuvostolle Suomen
hlbtiq-politiikasta [ENG]
Setan ja Trasekin lausunto Sosiaali- ja terveysalan eettiselle
neuvottelukunnalle
Ruotsi uudisti translain – mitä tapahtuu Suomessa?

ST

20.11.2013

Seta ja Trasek: Ihmisoikeudet translain perustaksi

ST

4.2.2014

ST ym.

26.10.2012

ST ym.

13.12.2013

STM/ST

2015

T

8.8.2011

Trasek ja Seta Amnestyn raportista: Translain uudistus toteutettava tällä hallituskaudella
20 opiskelija-, nuoriso- ja ihmisoikeusjärjestöä: Translaki uudistettava!
Järjestöt: Tahdon2013-kansalaisaloite on upea kansalaistoiminnan voimannäyte tasa-arvon puolesta
Sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen edellytykset. Työryhmän loppuraportti. Liite 3. Sosiaali- ja terveysministeriön
raportteja ja muistioita 2015:23. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.
Ruotsin translakia uudistettava

T

19.11.2011

Lisääntymiskyvyttömyysvaatimus rikkoo ihmisoikeuksia

T

15.6.2012a

T

15.6.2012b

T

19.2.2012

Tasa-arvo-ohjelmassa murusia myös sukupuolivähemmistöille
Ihmisoikeusvaltuutettu kehottaa Suomea parantamaan transihmisten ja intersukupuolisten asemaa
Ruotsin sterilisointivaatimus poistettaneen sittenkin

T

3.3.2012

Kuulevatko demarit EN:n ihmisoikeusvaltuutettua?
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ASIA: Työryhmän asettaminen selvittämään sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamista / Seta ry:n ja Trasek
ry:n ehdotukset työryhmän kokoonpanosta ja toimeksiannosta
Translakiseminaari 21.11.2012

Polkuja suomalaiseen tasa-arvoon?

T

7.3.2012

Hollanti luopuu lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksesta

T

14.3.2012

Sterilisoimisvaatimus lainvastainen

T

27.3.2012

T

15.4.2012

Tasa-arvovaltuutettu julkaisi selvityksen sukupuolivähemmistöjen asemasta
STM selvittää steriliteettivaatimuksen poistamista

T

26.9.2012

T

13.10.2012

T

19.10.2012

T

20.10.2012

T

6.11.2012

Trasek vaatii translain uudistamista ja transihmisten oikeutta
itse määritellä sukupuolensa
Ministeriö ei pidä kiirettä pakkosterilisointiasiassa

T

17.5.2013

Pakkosterilointi vaatimuksena edelleen myös Suomessa

Ihmisoikeusvaltuutettu kehottaa Suomea parantamaan transihmisten oikeuksia
Lykkääntyykö sterilisointivaatimuksen poistaminen hamaan
tulevaisuuteen?
Mielenosoituksia translain uudistamisen puolesta

Tahdon2013 12.2.2013

Fiiliksiä ennen kampanjan alkua

Tahdon2013 25.2.2013

Kampanja käynnistyy pian!

Tahdon2013 27.2.2013

Putous-tähdet mukana kampanjassa!

Tahdon2013 1.3.2013

Kansalaisaloite herättänyt useita kysymyksiä

Tahdon2013 19.3.2013a

Aloite kerännyt jo yli 50 000 kannatusilmoitusta

Tahdon2013 19.3.2013b

Starttiviikon Tahdon-lähettiläät ovat täällä!

Tahdon2013 20.3.2013

Yhteinen päämäärä yhdistää meitä ympäri Suomen

Tahdon2013 21.3.2013

Huhtikuun tukikonsertissa nähdään useita suomalaisia huippuartisteja
Eija Ahvo ja Ali Jahangiri ovat huhtikuun ensimmäiset Tahdon-lähettiläät!
Tasa-arvoinen Suomi ry:n hallitus sai täydennystä

Tahdon2013 3.4.2013
Tahdon2013 9.4.2013
Tahdon2013 16.4.2013
Tahdon2013 16.4.2013

Roope Salminen ja Timi Lexikon ovat tukikonsertin Tahdonlähettiläät
Median akkreditoituminen tukikonserttiin

Tahdon2013 21.4.2013

Lähestyvä konsertti jännittää!

Tahdon2013 23.4.2013

Kirjailija Miika Nousiainen antaa tukensa kampanjalle
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Tahdon2013 7.5.2013
Tahdon2013 15.5.2013

Janne Tiilikainen on toukokuun ensimmäinen Tahdon-lähettiläs
Krista Siegfrids kunnialähettilääksi!

Tahdon2013 15.5.2013

Tahdon piknikille 17. toukokuuta!

Tahdon2013 22.5.2013

Yhteistyössä on voimaa!

Tahdon2013 24.5.2013

Tommy Lindgrenistä Tahdon-lähettiläs: lopetetaan tämä
naurettava pelleily!
Festariviikonlopun tulos: tuhat uutta kannatusilmoitusta

Tahdon2013 26.5.2013
Tahdon2013 3.6.2013
Tahdon2013 5.6.2013
Tahdon2013 10.6.2013

Joonas Saartamo Tahdon-lähettilääksi: Elämmekö keskiajalla?
Vuoden viestintäteko 2013!

Tahdon2013 12.6.2013

Tasa-arvoisen avioliittolain suosio nousee myös eduskunnassa
Tahdon juoman ja jälkiruokaa!

Tahdon2013 19.6.2013

Turussa leimauduttiin suurella sydämellä

Tahdon2013 20.6.2013

Petri Nygård juhannuksen Tahdon-lähettilääksi

Tahdon2013 15.8.2013

Syksyn ensimmäisenä lähettiläänä sädehtii Laura Birn

Tahdon2013 22.8.2013

Sukupuolen moninaisuutta löytyy Kaukoidästäkin

Tahdon2013 23.8.2013

Kuopio aikoo vielä repäistä

Tahdon2013 26.8.2013

Katseet kohti eduskuntaa

Tahdon2013 27.8.2013

Päättäjien voitava suunnata energiansa uusiin asioihin

Tahdon2013 1.9.2013

Tahdon2013: Tasa-arvoinen avioliittolaki on yhdenvertaisuuskysymys, ei hallituspeliä
Muusikot Samuli Putro ja Mikko Kosonen Tahdon-lähettiläiksi!
Tahdon2013 vastasi kysymystulvaan

Tahdon2013 4.9.2013a
Tahdon2013 4.9.2013b
Tahdon2013 5.9.2013
Tahdon2013 6.9.2013

Yli 155 000 kannatusilmoitusta täytetty – Tahdon2013 teettää kyselytutkimuksen suomalaisten mielipiteistä
Tahdon2013: Muutoksen vastustajat vähemmistössä

Tahdon2013 11.9.2013

“Olette aivan oikeassa, olen homoseksuaali!”

Tahdon2013 13.9.2013

Rugbyjoukkue vaihtoi nappulakengät tekoripsiin

234

Polkuja suomalaiseen tasa-arvoon?

Tahdon2013 15.9.2013
Tahdon2013 16.9.2013

Tahdon2013: Toisten vapaus ei ole arvokkaampaa kuin toisten
Kirjoittaisiko juoppohullu Juha Berg kansalaisaloitteen?

Tahdon2013 16.9.2013

Viimeisen viikon lähettiläs on Anja Snellman!

Tahdon2013 19.9.2013a

Tasa-arvoinen avioliittolaki on koko Suomen asia!

Tahdon2013 19.9.2013b

Tasa-arvovaltuutettu: Aloite antaa kansanedustajille uuden
mahdollisuuden
Tahdon2013 Soinille: Perussuomalaisetkin kannattavat tasaarvoista avioliittolakia
Tasa-arvoinen Suomi ry lähestyy jäseniään jäsentiedotteella

Tahdon2013 26.9.2013
Tahdon2013 30.9.2013
Tahdon2013 21.10.2013
Tahdon2013 4.11.2013

Regnbågsankan palkitsi Tahdon2013-kampanjan Guldankan-palkinnolla
Tahdon2013 luovuttaa aloitteensa eduskunnalle

Tahdon2013 18.11.2013a Tahdon2013-kampanja palkittiin kansainvälisellä tasolla
Tahdon2013 18.11.2013b Siinäkö se nyt sitten oli?
Tahdon2013 13.12.2013

Aloite luovutettiin eduskunnan puhemiehelle

Tahdon2013 19.12.2013
Tahdon2013 27.1.2014

Tahdon2013 Päivi Räsäselle: Kansalaisaloitteiden ei tarvitse
noudattaa hallitusohjelmaa
Tahdon2013 palkittiin QX Gay Gaalassa

Tahdon2013 20.2.2014

Aloite lähetekeskustelussa tänään

Tahdon2013 20.2.2014

Miksi juuri avioliitto?

Tahdon2013 13.3.2014

Tutkimus: Tasa-arvoisen avioliittolain kannatus nousussa

Tahdon2013 14.3.2014

Tahdon2013 vastaa Timo Soinille

Tahdon2013 1.4.2014

Lakivaliokunta aloittaa asiantuntijakuulemiset

Tahdon2013 2.6.2014

Koska siitä aloitteesta oikein äänestetään?

Tahdon2013 25.6.2014

Lakivaliokunnan rohkeus ei riittänyt

Tahdon2013 21.8.2014

Kampanjan edustajat tapasivat tasavallan presidentin

Tahdon2013 17.9.2014

Tahdon2013 esillä kansainvälisessä viestintäkonferenssissa
Madridissa
Aloitteen kohtalo ratkeamassa

Tahdon2013 29.10.2014
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Tahdon2013 3.11.2014

Mitä marraskuussa tapahtuu?

Tahdon2013 14.11.2014

Yritykset ja ammattiliitot mukaan tukemaan tasa-arvoista
avioliittolakia
Tahdon2013: Vastalause on tasa-arvoisen avioliittolain uusi
mahdollisuus
Tahdon2013-kampanja kiittää!

Tahdon2013 20.11.2014
Tahdon2013 13.6.2015
Tahdon2013 19.7.2015
Translaki.fi

15.12.2016

Tahdon2013 toivoo arvokasta keskustelua ja ihmisoikeuksien kunnioittamista
Tarina: Translain muuttaminen olisi merkki paremmasta

Translaki.fi

1.12.2016

Tarina: Älkää jättäkö muunsukupuolisia kyydistä

Painamattomat lähteet
Haastattelut

2016

S

2009

Kansalaistoimijoiden tutkimushaastattelut. 9 kappaletta.
Tammi–toukokuu 2016. Tekijän hallussa
Toimintakertomus 2009. Tekijän hallussa.

T
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Toimintakertomus 2008. Tekijän hallussa.

T

2009

Toimintakertomus 2009. Tekijän hallussa.
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2010

Toimintakertomus 2010. Tekijän hallussa.

T

2011

Toimintakertomus 2011. Tekijän hallussa.

Tahdon2013
Tahdon2013

Infopaketti kansalaisaloitteen kannatusilmoitusten kerääjille.
Tekijän hallussa.
Lista Me tahdomme -yrityksistä. Tekijän hallussa.

Tahdon2013

Mallikirje yhteistyötahoille. Tekijän hallussa.

Tahdon2013

Mediaohjeet. Tekijän hallussa.
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toimintaan! Tekijän hallussa.
Organisaatio. Tekijän hallussa.

Tahdon2013

Viestintäohjeistus. Tekijän hallussa.

Tasa-arvoinen Suomi

Tasa-arvoinen Suomi ry säännöt, 2012. Tekijän hallussa.
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Amnesty International Report 2013. The State of the World's
Human Rights. Lontoo: Amnesty International.
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Amnesty International Report 2014/2015. The State of the
World's Human Rights. Lontoo: Amnesty International.

AI
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World's Human Rights. Lontoo: Amnesty International.

AI
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2011. Amnesty International.
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International
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Amnesty Internationalin strategia Suomessa

Aito
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Askola, Irja

2014

Aito avioliitto -yhdistyksen puheenvuoro oikeusministeriön
seminaarissa http://aitoavioliitto.fi/tiedotteita/aito-avioliittoyhdistyksen-puheenvuoro-oikeusministerion-seminaarissa/
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Piispa Irja Askola: Eduskunnan lakivaliokunta, 22.5.2014.
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Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta.

Kaleva
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2014
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#metahdomme Suomeen tasa-arvoisen avioliittolain
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https://seta.fi/2013/08/30/uutiskirje-elokuu-2013/ (haettu
18.11.2018).

Seta

12.9.2013

Viikko avioliittolain nimienkeräystä jäljellä
https://seta.fi/2013/09/12/viikko-avioliittolain-nimienkeraysta-jaljella/ (haettu 18.11.2018).

Seta

27.9.2013

Translakityöryhmä käyntiin – Setan tavoitteena itsemääräämisoikeus https://seta.fi/2013/09/27/setan-uutiskirje-syyskuu2013/ (haettu 18.11.2018).

Seta

27.9.2013

Avioliittolakialoite yli 164 000 allekirjoituksella ja 58 % kannatuksella eduskuntaan https://seta.fi/2013/09/27/setan-uutiskirje-syyskuu-2013/ (haettu 18.11.2018).

Seta

21.10.2013 Ministeri Haglund homojen asemasta armeijassa: ”Voisimme
tehdä enemmän” https://seta.fi/2013/10/21/ministeri-haglund-homojen-asemasta-armeijassa-voisimme-tehda-enemman/ (haettu 18.11.2018).
20.11.2013 Seta ja Trasek: Ihmisoikeudet translain perustaksi
https://seta.fi/2013/11/20/seta-ja-trasek-ihmisoikeudet-translain-perustaksi/ (haettu 18.11.2018).
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12.12.2013 Setan kommentit ihmisoikeustoimintaohjelman valmistelusta
ja toimeenpanosta sekä ihmisoikeuspolitiikan tulevaisuudesta
https://seta.fi/2013/12/12/setan-kommentit-ihmisoikeustoimintaohjelman-valmistelusta-ja-toimeenpanosta-seka-ihmisoikeuspolitiikan-tulevaisuudesta/ (haettu 18.11.2018).
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18.11.2018).
Setan perustamisesta kuluneeksi 40 vuotta
https://seta.fi/2014/05/28/setan-perustamisesta-kuluneeksi40-vuotta/ (haettu 18.11.2018).
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https://seta.fi/2014/06/25/hlbti-oikeudet-etenevat-nihkeastipride-viikollakin/ (haettu 18.11.2018).

Seta

26.6.2014

Seta

26.6.2014

Seta

21.8.2014

Keskusta tukee translain uudistamista – Tanska näyttää mallia
https://seta.fi/2014/06/26/setan-uutiskirje-kesakuu-2014/
(haettu 18.11.2018).
Hlbti-myönteisen Stubbin hallitus koottiin – etenevätkö
isyyslaki, translaki ja avioliittolaki?
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eräiksi siihen liittyviksi laeiksi https://seta.fi/2014/04/23/yhdenvertaisuuslainsaadanto_lausunto_2014/ (haettu
18.11.2018).
Ministeri Susanna Huovinen lupasi vauhdittaa translain etenemistä https://seta.fi/2014/04/30/setan-uutiskirje-huhtikuu2014/ (haettu 18.11.2018).
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Liitteet
LIITE 1
Teen väitöskirjatutkimusta Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen oppiaineeseen. Väitöstutkimuksessani tarkastelen sitä, millä tavalla seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin (LHBT)
liittyvään politiikkaan on pyritty vaikuttamaan Suomessa 2010-luvulla ja minkälaisin vaikutuksin. Tutkimustani ohjaavat akatemiatutkija, dos. Johanna Kantola ja filosofian tohtori Anna Moring.
Haastatteluilla kerään tietoa siitä, minkälaisia kokemuksia ja mielikuvia LHBT-politiikan tekoon
osallistuneilla henkilöillä on tekemästään työstä ja työn vaikutuksista. Haastattelu on puolistrukturoitu ja siihen on hyvä varata noin 1–1,5 tuntia aikaa.
Haastattelut ovat luottamuksellisia ja tulevat ainoastaan tutkimuskäyttöön. Haastattelut nauhoitetaan, jotta kaikki tiedot saadaan talteen. Haastattelun jälkeen kirjoitan nauhat puhtaaksi ja hävitän tiedostot. Ainoastaan minä käsittelen ja kuuntelen nauhoja.
Haastatteluaineistosta poimitaan suoria lainauksia osaksi väitöskirjaa ja väitöskirjatutkimukseeni
liittyviä julkaisuja ja esitelmiä. Haastateltavien nimet ja muut tunnistettavuutta lisäävät tiedot
muutetaan.
Haastatteluun osallistuminen on täysin vapaaehtoista.

Suostumus
Ilmoitan suostuvani haastateltavaksi Nina Järviön väitöskirjatutkimukseen. Suostun siihen, että
haastattelu nauhoitetaan ja että haastattelua käytetään tutkimusaineistona. Minulle on selvitetty,
että kyseessä on vapaaehtoinen suostumus.
_____________________________________________________________________________
Päiväys ja paikka

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Haluan saada omaa haastatteluani koskevat suorat lainaukset luettavakseni ennen
tutkimusraportin julkaisemista.
Toivon, että ne toimitetaan alla olevaan sähköpostiosoitteeseen:
Sähköposti: _____________________________________________
Mikäli sähköpostiosoitteeni vaihtuu, sitoudun lähettämään tutkijalle uuden sähköpostiosoitteen. Muussa tapauksessa tutkija ei ole velvoitettu toimittamaan suoria
lainauksia luettavaksi ennen julkaisua.
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LIITE 2
Haastattelurunko: Tahdon2013
1. Mistä sait kuulla Tahdon2013-kansalaisaloitekampanjasta? Missä vaiheessa kampanjaa lähdit toimintaan mukaan?
2. Pyydettiinkö sinua vai ilmoittauduitko itse vapaaehtoiseksi kampanjaan? Kuka
sinua pyysi? Tunsitko muut aktiivit ennestään?
3. Miksi lähdit mukaan Tahdon2013-kampanjaan?
4. Oletko aiemmin osallistunut kansalaistoimintaan tai LHBT-aktivismiin? Entä
Tahdon2013-kampanjan jälkeen?
5. Kertoisitko, mitä kaikkea Tahdon2013-kampanjassa mukana olemiseen liittyi sinun itsesi osalta?
6. Osaatko nimetä jotain tiettyjä asioita, jotka mielestäsi vaikuttivat siihen, että Tahdon2013-kansalaisaloitekampanja onnistui keräämään niin paljon kannatusilmoituksia?
7. Koitko voivasi vaikuttaa Tahdon2013-kampanjan viestintään liittyvissä ratkaisuissa, kuten siihen, mitä käsitteitä käytettiin, millä sosiaalisen median alustoilla
kampanja näkyi tai että käytitte esimerkiksi tietynlaista logoa tai Tahdon voimalla! -tekstiä? Kuka viestinnästä päätti?
8. Osaatko nimetä jotain tiettyjä Tahdon2013-kampanjassa tekemiänne asioita, jossa
onnistuitte ja toisaalta sellaista, missä ette mielestäsi onnistuneet. Hyvää / huonoa? Kertoisitko miksi?
9. Kansalaistoiminnassa ja erilaisissa organisaatioissa tekijöillä on erilaisia tehtäviä
ja vastuualueita. Kertoisitko, minkälaisia hierarkioita Tahdon2013-kampanjan sisällä oli (tai oliko niitä)?
10. Miten toimitte jos teillä tuli erimielisyyttä?
11. Miten yhteistyö Tahdon2013-ydinryhmän tai päälliköiden ja toisaalta laajan valtakunnallisen vapaaehtoisverkoston välillä mielestäsi toimi? Koitko, että kaikki
halukkaat pääsivät vaikuttamaan tahtomallaan tavalla siihen, miten Tahdon2013kampanjaa tehtiin?
12. Miksi Tahdon2013-kampanjassa käytettiin päällikkö-nimikkeitä? Koitko, että
päällikkö-nimikkeistä oli apua kampanjoinnissa?
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13. Mitä merkitystä oli sillä, että kaupalliset tahot, kuten yritykset, osallistuivat ja tukivat Tahdon2013-kampanjaa (erityisesti Me tahdomme -sivun kautta)? Miten ensimmäiset yritykset alun perin lähtivät mukaan kampanjaan? Miksi luulet yritysten tulleen kampanjaan mukaan?
14. Mitä merkitystä oli sillä, että julkisuuden henkilöitä osallistui Tahdon2013-kampanjaa? Miten Tahdon-lähettiläät valikoituivat? Miksi luulet julkisuuden henkilöiden tulleen kampanjaan mukaan?
15. Olivatko eri sukupuolten edustajat samalla tavalla aktiivisia Tahdon2013-kampanjassa? Puhuitteko sukupuolesta tai sen näkymisestä kampanjan yhteydessä?
Oliko teillä puhetta sukupuolivähemmistöjen näkymisestä tai Tahdon2013-kampanjan vaikutuksista sukupuolivähemmistöihin?
16. Olivatko rodullistettujen ryhmien tai eri etnisyyksien edustajat samalla tavalla aktiivisia Tahdon2013-kampanjassa? Puhuitteko Tahdon2013-kampanjan sisällä
esimerkiksi monikulttuurisuudesta tai mietittekö sitä, millä tavalla erilaiset rodullistetut ryhmät näkyivät kampanjan yhteydessä?
17. Keskusteltiinko Tahdon2013-kampanjan sisällä siitä, miksi kansalaisaloitteen nimeksi tuli nimenomaan tasa-arvoinen avioliitto? Olisiko sitä voinut sinun mielestäsi kutsua jollain toisella nimellä.
18. Kenelle Tahdon2013-kampanjaa sinun mielestäsi tehtiin? Kuka siitä hyötyi?
19. Lukemalla Tahdon2013-nettisivuja ei käy ilmi, keitä te kampanjan keskeiset tekijät olette. Olitteko tietoisesti valinneet olla kertomatta itsestänne kampanjan yhteydessä? Olitteko tietoisesti valinneet olla kertomatta siitä identifioituuko joku
teistä seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön?
20. Muistatko kuulleesi kritiikkiä Tahdon2013-kampanjaa kohtaan? Vastustettiinko
kampanjaa tai sen tavoitteita? Ketkä vastustivat?
21. Törmäsitkö queer-ajatteluun tukeutuvaan avioliittokritiikkiin tai olitko kampanjan
aikana tietoinen siitä, etteivät kaikki seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen aseman parantamista kannattavat pitäneet kansalaisaloitteen ajamaa avioliittolain uudistamista tavoiteltavana? Mitä ajattelet tästä kritiikistä?
22. Muistatko käyneesi keskusteluja näiden (queer) henkilöiden tai ryhmien kanssa
tai muistatko puhuneesi Tahdon2013-kampanjan muiden aktiivien kanssa avioliiton queer-kritiikistä? Osaatko sanoa, miksi tämä kriittinen keskustelu ei näkynyt
julkisessa keskustelussa tai Tahdon2013-kampanjan viestinnässä?
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23. Minkälainen rooli uskonnolla oli mielestäsi keskustelussa kansalaisaloitteesta
tasa-arvoisesta avioliitosta? Puhuitteko uskonnon roolista Tahdon2013-kampanjan sisällä?
24. Olitko tyytyväinen siihen, millä tavalla uskonnosta puhuttiin Tahdon2013-kampanjan yhteydessä ja miten eri uskonnolliset tahot ottivat kantaa kansalaisaloitteeseen?
25. Jäikö sinulle jotain erityistä mieleen Tahdon2013-kampanjasta? Jotain, mikä yllätti positiivisesti tai jotain, mitä et tekisi uudelleen?
26. Haluatko lisätä vielä jotain?
27. Haluatko kommentoida haastattelukysymyksiä?
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LIITE 3
Haastattelurunko: translakityö
1. Missä vaiheessa teidän järjestönne tai sinä itse lähdit mukaan kampanjoimaan
translain uudistamisen puolesta?
2. Pyydettiinkö teitä mukaan työhön translain uudistamisen puolesta vai lähtikö se
sisäisestä aloitteesta tai ehkä henkilökohtaisesti sinun aloitteestasi?
3. Kuka vastaa translakiin liittyvästä työstä järjestössänne ja mikä on oma roolisi?
4. Mitkä ovat voimassa olevan translain ongelmat ja miksi? Mitä järjestönne mukaan pitäisi muuttaa?
a. Säilytetäänkö jonkinlainen translaki siis?
b. Miten järjestössänne on päädytty tähän kantaan? Koetko, että tästä on jonkinlainen konsesus sukupuoleltaan moninaisten henkilöiden kesken vai
onko teillä ollut keskustelussa erilaisia vaihtoehtoja?
5. Kertoisitko, mitä kaikkea translakiin liittyvässä työssä mukana olemiseen liittyy
teidän järjestönne osalta? Mitä olette siis käytännössä tehneet?
6. Keihin pyritte vaikuttamaan translakiin liittyvällä kampanjoinnilla? Ketkä ovat
niin sanottu vaikuttamiskohde?
7. Ootteko olleet yhteydessä kansainvälisiin toimijoihin? Miten paljon olette esimerkiksi jutelleet TGEU:n tai muiden maiden transaktivistien kanssa siitä, mihin
suuntaan translakia tai transpolitiikkaa kannattaisi viedä?
8. Translakikampanjointia tehdään eri toimijoiden ja järjestöjen tahoilta, mukana on
esim. Amnesty, Seta, Trasek, Ihmisoikeusliitto, Sateenkaariperheet jne. Teettekö
yhteistyötä? Kertoisitko, miten yhteistyö toimii?
a. Koetko, että kyseessä on yhteinen kampanja translain muuttamiseksi vai
tekeekö jokainen järjestö omaa työtänsä saman asian eteen?
b. Oletteko käsitelleet yhdessä sitä, miten translakia kannattaisi yrittää muuttaa tai mitä translaissa ylipäänsä pyritään muuttamaan?
c. Miten toimitte jos teillä tuli erimielisyyttä kampanjoivien tahojen välillä
tai sisällä siitä, miten translaista tai sukupuolivähemmistöistä puhutaan tai
mitä tavoitteita tulisi painottaa?
d. Teettekö yhteistyötä yksittäisten aktivistien kanssa?
9. Kenelle translaki-kampanjaa sinun mielestäsi tehdään? Kuka siitä hyötyy?
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10. Millä tavalla olette puhuneet sukupuolesta tai sen näkymisestä kampanjan yhteydessä? Oletteko esimerkiksi puhuneet järjestössänne tai muiden järjestöjen edustajien kanssa siitä, keiden sukupuolivähemmistöjen asemaa tässä tarkalleen ajetaan? Tuotteko esimerkiksi aktiivisesti mukaan ei-binääriset sukupuolet translain
yhteydessä vai oletteko miettineet, miten siitä laajasta ihmisryhmää voisi käsitellä, jotka istuisivat jonkun sellaisen kuin sukupuolivähemmistö-käsitteen alle?
11. Oletteko huomioineet iän työssänne? Onko translakikampanjoinnissanne mukana
esim. eri-ikäisiä transsukupuolisia tai muihin sukupuolivähemmistöihin kuuluvia
ihmisiä?
12. Translain rinnalla, onko muita sukupuolen moninaisuuteen tai sukupuolen ilmaisuun liittyviä kysymyksiä, joihin pyritte aktiivisesti vaikuttamaan järjestössänne
vai oletteko nyt keskittyneet nimenomaan translakiin?
13. Muistatko kuulleesi kritiikkiä translain uudistamisen puolesta tehtyä kampanjaa
kohtaan? Vastustetaanko kampanjaa tai sen tavoitteita? Ketkä vastustavat?
14. Uskonnolla on tutkimusten mukaan vahva rooli seksuaalivähemmistöistä käydyissä yhteiskunnallisissa keskusteluissa, mutta minkälainen rooli uskonnolla on
mielestäsi ollut keskustelussa translain uudistamisesta? Ovatko uskonnolliset tahot olleet aktiivisia tai oletteko kenties itse pohtineet uskonnon roolia translakikampanjoinnin yhteydessä?
a. Oletko tyytyväinen siihen, millä tavalla uskonnosta puhutaan translain yhteydessä ja miten eri uskonnolliset tahot ottivat kantaa kansalaisaloitteeseen?
15. Seurasitko Tahdon2013-kampanjointia ja keskusteluja kansalaisaloitteesta tasaarvoisen avioliitolain puolesta? Minkälaisia vaikutuksia Tahdon2013-kampanjalla
oli mielestäsi translakiin vai oliko mitään vaikutuksia?
a. Entä koitko, että Tahdon2013-kampanjalla oli yleisemmin vaikutusta sukupuolivähemmistöihin?
16. Onko jotain tiettyjä asioita, joiden koet edistäneen translakikampanjointia? Konkreettisiakin. Tai vaihtoehtoisesti minkä koet olleen translaki-kampanjoinnin suurimmat esteet?
17. Haluatko lisätä vielä jotain?
18. Haluatko kommentoida haastattelukysymyksiä?
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