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Tiivistelmä:
Queer-utopioiden tehtävä on nykyhetken kritiikki, joka mahdollistaa utopistisen tulevaisuuden
kuvittelemisen. Tässä sukupuolentutkimuksen alan maisterintutkielmassa analysoin muunsukupuolisten* omakuvien avulla sitä, miten taiteen kuvat ja prosessit voivat toimia queer-utopioiden välineinä. Miten ne voivat auttaa purkamaan binäärisiä sukupuolinormeja ja näin
edesauttaa muunsukupuolisten* ihmisyyden tunnistamista? Tutkimuksessa ’muunsukupuolinen*’ toimii kattoterminä, joka kattaa kaikki sellaiset henkilöt, jotka eivät itsestään selvästi
tai ainoastaan identifioidu binääristen sukupuolinormien mukaisten sukupuolikategorioiden
mukaan naisiksi tai miehiksi. Asteriski muistuttaa tutkimusaineistossa esiintyvästä moninaisuudesta.
Tutkimuksessa haastattelin muunsukupuolisia* heidän tekemistään omakuvista, jotka toteutettiin osana taiteen maisterintutkielmaani IN/VISIBILITY – Queer(ing) Photography (2020).
Haastatteluja tehtiin kaikkiaan kaksitoista, ja ne toteutettiin virikehaastatteluina, joissa omakuva oli mukana haastattelutilanteessa. Tutkimuksen läpäisevänä teemana toimii utopia,
johon pyrin myös yhteistyötä korostavalla metodologialla ja aineiston moninaisuuden huomioivalla tulosten analyysillä.
Lähestyn aihettani queer-teoreettisesti, jolloin sukupuoli näyttäytyy kontingenttina ja sitä rajoittavat erilaiset historiallisesti ja kulttuurisesti määrittyvät normit. Visuaaliset representaatiot
ovat yksi niistä tavoista, jolla sukupuolta ja sen normeja tehdään ja puretaan.
Omaa sukupuolen representaatiota pohtiessaan muunsukupuoliset* osallistujat joutuvat
ottamaan huomioon sekä binääriset sukupuolinormit että muunsukupuolisuuteen* liittyvän
transnormatiivisuuden. Nämä normit myös rajoittavat muunsukupuolisuuden* tunnistamista.
Queer-utopioiden kannalta tärkeiksi nousevat sellaiset tilanteet ja yhteisöt, joissa muunsukupuolisuus* tunnistetaan ehdoitta ilman binääristen sukupuolinormien tai muunsukupuolisuuteen* liittyvän transnormatiivisuuden rajoituksia.
Tutkimus yhdistää queer- ja transtutkimusta sekä visuaalisen kulttuurin tutkimusta. Se osallistuu ajankohtaiseen keskusteluun sukupuolen moninaisuudesta, transihmisten itsemääräämisoikeudesta sekä vähemmistörepresentaatioiden merkityksestä.
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1 JOHDANTO
J. E. Muñozin (2009) mukaan queer1-utopiat2 mahdollistavat hetero3- ja cisnormatiivisuuden4
ulkopuolisen tilan kuvittelun (s. 35). Niiden tehtävä on nykyhetken kritiikki sekä utopistisen
tulevaisuuden kuvitteleminen (Muñoz, 2009). Queer-utopioille on tarvetta, koska hetero- ja
cisnormatiivinen nykyhetki estää sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen kuten muunsukupuolisten* ihmisyyden tunnistamisen (ks. esim. Butler 2004). Tässä tutkimuksessa kysyn miten
taiteen kuvat ja prosessit voivat toimia queer-utopioiden välineenä. Tutkin muunsukupuolisten* omakuvien avulla valokuvien merkitystä queer-utopioiden esittäjänä ja kuvausprosessia
queer-utopiana tässä ja nyt.
Tässä tutkimuksessa ’muunsukupuolinen*’ toimii kattoterminä, joka kattaa kaikki
sellaiset henkilöt, jotka eivät itsestään selvästi tai ainoastaan identifioidu binääristen sukupuolinormien mukaisten sukupuolikategorioiden mukaan naisiksi tai miehiksi. Asteriski (*)
muistuttaa termin sisältämästä moninaisuudesta tässä tutkimuksessa ja sen aineistossa. Termivalintaa ja asteriskin käyttöä avaan tarkemmin luvussa 2.1. Näkökulmani sukupuoleen
perustuu jälkistrukturalistisiin queer-teoreettisiin keskusteluihin, joissa sukupuoli nähdään
historiallisesti muuttuvana kategoriana (Butler, 2006). Sukupuolen määrittelyyn vaikuttavat
lukuisat kulttuurisidonnaiset sukupuolinormit, jotka säätelevät sitä kenen sukupuoli tunnistetaan (Butler, 2004, s. 7–8). Nämä binääriset sukupuolinormit tekevät nykyhetkestä, Muñozin
(2009) muotoilua käyttäen, ”myrkyllisen” etenkin transihmisille ja muunsukupuolisille*. Ehdotankin että nykyhetkeen normikriittisesti suhtautuvat queer-utopiat voivat raivata binäärisistä sukupuolinormeista ja cisnormatiivisuudesta vapaata tilaa, jota kutsun tässä tutkimuksessa
’muun-alueeksi’.
Tämä tutkimus on jatkoa keväällä 2020 valmistuneelle taiteen maisterintutkielmalleni
IN/VISIBILITY – Queer(ing) Photography, jossa käsittelin queeriä valokuvaa ja näkyvyyden
politiikkaa. Sen keskiössä olivat valokuvalliset metodit ja radikaalin näkyvyyden haastavien
1 Muñoz viittaa ’queerillä’ esimerkeissään lähinnä seksuaalivähemmistöihin, mutta käyttää joissain yhteyksissä myös lyhennettä LGBT, joka sisältää myös transihmiset. Tässä tutkimuksessa queerin käsite on laajempi,
sekä kaikkia HLBTQIA+ -ihmisiä koskeva epänormatiivinen identiteettipositio, että vastahankainen queerittävä verbimuoto (ks. esim Halperin, 1995, s.62). ’Queerillä’ tarkoitan tässä siis sekä tekemistä että olemista.
2 Tässä tutkimuksessa myös muotoilu ’trans -utopia’ olisi voinut olla toimiva. Pitäydyin kuitenkin Muñozin
käyttämässä muotoilussa ’queer-utopia’.
3 Muñoz kirjoittaa pelkästään heteronormatiivisuudesta, koska käyttää queeriä suppeammassa merkityksessä. Tässä tutkimuksessa olen tarpeen mukaan joko korvannut sen cisnormatiivisuudella tai käyttänyt molempia.
4 Cisnormatiivisuudella tarkoitetaan oletusta, että kaikki ovat cissukupuolisia, eli identifioituvat heille syntymässä määriteltyyn binääristen sukupuolinormien mukaiseen sukupuoleen.
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kuvien tuottaminen. Osana taiteen maisterintutkielmani taiteellista osaa toteutin omakuvasarjan yhteistyössä muunsukupuolisten* kanssa. Siinä osallistujat tekivät mieleisensä omakuvan
valokuvastudiossa ja luovuttivat sen osaksi muotokuvasarjaani (liite B). Kuvausmetodin tarkoituksena oli purkaa kuvattavan ja kuvaajan välistä valta-asetelmaa ja mahdollistaa kuvissa
esiintyvien henkilöiden itsemääräämisoikeus kuvaustilanteessa (ks. luku 3.2). Nyt käännän
katseeni näiden kuvien ja kuvaustilanteen merkityksiin. Haastattelin tätä tutkimusta varten
kuvauksiin osallistuneita henkilöitä heidän valinnoistaan, kokemuksistaan sekä osallistumismotiiveistaan. Keskeisiksi tarkastelun kohteiksi nousevat kuvauksiin osallistuneiden muunsukupuolisten* suhde sukupuolinormeihin ja sukupuolen representaatioihin.
Tutkimuksessa yhdistän sukupuolentutkimusta, tarkemmin queer-ja transtutkimusta,
sekä visuaalisen kulttuurin tutkimusta. Tutkimus osallistuu ajankohtaiseen keskusteluun sukupuolen moninaisuudesta, transihmisten itsemääräämisoikeudesta sekä vähemmistörepresentaatioiden merkityksestä. Tutkimukseni pyrkii laajentamaan suomalaista transtutkimuksen
kenttää, jolla muunsukupuolisuuden* tutkimus on yhä marginaalista. Lisäksi se avaa näkökulmia vähemmistörepresentaation kysymyksiin myös valokuvaajille ja muille visuaalisen kulttuurin parissa toimiville.
Teen tätä tutkimusta aikana, jolloin transihmisten5 mediarepresentaatiot ovat lisääntyneet jo joitain vuosia. Niin sanottu transnäkyvyyden käänne tapahtui Yhdysvalloissa vuonna
20146 (Rajunov & Duane, 2019, s. xx; Stryker, 2017, s.196). Näihin aikoihin transihmisten
näkyvyys valtavirtamediassa alkoi kasvaa huomattavasti myös muualla länsimaissa (Alasuutari ym., 2017, s.2). Näkyvyyttä tosin saavat ja siitä hyötyvät lähinnä varakkaat, valkoiset, binäärisen sukupuolinormin mukaan ”läpimenevät” transihmiset (Rajunov & Duane, 2019,
s.xx). Samaan aikaan rodullistetut transihmiset, eritoten mustat binäärisen sukupuolinormin
mukaan identifioituvat transnaiset, kokevat väkivaltaa enenevässä määrin (Gossett, R., Stanley & Burton, 2017, s.xvi; Stryker 2019, s.31). Myös muunsukupuoliset* ovat todennäköisesti
alttiimpia syrjinnälle kuin binäärisen sukupuolinormin mukaan identifioituvat transihmiset
(James ym., 2016; ks. myös Cosgrove 2021, s. 79). Tämä on tehnyt selväksi sen, ettei pelkkä
transrepresentaatioiden lisääminen eli näkyvyyden politiikka riitä, vaan on kiinnitettävä huomiota myös siihen millaisia nämä representaatiot ovat (Gossett, R. ym., 2017, s. xviii).
Näkyvyyden lisääntyminen nimittäin asettaa joitain transihmisiä entistäkin haavoittuvampaan
asemaan.
5 Muunsukupuolisuus* sijoitetaan useimmiten trans -kattokäsitteen alle ja niin teen myös tässä tutkimuksessa.
6 Tuolloin transtaustainen näyttelijä Laverne Cox oli Time -lehden kannessa, joka julisti ”Is America at a
Transgender Tipping point?” (Stryker 2017, s. 196).
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Lähes samaan aikaan transnäkyvyyden käänteen kanssa konservatiivinen anti-gender
-liikehdintä on lisääntynyt (ks. esim. Kuhar & Paternotte, 2017). Liike vastustaa sukupuolten
tasa-arvoa, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia sekä suhtautuu kriittisesti koko
sosiaalisen sukupuolen (gender) käsitteeseen (Kuhar & Paternotte, 2017, s. 5). Suomessa tätä
ajattelua edustaa muun muassa Aito avioliitto -yhdistys (Sipilä, A., 2018). Lisäksi transvastaista liikehdintää on noussut uudelleen pintaan myös feministien keskuudessa7 (Ahmed,
2016, s. 23 ; Stryker, 2017, s. 226–227). Transfobiset trans-eksklusiiviset radikaalifeministit
(TERF) ovat alkaneet ajaa äänekkäämmin agendaansa (Ahmed, 2016, s. 24; Stryker, 2017,
s.226–227). Näiden transvihamielisten liikkeiden lisäksi puutteita on myös lainsäädännössä.
Suomen translainsäädäntöä on syytetty ihmisoikeusrikkomuksista sillä se edellyttää muun
muassa transihmisten sterilisaatiota (Rantala, 2016, s.19-21; Honkasalo, 2018, s.45). Lisäksi
erityisesti muunsukupuolisten* asemaan vaikuttaa se, että Suomessa on juridisesti käytössä
ainoastaan kaksi sukupuolta. Tämän tutkimuksen kirjoittamisen aikaan ainoastaan muutamissa maissa on käytössä virallinen kolmas sukupuolimerkintä (”TGEU”, 2017). Muunsukupuolisilla* ei siis ole lainvoimaista asemaa eikä muunsukupuolisuutta* virallisesti tunnusteta.
Tilanteessa jossa moni taho kyseenalaistaa tai ei tunnusta transihmisten ihmisyyttä, muunsukupuolisuuden* ottaminen tutkimuksen aiheeksi on jo itsessään queer-utopiaa
tavoittelevaa. Se on muunsukupuolisten* ihmisyyden tunnistamista tässä ja nyt. Näiden ihmisoikeuskysymysten lisäksi muunsukupuolisuuden* tutkimisen ja transrepresentaatioiden
tarkastelun tarvetta tukee mielestäni se, että moni halusi osallistua sekä tähän haastattelututkimukseen että aiempaan taiteelliseen tutkimukseeni. Monella osallistumissyy olikin nimenomaan toive muunsukupuolisuutta* koskevan tiedon lisääntymisestä.
Tutkimuskysymykseni ovat:
Mikä on valokuvan (tässä omakuvan) merkitys pyrkimyksissä kohti queer-utopioita?
Voiko valokuva tai kuvaustilanne itsessään olla queer-utopia tässä ja nyt?
Toisin sanoen miten valokuva ja omakuvan tekemisen prosessi voivat purkaa binäärisiä sukupuolinormeja ja siten edesauttaa muunsukupuolisten* ihmisyyden tunnistamista?

7 Heidän väitteensä ovat hyvin samankaltaisia kuin 70-luvun transfobisissa feministisissä keskusteluissa ja
esimerkiksi J. Raymondin Transsexual Empiressa (1979) (Stryker, 2017, s. 226).
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Tutkimus rakentuu seuraavasti. Luvussa 2.1 esittelen muunsukupuolisuus* -termin ja perustelen asteriskin käytön sen yhteydessä. Luvussa 2.2 käyn läpi aiempaa muunsukupuolisuuden*
tutkimusta sekä muunsukupuolisuuden* käsittelyä suomalaisessa valokuvataiteessa. Tämän
taustoituksen jälkeen luvussa 2.3 esittelen Muñozin teorian queer-utopioista nykyhetken kritiikkinä sekä taiteen merkityksestä utopioiden esittäjänä. Luvussa 2.4 otan queer-teoreettiseen
tarkasteluun sukupuolinormit. Tarkoituksenani on näin hahmotella sukupuolinormit alati
muuttuvina, jolloin niiden kriittinen tarkastelu myös tarjoaa mahdollisuuden muutokselle ja
queer-utopioiden kuvittelulle. Lisäksi tarkastelen muunsukupuolisuuteen* liittyvää transnormatiivisuutta. Luvussa 2.5 kuvat nousevat tarkasteluni keskiöön. Pohdin visuaalisten representaatioiden merkitystä sukupuolinormeista neuvoteltaessa. Pyrin osoittamaan kuvien merkityksen sukupuolinormien muotoutumisessa ja purkamisessa. Tarkastelen myös näkyvyyden
politiikan mahdollisuuksia ja rajoitteita. Tutkimuksen toteutusta käsittelevässä luvussa 3
avaan sitä, miten utopian tavoittelu läpäisee tutkimukseni myös metodologian tasolla (luku
3.1) ja esittelen tutkimuksen toteutuksen vaiheet – omakuvaukset (luku 3.2), virikehaastattelut
(luku 3.3) ja haastatteluaineistoin analyysin (luku 3.4) - sekä pohdin tutkimukseen liittyviä
eettisiä kysymyksiä (luku 3.5). Luvun 4 tutkimustulokset olen jakanut kolmeen osaan: kuvan
merkitykseen ja viestiin (luku 4.1), sukupuolen näkymiseen (luku 4.2) sekä kuvaustilanteeseen ja osallistumismotiiviin (luku 4.3). Loppuluvussa 5 palaan vielä tutkimuskysymyksiini ja
pohdin tutkimukseni rajoja sekä mahdollisia jatkotutkimuksen paikkoja.
2 KOHTI MUUN-ALUETTA
2.1 Muunsukupuolisuus* – termi muun-aluetta raivaamassa
Uusien binäärisen sukupuolinormin ulkopuolista kokemusta kuvaavien termien muodostuminen mahdollistaa myös uusia sukupuolen käsitteellistämisen ja (itse)ymmärtämisen tapoja
(Juvonen, 2019, s. 17–18). Sukupuoleen liittyvät termit ovat tärkeä itseymmärtämisen väline
ja sopivien termien löytäminen voi auttaa kommunikoimaan omaa kokemusta muille (Juvonen, 2019, s. 15). Ne voivat olla avain yhteisöjen löytämiseen (Juvonen, 2019, s. 15). Muunsukupuolisuus* -termi on väline myös binäärisen sukupuolinormin purkamiseen. Se on binäärisen sukupuolinormin kritiikkiä.
Tässä tutkimuksessa ’muunsukupuolinen*’ toimii kattoterminä, joka kattaa kaikki sellaiset henkilöt, jotka eivät itsestään selvästi tai ainoastaan identifioidu sukupuolinormien
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mukaisten sukupuolikategorioiden mukaan naisiksi tai miehiksi. Olen lisännyt asteriskin alleviivatakseni sitä, ettei ’muunsukupuolinen’ ole terminä yksiselitteinen eivätkä muunsukupuoliset ryhmänä monoliittinen. Voisikin olla sopivampaa puhua muunsukupuolisuuden* sijaan
muunsukupuolisuuksista monikossa. Olen tässä tutkimuksessa kuitenkin valinnut yksikkömuodon yhdistettynä asteriskiin.
Asteriskin käyttö on yleistynyt etenkin englannin kielessä trans -termin yhteydessä
ilmaisussa ’trans*’, jossa sen tehtävä on ilmaista inklusiivisuutta trans -termin alla majailevia
moninaisia identiteettejä kohtaan (Stryker, 2017, s. 10–11; Tompkins, 2014). Muunsukupuoliset* sijoitetaan useimmiten trans -kattotermin alle, niin myös tässä tutkimuksessa. Esimerkiksi
J. Halberstam käyttää asteriskia teoksessaan Trans* A Quick and Quirky Account on Gender
Variability (2018a) muistuttamaan lukijaa trans -termin moniulotteisuudesta ja muuntautuvuudesta (s. 4). Hänen mukaansa asteriskin tuoma avoimuus vastustaa sukupuolen moninaisuuden medikalisaation ja diagnoosien lopullisuutta (Halberstam, 2018a, s. 5). Asteriskin käyttöä
trans -termin yhteydessä on myös kritisoitu pääasiassa koska ’trans’ jo itsessään sisältää kaiken sen, josta asteriski muistuttaa, ja näin ollen asteriski on vain turha ja vaikeaselkoinen lisä
(”Trans Student Educational Resources”, n.d.; Social Justice Wiki, 2017). Tässä tutkielmassa
asteriskin tarkoitus on korostaa haastatteluaineistosta ilmenevää muunsukupuolisuuden* moninaisuutta.
Keskeisin peruste termivalinnalle onkin haastateltavien itsemäärittely. Suurin osa
haastateltavista käyttää ainakin joissain yhteyksissä itsestään termiä ’muunsukupuolinen’, tai
he olivat käyttäneet sitä aiemmin, mutta ovat sittemmin siirtyneet viittaamaan itseensä jollain
toisella termillä. Kaikille ’muunsukupuolinen’ ei ole ensisijainen, parhaiten omaa kokemusta
kuvaava tai ainoa tällä hetkellä käytössä oleva termi. Tutkimuksen osallistujat käyttävät
itsestään myös termejä ei-binäärinen, non-binäärinen, ei-binääri, epäbinääri, non-binary,
genderfluid, agender, sukupuoleton, queer, trans, transsukupuolinen, ei-binäärinen trans,
ei-binääri transmaskuliini, transmies/mies, female, välinpitämättömästi nainen tai eivät halua
nimetä itseään millään sukupuolisidonnaisella termillä. He saattavat käyttää ainoastaan yhtä
termiä tai useampaa termiä yhtäaikaisesti ja tilannekohtaisesti. On siis huomioitava, että monilla haastatelluista oman sukupuolen määrittely ja käsitteellistäminen on muuttuvaa tai muutoksessa. Lisäksi haastateltavien mielikuvat siitä, onko ’muunsukupuolinen’ terminä laaja ja
kattotermimäinen vai hyvin spesifi suhteessa muihin termeihin, vaihtelevat.
Myös muunsukupuolisuus -termin vakiintuminen suomen kieleen on vaikuttanut joidenkin osallistujien termivalintoihin. Usea haastateltava sanoo käyttävänsä joissain yhteyk-
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sissä termiä ’muunsukupuolinen’, koska on todennäköisintä, että sen merkitys ymmärretään.
He tekevät näin siitäkin huolimatta, ettei ’muunsukupuolinen’ ollut se termi, jonka he kokevat
eniten omakseen. Tiedostan, että valitsemalla tämän kattotermin edistän myös osaltani tämän
yksittäisen termin tunnetuksi tekemistä muiden vaihtoehtojen kustannuksella. Termivalintani
myös suosii sitä tutkimukseen osallistuneiden enemmistöä, joka kokee muunsukupuolinen
-termin omakseen. Kaikilta haastateltavilta olen varmistanut, että ’muunsukupuolinen’ voi
tässä tutkimuksessa toimia kattoterminä myös heidän antamilleen vastauksille.
’Muunsukupuolinen’ on verrattain uusi termi suomen kielessä. Tämä ei kuitenkaan
tarkoita, että muunsukupuolisuus* olisi ilmiönä uusi (ks. luku 2.4). Termin ensiesiintyminen
oli nykyisen tiedon mukaan vuonna 2008 sukupuoleltaan moninaisille tarkoitetulla keskustelupalstalla, josta se levisi hiljalleen ensin yhteisöjen käyttöön ja lopulta asiateksteihin (Juvonen, 2019, s. 13–14). Aktivistien käytöstä tutkijoiden teksteihin termi siirtyi vasta aikavälillä
2013-2016 (Järviö, 2018, s. 38). Suomen kielen sanakirjaan se lisättiin vuonna 2016 (Kotus,
2016). On huomion arvoista, että sukupuolen terminologia on viimeisen vähän yli kymmenen
vuoden aikana ollut muutoksessa myös englannin kielessä. Termin ’non-binary (gender)’
yleistyminen alkoi vasta hiljattain, eikä sitä esimerkiksi löydy Google Ngram -hakutuloksista
ainakaan ennen vuotta 2008 (Bergman & Barker, 2017, s. 32). Nykyään ’non-binary’ usein
korvaa englannin kielessä aiemmin yleisemmin käytössä olleen termin ’genderqueer’ vaikka
niiden merkityksissä onkin eroja (Honkasalo, 2020, s. 60) ja/tai niitä käytetään rinnakkain
(vrt. Richards, 2017, s.2).
Suomen kieleen muunsukupuolisuus -termi syntyi todennäköisesti tarpeesta löytää
suomenkielinen vastine englannin kielen sukupuolen moninaisuutta ilmaiseville termeille kuten transgender, demigender, genderfluid, genderqueer tai gender non-conforming (Juvonen,
2019, s. 13). Käytössä olleet suomenkieliset termit kuten androgyyni, sukupuolineutraali tai
neutri eivät riittäneet kuvaamaan kaikkia sukupuolikokemuksia (Juvonen, 2019, s. 14). Muitakin käännöksiä on esitetty, esimerkiksi L-M. Rossi (2017) on käyttänyt sukupuolisopeutumattomia (s. 6). Suomessa muunsukupuolisuus -termiä käytetään usein rinnakkain tai vaihtoehtona englanninkielestä juontuvalle termille ei-binäärinen tai non-binäärinen8, kuten voi
huomata myös tähän tutkimukseen osallistuneiden itsemäärittelyistä. Joskus sukupuolettomuus luokitellaan erilliseksi kategoriaksi, mutta tässä se sijoittuu muunsukupuolisuus* -kattotermin alle. Muunsukupuolisuus -termiä on myös kritisoitu, koska se koetaan toiseuttavana
8 Käytin itsekin termiä ’ei-binäärinen’ tutkimuksen alkuvaiheessa, tutkimuksen työnimessä, haastattelukutsussa sekä tutkimussuostumussopimuksessa (liite C), mutta vaihdoin sen muunsukupuoliseksi* haastateltujen
kanssa käytyjen keskustelujen perusteella.
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sen sisältämän muu -sanan vuoksi (Juvonen, 2020, s. 15). Toisaalta termi myös raivaa utopistista muun-aluetta.
2.2 Muunsukupuolisuus* tutkimuksessa ja suomalaisessa valokuvataiteessa
Muunsukupuolisuuden* tutkimus sijoittuu transtutkimuksen kentälle. Transihmisiä käsiteltiin
pitkään yhtenä ryhmänä kaikessa transsukupuolisuutta koskevassa tutkimuksessa, eikä binäärisesti tai ei-binäärisesti identifioituneita transihmisiä aina huomioitu erikseen (Darwin, 2017,
s. 1). Tästä on seurannut se, että usein binäärisen sukupuolinormin mukaisesti identifioituvat
transnaiset ja -miehet ovat olleet tutkimuksen keskiössä ja muunsukupuolisuutta* koskevat
erityispiirteet ovat jääneet sivuhuomautuksiksi (Darwin, 2017, s. 1). Muunsukupuolisuuden*
keskiöön nostava tieteellinen tutkimus on alkanut yleistyä vasta 2010-luvun puolivälissä
(Richards, ym., 2017, s. 2). Ensimmäinen muunsukupuolisuuteen* keskittyvä konferenssi
järjestettiin vuonna 2016 (Richards, ym., 2017, s. 1–2). Kyseessä on siis verrattain nuori
transtutkimuksen haara.
Suomessa transtutkimusta on tehty 1990-luvulta lähtien (Huuska, 2010, s. 155–156).
Transsukupuolisuutta käsitteleviä tai transteemoja sivuavia väitöskirjoja alettiin julkaista vasta
2000-luvulla (esim. Vilkka 2006; Wickman 2001; ks. myös Alasuutari ym., 2017, s. 7–8). Lisäksi P. Sipilän käytännöllisen filosofian alan väitöskirja Sukupuolitettu ihminen – kokonainen
etiikka (1998) pohtii sukupuolidikotomian etiikkaa9. 2010-luvulla transtutkimus on kiinnostanut kasvavassa määrin etenkin sukupuolentutkimuksessa (esim. Honkasalo, 2016, 2018; Irni
& Wickman 2011; Irni 2013, 2017; Kähkönen 2013; ks. myös Alasuutari ym., 2017, s. 7–8).
Suomalaiset sukupuolentutkimuksen journaalit ovat julkaisseet transtutkimuksen teemanumeroita: Suomen queer -tutkimuksen seuran SQS-lehti vuonna 2013 (Kähkönen & Wickman,
2013) ja Sukupuolentutkimuksen seuran Sukupuolentutkimus-lehti vuonna 2017 (Alasuutari
ym., 2017).
Suomalaisen yksinomaan muunsukupuolisuuteen* keskittyvän transtutkimuksen tarkkaa kartoitusta vaikeuttaa terminologian tuoreus, tulihan muunsukupuolisuus -termi tutkimuskirjallisuuteen vasta 2010-luvun puolivälin tienoilla (Järviö, 2018, s. 38). Sitä ennen termistö
oli kirjavaa. Viime vuosina muunsukupuolisuuden* käsittely on merkittävässä roolissa ainakin
9 Teos ei ehkä ole kovinkaan merkittävä suomalaisen sukupuolen teoretisoinnin kaanonissa, mutta nostan
sen esille henkilökohtaisista syistä. Se oli ensimmäinen suomenkielinen teos, jonka luin aiheesta lukiolaisena
2000-luvun alussa. Se on osaltaan syynä siihen, että kirjoitan tätä tutkimusta. P. Sipilä myös vaikutti sukupuolta queerittävässä Plastic Pony -performanssiryhmässä (Kaakkola, 2015), joka mainitaan myöhemmin
luvussa 2.3.
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muutamissa suomalaisissa tieteellisissä artikkeleissa (esim. Honkasalo 2020; Juvonen 2020;
Säntti 2020), väitöskirjoissa (esim. Hekanaho, L., 2020) ja tutkimuksissa (esim. Kettula ym.,
2019). Lisääntynyt kiinnostus aiheeseen on näkynyt myös maisterintutkielmissa ja ammattikorkeakoulujen opinnäytetöissä (esim. Nevalainen, 2021; Pihlaja, 2019; Purovaara, 2014;
Ranta, 2019; Timonen, 2020; Salakka, 2015). Lisäksi sukupuolen moninaisuus otetaan nykyään entistä paremmin huomioon monissa tutkimushankkeissa (ks. esim. WeAll).
Suomalaisella10 valokuvataiteen kentällä muunsukupuolisuus* on ollut näkyvästi esillä
joitain vuosia niin näyttelyissä kuin julkaisuissakin. Näkymätön sukupuoli: ei-binäärisiä ihmisiä (Holma ym., 2018) yhdistää sarjakuvia, henkilökuvia ja kertomuksia kuvissa esiintyvien
henkilöiden ei-binäärisestä sukupuolikokemuksesta. Sukupuolena ihminen: tietokirja transsukupuolisuudesta ja sukupuolen moninaisuudesta (Ristkari ym., 2019) sisältää tietokirjasisällön lisäksi henkilökuvia, joita on ollut esillä vuodesta 2016 lähtien näyttelyissä ympäri Suomea. Vuosina 2019–20 H. Kalhan kuratoima Sukupuolen sotkijat -näyttely Helsingin
taidemuseo HAM:issa ja samanniminen kirjajulkaisu esittelivät sukupuolen moninaisuuden
historiaa vanhojen postikorttikuvien avulla. Lisäksi useat valokuvaa välineenään käyttävät
muunsukupuoliset* ja jossain määrin muunsukupuolisuuttaan* taiteessaan käsittelevät taiteilijat, kuten I. Juvani ja A. J. Inkerö, ovat nostaneet omakuvat työskentelynsä keskiöön ja saaneet huomattavaa tunnustusta11 viime vuosina. Vuoden 2020 valokuvataidekirjaksi valittiin T.
Mäen Miten olla mies tai nainen tai jotain muuta (2020), jonka yhtenä pääteemana on sukupuolen moninaisuus.
2.3 Taide queer-utopioiden kuvittelun välineenä
Muñoz (2009) esittää, että queer on nykyhetken hylkäämistä ja vaihtoehtoisen paremman tulevaisuuden tavoittelua (s. 1). Nykyhetki on hänen mukaansa myrkyllinen queer-ihmisille ja
kaikille, jotka eivät hyödy enemmistönä olemisesta tai vallitsevista normeista (Muñoz, 2009,
s. 27). Muunsukupuolisille* nykyhetkestä tekee myrkyllisen etenkin cisnormatiivisuus (ks.
luku 2.4) sekä tasaveroisten ihmisoikeuksien puute (ks. luku 1). Muñoz (2009) kirjoittaa:
”Nykyhetki on tunnettava suhteessa vaihtoehtoisiin ajallisiin ja tilallisiin karttoihin, menneisyyden ja tulevaisuuden tarjoamiin merkityksiin maailmasta” (s. 27, käännös oma).
Queer-utopiat ovat vastarintaa nykyhetken rajoitteita kohtaan. Ne mahdollistavat hetero- ja
10 Nostan myöhemmin (luku 2.5) esiin muutamia omaa työskentelyäni muistuttavia kansainvälisiä esimerkkejä, mutta muuten olen rajannut kansainvälisen valokuvataidekentän tarkasteluni ulkopuolelle.
11 Juvani oli vuoden nuori taiteilija 2018, Inkerön teoksia on mm. Nykytaiteen museo Kiasman kokoelmassa.
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cisnormatiivisuuden ulkopuolisen tilan kuvittelun (Muñoz, 2009, s. 35). Tässä tutkimuksessa
pohdin mikä on muunsukupuolisten* nykyhetkessä se puute, johon queer-utopioilla voisi vastata. Mikä on taiteen merkitys niissä queer-utopioissa?
Teoksessaan Cruising Utopia: The Then and There of Queer Futurity (2009) Muñoz
ammentaa marxilaisen filosofin E. Blochin ajattelusta, jossa taiteen tarkoitus on utopioiden
esittäminen. Taiteen merkitys on sen toiveikkuudessa. Queer-utopistiset kuvat toimivat nykyhetken kritiikkinä ja mahdollistavat näkemisen yli sen mitä on, kohti niitä poliittisia mahdollisuuksia, joita voisi olla (Muñoz, 2009, s. 38). Taide voi valaista ”ei vielä tiedostetun”, ja nämä
valaisut mahdollistavat sisäänpääsyn maailmaan, joka pitäisi olla, voisi olla ja tulee olemaan
(Muñoz, 2009, s. 64). Vaikka queer ei koskaan olisikaan täysin tavoitettavissa tässä hetkessä,
siitä voi nähdä ja kokea vilauksia taiteessa ja taiteen keinoin. Taiteen utopistiset kokeilut häiritsevät nykyhetken itsestään selvänä pidettyä luonnetta (Levitas, 2013, s. 4). M. Abensourin
(1999) mukaan utopistisen taiteen päätehtävä on tutun vieraaksi tekeminen (ks. myös Levitas,
2013, s. 4). Tässä tutkimuksessa kutsun tätä queerittämiseksi.
Mielestäni utopistiselle taiteelle annetaan hyvin samankaltainen tehtävä kuin
queer-teorialle, joka myös pyrkii paljastamaan nykyhetken kontingentin luonteen, sen outouden. Muñozin (2009) mukaan pitää katsoa menneisyyteen, jotta voi hylätä myrkyllisen nykyhetken ja kuvitella tulevaisuuden queer-utopioita (s. 112). Myös queer-teoria pyrkii katsomaan
menneisyyteen ja osoittamaan feministisen genealogian12 avulla, että nykytilan luonnollisuus
on vain näennäistä, erilaisten valtasuhteiden tuottamaa (Hekanaho, P. L., 2010, s.148–151).
Queer-ihmisten nykyhetken myrkyllisyyskin on siis historiallisesti ja kulttuurisesti rakentunutta, ei väistämätöntä. Toisin sanoen queer-teoreettinen näkökulma on normikriittinen ja pyrkii cis- ja heteronormatiivisuuden kyseenalaistamiseen ja purkamiseen eli sen queerittämiseen
(Hekanaho, P. L., 2010, s.148–149). Väitänkin että sekä utopiat että normikriittinen queer-teoria ovat nykyhetken kritiikkiä, joka mahdollistaa cis- ja heteronormatiivisuuden ulkopuolisen
tilan kuvittelun. Taide voi toimia tämän kuvittelun välineenä ja tarjota välähdyksiä queer-utopioista.
Muñozin queer-utopioiden teoriaa on kritisoitu siitä, että se keskittyy liikaa tulevaisuuteen, eikä ota tarpeeksi huomioon nykyhetken moninaisuutta, queer-utopioita tässä ja nyt13
(ks. esim. Nirta, 2017). Pelkkään tulevaisuuteen keskittyminen voi aiheuttaa mielikuvan, ettei
12 Queer-teorian taustalla vaikuttaa Foucault’n jälkistrukturalistinen ajattelu, jossa genealoginen lähestymistapa saa merkittävän roolin (ks. esim. Butler, 2006; Hekanaho, P.L., 2010, s. 150).
13 Yleisemmin antiutopismi vastustaa utopistisia pyrkimyksiä tehdä toisin sekä näkee utopia-ajattelun turhanpäiväisenä ja/tai jopa totalitarismiin johtavana (Levitas, 2013, s. 7). En kuitenkaan käsittele antiutopistista
retoriikkaa tässä tutkimuksessa.
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queer-utopioita koskaan voida saavuttaa, mikä vähentää utopia-ajattelun vaikuttavuutta (Nirta,
2017, s. 182). Ajallisesti utopioita voi kuitenkin tavoitella sekä tekemällä toisin tässä ja nyt
että tavoittelemalla utopistista tulevaisuutta (Levitas, 2013, s. xii-xiii). Ne eivät sulje toisiaan
pois. Utopiat ovat muun-alueen laajentamista tässä ja nyt sekä pyrkimystä kohti muun-aluetta
tulevaisuudessa. Tässä tutkimuksessa tarkastelen valokuvia ja niiden tekemisen prosessia sekä
mahdollisena queer-utopiana tässä ja nyt että välineenä kohti tulevaisuuden queer-utopioita.
Myös A. Cavalcanten (2019) mukaan queer-utopioita on jo nykyhetkessä, eikä pelkästään tulevaisuudessa. Hänen mukaansa sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi Tumblrissa, muodostuu utopistisia queer-yhteisöjä, jotka ovat monimuotoisia ja avoimia (Cavalcante, 2019,
s.1723-1726). Näissä yhteisöissä muun muassa toteutuu haave sellaisesta queer-ihmisten
hyväksynnästä, josta niiden ulkopuolella vain haaveillaan, koska niissä käsitys sukupuolinormeista on valtakulttuurista poikkeava ja ilmapiiri on hyväksyvämpi sukupuolen moninaisuutta
kohtaan (Cavalcante, 2019, s.1721-1726). Niissä ollaan normikriittisiä ja osataan tai ainakin
halutaan oppia lukemaan erilaisten queer-representaatioiden merkkejä.
Seuraavassa luvussa tarkastelen niitä normeja, jotka estävät muunsukupuolisten* ihmisyyden tunnistamisen tässä ja nyt. Miksi queer-utopioita tarvitaan? Entä miten queer-teoreettinen näkökulma tukee queer-utopioiden kuvittelun mahdollistavaa normikritiikkiä?
2.4 Sukupuolen muuttuvat määrittelyt ja normit
Tässä luvussa lähestyn binäärisiä sukupuolinormeja ja cisnormatiivisuutta queer-teoreettisesti.
Lisäksi tarkastelen muunsukupuolisuuteen* liittyvää transnormatiivisuutta14 aiemman tutkimuksen valossa. Minkälaiset normit vaikuttavat muunsukupuolisuuteen* ja erityisesti siihen,
että voi tulla tunnistetuksi muunsukupuolisena*?
Näkökulmani sukupuoleen perustuu jälkistrukturalistisiin queer-teoreettisiin keskusteluihin, joissa sukupuoli nähdään historiallisesti muuttuvana poliittisena käsitteenä, ei universaalina tai pysyvänä kategoriana (Butler, 2006). Sukupuolen määrittelyyn vaikuttavat lukuisat
kulttuurisidonnaiset sukupuolinormit, jotka säätelevät sitä kenen sukupuoli tunnistetaan sekä
miten yksilö itse jäsentää käsitystä sukupuolestaan (Butler, 2004, s. 7–8). Sukupuolinormeja
14 ’Transnormatiivisuus’ terminä on tässä tutkimuksessa hiukan harhaanjohtava, koska se ei erottele binäärisen sukupuolinormin mukaisesti identifioituvia transnaisia ja -miehiä muunsukupuolisista*. Näitä ryhmiä
eivät aina koske samat normit. Esimerkiksi transnormatiivisuus, joka asettaa binäärisen sukupuolinormin
mukaisen identifikaation transsukupuolisuuden normiksi, sulkee ulkopuolelleen kaikki muunsukupuoliset*.
Muunsukupuolisuuteen* liittyvät transnormatiiviset odotukset taas eivät aina koske binäärisen sukupuolinormin mukaan identifioituvia miehiä ja naisia. Siksi mainitsen aina erikseen, kun on kyse muunsukupuolisuuteen* liittyvästä transnormatiivisuudesta.
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myös valvotaan ja niiden rikkomisesta rangaistaan (Butler, 2004, s. 40–55). Binääriset sukupuolinormit ja cisnormatiivisuus voivat estää transihmisten ihmisyyden tunnistamisen (ks.
esim. Butler, 2004). Kaikkia binääriset sukupuolinormit eivät rajoita yhtä paljon, vaan niiden
rajoittavuuteen vaikuttavat erilaiset risteävät erot. Etuoikeutetuille vammattomille valkoisille
sukupuolinormien rikkominen on jossain määrin sallitumpaa kuin monille marginalisoiduille
ryhmille (Gossett, C. & Huxtable, 2017, s. 53–53). Tämä näkyy muun muassa siinä, että etenkin binäärisen sukupuolinormin mukaisesti naisiksi identifioituvat transnaiset kohtaavat
enemmän väkivaltaa kuin transihmiset keskimäärin (Gossett, R. ym. 2017, s. xvi).
Normatiivinen käsitys sukupuolesta on muuttunut eri aikoina ja eri paikoissa erilaisten
valtataisteluiden ja poliittisten päämäärien seurauksena (ks.esim. Steward, 58–62). Binäärisen
sukupuolinormin kontingentista luonteesta kertoo muun muassa se, ettei käsitys sukupuolesta
kahtiajakoisena ole universaali, eikä tämä jaottelu ole pätenyt länsimaissakaan aina (Vincent
& Manzano, 2017, s. 11). Sukupuolikategorioita, jotka eivät ole selkeästi binäärisen sukupuolinormin mukaisia, ovat olleet Euroopassa esimerkiksi molliet 1700-luvun Iso-Britanniassa ja
femminiellot napolilaisessa kulttuurissa (Vincent & Manzano, 2017, s. 14–15). Euroopan ulkopuolella tällaisia ei-binäärisiä sukupuolikategorioita ovat esimerkiksi hijrat Intiassa ja Pakistanissa sekä Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen kaksihenkiset (Vincent & Manzano,
2017, s. 19–23).
Länsimainen binäärinen sukupuolijako alkoi muotoutua vasta 1500-luvulla ja binääristen sukupuolinormien mukaisten sukupuolten eriarvoisuuden rakentaminen 1800-luvulla positivistisen luonnontieteen myötä (Rossi, 2010, s. 24). Sukupuolen kahtiajaon taustalla vaikuttaa
pyrkimys heteroseksuaalisuuden normalisointiin eli heteronormatiivisuuteen15, jossa binäärisen sukupuolinormin mukaisen naiseuden ja mieheyden normit rakentuvat toisilleen vastakkaisina, toisiaan täydentävinä ja hierarkkisina (Butler, 2006; ks. myös Foucault, 2010). Seksologian alalla on ajoittain ehdotettu malleja, joissa on kahden binäärisen sukupuolen sijaan
useita sukupuolia (Stewart, 2017, s. 54–58). Esimerkiksi M. Hirschfeld ehdotti 1800-luvun
lopulla, että sukupuolia (tai ihmistyyppejä) olisi kaikkiaan jopa 43 miljoonaa (Stryker, 2017,
s. 54–55). Moninaisemmat sukupuolimallit ovat kuitenkin jääneet hetero- ja cisnormatiivisuuden varjoon.
Monet lääketieteen käytännöt ylläpitävät binääristä sukupuolinormia edelleen (Johnson, 2015a; Rantala, 2016). Tämä näkyy esimerkiksi siinä, kuinka intersukupuoliset pakotetaan keinotekoisesti jompaankumpaan binäärisen sukupuolinormin mukaiseen
15

Butler (2008) käyttää käsitettä ’heteroseksuaalinen matriisi’.

15
sukupuolikategoriaan jo lapsina (Rantala, 2016, s. 9, 18-19 ). Terveydenhuollon ammattilaiset
toimivat myös sukupuolenkorjausprosessin portinvartijoina ja pitävät kiinni transsukupuolisuuden medikaalisen mallin diagnosointikriteereistä (Johnson, 2015a, s. 807, ks. myös Rantala, 2016). Niihin kuuluu normatiivisia käsityksiä transsukupuolisuudesta, esimerkiksi väärään
ruumiiseen syntymisen narratiivi, joka kumoaa käsityksen sukupuolesta liukuvana tai muuttuvana (Johnson, 2015a, s. 807). Transsukupuolisuuden medikaalinen malli vaikuttaa myös
transihmisten asemaan lain edessä sekä mahdollisuuksiin saada sukupuoli-identiteettiä vastaava sukupuolimerkintä virallisiin asiakirjoihin (Johnson, 2015a, s. 808). Lisäksi se vaikuttaa
transsukupuolisten itsemäärittelyyn ja käsitykseen itsestä (Johnson, 2015a, s. 807). Transsukupuolisuuden medikaalinen malli siis osaltaan ylläpitää transsukupuolisuuden normeja, eli transnormatiivisuutta.
Sukupuolinormeja ylläpidetään ja tuotetaan yhteiskunnallisten rakenteiden ja lääketieteellisten käytäntöjen lisäksi toistuvilla arkisilla teoilla. J. Butler (2006) ehdottaa, että sukupuoli on performatiivinen eli sitä suoritetaan toistotekojen avulla kaikilla kulttuurin osa-alueilla. Erilaiset tyylitellyt teot, eleet ja liikkeet jaetaan binäärisen sukupuolinormin mukaisiin
kategorioihin näennäisen eheiksi feminiinisiksi ja maskuliinisiksi kokonaisuuksiksi (Butler,
2006, s.234–235). Tämän jälkeen feminiinisiksi ja maskuliinisiksi merkattujen ruumiiden
odotetaan toimivan tietyillä tavoilla (Butler, 2006, s.234–235). Näin rakennetaan heteronormatiivisuuden lisäksi cisnormatiivisuutta, jolloin cissukupuolisuudesta tulee merkitsemätön
kategoria eli normi, josta transsukupuolisuus erottuu toiseksi. Tämä yhteenkietouma sisältää
ajatuksen, että biologisesta sukupuolesta (sex) seuraa ”automaattisesti” sama sosiaalinen sukupuoli (gender). Butler (2006) onkin kritisoinut jakoa biologiseen ja sosiaaliseen sukupuoleen, sillä jaottelu tuntuu ehdottavan, että olisi olemassa jokin ”luonnollinen” biologinen sukupuoli (s.54–56). Näin ei kuitenkaan ole, vaan myös ruumis sukupuolittuu performatiivisesti
erilaisin toistoteoin (Butler, 2006, s. 235).
Butlerin teoriaa sukupuolen performatiivisuudesta on kritisoitu ruumiillisten erojen
huomiotta jättämisestä. Kritiikki on kuitenkin aiheetonta, sillä Butlerin mukaan ruumiista tulee sukupuolitettu teoilla, joita toistetaan uudestaan ja uudestaan (Butler, 2006, s. 235). Sukupuolen performatiivisuudessa ei ole kyse siitä, että sukupuoli olisi pelkkä performanssi tai että
yksilö voisi milloin tahansa päättää mitä sukupuolta on tai performoi (Vänskä, 2006, s. 37).
Performatiivisen ja performanssin käsitteelliset erot jäävät ajoittain epäselviksi, ja niitä onkin
syytä avata myös tässä.
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Tässä tutkimuksessa kuvassa tai kuvaustilanteessa tapahtuvan performanssin suhde
sukupuolen performatiivisuuteen on merkityksellinen. Rossi (2015) ehdottaa, kuraattori J.
Blessingiä mukaillen, että yksi mahdollinen tulkinta näiden suhteesta on, että yksittäiset performanssit tai kuvat eivät vielä ole itsessään performatiivisia, mutta ne voidaan tulkita ikään
kuin pysäytyskuvina sukupuolen performoinnin jatkumossa (2015, s. 44–45). Ymmärrän tämän niin, että yksittäiset kuvat ovat osa suurempaa kuvavirtaa, jossa ne osallistuvat sukupuolinormien rakentamiseen, purkamiseen ja uudelleenmäärittelyyn. Tässä tutkimuksessa käsiteltävät muunsukupuolisten* omakuvat toimivat myös muunsukupuolisuuden* representaatioina,
jotka ovat sekä todellisuutta kuvaavia että tuottavia (ks. luku 4.5). Muñozin (2009) mukaan
performanssin (tässä kameran edessä tapahtuvan) voi hahmottaa myös utopistisena performatiivisuutena, josta jää leijailemaan aavistus utopian mahdollisuudesta (s. 99).
Myös queer-teoreettinen genealoginen näkökulma avaa mahdollisuuksia utopioiden
kuvittelulle. Kun selvitetään mikä on johtanut länsimaisen kaksijakoisen sukupuolen rakentumiseen, paljastetaan sukupuolen kontingentti luonne. Samalla näkökulma tarjoaa keinoja tämän kahtiajaon purkamiseen16. Kun sukupuoleen liitetyt merkitykset ja määritelmät nähdään
kulttuurisesti ja historiallisesti rakentuneina, hyväksytään että sukupuoli on tapa jäsentää ruumista kulttuurisesti, ja se on silloin mahdollista myös määritellä uudelleen (Butler, 2004, s.
9–10). Butler näkeekin normikriittisyyden Foucault’ta mukaillen vastarinnan välineenä (Butler, 2002; ks. myös Karhu 2016, s.120). Normikriittisyys myös mahdollistaa toisintekemisen
(Butler, 2002, s.214). Ne ovat keinoja kohti queer-utopioiden tulevaisuutta, jossa on vähemmän sukupuolivähemmistöjä sortavia normeja. Kuten aiemmin esitin, myös queer-utopiat ovat
nykyhetken kritiikkiä, joka mahdollistaa hetero- ja cisnormatiivisuuden ulkopuolisen alueen
kuvittelun (Muñoz, 2009, s. 35).
Mitä tai miten voi olla binääristen sukupuolinormien ja cisnormatiivisen ulkopuolella,
muun-alueella? Vaikka yksilöt haluaisivat hylätä sukupuoleen liitetyt odotukset, niihin on silti
lähes mahdotonta olla vastaamatta (Hollander, 2013, s. 7). Sukupuoli läpäisee koko yhteiskunnan, ja yksilöiden irtisanoutuminen siitä on käytännössä mahdotonta (Lucal, 1999, s. 791).
Binääriset sukupuolinormit lävistävät siis lähes kaikki elämän osa-alueet. Onko siis mahdotonta puhua muunsukupuolisuudesta* ottamatta niitä huomioon? Queer-utopistisissa käytännöissä on kyse reagoimisesta siihen ”ei mihinkään” jonka cisnormatiivinen maailma tarjoaa
(Muñoz, 2009, s. 118). Tässä tutkimuksessa olen kiinnostunut siitä, miten haastateltavat
16 (Sukupuoli)normien purkamisesta on käytetty useita termejä. Butler (2004) käyttää termiä ’undoing’.
Halberstam (2018b) on käyttänyt arkkitehtuuria vertauskuvana ottaessaan käyttöönsä termin ’unbuilding’.
S. Ahmed (2016) kirjoittaa vasaroinnista (hammering), jolla voidaan purkaa normien muodostamia ”seiniä”,
mutta jota käytetään myös esimerkiksi transihmisten ihmisyyden hitaaseen lohkomiseen.
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suhtautuvat binäärisiin sukupuolinormeihin suhteessa muunsukupuolisuutensa* presentaatioon. Miten he reagoivat siihen ”ei mihinkään” jota heille tarjotaan? Johnson (2016) väittää,
että cisnormatiivisuus korvautuu transihmisten kohdalla transnormatiivisuudella. Mitä transnormatiivisuus tarkoittaa muunsukupuolisuuden* kannalta? Aletaanko myös muunsukupuolisuutta* rakentamaan samalla tavalla kuin binäärisiä sukupuolia? Muodostuuko uusia rajanvetoja siihen, kenen ihmisyys on ymmärrettävä?
Aiemmassa tutkimuksessa nousee esiin jonkin verran muunsukupuolisuuteen* kytkeytyvää transnormatiivisuutta. Muunsukupuoliset* näyttäytyvät usein valkoisina, keskiluokkaisina, rikkaina, korkeasti koulutettuina, maskuliinisina ja (näkyvästi) vammattomina (Bergman
& Barker, 2017, s. 38; ks. myös Rajunov & Duane, 2019, s. xxi). Lisäksi muunsukupuolisuuteen* liittyy käsityksiä, kuten että se olisi ohimenevä vaihe17 tai että kaikki muunsukupuoliset* olisivat syntymässä binäärisen sukupuolinormin mukaisesti naisiksi määriteltyjä (Cosgrove, 2021, s. 86; Rajunov & Duane, 2019, s. xxv). Esimerkiksi muunsukupuolisuuden*
valkoisuuden normiin onkin reagoitu sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #nonbinaryisntwhite (Honkasalo, 2020, s. 61). Toisaalta nimenomaan tietyille etuoikeutetuille ihmisryhmille
binääristen sukupuolinormien rikkominen voi olla sallitumpaa, mikä saattaa vaikuttaa siihen
kenen on turvallista tulla nähdyksi muunsukupuolisena* (Bergman & Barker, 2017, s. 37–38).
Lisäksi maskuliinisten ominaisuuksien tai merkkien omaksuminen voi olla sallitumpaa naistyypillisen ruumiin omaaville kuin feminiinisten ominaisuuksien tai merkkien omaksuminen
miestyypillisen ruumiin omaaville (Rajunov & Duane, 2019, s. xxv). Esimerkiksi syntymässä
binäärisen sukupuolinormin mukaan mieheksi määritelty H. Wilvich pohtii esseessään Hypervisible (2019), ettei aina presentoi muunsukupuolisuuttaan* haluamallaan tavalla feminiinisesti välttääkseen häirintää ja väkivallan uhkaa.
Muunsukupuolisuuteen* liitetään usein vaatimus androgyynistä tai sukupuolettomasta
ulkonäöstä (Rajunov & Duane, 2019, s. xxv). Tarkastelenkin tämän luvun lopuksi niitä sukupuolinormeja, jotka voivat olla näkyviä kuvassa. Keskeisimmiksi nousevat ruumiin ulkoiset
sukupuolittuneet ominaisuudet, vaatetus ja poseeraukset. Nämä ulkonäköön liittyvät normit
myös vaikuttavat siihen, kuinka kuvien representaatioita tulkitaan. Ne luovat visuaalisia konventioita ja merkityksiä. Mitä siis oikeastaan tarkoittaa se, että näyttää (kuvassa) androgyyniltä tai sukupuolettomalta? Mitä tarkoittaa näyttää muunsukupuoliselta*?
17 Kirjoittaessaan performanssin utopistisuudesta ja queer-identiteettiin liitetystä vähättelevästä väliaikaisuuden oletuksesta Muñoz (2009) leikittelee englanninkielisen sanan ’stage’ kahdella merkityksellä. It is only
a stage! Queer-identiteetti on vain vaihe/näyttämö. Näyttämöillä tapahtuvilla performansseilla ei muka ole
merkitystä (s. 98).
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Jos muunsukupuolisilta* odotetaan sukupuolettomuutta tai androgyyniä ruumista niin
binäärisesti sukupuolittuneet ruumiin normit vaikuttavat merkittävästi myös muunsukupuolisuuden* tunnistamiseen. Sukupuolineutraaliksi tai androgyyniksi ruumiiksi mielletään useimmiten ruumis, jossa on vain vähän tai ei lainkaan näkyviä binäärisesti sukupuolittuneita ominaisuuksia (Simmons, 2018; ks. myös: Halliday, 2020, s.159-160). Androgyynin ruumiin
normi on usein valkoinen ja laiha (Simmons, 2018). Se on siis melko kulmikas ja maskuliininen. Historiallisesti se on huomattavan usein nuoren miestyypillisen ruumiin esitys (Gelpi,
1974, s. 151–160). Toisaalta laihuus voi olla myös merkki heikkoudesta ja siten feminiinistä
(Vänskä, 2006, s. 101). Muunsukupuolisuuden* androgyynisyyden vaatimusta onkin kritisoitu (Simmons, 2018). Se entisestään ylläpitää muunsukupuolisuuden* normia valkoisena, maskuliinisena ja laihana.
Miten muunsukupuolisuuteen* liitetty sukupuolettoman ulkonäön vaatimus ilmenee
vaatetuksessa? Niin sanottuun sukupuolineutraaliin tai unisex-muotiin liittyy samoja piirteitä
kuin androgyynin ja sukupuolineutraalin käsitteisiin. Ne ovat usein ennemminkin maskuliinisia tai vähintään selkeistä feminiinisistä merkeistä riisuttuja (ks. esim. Paoletti, 2015, s.6). Lisäksi unisex-vaatteiden leikkaukset on usein suunniteltu aiemmin kuvaillun kaltaiselle näennäisen androgyynille ruumiille (Halliday, 2020, s.155). Toisaalta binääristä sukupuolta on
purettu myös avantgardistisella (queer)muodilla, jossa ei pyritä selkeälinjaiseen androgyniaan
vaan lähes päinvastaiseen ilotteluun. Silloin keskeistä on ruumiin ja muodin sukupuolittuneiden merkkien queerittäminen esimerkiksi liioittelemalla tai sekoittamalla niitä. Suomessa
1990-luvulla toiminut performanssiryhmä (ja vaatemerkki) Plastic Pony (Kaakkola, 2015) ja
Iso-Britanniassa vaikuttanut performanssitaiteilija L. Bowery (Bancroft, 2012, s. 71) hyödynsivät pukeutumisessaan tällaista sukupuolirepresentaatioiden queerittämisen menetelmää. Tämän strategian tarkoitus on muun muassa osoittaa vaatteisiin liitettyjen (sukupuolittuneiden)
merkitysten keinotekoisuus (Bancroft, 2011, s. 71) ja se muistuttaa siinä mielessä dragiä (vrt.
Butler 2006, s.231).
Kuvissa ruumiit sukupuolittuvat myös poseerauksin. E. Goffman (1979) luokittelee
mainoskuvien poseerauksia ja toteaa, että niissä myös näennäisesti neutraalimpi (vähemmän
ilmeitä, toteavampi ruumiin asento) tulkitaan maskuliinisena ja siitä poikkeava (ilmehtiminen,
ruumiin taivuttaminen) feminiinisenä. Naistapaiset henkilöt ovat kuvissa usein passiivisempia
kuin miestapaiset (Goffman, 1979, s.16). Erityyppiset poseeraukset ja ruumiiden sijoittelu
kertoo myös kuvissa esiintyvien ihmisten asemasta (Goffman, 1979). Näin poseerauksin rakennetaan ja ylläpidetään binääristä sukupuolinormia ja sen sisältämää hierarkiaa sekä viestitään erilaisten ihmisryhmien arvosta ja sosiaalisesta statuksesta.
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Näiden sukupuolittuneiden merkkien käyttöä muunsukupuolisuuden* visuaalisissa
representaatioissa on tutkittu jonkin verran. Muunsukupuolisten* Reddit-sivuston keskustelufoorumille lataamia kuvia tutkinut H. Darwin (2017) toteaa, että omakuvissaan muunsukupuoliset* käyttävät tietoisesti hyväkseen pukeutumisen ja poseerausten binäärisesti
sukupuolittuneita merkityksiä ilmaistessaan sukupuoltaan (s. 9-12). He yhdistelevät näitä sukupuolittuneita merkkejä sen mukaan, haluavatko he välittää itsestään enemmän feminiinistä,
maskuliinista vai sukupuolineutraalia kuvaa, ja nämä strategiat saattavat vaihdella yksilötasolla ja päiväkohtaisestikin (Darwin, 2017, s.9–12). D. Cosgroven (2021) photovoice-tutkimuksen osallistujille sukupuolittuneiden symbolien queerittäminen oli tapa viestiä omaa sukupuoli-identiteettiä (s. 93). Tosin he totesivat myös, että sukupuolen ei aina tarvitse näkyä ulospäin
(Cosgrove, 2021, s. 93).
Cosgroven (2021) tutkimus piirtää kokonaisvaltaisen kuvan muunsukupuolisten*
suhteesta sukupuolinormeihin. Tutkimukseen osallistuneiden mukaan muunsukupuolisuutta*
pyritään pyyhkimään tietoisesti pois sellaisin sukupuolinormein, jotka tekevät muunsukupuolisuudesta* näennäisesti mahdotonta (Cosgrove, 2021, s.94). Ilmeni, että cisnormatiivisuus
estää muunsukupuolisuuden* tunnistamisen, ja vahvat binääriset sukupuolinormit olivat vaikeuttaneet myös osallistujien oman sukupuolikokemuksensa tunnistamista (Cosgrove, 2021,
s.88). Muunsukupuolisille* pääsääntöinen sukupuolidysforian aiheuttaja ei välttämättä ollut
oma ruumis vaan ulkopuolelta tulevat tulkinnat heidän ruumiistaan tai sukupuolen presentaatiostaan (Cosgrove, 2021, s. 89). He haaveilevat maailmasta, jossa muutkin kuin binäärisen
sukupuolinormin mukaan ”läpimenevät” transihmiset tunnistettaisiin (Cosgrove, 2021, s. 95).
Lisäksi saavutettavien muunsukupuolisten* roolimallien ja representaatioiden puute aiheuttaa
muunsukupuolisille* haasteita, sillä muunsukupuolisuuden* sosiaaliset mallit tekevät heidät
näkymättömiksi ajoittain myös toisilleen (Cosgrove, 2021, s.94). Darwinin (2017) tutkimuksessa taas nousi esiin se, että cisnormatiivisuuden takia muunsukupuolisten* on tultava
toistuvasti ulos kaapista, sillä muunsukupuolisuus* jää usein muuten tunnistamatta (s.12–13).
Näiden lisäksi Halberstam (2015) on esittänyt, että yksi yleisemmin (ei pelkästään muunsukupuolisten*) transrepresentaatioita koskeva normi on traagisten tarinoiden korostuminen (s.82).
Mielestäni yllämainitut transnormatiivisuuden muodot alleviivaavat sekä cisnormatiivisuuden
queerittämisen että muunsukupuolisuuden* representaatioiden tarkastelun ja tekemisen tarvetta.
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2.5 Representaatiot ja näkyvyyden politiikka
”Kuvat ovat välineitä kamppailussa siitä mikä on tärkeää. Mitä ja miten kulttuurissa
voi, ei voi tai täytyy esittää.” (Rossi, 2015, s. 79)
Representaatioilla on tärkeä rooli kulttuurintutkimuksessa, koska ne sekä kuvaavat että tuottavat todellisuutta (Paasonen, 2010, s. 41). Representaatiot ovat toiminnallisia, ja kuten Rossi
(2015) kirjoittaa: ”ne voidaan käsittää performatiiveina eli asioita aikaansaavina toistotekoina” (s. 77). Representaatiot eivät pelkästään heijasta todellisuutta tai valmista politiikkaa vaan
ennemminkin jatkavat merkitysprosessia ja osallistuvat siihen (Rossi, 2015, s. 80). Voidaankin
ajatella, että erilaiset sukupuolen representaatiot, tässä tutkimuksessa muunsukupuolisten*
omakuvissa, paitsi heijastavat käsityksiä sukupuolesta, myös osallistuvat sen merkitysten
määrittelyyn. T. De Lauretista (2004) mukaillen kuvia voi kutsua myös sukupuolen teknologioiksi (s.60). Kuvien representaatiot osallistuvat jatkuvasti sukupuolen normittamiseen (Rossi 2015, s. 81).Yhtenä haastattelututkimukseni tavoitteista onkin selvittää minkälaisin merkein
ja millaista muunsukupuolisuutta* omakuvat tuottavat.
Ruumiiden, vaatteiden ja kuvien binäärisesti sukupuolittuneet normit vaikuttavat kuvien tulkintaan. Representaatiot käyttävät hyväkseen esittämisen koodeja ja konventioita, jotka
rajoittavat niiden merkityksiä, mutta toisaalta mahdollistavat niiden ymmärtämisen (Tagg,
1993, s.21; ks. myös Rossi, 2015, s.74). Kun nämä koodit ja konventiot eli kuvasta luettavat
merkit ovat binääristen merkitysten täyttämiä, mitä mahdollisuuksia silloin on esittää muunsukupuolisuutta* kuvassa? Onkin kiinnostavaa kysyä mikä on omakuvien tekijöiden intentio.
Miten he käyttävät ulottuvillaan olevia merkkejä muunsukupuolisuuden* representoimiseen?
Vai pyrkivätkö he mahdollisesti hylkäämään kaikki binäärisesti sukupuolittuneet merkit? De
Lauretisin (2004) mukaan sukupuoli rakentuu kuitenkin myös silloin kun siitä yritetään päästä
eroon tai kun se halutaan hylätä representaatiovääristymänä (s.38-39). Tarkoittaako tämä silloin sitä, että mikäli pyrkii eroon binäärisesti sukupuolittuneista merkityksistä, päätyy kuitenkin ylläpitämään niitä ja/tai rakentamaan muusukupuolittuneita* uusia merkityksiä?
Representaatioiden merkityksen luo kuvantekijän lisäksi myös katsoja, joka tulkitsee
kuvaa (Dyer, 2002, s.2). Tähän merkitysprosessiin vaikuttavat muun muassa tulkitsijan omaksumat normit (Dyer, 2002 s.2). Esimerkiksi erilaiset pukeutumiseen liittyvät sukupuolittuneet
normit mahdollistavat tai estävät sukupuolen tunnistamisen myös kuvissa. Ei ole itsestään selvää, että tässä tutkimuksessa käsiteltävien omakuvien merkitys välittyy kaikille katsojille.
Edellyttääkö tekijöiden intention välittyminen katsojalta valmiiksi jonkinlaista ennakkotietoa
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muunsukupuolisuuden* normeista tai kriittistä suhtautumista binäärisiin sukupuolinormeihin?
Miten pitäisi suhtautua siihen, että representaatioiden näkökulmasta taideteoksen katsojan tulkinta on aivan yhtä oikea kuin tekijän intentiokin (Dyer, 2002, s.2)?
Visuaalisten representaatioiden tuottamiseen liittyy monimutkaisia vallan kysymyksiä.
Valokuvarepresentaatioita on käytetty tutkimuksen ja luokittelun välineenä valokuvatekniikan
keksimisestä 1800-luvulta lähtien (Frizot, 1998, s. 259). Valokuvan avulla on pyritty tekemään jaotteluja eri ryhmien välillä tai etsitty ryhmien sisäisiä samankaltaisuuksia, ja samalla
tietoisesti tai tiedostamatta luotu erilaisia ryhmiä koskevia normeja. Valokuvan käyttöön ruumiiden luokittelun välineenä liittyi ainakin alkuaikoina oletus siitä, että ruumiin ulkomuodosta
voi päätellä jotain myös yksilön henkisistä ominaisuuksista (Frizot, 1998, s. 259). Sitä on käytetty esimerkiksi rikollisten ja erilaisten vähemmistöjen väitettyjen yhteisten piirteiden luokitteluun sekä eugeniikan välineenä (Frizot, 1998, s. 261–264). Myös lääketieteessä valokuvalla
on ollut tärkeä rooli erilaisten ruumiiden ja sairauksien luokittelussa (Frizot, 1998, s. 264–
266). Voikin sanoa, että visuaaliset representaatiot kuten valokuvat ovat vaikuttaneet erilaisten
ihmisyyden kategorioiden ja normien muodostumiseen. Ne ovat toimineet ja toimivat vallan
ja valvonnan välineinä.
Visuaalisten representaatioiden tuottamiseen liittyvää valtaa on pyritty analysoimaan
muun muassa erilaisilla katseen käsitteillä (ks. esim. Mulvey, 1975). Ne kiinnittävät huomion
tekijän intentioon ja kyseenalaistavat kuvan tekijän objektiivisuuden. Katseen käsite purkaa
visuaalisten representaatioiden tapaa toistaa ja vahvistaa erilaisia valtapositioita. Representaatiot heijastelevat kulttuurisia käsityksiä tietyistä ihmisryhmistä ja samalla tuottavat niitä (Paasonen, 2010, s. 41). Usein kuvia tuotetaan valtaapitävien näkökulmasta, mikä on johtanut siihen, että ei-etuoikeutetut esitetään kuvissa usein passiivisina katseen kohteina ennemmin kuin
aktiivisina toimijoina (ks. esim Goffmann, 1979). Kuvia tehtäessä onkin tärkeää kiinnittää
huomiota siihen, onko kuvan katse esineellistävä (objectifying) vai ei (non-objectifying)
(Marks, 2000, p.131–132). Tämä näkökulma pureutuu valta-asetelmaan kuvaajan ja kuvattavan välillä. Lisäksi myös kuvan katsoja voi ottaa aktiivisen roolin ja lukea kuvia niiden ehdottamia merkityksiä vastaan, vikuroiden (queerittäen) (Vänskä, 2006, s. 16). Se on tapa lukea
kuvista queerejä merkityksiä ja haastaa esimerkiksi hetero- ja/tai cisnormatiivista katsojanormia18.
Katseen ja representaatioiden haltuunotto eli näkyvyyden politiikka on ollut merkittävä HLBTQIA+ -ihmisten tasa-arvostrategia (ks. esim. Ayoub, 2016). Radikaalia näkyvyyttä
18 Eräänlainen katseen haltuunotto olivat myös 1960-70-lukujen radikaalifeministien self-help-liikkeen
omien sukuelinten peilaamisen käytännöt. Ne olivat tapa kokea ja nähdä oma keho ilman medikaalista katsetta (Murphy, 2004).
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on tuotettu itse valokuvan ja taiteen keinoin valtavirtarepresentaatioiden ollessa puutteellisia
ja/tai puuttuessa kokonaan. Näkyvyyden politiikalla pyritään myös turvaamaan queer-ihmisten itsemääräämisoikeus ja vastustamaan stereotyyppisiä tai halventavia representaatioita.
Valokuvateknologian yleistymisen ja pienenemisen sekä sosiaalisen median myötä valokuvaa
on entistä helpompi käyttää vallan vastustamisen välineenä. Kuka tahansa, ei yksinomaan
ammattilaiset, voi tuottaa ja julkaista kuvia, joilla voi halutessaan haastaa normatiivista kuvastoa. Selfieistä eli sosiaalisiin medioihin ladatuista omakuvista on tullut aktivismin ja osallistumisen väline, mitä Kuntsman (2017) kutsuu selfie-kansalaisuudeksi19 (s. 14).
Taustaoletuksena näkyvyyden politiikassa on, että tietyn ilmiön tai marginalisoidun
ihmisryhmän näkyväksi tekeminen on reitti kohti ilmiön tunnistamista tai kyseisen ihmisryhmän ihmisyyden tunnistamista. Se on strategia kohti tasa-arvoisempaa tulevaisuutta, kohti
queer-utopioita. Valokuva informoi ja toimii todisteena. Näin asioista, jotka olivat aiemmin
käsittämättömiä voi tehdä representaatioiden avulla ymmärrettäviä (Rossi 2015, s. 81). Näkyvyyden politiikka on muutokseen ja utopioihin pyrkivää nykyhetken kritiikkiä.
Lisääntyneet representaatiot eivät välttämättä palvele kaikkia, vaan ne saattavat asettaa joitain ryhmiä entistäkin alttiimmiksi syrjinnälle ja väkivallalle (Gossett, R. ym., 2017,
s.xvi; Page, 2017, s.142). Näkyvyys on myös ansa (Foucault 1995, s. 200; Gossett, R. ym.,
2017, s.xv). Näkyvyyden politiikka voi johtaa myös uusien stereotypioiden tai normien muodostumiseen, etenkin silloin kun näkyvä vähemmistöidentiteetti ja näkyvyyden politiikkaan
osallistuminen ei ole turvallista kaikille (ks. luku 2.4). Sosiaalinen media on jossain määrin
mahdollistanut transihmisten näkyvyyden lisääntymisen (Stryker, 2017, s.42) ja inklusiivisten ja turvallisten virtuaalisten tilojen muodostumisen (vrt. esim Cavalcante, 2019). Tosin
myös sosiaalisessa mediassa normatiiviset representaatiot saavat usein enemmän näkyvyyttä.
Esimerkiksi YouTubessa valkoisten, laihojen, traditionaalisesti viehättävien binäärisen sukupuolinormin mukaan ”läpimenevien” transihmisten videoblogit saivat eniten katselukertoja ja
näkyivät paremmin hakutuloksissa (Horak, 2014, s. 576). Tämä voi myös ohjata tuottamaan
lisää normatiivista sisältöä ja entisestään vähentää normikriittisiä representaatioita.
Aalto-yliopistoon tekemässäni valokuvataiteen maisterintutkielmassa IN/VISIBILITY, Queer(ing) Photography (2020) käsittelin näkyvyyden politiikan ongelmia sekä tarjosin
vaihtoehtoja radikaalille näkyvyydelle. Pohdin, miten henkilökuvissa voitaisiin esittää ei-etu19 Tämän tutkimuksen ulkopuolelle jää omakuvan ja selfien yksityiskohtaisempi tarkastelu poliittisena
välineenä sosiaalisessa mediassa sekä omakuvien suhde postmoderniin narsismiin. Olen tehnyt tämän rajauksen, jotta voin keskittyä syvällisemmin representaatioiden yhteiskunnalliseen merkitykseen ja niihin liittyviin
normeihin. Lisäksi sijoitan tässä työssä käsitellyt kuvat ennemminkin valokuvataiteen piiriin kuin sosiaalisen
median kontekstiin, vaikka toki rajanveto erilaisten omakuvatyyppien välillä onkin vaikeaa, ellei mahdotonta.
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oikeutettuja ilman esineellistävää (objectifying) katsetta. Yhtenä mahdollisuutena esitin
nimenomaan tässä tutkimuksessa käsiteltäviä omakuvia, joissa kuvissa esiintyvät henkilöt
päättävät miten kuvassa näkyvät. Lisäksi käytin kahta strategiaa ruumiiden esittämisen vaihtoehtoina: D. Getsyn (2019) queer-abstraktin teoretisoinnista ammentavaa abstraktia kuvaa (ks.
Jussila, 2020, s. 24) sekä L.U. Marksin (2000) esittelemää haptista visuaalisuutta eli muihin
kuin yksinomaan näköaistiin vetoavia epäselviä kuvia (ks. Jussila, 2020, s. 38). Näissä strategioissa huomio siirtyy vähemmistöposition kokemuksellisiin aspekteihin yksilöiden sijaan,
jolloin yksittäisten henkilöiden ei tarvitse asettua valokeilaan ja alttiiksi mahdollisille näkyvyyden aiheuttamille negatiivisille seurauksille. Abstraktit tai epäselvät kuvat myös väistävät
ruumiin normittamista tai uusien ulkonäkönormien ja transnormatiivisuuden tuottamista (Getsy, 2019, s.70). Nämä metodit kyseenalaistavat tietyn vähemmistöposition näkyvyyden, mutta
eivät kuitenkaan yksin riitä sukupuolen esittämisen normien purkamiseen.
Lukuisat valokuvaajat ovat toteuttaneet muunsukupuolisista* muotokuvasarjoja,
joissa normatiivisia representaatioita ja katsetta pohditaan tekemällä yhteistyötä kuvissa esiintyvien henkilöiden kanssa (Davidmann, 2010; Levine, 2021; Philomène, 2020). Metodologisesti lähimpänä omaa tutkimustani on S. Davidmann (2010), joka vietti pitkiä aikoja kuvaamiensa muunsukupuolisten*20 kanssa, haastatteli heitä sekä todisti heidän arkikokemuksiaan.
Hänen tutkimukseensa sisältyivät siis sekä henkilökuvat että kuvissa esiintyvien henkilöiden
kommentit kuvien merkityksistä. Samantyyppinen yhteistyön merkitystä korostava yhdistelmä muodostuu myös tästä tutkimuksesta sekä aiemmasta Aalto-yliopistoon tekemästäni maisterintutkielmasta21.

20 Davidmann (2010) käyttää termiä ’atypically gendered transsexual people’, jonka tässä luen käyttämäni
muunsukupuolisuus* -kattotermin alle.
21 Kuvausmenetelmäni muistuttaa myös valokuvaaja M. Savolaisen (2009) taideterapeuttista voimauttavan
valokuvan metodia. Savolainen kuvasi lastenkodissa asuvia nuoria näiden omien toiveiden mukaisesti. Myös
hänen metodinsa pureutuu siis kuvan tuottamiseen liittyviin vallan, itsemäärittelyn ja tasavertaisuuden kysymyksiin (Savolainen, 2009, s. 211). Vaikka omassa kuvausmetodissani on samankaltaisuuksia valokuvaterapiamenetelmien kanssa, ei lähtökohtanani ole ollut terapia tai oletus siitä, että kuvauksiin osallistujat tarvitsisivat
terapiaa tai voimautumista. Olenkin rajannut tarkasteluni ulkopuolelle valokuvan terapeuttiselle käytölle
keskeiset valokuvan katsomisen ja tekemisen psykologiset vaikutukset, kuten valokuvan katsomiseen liittyvän
mielihyvän (s. 217), omakuvan korjaavan vaikutuksen (s. 217) tai itsensä hyväksymisen teemat (s. 220). En ota
niihin kantaa tässä tutkimuksessa, vaikka toki ymmärrän niiden merkityksen henkilökohtaisen utopian kannalta.

24
3 UTOPIA METODINA
3.1 Yhteistyötä korostava tutkimusote ja läpi/näkyvä tutkija
Utopia on ollut lähtökohtanani myös tutkimusmetodia valitessa. R. Levitasin (2013) mukaan
utopia on ennemminkin metodi kuin tavoite, koska siinä yhdistyvät kokonaisvaltainen ajattelu
mahdollisista todellisuuksista, refleksiivisyys ja demokraattinen osallistuminen niiden tavoitteluun sekä sitoutuminen niiden periaatteisiin (s. xi). Utopian ydin on halu olla toisin yksilönä
ja kollektiivisesti. (Levitas, 2013, s. xi). Utopia määrittyykin tässä tutkimuksessa kahdella tavalla, sekä toisenlaisen tulevaisuuden kuvitteluna että toisin tekemisenä myös nykyhetkessä
(Levitas, 2013, s. xii-xiii). Feministinen tutkimusote on mielestäni jo itsessään utopistinen.
Esimerkiksi M. Liljeströmin (2004) mukaan feministisessä tieteenkritiikissä on ”sisäänrakennettuna omien ehtojen ja lähtökohtien pohdinta” (s. 13). Toisin sanoen siinä on pyrkimys tutkimuksen toisintekemiseen. Lisäksi feministinen tutkimus on muutokseen pyrkivää, kuten M.
Liljeström (2004) asian muotoilee:
”Feministisessä tutkimuksessa on kyse tulevaisuudesta, visioista jostakin tulevasta ja
”ulospääsystä” nykyisestä tieto/valta – järjestelmästä. Feminististä tutkimusta ohjaakin
halu muutokseen, ja tässä mielessä feminististä tiedon tuottamista motivoivat poliittiset pyrkimykset eli halu laittaa asiat keskusteluun, liikkeeseen ja muutokseen” (s. 15).
Lähdin tekemään näitä tutkimuksia pohtien, miten voisin purkaa tutkimuksen toteuttamisen
normeja. Mitä voisin tehdä toisin taiteilijana ja tutkijana? Mitä pitää ottaa huomioon, jos haluaa tehdä tutkimusta toisin? Päädyin valitsemaan tutkimusmetodeja, jotka korostavat yhteistyötä. Pyrkimyksenäni on näin huomioida tutkimukseen liittyviä valta-asetelmia kuten feministisessä tutkimuksessa on tapana (Liljeström, 2004, s. 21). Kuvausmetodini tavoite oli
kuvaajan ja kuvattavan välisen hierarkian ja henkilökuvaukseen liittyvien normien purkaminen (luku 3.2). Tässä tutkimuksessa tein virikehaastattelut omakuvien tekijöiden intentioista
ja kokemuksista, sen sijaan että olisin esimerkiksi tehnyt kuva-analyysia yksin tutkijapositiostani käsin (luku 3.3). Kummankaan tutkimuksen kohdalla oman valtaposition purkaminen taiteilijana ja/tai tutkijana ei ole osoittautunut yksinkertaiseksi, eikä se ole täysin onnistunutkaan
kuten seuraavissa luvuissa käy ilmi.
Yhteistyön painottamisen lisäksi pyrin refleksiiviseen tutkimusotteeseen. Kiinnitän
huomiota valta-asemaani tutkijana, kyseenalaistan objektiivisuuteni sekä huomioin omat
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motiivini (Johnson, 2015b, s. 25). Refleksiivisyyden avulla feministisessä tutkimuksessa voidaan ottaa huomioon, että totuudet ovat aina osittaisia, paikantuneita, subjektiivisia, valtarakenteiden lävistämiä ja relationaalisia (Hesse-Biber, 2007, s. 15). Refleksiivisyys näkyy tekstissä siten että olen sisällyttänyt jonkin verran omien valintojeni ja tutkijapositioni pohdintaa
etenkin tutkimuksen toteuttamista käsitteleviin lukuihin. En siis pyri tekstinkään tasolla luomaan objektiivisen tutkijan illuusiota. Pyrkimällä läpinäkyvyyteen teen itseni tutkijana näkyväksi.
Lisäksi osallistujilla on ollut mahdollisuus muuttaa mieltään osallistumisestaan tutkimuksiin. Heillä on oikeus pyytää omakuvansa poistamista Non-binary Self-portraits (2020)
teossarjasta milloin tahansa, sekä pyytää haastatteluvastaustensa poistamista tästä tutkimuksesta tai mahdollisesta jatkotutkimuksesta. Olen sitoutunut tekemään näin aina kun se on
tutkimusprosessin kannalta mahdollista. Halusin tällä ottaa huomioon sen, että osallistujien
elämäntilanteet ja/tai kokemukset sukupuolesta voivat muuttua niin ettei osallisuus tässä projektissa enää tunnu itselle sopivalta tai omakuvan julkinen esittäminen ei enää ole toivottavaa.
3.2 Omakuvaukset
Kuvaukset toteutettiin keväällä 2020 Aalto-yliopiston tiloissa. Omakuvat ovat osa IN/VISIBILITY -teossarjaa22. Se on julkaistu pseudonyymilla Jussi Lautu ja on taiteen maisterintutkielmani IN/VISIBILITY – Queer(ing) Photography (2020) taiteellinen osa. Esittelen tässä miten
kuvauksiin osallistuvat henkilöt valikoituivat sekä miten ja millaisia periaatteita noudattaen
kuvaukset toteutettiin. Nämä ovat oleellisia tietoja tämän tutkimuksen kannalta, koska ne ovat
merkittävästi vaikuttaneet tämän tutkimuksen muodostumiseen, tutkimuksessa käsiteltävien
kuvien muotoon sekä haastateltavien valikoitumiseen.
Kuvauksiin osallistui yhteensä viisitoista henkilöä. Hain osallistujia sosiaalisen median kautta Facebookissa ja Instagramissa. Hakuilmoituksen jaoin julkisena henkilökohtaisilla
tileilläni, joilta se levisi ystävieni ja seuraajieni avulla. Ilmoitus saavutti tällä menetelmällä
enemmän halukkaita kuin oletin, joten en kokenut siinä vaiheessa, että laajemmalle tai muuta
kautta tehtävälle haulle olisi ollut tarvetta23. Tämän tutkimuksen kannalta on kuitenkin huomioitava, että tällainen sosiaalisen median kautta tapahtuva osallistujahaku on saattanut
22 Teossarja on nähtävillä kokonaisuudessaan verkkosivuillani osoitteessa https://salon.io/jussilautu/in-visibility
23 Tarkoituksena on vielä laajentaa kuvasarjaa ja kiinnittää jatkossa enemmän huomiota osallistujien moninaisuuteen.
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vaikuttaa esimerkiksi osallistujien ikäjakaumaan tai muihin ominaisuuksiin. Koska käytin
omia henkilökohtaisia sosiaalisen median tilejäni otanta todennäköisesti heijastelee jollain
tasolla myös omaa viiteryhmääni. Tosin kuvauksiin osallistuneista en tuntenut ennalta kuin
kaksi henkilöä. Järjestöjen ja/tai sähköpostilistojen avulla tehty haku olisi saattanut tavoittaa
erilaisen otannan ja muokata siten sekä valokuvasarjaa että sitä kautta tämän haastattelututkimuksen tuloksia.
Hakuilmoituksessani käytin muotoilua ”muunsukupuolisia (/ei-binäärejä /sukupuolettomia)”. En kuvausvaiheessa pyytänyt osallistujia määrittelemään sukupuoltaan tarkemmin.
Taiteen maisterintutkielman tekstiosuudessa käytin englanninkielistä termiä ’non-binary’,
vaikka se ei olekaan terminä ongelmaton. Tässä tutkimuksessa käytettävää sukupuolen terminologiavalintaa avasin luvussa 2.1. Kuvauksiin osallistujat tiesivät jo hakuilmoituksen perusteella, että he voisivat halutessaan esiintyä kuvassa anonyymina. Halusin tällä mahdollisuudella alentaa kynnystä osallistua kuvauksiin sekä välttää yksilöön kohdistuvaa painetta asettaa
itseään henkilökohtaisesti alttiiksi.
Kuvaukset toteutettiin siten, että kuvattavilla oli mahdollisimman paljon päätösvaltaa
siitä, millaisia omakuvista tulee. Ennakkoon olin tehnyt päätökset ainoastaan taustan ja studiovalaistuksen suhteen, jotta ne olisivat kaikilla kuvattavilla samat24. Poseerauksesta, vaatetuksesta, rajauksesta ja kuvavalinnasta kuvattavat päättivät itse. He myös valitsivat mitä nimeä
heistä käytetään teosnimessä ”Self-portrait of (oma nimi)”. Oma roolini valokuvaajana oli lähinnä olla teknisenä tukena. Olin valmistellut studion ja opastin kuvattavia laitteiden käytössä
ennen kuvauksia. He ottivat kuvat itse järjestelmäkameralla kaukolaukaisinta käyttäen. Valokuvat siirtyivät suoraan studion tietokoneen näytölle, josta kuvattava pystyi seuraamaan miltä
otetut kuvat näyttivät. Kuvattava oli kuvaustilanteessa yksin. En seurannut kuvausprosessia,
mutta olin lähistöllä valmiina auttamaan mahdollisissa teknisissä ongelmissa. Totesin kuitenkin jo kuvauksia suunnitellessa, että taiteilijana ja tutkijana teen paljon valintoja, kuten valaistus, tausta ja muut tekniset seikat, jotka vaikuttavat lopulliseen kuvaan. Ei siis ollut mahdollista täysin purkaa kuvaajan ja kuvattavan välistä hierarkiaa (ks. myös Jussila, 2020, s. 60–61).
Myös kuvavalinnan suhteen toivoin, että kuvattava itse tekisi päätöksen lopullisesta
kuvasta mahdollisimman pitkälle yksin. Suurin osa näin myös tekikin. Jossain tapauksissa
yhden mieluisimman kuvan valitseminen suuresta kuvamäärästä osoittautui kuitenkin hankalaksi. Tällaisissa tapauksissa saatoin antaa joitain kuvanluentaan liittyviä kommentteja tai
kannustaa valitsemaan kuvan, joka oli syntynyt kuvaustilanteen inspiroimana ennalta
24 Kuvien visuaalisuuteen ja kuvauksien teknisiin ratkaisuihin liittyvät tarkemmat pohdinnat löytyvät taiteen maisterintutkielmastani (Jussila, 2020, s. 60–65)
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suunnitellun kuvan sijaan. Kahdessa tapauksessa kuvattava valitsi useamman itselleen mieleisen kuvan ja jätti lopullisen teossarjaan tulevan kuvan valitsemisen minulle. Näissä tapauksissa valitsin sarjaan kuvan, johon kuvattava oli kiinnittänyt valintatilanteessa erityistä huomiota
ja/tai kuvan, joka oli ollut kuvaustilanteen inspiroima. Pyrin siis mahdollisimman paljon
kuuntelemaan kuvan tekijöitä sen sijaan että olisin valinnut tai ohjannut valitsemaan itselleni
mieleisiä tai normatiivisesti ”onnistuneita” kuvia.
Tarkoituksena kuvaustilanteessa oli luoda tila, jossa muunsukupuoliset* voivat tulla
nähdyiksi sellaisena kuin he itse haluavat. Halusin korostaa heidän itsemääräämisoikeuttaan,
koska se ei toteudu cisnormatiivisessa yhteiskunnassa kuten olen aiemmin tässä tutkimuksessa pyrkinyt osoittamaan. Lähtökohtani perustui siis eräänlaiselle utopian luomiselle – jollekin,
jonka toivoisin toteutuvan tulevaisuudessa myös rajatun valokuvaustilanteen ulkopuolella.
Tarkoituksenani oli, että sekä omakuvan tekemisen prosessi että lopullinen kuva olisivat utopistisia. Yksi tämän tutkimuksen tarkoituksista onkin selvittää, toteutuiko tämä kuvattavien
mielestä, eli miten taiteilijan intentio toteutui tässä suhteessa.
Kuvat ovat lopullisessa teossarjassa mustavalkoisina, mutta tämän tutkimuksen haastattelutilanteessa katsoimme väriversioita, sillä myös kuvauksissa käsiteltiin nimenomaan väriversioita. Käänsin kuvat mustavalkoisiksi vasta kuvausten jälkeen. Värikuvissa on myös
paremmin nähtävillä kaikki kuvan tekijän ratkaisut esimerkiksi vaatetusta ja sen värejä ajatellen. Kuvien väriversiot löytyvät liitteistä (liite B).
Taiteen maisterintutkielmani ja tämä tutkimus muodostavat yhdessä kokonaisuuden,
joka muistuttaa photo-voice -menetelmää. Siinä tutkimukseen osallistujat ottavat valokuvia
tietyn teeman perusteella ja myöhemmin kertovat kuvien avulla näkemyksiään osallistuen
näin analyysiprosessiin (Wang & Burris, 1997). Taiteen maisteritutkielmassa otetut omakuvat
on tehty ensisijaisesti taidekontekstiin, eikä osallistujilla ollut muuta tehtävänantoa kuin ottaa
mieleisensä omakuva. Kuvausvaiheessa tämän haastattelututkimuksen tutkimussuunnitelma ei
ollut vielä muotoutunut. Silti kuvat tuotiin mukaan virikehaastatteluihin samoin kuin photo-voice -menetelmässä. Photo-voice -tutkimusmetodia on kritisoitu siitä, että osallistujat saattavat myös ottaa sellaisia kuvia, joita he ajattelevat, että heidän pitäisi ottaa tai joita he olettavat tutkijan toivovan heiltä (Guillemin & Drew, 2010, s.182–183). Ei siis ole itsestään selvää,
että menetelmän avulla aidosti kuullaan mitä osallistuja haluaa sanoa. Tämä on otettu huomioon tulosten analyysissa.
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3.3 Virikehaastattelut
Ensisijainen syy haastattelututkimuksen tekemiselle oli se, että osallistujien kommentit tekemistään omakuvista kuvauksien aikana olivat mielestäni kiinnostavia ja ajoittain yllättäviäkin.
Tulin kuvausten jälkeen nopeasti siihen tulokseen, ettei pelkkä kuva-analyysi onnistuisi avaamaan niitä merkityksiä, joita kuvilla niiden tekijöille on. Aiempi valokuvataiteen maisterintutkielman tekoprosessi siis ohjasi myös tältä osin tämän tutkimuksen muotoutumista. Koen, että
jonkinasteinen luottamus syntyi kuvausten myötä, mikä vaikutti myös haastattelujen ilmapiiriin. Feministisessä tutkimuksessa onkin korostettu luottamuksen saavuttamista tutkijan ja
haastateltavan välille, esimerkiksi tekemällä useita haastattelukertoja (Oinas, 2004, s. 216).
Tämän maisterintutkielman puitteissa ei kuitenkaan ollut mahdollisuutta tehdä jatkohaastatteluja, vaikka olisikin ollut kiinnostavaa, jos haastateltavat olisivat voineet myös osallistua tulkintojen ja johtopäätösten tekemiseen. Ehkä tämä voidaan toteuttaa joskus tulevaisuudessa.
Haastattelut toteutettiin marras-joulukuussa 2020. Lähetin haastattelukutsun kaikille viidelletoista omakuvauksiin osallistuneelle, joista yllätyksekseni jopa kaksitoista halusi
osallistua haastatteluun. Haastattelin heidät kaikki, vaikka alkuperäinen tavoitteeni oli tehdä kolmesta viiteen haastattelua. Haastatteluista yhdeksän toteutettiin etäyhteyden avulla
Zoom-videopuheluina ja kolme lähitapaamisina. Kaikki haastattelut äänitettiin ja litteroitiin.
Haastattelut kestivät keskimäärin noin puoli tuntia. Yhteensä haastatteluäänityksiä kertyi kuusi tuntia. Litteraatiot säilytetään 10 vuotta mahdollista jatkotutkimusta varten.
Haastateltavien ikäjakauma on 23–43 vuotta, keski-ikä 29 vuotta. Suurin osa haastateltavista on alle 30-vuotiaita. Iän ja sukupuolen (ks. luku 2.1) määrittelyn lisäksi en kerännyt
haastateltavilta muita taustatietoja. Analyysivaiheessa tosin huomasin, että olisin hyötynyt laajemmista taustatiedoista, esimerkiksi koulutustaustasta. Näin olisin voinut tarkastella vastauksia syvällisemmin muun muassa suhteessa muunsukupuolisuuteen* liittyvään transnormatiivisuuteen.
Haastattelukysymykset (liite A) käsittelivät kuvatessa tehtyjä valintoja, sukupuolen
näkymistä kuvassa, kuvaustilannetta, sekä osallistumismotiiveja. Koska kuvausten ja haastattelujen välillä oli noin puoli vuotta, käytin haastatteluissa apuna myös kuvauksista tekemiäni
muistiinpanoja. Niihin olin merkinnyt ylös mikäli kuvattava kommentoi valokuvastudiolla
kuvavalintaansa tai kuvauksia jollain tapaa.
Haastattelut olivat puolistrukturoituja virikehaastatteluja25. Virikkeenä toimi haastatteluun mukaan tuotu haastateltavan ottama omakuva. Käytännössä tämä tapahtui siten, että
25 Englanninkielisessä kirjallisuudessa metodista, jossa valokuva tuodaan haastattelutilanteeseen, käytetään termiä ’photo-eliticitation’.
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jaoin haastateltavan itsestään tekemän omakuvan väriversion meidän molempien näytöille
Zoom-videopuhelussa, tai katselimme sitä tietokoneen näytöltä lähihaastattelussa. Valokuvan
ottamisella mukaan haastattelutilanteeseen on vaikutusta siihen, kuinka paljon ja millaista tietoa haastattelu tuottaa, koska valokuvalliset representaatiot herättävät tunteita ja muistoja
(Harper, 2002). Virikehaastattelut auttavat purkamaan tutkijan ja haastateltavan välistä valta-asetelmaa sekä queerittävät haastattelutilannetta (Smith ym., 2017). Valokuvasta keskusteltaessa haastateltava on aktiivisemmassa roolissa kuin perinteisessä haastattelussa (Smith ym.,
2017, s. 274 ). Valokuvan mukaan tuominen oli tässä tutkimuksessa perusteltua toki myös siksi että se on tutkimuksen aiheena, ei pelkästään väline kohti kuvan ”ulkopuolista” tietoa.
Ei kuitenkaan ole itsestään selvää, että haastattelu tai edes virikehaastattelu purkaisi
tutkijan ja haastateltavan välistä valta-asetelmaa. Tutkija on aina valinnut aiheen ja kysymykset, sekä lopulta tekee tulkinnan aineistosta (Oinas, 2004, s. 222). Haastattelutilanteeseen liittyy siis aina jonkinasteinen valta-asetelma. Siksi tärkeäksi nousee tutkijan oman aseman tiedostaminen ja vastuunkanto läpi tutkimusprosessin (Oinas, 2004, s. 223). Harley &
Langdonin (2018) mukaan edes valokuvaa käyttävät tutkimusmetodit, kuten virikehaastattelut
tai photo-voice eivät välttämättä pura tutkimuksen valta-asetelmia, vaan voivat lähinnä monimutkaistaa tutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä. Näitä kuvan julkaisuun liittyviä eettisiä
kysymyksiä pohdin tämän tutkimuksen osalta luvussa 3.5.
Ensi kertaa haastattelututkimusta tekevänä on vaikea arvioida, kuinka paljon valokuvan mukanaolo vaikutti haastattelutilanteeseen tai -vastauksiin. Koin kuitenkin, että kuvan
katsominen herätti haastattelijat puhumaan myös teemoista, jotka eivät suoranaisesti liittyneet
kuvaan tai olleet kuvasta (ulkopuoliselle) nähtävissä. Alkuperäinen ajatukseni oli, että haastattelutilanteessa pyrkisin keskustelevuuteen. Huomasin kuitenkin pitäytyväni muutamia tarkentavia kysymyksiä lukuun ottamatta melko tiukasti haastattelukysymyksissäni. Uskon, että olisin hyötynyt esimerkiksi ennalta laadituista tarkentavista kysymyksistä, joihin olisin
tarvittaessa voinut tukeutua. Lisäksi normatiivinen mielikuva hyvästä haastattelijasta näennäisen neutraalina vaikutti selkeästi haastattelutilanteessa omaan käyttäytymiseeni. Uudessa roolissani haastattelijana huomasin tasapainottelevani tilan antamisen ja keskustelevuuden välimaastossa.
3.4 Haastatteluaineiston purku ja analyysimenetelmä
Haastatteluaineistolle tein peruslitteraation, jossa puhe litteroidaan sanatarkasti, mutta täytesanoja, toistoja ja äännähdyksiä jätetään pois. Puheen lisäksi merkitsin tekstiin tunneilmaisuja

30
kuten naurahduksia. Koin että tämän tarkemmalle litteraatiolle ei ollut tarvetta koska pääasiallinen kiinnostuksen kohteeni on vastausten asiasisältö.
Litteroidun haastatteluaineiston analyysin aloitin kokoamalla aineistosta keskeisimmät
kysymyskohtaiset vastaukset (yksittäiset lauseet tai lyhyet katkelmat) omiksi ryppäikseen.
Tämän jälkeen siirryin aineiston temaattiseen jaotteluun, jossa pyrin luokittelemaan toistuvia
teemoja näiden kysymyskohtaisten ryppäiden sisältä. Lisäksi olen pyrkinyt löytämään mahdollisia kysymyksenasettelun ulkopuolisia teemoja, jotka nousivat esiin useammassa haastattelussa. Keskeiset teemat kartoitettuani loin niiden pohjalta taulukot nähdäkseni, kuinka monessa vastauksessa tietty teema nousi esiin. Näiden taulukoiden pohjalta tein jokaiseen osioon
kuplakaaviot, joista selviävät esiintyneet teemat sekä niiden yleisyys vastausjoukossa. En kuitenkaan käytä tässä tutkimuksessa numeerisia arvoja, sillä otanta on pieni. Suorien sitaattien
yhteydessä haastateltavat on nimetty koodein H1–H12.
Raportoinnissa pyrin ottamaan huomioon myös vastausten moninaisuuden, enkä löytämään pelkästään yleisimpiä useimpia yhdistäviä tekijöitä. Pyrin välttämään liiallista yleistämistä (vrt. Johnson, 2015b, s. 28–29). Yleistykset ei myöskään tekisi oikeutta aineistoille,
jossa erittäin harva yksittäinen teema toistuu yli puolessa vastauksissa. Kuplakaavioilla olen
pyrkinyt visualisoimaan aineiston moninaisuutta. Olen ottanut tulosten analyysiosuuteen mukaan verrattain paljon suoria lainauksia haastateltavilta, jotta heidän äänensä kuuluisi myös
tässä tekstissä.
3.5 Eettiset pohdinnat ja tietosuojakysymykset
Tässä tutkimuksessa haastateltavien anonymisointi tai sen mahdottomuus on tärkein ja vaikein eettinen kysymys. Valokuvia käyttäviä tutkimusmetodeja onkin kritisoitu nimenomaan,
siitä että osallistujien anonymisointiin liittyvät eettiset kysymykset monimutkaistuvat (Harley
& Langdonin, 2018, s. 5–6).
Tutkimuksessa käsitellään omakuvia, jotka ovat osa julkaistua viidentoista valokuvan
teossarjaa. Suurimmassa osassa kuvista henkilöt ovat tunnistettavissa sekä esiintyvät omilla
nimillään. Tästä syystä myöskään haastatteluvastausten täysi anonymisointi ei ollut mahdollista. Vaikka tässä maisterintutkielmassa haastatteluvastauksia ei suoraan yhdistetä yksittäisiin
kuviin, on viidentoista kuvan teossarja sen verran suppea, että nimettömiäkin vastauksia saattaa olla mahdollista yhdistää kuvissa esiintyviin henkilöihin. Pyrin esittämään tulokset siten,
ettei niissä nostettuja suoria lainauksia voi yhdistää vastaajan tekemään omakuvaan.
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Litteroidusta haastatteluaineistosta poistin suorat tunnistetiedot ja koodasin ne siten, että jatkossa voin tarvittaessa liittää vastaukset takaisin haastateltavaan ja hänen tekemäänsä omakuvaan.
Haastateltavat ovat suostuneet haastatteluihin tietäen, ettei heidän vastauksiaan voitaisi
täysin anonymisoida, ja että ne saatettaisiin liittää suoraan haastateltavan omakuvaan, sillä
se kävi ilmi jo haastattelukutsusta. Lisäksi kaikille haastatteluihin osallistuneille lähetettiin
tutkimuksen tietosuojailmoitus sekä tutkimussuostumuslomake (liite C) ennen kuin sovimme haastatteluajankohdan. Allekirjoitetut tutkimussuostumukset keräsin ennen haastattelujen
aloittamista. Haastattelutilanteessa, ennen varsinaisen haastattelun aloittamista, kävimme läpi
muutamia pääkohtia näistä asiakirjoista, sillä halusin korostaa täyden anonymisoinnin mahdottomuutta sekä haastateltavien oikeuksia. Tässä vaiheessa haastateltavat saivat myös esittää
kysymyksiä heitä mahdollisesti askarruttavista tietosuojakysymyksistä.
Alkuperäinen tutkimussuunnitelmani oli toteuttaa kolmesta viiteen haastattelua ja tehdä syväanalyysi näissä haastatteluissa käsitellyistä kuvista ja julkaista kuvat analyysin yhteydessä. Koska haastateltavia olikin kaksitoista, muutin tutkimusasetelmaani hiukan ja haastattelin kaikki halukkaat. Tässä vaiheessa en siis tee yksittäisten kuvien analyysia vaan analysoin
ainoastaan haastatteluissa nousseita teemoja yleisellä tasolla. Haastatteluun osallistuneet ovat
kuitenkin suostuneet siihen, että heidän vastauksensa saatetaan liittää heidän omakuviinsa, ja
että he siksi saattavat olla niistä tunnistettavissa. Kuvien syvällisempi analyysi saattaa tulla
ajankohtaiseksi mahdollisessa laajemmassa jatkotutkimuksessa, ja olen siksi sisällyttänyt tämän vaihtoehdon edelleen myös tutkimussuostumukseen.
Kaikilla haastateltavilla on ollut pääsy aiempaan maisterintutkielmaani, jossa käyn
läpi omia motiivejani kuvasarjan toteuttamiselle. Lisäksi verkkosivuillani teossarjan yhteydessä oleva näyttelyteksti viittaa näihin motiiveihin. On siis mahdollista, että näiden tekstien lukeminen, mikäli haastateltavat ovat ne lukeneet, on voinut vaikuttaa myös haastatteluvastauksiin. Haastattelukysymykseni pohjautuvatkin monilta osin samoihin motiiveihin ja taiteellisten
metodieni testaamiseen. Lisäksi on otettava huomioon, että haastattelijana olen myös haastattelun aiheena olevan projektin toteuttaja, jolloin haastateltavan mahdolliset kriittiset huomiot
eivät kohteliaisuussyistä välttämättä nouse esiin vastauksissa. Toisaalta haastatteluihin saattoivat myös valikoitua nimenomaan ne osallistujat, joille jäi positiivinen kokemus työskentelystä
kanssani.
Osallistujien moninaisuuden puute on todennäköisesti osittain seurausta siitä, miten
hain alun perin kuvattavia teossarjaan. Monet osallistujista kuuluvat tavalla tai toisella samaan
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viiteryhmään. Kaikki haastateltavat ovat valkoisia ja vastaavat muutenkin monilta osin normatiivista kuvaa muunsukupuolisista* (vrt. Bergman & Barker, 2017, s. 38; Honkasalo, 2020,
s.60). Sekä kuvasarja että tämä tutkimus voikin siis päätyä vahvistamaan muunsukupuolisuuteen* liittyvää transnormatiivisuutta. Toisaalta, kuten olen jo edellä maininnut (ks. luku 2.4),
nimenomaan tähän ryhmään kuuluvien voi olla helpompaa ja turvallisempaa osallistua tällaiseen projektiin (Bergman & Barker, 2017, s. 38.). Tuloksia tarkasteltaessa tulee kuitenkin
huomioida, ettei niistä välttämättä voi tehdä yleistyksiä koskemaan esimerkiksi muita moniperustaista syrjintää kohtaavia muunsukupuolisia*. En tosin ole kerännyt haastateltavilta tarpeeksi taustatietoja kattavan intersektionaalisen analyysin toteuttamiseksi. Tämä onkin yksi
tutkimuksen puutteista ja saattaa myös piilottaa aineistossa mahdollisesti piilevää moninaisuutta.
4 ”OON TOSSA KUVASSA VAPAANA” – aineisto ja analyysit
4.1 ”Tunnistan itseni” – kuvan merkitys ja viesti
Tässä luvussa tarkastelen niitä asioita, joita haastateltavat pitivät tärkeinä omakuvassaan.
Miksi he tekivät tai valitsivat juuri kyseisen kuvan? Mistä he eivät pidä kuvassa? Mitä he
mahdollisesti muuttaisivat siinä? Entä mikä on heidän mielestään kuvan viesti? Vastaukset
auttavat ymmärtämään mikä on osallistujille tärkeintä heidän itserepresentaatioissaan sekä
mitä he haluavat viestiä niillä. Miten he haluavat tulla nähdyiksi?
Emme puhuneet näistä aspekteista yksinomaan suhteessa sukupuoleen vaan yleisellä
tasolla. Monet haastateltavat kuitenkin toivat esiin myös selkeästi sukupuoleen tai vähemmistöpositioon liittyviä teemoja. Todennäköisesti tutkimuksen aihe ja kuvausten alkuperäinen
konteksti ohjasi jossain määrin vastaamaan sukupuolen näkökulmasta. Vastauksien yhteydestä
nimenomaan muunsukupuolisuuteen* ei kuitenkaan voi tehdä suoria johtopäätöksiä.
Esittelen aluksi yleiskuvan vastauksista kolmessa osassa – mieluisat asiat, epämieluisat asiat ja kuvan viesti. Luvun lopun analyysiosassa pohdin vastausten suhdetta erityisesti
representaation ja näkyvyyden politiikan kysymyksiin.
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Mieluisat asiat kuvassa

Kaavio A. Mieluisat asiat kuvassa

Kysyttäessä mistä asioista haastateltavat pitivät omakuvissaan, nousee esiin useita limittyviä
teemoja. Useimmiten toistuu itsensä tunnistaminen kuvasta ja kuvan monitulkintaisuus. Näiden lisäksi useammassa kuin yhdessä haastattelussa mainittiin rohkeus, estetiikka, aktiivisuus,
paljaus ja androgynia. Muutamassa vastauksessa mainittiin myös ilo ja melankolia.
Yli puolet haasteltavista puhui siitä, että he valitsivat kuvan tai pitävät kuvasta, koska
he ovat siinä sellaisena kuin haluavat tulla nähdyksi tai sellaisena kuin itsensä näkevät. Moni
käytti sanamuotoa ”tunnistan itseni kuvasta”. Ymmärrän tämän siten, että kuvassa on sellaisia
elementtejä, jotka vastaavat heidän mielikuvaansa itsestään sellaisena kuin he haluaisivat välittää sen myös muille.
”Toi on myös semmonen kuva, et miten mä haluaisin et mut nähtäis enimmäkseen.” (H2)
”Koen et oon tossa kuvassa vapaana, ja ehkä sellasena miten haluun tulla muiden silmissä nähdyksi.”
(H3)
”Musta tuntuu, et mun kasvot näyttää jotenkin minulta.” (H6)

Kuvan monitulkintaisuus, kerroksellisuus tai outous miellytti myös yli puolta haastatelluista.
Näissä vastauksissa vedottiin siihen, että kuva ei ole helposti tulkittavissa, tai se on jollain tavalla epänormatiivinen. Ymmärrän tämän siten, että haastateltavat pitävät siitä, että kuva esittää heidät moniulotteisina. Voisi myös sanoa, että kuvien queerit aspektit ovat näille haastateltaville mieluisia tai tärkeitä.
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”Samalla on kans vähän sellainen kryptinen et ei hirveen tarkasti ja helposti luokiteltavissa oleva.” (H5)
”Semmonen kuvana, että jättää tulkinnan varaa tai et se jättää aika avoimeksi asioita.” (H6)

Rohkeus tai itsevarmuus mainittiin puolessa vastauksista.
”Myös jotain sellaista päättäväisyyttä ja voimaa mitä mä tunnistan itsestäni.” (H2)
”Se näyttää tyytyväiseltä, itsevarmalta ja tyytyväiseltä.” (H8)
”Nään jotenkin yllättävän rohkeen tyypin.” (H10)

Näiden lisäksi lähes puolessa vastauksista pidettiin tärkeinä kuvan esteettisiä arvoja. Kuvan
”muoto miellytti kaikkein eniten” (H1) tai siinä on ”tosi kauniit värit ja se on vaan kuvana
hirveen kaunis” (H4). Paljaus mainittiin myös muutamassa vastauksessa, jolloin tärkeäksi
nousi esimerkiksi se, ettei peittele ruumistaan ja on kuvassa ”jotenkin niin auki” (H10). Muutama haastateltava nosti esiin liikkeen tai aktiivisuuden. Eräs haastateltavista oli esimerkiksi
halunnut ”olla jotenkin aktiivinen tai antaa aktiivisen kuvan eikä niinkään passiivisen” (H7).
Myös androgyyniys oli valintaperuste parissa vastauksessa. Kuva oli valittu, koska siinä ”on
vähän sellaista androgyyniyttä” (H12). Omakuvassa miellytti myös sen iloisuus. Kuva oli yhden vastaajan mielestä ”kevyt ja ilahduttava” (H9). Toisaalta myös melankolia oli yksi valintaperuste, koska se vastasi haastateltavan omaa kokemusta itsestään ja sukupuolestaan. Kuvassa oli osallistujan mukaan
”myös melankoliaa tai pettymystä tai jotain vaikeutta tai lannistuneisuutta minkä mä silleen tunnistan
ittessäni ja just silleen sukupuoli-identiteettiin liittyen.” (H6)
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Epämieluisat asiat kuvassa

Kaavio B. Epämieluisat asiat kuvassa

Haastateltavat eivät juurikaan halunneet tehdä muutoksia kuvaan, vaan suurin osa oli siihen
tyytyväinen sellaisenaan. Moni mainitsi sen myös olevan lempikuva itsestään. Kuvassa saattoi
silti olla joitain asioita, joista haastateltava ei pitänyt. Useimmiten nämä liittyivät omaan ruumiiseen, jota alettiin haastattelutilanteessa tarkastella kriittisesti. Muutamaa myös häiritsi jokin kuvan muodolliseen toteutukseen liittyvä aspekti, jota oli kuvaustilanteessa vaikea hallita,
kuten vaatteiden laskosten asettelu. Yksi vastaaja mainitsi myös, ettei pitänyt kuviin valitsemastani valkoisesta taustasta.
Lisäksi kolmasosa haastateltavista toi esiin sen, että heidän käsityksensä sukupuolesta
tai siitä miten sitä pitäisi esittää oli kuvausten jälkeen muuttunut, ja he saattaisivat siksi nyt
tehdä erilaisen kuvan. He miettisivät nyt vähemmän sukupuolinormeja ja heihin kohdistuvia
odotuksia. Tämä liittyi useimmiten muutokseen yleisessä suhtautumisessa sukupuolen presentaatioon, mutta yhdessä vastauksessa myös odotuksiin siitä, että kyseisessä muunsukupuolisuutta* käsittelevässä kuvasarjassa pitäisi esiintyä tietyllä tavalla.
”Nyt mä varmaan ajattelisin et […] ei tarvi viestii mitään asioita enemmän kuin toisii” (H1)
”Tuntuu et tosta ajasta mä oon ehkä vähän vapautunut siitä perinteisestä et mä luulen et se tulee muuttumaan, että pääsee niistä, omista sisäistetyistä normeista enemmän eroon […] tuntuu et mä oon saavuttanut enemmän sellaista rentoutta.” (H2)

Muutama osallistuja myös mainitsi, että vaikka on ottamaansa kuvaan tyytyväinen, saattaisi
nyt testata jotain muuta, esimerkiksi erilaista asentoa tai katsomista suoraan kameraan.

Kuvan viesti

Kaavio C. Kuvan viesti

Suurin osa haastateltavista sanoi, ettei osaa tai halua pohtia mikä kuvan viesti voisi olla ulkopuoliselle katsojalle, tai että he eivät kuvaustilanteessa miettineet mikä kuvan viesti olisi muille. Muutama sanoi, ettei kuvalla ollut lainkaan viestiä muille, tai että oli vaikea erottaa kuvan
viesti omasta kokemuksesta kuvaustilanteessa. Haastattelussa suurin osa pohtikin mitä kuva
heille itselleen viestii tai mikä sen merkitys on heille itselleen. Tärkein viesti on itsevarmuus,
joka nousi esiin yli puolessa vastauksista. Kuvan viesti itselle oli muutamassa tapauksessa
myös muisto tietystä vaiheesta omassa elämässä. Muita yksittäisiä mainittuja viestejä olivat
autonomia, väsymys ja häpeä. Muutamissa vastauksissa tuli esiin kontekstin tärkeys kuvan
viestiä tulkittaessa. Muunsukupuolisuutta* käsittelevän kuvasarjan kontekstissa kuvan viesti
selkeytyy.
”Kun näin sen koko sarjan minkä olit tehny, niin se myös viestii tosi paljon sitä, ettei oo mitään tiettyä
tyyppiä […] koska ei ihmisiä pystytä laittaa ulkonäön perusteella tiettyyn muottiin ja siit ulkonäöstä ei
voida sanoo mitään mitä se ihminen kokee sisältä.” (H3)

Yli puolessa vastauksista kuvan sanottiin viestivän itsevarmuudesta. Sitä perusteltiin sillä että
”ei halua jotenkin olla salassa tai jotenkin peitellä” (H10). Lisäksi yksi vastaajista pohti, että
kuva
”viestii jonkin sortin rohkeutta tai ryhdistäytymistä sen suhteen, et miten mä olen päättänyt representoida muunsukupuolisuuttani. Se on asia mihin mä oon selkeesti nykyään päättänyt ottaa kantaa” (H8).

Itsevarmuuden viestiin siis liittyi monessa tapauksessa myös jonkinlainen kantaaottavuus, esimerkin näyttäminen tai muunsukupuolisuuteen* liittyvien stereotypioiden purkaminen. Kuten
yksi osallistuja tiivisti, ”muunsukupuolinen ei oo kellekään vastuussa ulkonäöstään” (H7).
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Analyysi, osa 1 (kuvan merkitys ja viesti)
”Tää on ehkä ensimmäisii kuvia mitä on katsonut sellaisella lempeydellä mitä ei oo aiemmin ollut.”
(H1)

Aineiston perusteella kuvausmetodini on tuottanut sellaisen omakuvan, johon osallistujat ovat
tyytyväisiä. Tältä osin queer-utopiaan pyrkivä metodologia, jossa korostuu yhteistyö osallistujien kanssa sekä kuvaustilanteen toisintekeminen, on onnistunut. Kuvausmetodin tavoite oli
esittää muunsukupuoliset* kuten he haluavat tulla nähdyiksi. Vastausten perusteella tämä on
toteutunut. Poistamalla itseni kuvaustilanteesta halusin purkaa henkilökuvaukseen liittyvää
valta-asetelmaa. Itsemääräämisoikeus kuvaustilanteessa sekä oman näkyvyyden haltuunotto
mahdollistivat sellaisen visuaalisen representaation luomisen, joka vastaa osallistujan kuvaa
itsestään ja/tai on heille itselleen mieluisa. Yksi transrepresentaatioita koskeva normi on Halberstamin (2015) mukaan traagisuuden korostuminen (s.82). Aineistossa taas painottuvat representaatioiden positiiviset aspektit. Tämä näyttäytyy transnormatiivisuuden vastustamisena.
Kuvaustilannetta mahdollisena queer-utopiana käsittelen tarkemmin luvussa 4.3.
Mitkä siis ovat osallistujille mieluisimpia asioita näissä kuvissa? Yli puolet vastaajista
piti omakuvassaan monitulkintaisuudesta. Ymmärrän tämän lähinnä niin, että kuva ei ole yksiulotteinen stereotypia, vaan esittää kohteensa inhimillisen moniulotteisena. Kuva ikään kuin
tunnistaa kohteensa ihmisyyden. Aktiivisuuden mainitseminen puhuu stereotyyppisen vähemmistörepresentaation vastustamisen puolesta. Yksi osallistuja kommentoikin, että vähemmistöt esitetään usein passiivisina, ja hän oli halunnut purkaa tätä stereotypiaa. Goffmanin (1979)
mukaan kuvissa nimenomaan valta-asemassa olevat esitetään aktiivisemmassa roolissa. Yksi
omakuvametodin tavoitteista olikin, että kuvan katse ei olisi esineellistävä (objectifying).
Toisaalta monitulkintaisuus saattoi joissain vastauksissa tarkoittaa outoutta tai epänormatiivisuutta, jolloin voisi sanoa, että kuvan queerit ominaisuudet olivat näiden osallistujien mieleen.
Myöhemmin sukupuolen näkymistä käsiteltäessä käy ilmi, että joissain tapauksissa pyritään
nimenomaan monitulkintaiseen sukupuolen representaatioon. Näitä tulkintoja yhdistää kriittinen suhde vallitseviin normeihin sekä representaatioiden toisintekeminen.
Puolessa vastauksista mainittiin, että mieluisinta kuvassa on rohkeus. Ymmärrän tämän liittyvän myös kuvan viestiksi nimettyyn itsevarmuuden teemaan. Ne ovat osittain päällekkäiset myös vastausten muotoiluissa. Tarkastelen niitä suhteessa näkyvyyden politiikkaan.
Silloin ne viittaisivat siihen, että on rohkeasti/itsevarmasti epänormatiivinen suhteessa binääriseen sukupuolinormiin ja/tai muunsukupuolisuuden* normiin ja tuo sen näkyviin. Osallistu-
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ja on ottanut haltuun oman representaationsa ja on siitä ylpeä. Tätä näkökulmaa tukee myös
se, että itsevarmuuteen liittyi joissain tapauksissa päätös ottaa kantaa. Kuvan viestiksi luettiin
myös muunsukupuolisuuden* normien purkaminen silloin kun kuva on teossarjan kontekstissa. Kuvista tulee vaikuttamisen väline. Representaatio on (toisenlaista) todellisuutta tuottava
(Dyer, 2002, s.3). Rohkeuden ja itsevarmuuden mainitsemiseen saattaa liittyä myös itsensä
hyväksymisen, voimautumisen ja oman arvon tuntemisen teemoja, joiden tarkempi analyysi
rajautuu tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Lisäksi tähän voi liittyä myös se, että on rohkeasti/
itsevarmasti osallistunut projektiin ylipäätään.
Näiden pääteemojen lisäksi on oleellista huomioida, ettei aineistosta nouse yhtä yhteistä asiaa, joka olisi mieluisin kaikille osallistujille. Tämä on tärkeä tieto valokuvaajille ja
alleviivaa kuvattavan kuuntelemisen tärkeyttä henkilökuvauksessa. Siten voi pyrkiä välttämään yksilön tai tietyn ihmisryhmän esittämistä stereotyyppisesti. Myös esimerkiksi negatiivisten tunteiden välittyminen voi olla kuvattavalle merkityksellistä.
Aineistosta kävi myös ilmi, että joidenkin haastateltavien suhde sukupuolinormeihin
on muuttunut sen puolen vuoden aikana, joka oli kuvausten ja haastattelun välillä. Tämä muutos vaikuttaisi mahdollisesti uuden kuvan muotoutumiseen tässä ja nyt. Tämä muuttuva suhde
sukupuolittuneisiin merkityksiin tuli myös esiin, kun keskustelimme sukupuolen näkymisestä.
Käsittelen sitä siksi vasta seuraavassa luvussa samoin kuin vastaajien suhdetta omaan ruumiiseensa, joka nousee esiin myös liittyen sukupuolittuneeseen ulkonäköön.
Useat haastateltavat toivat esiin sen, että kuvan viesti eli representaatioiden tulkinta ei
ole yksiselitteistä26. Kuvan tulkinta on irrallinen tekijän intentiosta (Dyer, 2002, s.2). Tulkinta
riippuu myös katsojasta ja kontekstista, sitä rajoittavat katsojan ymmärtämät merkit (ks. esim.
Tagg, 1993, s.21). Siksi viestin pohtiminen katsojan näkökulmasta oli vaikeaa tai siihen ei haluttu ryhtyä. Toisaalta sillä ei juurikaan ollut merkitystä osallistujille. Henkilökohtainen merkitys ja viesti olivat tärkeämpiä. Ristiriita ulkopuolisen tulkinnan ja oman kokemuksen välillä
tulee esiin selvemmin, kun aiheena on sukupuolen näkyminen, jota käsittelen seuraavaksi.

26 Tämän teoskokonaisuuden kohdalla myös minun panokseni taiteilijana vaikuttaa ratkaisevasti tulkinnan
kysymyksiin. Haenko tai saanko näyttelyaikoja ja minkälaisista tiloista/gallerioista? Minkälaisen kontekstin
luon esimerkiksi näyttelytekstillä? Kuvat eivät edistä muunsukupuolisuuden* näkyvyyttä elleivät ne ole esillä.
Nämä kysymykset jäävät kuitenkin tämän tutkimuksen ulkopuolelle, ja kuville oletetaan ainoastaan anonyymi
katsoja.
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4.2 Epäselvästi näkyvä sukupuoli
Tämä luku etsii vastauksia siihen, miten sukupuoli näkyy. Kuten yksi vastaajista muotoili,
”mähän käännän sitä [sukupuolta] joka päivä arjessa visuaaliselle kielelle” (H4). Tässä luvussa käsittelen vastauksia kysymykseen ”näkyykö sukupuolesi mielestäsi kuvassa ja jos, niin
miten?” Ensin käyn läpi vastaukset siihen, näkyykö sukupuoli vai ei ja sen jälkeen perustelut,
miten tai miksi näin on. Vastauksissa nousee esiin välineitä, jotka ovat ne sukupuolen näkyväksi tekevät merkit, joita osallistujat erittelevät. Toisin sanoen ne ovat ne merkit, joilla sukupuolen representaatiot tulevat ymmärretyiksi/näkyviksi. Vastaajat käyttävät sukupuolittuneita
merkkejä erilaisin strategioin, joiden tavoitteet vaihtelevat. Nämä strategiat ovat siis ne tavat,
joilla sukupuolta rakennetaan ja/tai puretaan. Lisäksi vastauksissa nousi esiin haasteita, jotka
vaikuttavat sukupuolen näkyväksi tekemiseen. Lopun analyysiosassa tarkastelen aineistoa valitsemani teorian valossa. Tarkastelen etenkin aineiston suhdetta sukupuolinormeihin ja muunsukupuolisuuteen* liittyvään transnormatiivisuuteen.
Näkyykö sukupuoli kuvassa?

Kaavio D. Näkyykö sukupuoli kuvassa?

Siihen, näkyykö sukupuoli haastateltavien mielestä kuvassa jotenkin, ei ole yksiselitteistä vastausta. Lähes yhtä monta osallistujaa vastasi, että sukupuoli näkyy kuin että ei näy. Muutama
oli myös sitä mieltä, että jotkut voivat nähdä sukupuolen kuvassa, mutta eivät kaikki. Lähes
puolet toi esiin sen, että heidän mielestään kenenkään sukupuolta ei voi yksiselitteisesti nähdä
ruumiista tai ulkomuodosta, vaikka ulkonäön perusteella tehdäänkin paljon oletuksia sukupuolesta. Tämä aiheutti ristiriitaisia ajatuksia suhteessa oman sukupuolen näkymiseen. Monista tuntui, että sukupuoli saattoi yhtä aikaa olla sekä näkyvää että näkymätöntä.
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”No ei, mutta sitten tavallaan joo. Ei, koska sitä ei voi tietää ulkoapäin tai jostain ruumiillisista ominaisuuksista mut sitten tavallaan joo, koska tavallaan kuka tahansa voi olla mitä sukupuolta vaan mut jos
mä ajattelen ite. En mä tiedä, ei kai.” (H7)

Osa perusteli sukupuolen näkymistä sillä, että sukupuoli on osa heitä ja he näkyvät kuvassa.
Sukupuolen näkymiseen riittää, että itse näkyy kuvassa, tai on siinä ”itsensä näköinen”. Moni
ajatteli, ettei sukupuoli välttämättä ole asia, joka voidaan nähdä tai jota ainakaan kukaan ulkopuolinen voisi nähdä. Lisäksi jos vastaaja ei kokenut ”vahvasti mitään sukupuoli-identiteettiä”
oli hänen myös vaikea määritellä, onko sukupuoli ylipäätään ”joku asia, jota voi nähdä tai jos
sitä ei voi ees kokea.” (H11). Tärkeämpää haastateltaville on oma kokemus sukupuolesta kuin
että onko se mahdollisesti näkyvää muille.
”Eihän se välttämättä oo asia, joka näkyy et se on vaan kiinni siitä mitä mä ite ajattelen sen olevan eikä
sitä mitä joku muu jotenkin tulkitsee mun olevan.” (H1)

Vastauksissa pohdittiin myös sitä, että sukupuoli näkyy mahdollisesti vain niille, jotka osaavat
sitä lukea. Sukupuoli ei näy suoraan vaan ”vähän silleen rivien välistä” (H12). Toisin sanoen
sukupuoli on näkyvä niille, joilla on jonkinlainen käsitys muunsukupuolisuudesta* tai sukupuolen moninaisuudesta. Muunsukupuolisuuden* representaatioiden ymmärtäminen vaatii
näiden vastaajien mielestä tietoa muunsukupuolisuudesta* ja/tai binäärisistä sukupuolinormeista ja niiden rikkomiseen liittyvistä merkityksistä.
”Kyllä tosta tietyt ihmiset voi tajuta jotain, mutta tietyt ihmiset ei tajua.” (H10)
”Voi ehkä päätellä sitä sukupuolta, jos yhtään ymmärtää näitten asioiden päälle, mutta ei se siitä suoraan
näy. Riippuu ihan siitä kuka sitä kuvaa kattoo.” (H12)
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Välineet

Kaavio E. Välineet

Useimmat haastateltavat puhuivat siitä, että erilaiset feminiinisten ja maskuliinisten merkkien
yhdistelmät vaikuttavat siihen näkyykö heidän sukupuolensa kuvassa. Binääristen sukupuolinormien mukaisia sukupuolittuneita merkityksiä kuvaan tuovat vaatteet, poseeraus, hiukset,
tatuoinnit, värit, muodot sekä oma ruumis tai sen osat. Näistä kuvan sukupuolittuneista merkeistä puhuivat kaikki haastateltavat riippumatta siitä, onko sukupuoli heistä kuvassa näkyvä
vai ei. Lisäksi yksi haastateltava puhui myös sellaisista yksittäisistä merkeistä kuvassa, jotka
liittyvät nimenomaan muunsukupuolisuuteen*, mutta hän ei uskonut niiden olevan näkyviä
kuin ainoastaan sellaiselle katsojalle, joka valmiiksi osaa tunnistaa ne.
Vaatteilla, niiden väreillä ja muodoilla, sekä hiuksilla pystyy haastateltavien mukaan
viestimään sukupuolittuneita asioita, ja kuten yksi osallistuja sanoi ”mun sukupuoli näkyy ensisijaisesti mun vaatteissa” ja ”kunnolla vain silloin, jos mulla on paljon vaatetta päällä ja pystyn niillä viestimään asioita” (H4). Toinen vastaaja kertoi, että miettii ”et miten mä haluan kuvastaa itseäni tai sukupuoltani aika lailla aina kun mä pukeudun” (H5). Lisäksi tatuoinnit
mainittiin tapana ottaa haltuun ruumista tai keinona viestiä sukupuoleen liittyviä merkityksiä.
Myös poseerausten sukupuolittuneet merkitykset huomioitiin useassa vastauksessa ja
niitä eriteltiin kuvassa. Nämä poseerauksille annetut merkitykset vastaavat Goffmanin (1979)
sukupuolittuneiden poseerausten luokittelua. Yksi vastaaja sanoi, että hänen ilmeensä ja asentonsa on ”semmosia mitä ehkä tyypillisemmin näkis jossain miehistä otetuissa mainoskuvissa” (H2). Poseeraukset toimivat itseilmaisun välineenä, kuten eräs vastaaja kuvailee: ”pystyn
myös tavallaan tietyillä opituilla ja toistetuilla poseerauksilla ilmentämään itteeni vapaammin” (H3).
Oman ruumiin vaikutuksesta sukupuolen näkymiseen puhui lähes puolet haastatelluista. Ruumis saattaa olla este sukupuolen näkymiselle sellaisena kuin sen haluaisi näkyvän.
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Tämä saattaa olla yksi mutta ei ainoa mahdollinen syy siihen miksi oma ruumis on myös
muutamissa vastauksissa asia, josta kuvassa ei pidetä (ks. luku 4.1). Yhden vastaajan mukaan
ruumiin sukupuolittuneiden ominaisuuksien takia esimerkiksi ”täydellinen genderfluid vapaus
ei oo mahdollista” (H2). Ruumis saattoi myös tuntua vieraalta ja aiheuttaa ”leijuva pää”-olon
(H4), kuten toinen haastateltava kuvailee. Osa vastaajista haluaa häivyttää tai peitellä ruumiin
sukupuolittuneita ominaisuuksia. Tämä näyttäytyy eräänlaisena sukupuolineutraaliuden tavoitteluna. Toisaalta osassa vastauksista nimenomaan ruumiin sukupuolittuneiden ominaisuuksien näkyminen tai korostuminen saattoi olla tarkoituksellista tai asia, josta erityisesti pidettiin kuvassa. Tämän tulkitsen androgyynin muunsukupuolisuuden* normin vastustamisena.
Ruumis saattoi aiheuttaa turhautumista haastateltaville, koska ulkopuoliset kyseenalaistavat vastaajan muunsukupuolisuuden* sen ulkomuodon perusteella. Yksi haastateltavista
pohtii, että ” ympäristö kaipaa sellaista selkeempää muunsukupuolisuutta” (H11), eikä ollut
siksi varma tekikö omia valintojaan kuvassa oikeista syistä, vai vastatakseen ympäristön odotuksiin siitä miltä muunsukupuolisen* pitäisi näyttää.
Strategiat ja tavoitteet

Kaavio F. Strategiat ja tavoitteet

Kaikki haastateltavat toivat esiin edellä mainittuja kuvassa olevia sukupuolittuneita merkkejä,
mutta heidän suhteensa niihin sekä tavat käyttää niitä vaihtelevat. Olen yhdistänyt nämä strategiat ja tavoitteet yhteen osioon ja kaavioon, sillä ne ovat suurimmilta osin limittäiset. Yhdistelevässä strategiassa nimetään sekä maskuliinisia että feminiinisiä merkkejä. Niiden
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tasapainoinen yhdistelmä luo uuden omaan sukupuoleen sopivan kasautuneen merkityksen.
Osa haluaa vältellä vahvasti sukupuolittuneita merkkejä ja pyrkii näin luomaan neutraalin
vaikutelman. Yli puolet sanoi, että heillä sukupuolen presentaatio on muuttuva, joko siten että
he käyttävät ajoittain enemmän maskuliinisia ja ajoittain enemmän feminiinisiä merkkejä.
Aina ei siis välttämättä haeta niiden ”tasapainoista” yhdistelmää. Joillain muutos on tapahtunut esimerkiksi kohti rennompaa suhdetta sukupuolittuneisiin merkkeihin. Muutama haastateltava sanoi suhtautuvansa nykyään hyvin välinpitämättömästi tällaisten strategioiden
käyttöön, vaikka erittelikin sukupuolittuneita elementtejä kuvasta. Heille ”joltain näyttämisellä” ei ole enää merkitystä. Lisäksi pyrkimyksestä rikkoa stereotypioita puhui ja monitulkintaisuutta tavoitteli muutama vastaaja.
Feminiinisten ja maskuliinisten merkkien yhdisteleminen toimii kuvassa monissa tapauksissa siten, että ruumiin sukupuolittuneita ominaisuuksia ikään kuin pyritään tasapainottamaan esimerkiksi vaatetuksella. Vastauksissa muun muassa eritellään maskuliinisiksi koettuja ruumiin osia ja niiden yhdistelemistä feminiiniseksi koettuun vaatteeseen tai väriin. Aina
yhdistely ei välttämättä liity omaan ruumiiseen vaan on ”sellasta sukupuolittuneilla asioilla
leikittelyä” (H5), jolloin vastaaja saattoi puhua ainoastaan vaatteiden ja poseerausten yhdistelmistä. Tällä feminiinisten ja maskuliinisten merkkien yhdistelyllä saatetaan pyrkiä vaikutelmaan, joka on maskuliininen, feminiininen tai ”vähän sekä-että” (H5). Muutamassa vastauksessa tulee esiin myös se, että kuvan monitulkintaisuus (ks. luku 4.1) on tavoite myös
sukupuolen tulkinnan kannalta.
Neutraalia tai androgyynia vaikutelmaa tavoittelevat välttelevät useimmiten vahvasti
sukupuolittuneita merkkejä, jolloin kuvaan ei esimerkiksi valittu vaatetukseksi ”kesämekkoa
tai pukua” (H12). Lisäksi esimerkiksi vaatteiden värittömyys tai harmaus sekä sukupuolittumaton ruumiin muoto ovat kuvassa neutraalin vaikutelman antavia elementtejä.
Yli puolet vastaajista kertoi, että oma sukupuolen presentaatio vaihtelee eri aikoina, tai
on muutoksessa kohti jotain erilaista. Siksi omakuva näyttää vain yhdenlaisen sukupuolen näkymisen tavan.
”Välillä myös tykkään ottaa haltuun feminiinistä roolia, joka sit kuitenkin on jotenkin performatiivisempaa kuin se oma pääosan ajasta päällä oleva maskuliininen kokemus.” (H4)

Kokemuksen muuttuminen saattoi tapahtua myös kohti rennompaa suhtautumista sukupuolinormeihin, jolloin arveltiin, että myöhemmin ei tarvitsisi enää kiinnittää niin paljoa huomiota
niihin binäärisesti sukupuolittuneisiin ominaisuuksiin, joita kuvasta nyt eriteltiin.
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”Mä luulen et se tulee muuttumaan, että pääsee niistä, omista sisäistetyistä normeista enemmän eroon ja
tiedostaa ne jotenkin helpommin ja vahvemmin ja kyl mä myös uskon et jossain vaiheessa siihen ei
enää kiinnitä niin paljon huomiota.” (H2)

Muutamalle vastaajalle on muodostunut välinpitämätön suhtautuminen sukupuolittuneisiin
merkkeihin kuvausten jälkeen, eivätkä he halua enää ”laskee sellasia asioita” (H6) esimerkiksi
pukeutuessaan tai tavoitella jotain tiettyä ulkonäköä pelkästään sukupuolensa takia. Lisäksi
stereotypioiden rikkominen on yksi tavoitteista, kuten eräs vastaajista kuvaa normikriittistä
strategiaansa: ”mä pyrin rikkomaan niitä normeja normien avulla” (H2).
Haasteet

Kaavio G. Haasteet

Monissa haastattelussa tuli esiin haasteita, joita vastaajat kokevat suhteessa sukupuolen itserepresentaatioon. Useassa vastauksessa nousevat esiin muunsukupuolisuuden* normit eli muunsukupuolisuuteen* liittyvä transnormatiivisuus, johon suhtaudutaan pääosin kriittisesti. Muutamassa vastauksessa mainittiin myös opitut sukupuoliroolit ja omaa suhdetta niihin
pohdittiin.
Opitut sukupuoliroolit ovat asia, joista jotkut osallistujat yrittävät opetella pois, mikä
koetaan pääsääntöisesti vaikeana, sillä niihin on kasvettu ja ne on sisäistetty. Opitut sukupuolinormit myös vaikuttavat siihen, että on ”kasvanut siihen ajatteluun, että tää viestii joko naiseutta tai mieheyttä” (H9) kuten eräs osallistuja muotoilee. Silloin mikään ei viesti muunsukupuolisuutta* kuten saman osallistujan vastauksesta käy ilmi: ”se [muunsukupuolisuus*] on
omas päässä jotain mikä ei viesti yhtään mitään tai semmosta mitä ei oo olemassa” (H9). Binääriset sukupuolinormit siis ikään kuin täyttävät kaikki merkitykset, jolloin ei jää tilaa omalle muunsukupuolisuudelle*.
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”Se opittu sukupuoli on niin täynnä kaikkea mihin ite ei mahdu tai et että se on jotenkin niin varastettu
ja täytetty kaikilla signaaleilla et sit pitää ite työskennellä paljon et rikkoo ne ajatukset ja saa itsensä
sopimaan myös sinne sukupuolikentälle.” (H9)

Toisaalta myös muunsukupuolisuuteen* liittyvä transnormatiivisuus nousi esiin useassa haastattelussa. Se on asia, joka rajoittaa vastaajien elämää, koska odotus siitä että muunsukupuolisten* pitäisi näyttää joltain tietyltä, koetaan vahvana ulkopuolelta tulevana vaatimuksena,
kuten yksi osallistuja kuvailee: ”ympäristö kaipaa sellaista selkeempää muunsukupuolisuutta”
(H11). Muunsukupuolisuuteen* liittyvä transnormatiivisuus oli myös ollut esteenä sille, että
vastaajan uskotaan olevan muunsukupuolinen*.
”Ihmiset jotenkin vaatii, että jos sä haluat, että sut nähdään näin niin sun pitää tehdä sitä ja tätä ja tuota
ja nyt sä näytät naiselta ja piste.” (H10)

Muutama haastateltava nimeää selkeitä piirteitä, joita liittyy heidän mielestään muunsukupuolisuuden* normeihin. Yksi osallistuja kritisoi muunsukupuolisuuden* representaatioita, joissa
on hänen mukaansa ainoastaan kaksi kategoriaa.
”Muunsukupuolisuuteen liittyy sellanen jotenkin oma tietty estetiikkansa … silleen että non-binary,
muunsukupuolisuus ja agender niin on silleen kaks vaihtoehtoista estetiikkaa. Et joko androgyyni minimalismi tai sitten tosi värikäs ja tosi paljon kaikkea ja sit usein miten muunsukupuolisuus on jotenkin
jompaakumpaa.” (H6)

Samantyyppisiä piirteitä luetteli toinenkin vastaaja.
”Sit se kuvasto on tosi sellaista yksipuolista just androgyynejä naisia [painotus sanalla ’naisia’] ja sit ne
esitetään muunsukupuolisina ja et pitäis olla androgyyni tai sit pitäis olla vihreet hiukset tai paljon lävistyksii.” (H9)

Nämä muunsukupuolisuuden* normatiiviset representaatiot vaikuttavat vastaajien mukaan
siihen, ettei minkään muunlaista muunsukupuolisuutta* tunnisteta. Tämä aiheutti yhdelle
osallistujalle sen, että ei ”oo sellaista olemisen rauhaa edustaa sukupuoltaan tai olla pelkästään
itsensä jossain sukupuolessa” (H9). Lisäksi tämä muunsukupuolisuuteen* liittyvä transnormatiivisuus aiheuttaa sen, että tietynnäköisille ihmisille on helpompaa olla tunnistettavissa
muunsukupuolisiksi*. Ainakin yhdessä vastauksessa ahtaat muunsukupuolisuuden* normit
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myös vaikuttivat siihen, ettei vastaaja halua identifioitua muunsukupuoliseksi*, koska se on
vain uusi rajoittava ”laatikko”.
”Tuntuu et pitäis valita muunsukupuolisuus-estetiikka ittelleen että sit muut ihmiset tietää että on muunsukupuolinen […] et kun on jotenkin yrittänyt aina pakottaa itseään johonkin boksiin niin sit muunsukupuolisuus tuntuu myös sellaselta et se on nyt muotoutunut tietynlaiseksi laatikoks ja sit mä en haluu
olla siinä.” (H6)

Muutama haastateltava myös painotti sitä, että omat vastaukset eivät edusta kaikkien muunsukupuolisten* kokemuksia. Näin he huomioivat muunsukupuolisuuden* sisäisen moninaisuuden. Lisäksi mainittiin, että kaikki esimerkiksi pukeutumiseen liittyvät valinnat eivät liity pelkästään sukupuoleen vaan myös muihin kiinnostuksen kohteisiin.
Analyysi, osa 2 (näkyykö sukupuoli kuvassa?)
Haastatteluissa puhuttiin sukupuolen näkymisestä yksittäisessä kuvassa, mutta moni vastaaja
puhui sukupuolen presentaatiostaan myös yleisellä tasolla. Vaikka virikehaastattelussa materiaalina oli yksittäinen valokuvastudiossa tapahtunut performanssi, kietoutui se vastauksissa
osaksi sukupuolen rakentumisen ja/tai purkamisen jatkumoa. Se ei siis ollut irrallinen sukupuolen kokemuksesta tai presentaatiosta kuvaustilanteen ulkopuolella. Tämä tukee tulkintaa
kuvista ja performansseista ikään kuin pysäytyskuvina sukupuolen performatiivisuuden jatkumossa, kuten Rossi (2015) esittää (s. 44–45).
Aineiston perusteella osallistujat ovat hyvin tietoisia sukupuolen performatiivisesta
luonteesta (Butler, 2006), sillä he pohtivat analyyttisesti sukupuolittuneiden merkkien käyttöä
sekä kuvassa että arjessaan. Useimmat haastateltavat ilmaisevat muunsukupuolisuuttaan*
hyödyntämällä binäärisesti sukupuolittuneita merkkejä joko yhdistelemällä tai välttelemällä
niitä. Tämän ymmärrän tietynlaisena aktiivisena muunsukupuolisuuden* tekemisenä (Butler,
2006, s.235). Samaan aikaan vastauksissa ilmenee myös kriittisyyttä muunsukupuolisuuden*
normeja kohtaan. Tämä vastahakoisuus näyttäytyy muunsukupuolisuuteen* liittyvän transnormatiivisuuden purkamisena ja pyrkimyksenä muunsukupuolisuuden* uudelleenmäärittelyyn.
Muunsukupuolisuuden* rakentaminen ja sen normien purkaminen vaikutti aineiston
perusteella melko tietoiselta toiminnalta. Butlerin (2004) mukaan sukupuolen performatiiviseen luonteeseen kuuluu kuitenkin myös se, että sitä tehdään osittain myös tahattomasti (s.1).
Tekeekö jatkuva törmääminen binääriseen sukupuolinormiin sukupuolen performatiivisen
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luonteen näkyvämmäksi muunsukupuolisille*? Muñoz (2009) kirjoittaa Blochia mukaillen,
että jos emme ole vielä menneet esteiden yli, emme voi tunnistaa niitä esteiksi (s. 37). Ehkä
muunsukupuolisten* positio, Halberstamin (2011) muotoilua käyttäen, ”epäonnistuneina”
suhteessa vallitseviin normeihin, on vaatinut binääristen sukupuolinormien asettamien esteiden ylittämistä ja ne myös siksi tunnistetaan (ks. myös Butler 2004, s.3).
Haastateltavat suhtautuvat pääsääntöisesti kriittisesti binäärisiin sukupuolinormeihin ja
cisnormatiivisuuteen, sillä ne usein estävät sen, että heidät tunnistetaan muunsukupuolisiksi*.
Tosin binäärisiä sukupuolinormeja esimerkiksi vaatetuksessa käytetään myös joissain tapauksissa hyödyksi siten että niiden queerittäminen luo uusia muunsukupuolisuuteen* viittaavia
merkityksiä. Nämä molemmat teemat nousevat esiin myös aiemmassa tutkimuksessa (vrt.
Cosgrove, 2021, s. 88, 93). Binäärisesti sukupuolittuneet merkit ovat siis yleisesti tunnistettuja, ja ne toimivat myös viestinnän välineenä. Monilla suhde sukupuolinormeihin on muutoksessa tai sukupuolen presentaatio saattaa muuttua päivä- tai tilannekohtaisesti (vrt. Darwin,
2017, s. 9–12). Aineiston perusteella osallistujat eivät siis tavoittele jotain tietynlaista normatiivista muunsukupuolisuuden* presentaatiota. Tästä voikin päätellä, että ei ole yhtä tapaa olla
muunsukupuolinen* tai näyttää muunsukupuoliselta*.
Moni haastateltava kuitenkin kokee ulkoapäin tulevaa painetta ”näyttää muunsukupuoliselta”. Muunsukupuolisuuteen* liittyvää transnormatiivisuutta siis vahditaan ulkopuolisten taholta, kuten aiemmassa tutkimuksessa käy ilmi (vrt. Cosgrove, 2021, s.89). Esiin nousi
esimerkiksi kokemuksia, joissa haastateltavan ei ollut uskottu olevan muunsukupuolinen* hänen ulkonäkönsä takia. Tämä kertoo siitä, että sekä cisnormatiivisuutta että muunsukupuolisuuteen* liittyvää transnormatiivisuutta valvotaan ja niiden rikkomisesta rangaistaan (vrt.
esim. Butler, 2004, 40–55). Tästä syystä sellaiset tilanteet, joissa kukaan ei kyseenalaistanut
vastaajan identiteettiä nousevat tärkeiksi (ks. luku 4.3). Niissä ei tarvitse miettiä omaa sukupuolen ilmaisuaan niin paljoa. Muunsukupuolisuuteen* liittyvä transnormatiivisuus näyttäytyykin useammin ulkopuolelta tulevana vaatimuksena kuin osallistujien omana tavoitteena tai
vaatimuksena muunsukupuolisuudelle*. Usea haastateltava sanoikin, että muunsukupuolisuus* voi näyttää miltä tahansa, mutta kaikkia sen presentaatioita ei välttämättä tunnisteta.
Vastaajien mukaan etenkin tieto muunsukupuolisuudesta* auttaa tekemään sen
näkyväksi ja ymmärrettäväksi muille ihmisille. Jos kuvan katsoja ei tunne muunsukupuolisuuteen* liitettyjä normeja, hän ei myöskään pysty näkemään muunsukupuolisuutta* kuvassa.
Tämän vaatimuksen tiedostaminen aiheuttaa kuitenkin ristiriidan, koska muunsukupuolisuuden* normeihin ei haluta aina sitoutua, jolloin muunsukupuolisuuden* tunnistaminen ei aina
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toteudu. Jos ei ole olemassa mitään yhtä tapaa näyttää muunsukupuoliselta* silloin katsoja ei
voi koskaan luottaa näkemäänsä vaan hänen on tiedettävä kuka kuvassa on. Silloin sukupuoli
tulee näkyviin vasta kun tieto sukupuolesta on olemassa. Toisin sanoen silloin muunsukupuolisuuden* tunnistaminen vaatii kaapista tulemisen, kuten aiempi tutkimuskin osoittaa (vrt.
Darwin s. 12–13). Tämän teossarjan kohdalla tuo tieto tulee katsojalle asiayhteydestä, jolloin
sukupuolesta ikään kuin tulee näkyvä riippumatta siitä miltä se yksittäisessä kuvassa näyttää.
Näin katsoja myös näkee uusia muunsukupuolisuuden* representaatioita, jotka mahdollisesti
jatkossa vaikuttavat muunsukupuolisuuden* tunnistamiseen tai cisnormatiivisten käsitysten
purkamiseen. Valokuvat voivat siis ainakin tällä tavoin ja tässä kontekstissa raivata
muun-aluetta binääristen sukupuolinormien ulkopuolelle.
Aineistossa useimmiten nimetty muunsukupuolisuuden* normi ja tunnistamisen kriteeri on sukupuolineutraalin tai androgyynin ulkomuodon vaatimus (vrt. Rajunov & Duane,
2019, s. xxv). Se tuntuu monesta vastaajasta liian ahtaalta, ja siihen suhtaudutaankin usein
kriittisesti. Tätä normia myös rikotaan kuvissa esimerkiksi käyttämällä selkeästi sukupuolittuneita merkkejä, sen sijaan että pyrittäisiin häivyttämään ne esimerkiksi ruumiista tai vaatetuksesta. Toisaalta monille nimenomaan androgyyni tai sukupuolineutraali presentaatio on tavoiteltavaa ja sukupuolittuneita merkkejä käytettiin tai välteltiin jotta tämä toteutuisi.
Aiemmassa tutkimuksessa muunsukupuolisuuteen* liittyviksi normeiksi on nimetty
androgyynisyyden lisäksi valkoisuus, keskiluokkaisuus, korkea koulutustaso, maskuliinisuus
ja vammattomuus (Bergman & Barker, 2017, s. 38; ks. myös Rajunov & Duane, 2019, s. xxi).
Lisäksi muunsukupuolisuuteen* liittyy käsitys, että se olisi ohimenevä vaihe tai että kaikki
muunsukupuoliset* olisivat syntymässä binäärisen sukupuolinormin mukaisesti naisiksi määriteltyjä (Cosgrove, 2021, s. 86; Rajunov & Duane, 2019, s. xxv). Aineistossa yksittäisissä
vastauksissa nousee esiin vain valkoisuus, maskuliinisuus ja oletus syntymässä määritellystä
binäärisen sukupuolinormin mukaisesta naiseudesta. Valkoisuus nousee esiin, kun osallistuja
pohtii pyrkimystään purkaa muunsukupuolisuuteen* liitettyjä stereotypioita, mutta huomioi,
ettei oma valkoisuus riko normia. Pyrkimys maskuliinisuuteen näkyy siinä, että muutama vastaaja harmittelee sitä, että nimenomaan feminiiniset ruumiin ominaisuudet ovat estäneet
muunsukupuolisuuden* tunnistamisen tai näyttämisen ”genderfluidilta”. Syntymässä määritelty sukupuoli taas on asia, joka yhden haastateltavan mukaan hallitsee muunsukupuolisuuden*
representaatioissa. Yksi syy siihen, miksi aiemmassa tutkimuksessa esiin tulleet muunsukupuolisuuden* normit eivät (androgyynisyyden lisäksi) nouse aineistossa useammin esille voi
olla se, etteivät ne ole tutkimukseen osallistujia itseään rajoittavia normeja. Tätä en kuiten-
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kaan voi analysoida kattavasti, sillä en kerännyt näitä seikkoja koskevia taustatietoja.
Aineistosta ilmenee kuitenkin kaksi muunsukupuolisuuden* normatiivista representaatiota, joita ei täysin vastaavina esiinny aiemmassa muunsukupuolisuuden* tutkimuksessa.
Nämä ovat muunsukupuolisuuden* representaatio joko androgyyninä/neutraalina tai värikkäänä/räiskyvänä. Neutraali/androgyyni representaatio tuntuu vastaavan sitä ilmaisua, johon
myös unisex-vaatemallistot ja niin sanonut sukupuolettomat vaatteet pyrkivät (ks. esim. Paoletti, 2015, 6; Halliday, 2020, s.155). Tämä representaatio on näennäisen neutraali, mutta
tukeutuu maskuliiniseen normiin ja on ennemminkin selkeiden feminiinisten merkkien poissaoloa. Toinen esiin nostettu värikäs/räiskyvä muunsukupuolisuuden* normi on vaikeampi
paikantaa. Se ei myöskään tule esiin aiemmassa tutkimuksessa. Ehdotan, että se voisi liittyä
ylenpalttiseen (gender)queeriin pukeutumiseen kuten Plastic Ponylla (Kaakkola, 2015) tai L.
Bowerilla (Bancroft, 2012, s. 71). Siihen liittyy ruumiin ”yliluonnollistaminen” tai queerittäminen sekä aineiston perusteella lisäksi ruumiin haltuun ottaminen tatuoinnein ja lävistyksin.
Tällainen sukupuolen presentaatio korostaa sukupuolen performatiivista luonnetta. Kiinnostavasti nämä kaksi muunsukupuolisuuden* normia tuntuvat myös toimivan toisilleen vastakkaisina. Toinen on ikään kuin riisuttu merkityksistä, kun taas toinen on merkityksiltään ylenpalttisen kasautunut.
Aineistossa muunsukupuolisuus* määrittyy monissa tapauksissa ennemminkin sen
mukaan mitä se ei ole kuin mitä se on (vrt. Dembroff, 2020). Tämä näkyy vastaajien kriittisenä suhtautumisena sekä binäärisiin sukupuolinormeihin että muunsukupuolisuuden* normeihin. Etenkin binääriset sukupuolinormit vaikuttaisivat olevan jotain, johon ei voi olla ottamatta kantaa (ks. esim. Hollander, 2013, s. 7). Ymmärrän tämän queer-utopistisena muutokseen
tähtäävänä toimintana, joka on sekä nykyhetken kritiikkiä että queer-utopistisen muun-alueen
raivaamista. Se ei kuitenkaan kaikkien osallistujien mielestä ole johtanut toivottuun tulokseen.
Sillä kuten De Lauretis (2004) toteaa, myös sukupuolen representaatioiden purkaminen tai
niistä irtisanoutuminen rakentaa sukupuolta (s.38–39). Ymmärrän muunsukupuolisuuden*
normien muodostumisen tällaisena prosessina, jossa irtisanoutuminen binäärisistä sukupuolinormeista myös rakentaa uusia muunsukupuolisuuden* normeja. Näiden uusien normien
vuoksi osa haastateltavista ei halua käyttää muunsukupuolisuus* -termiä lainkaan. Muunsukupuolisuus* ei olekaan utopistista vapautta binäärisistä sukupuolinormeista vaan ainoastaan
erilainen positio niihin nähden. Tästä syystä myös sukupuolesta konseptina halutaan joissain
vastauksissa eroon kokonaan.
Usea haastateltava puhui ristiriitaisesta ruumissuhteestaan, mutta vain muutama
käyttää vastauksissaan lääketieteellisiä termejä (kehodysforia, mastektomia) puhuessaan
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ruumiistaan tai sukupuolestaan. Kukaan ei myöskään maininnut transsukupuolisuuden medikaalista mallia transnormatiivisuuden ylläpitäjänä, vaikka sen merkitys aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa korostuukin (ks. esim. Johnson, 2015a). Tämä viittaisi siihen, että taiteen kontekstissa tehdystä omakuvasta tai sen äärellä on mahdollista puhua muunsukupuolisuudesta*
ilman medikalisoivaa katsetta. Onkin houkutus väittää, että tämä haastattelumetodi osoittautui
tässä suhteessa utopistiseksi. Tiedossani ei kuitenkaan ole sitä, onko osallistujilla ollut tai parhaillaan menossa sukupuolen korjausprosessi vai ei, tai mikä on heidän suhteensa transsukupuolisuuden medikaaliseen malliin. Siksi suhtaudun tähän tutkimustulokseen varauksella.
Tämä seikka kuitenkin hieman horjuttaa transsukupuolisuuden medikaalisen mallin merkitystä muunsukupuolisuutta* koskevan transnormatiivisuuden ylläpitäjänä.
Ainoastaan yksi haastateltava toi esiin sukupuoleen liittyviä psykologisia ominaisuuksia, kun hän viittasi vakavaan ilmeeseensä maskuliinisena. Muuten vastaukset koskettivat lähinnä visuaalista sukupuolen representaatiota. Tämä todennäköisesti johtuu kysymyksenasettelussa, jossa keskiössä on nimenomaan sukupuolen näkyminen.
Butler (2002) nimeää normikriittisyyden tärkeäksi feministisen vastarinnan välineeksi.
Normien tiedostaminen myös mahdollistaa toisin tekemisen. Osallistujat ovat normikriittisiä
suhteessa sekä binäärisiin sukupuolinormeihin että muunsukupuolisuuteen* liittyvään transnormatiivisuuteen. He pyrkivät ”rikkomaan niitä normeja normien avulla” (H2), kuten yksi
vastaaja muotoilee. Väitänkin että omakuvissaan osallistujat harjoittavat feminististä normikriitiikkiä, ja se mahdollistaa sukupuolen toisin tekemisen. Muñozin (2009) queer-utopioiden
teorian näkökulmasta tämä nykyhetken (normi)kritiikki näyttäytyy utopistisena toimintana,
joka avaa näkymiä cisnormatiivisuuden ulkopuolelle (s. 35). Seuraavassa luvussa selviää tarkemmin toteutuiko queer-utopia kuvaustilanteessa. Entä onko osallistujien kriittisen toisintekemisen tavoitteena kurkottaa kohti queer-utopistista tulevaisuutta?
4.3 Tarve tulla nähdyksi – kuvaustilanne ja osallistumismotiivit
Lopuksi tarkastelen haastateltavien kokemuksia kuvaustilanteesta sekä heidän osallistumismotiivejaan. Tavoitteenani oli tehdä kuvaustilanteesta mahdollisimman helppo ja mukava kuvattaville. Kuvausmetodin tarkoitus oli antaa osallistujille mahdollisimman suuri itsemääräämisoikeus ja tavoitella ikään kuin queer-utopistista tilaa, jossa muunsukupuolisuus*
tunnistetaan ehdoitta. Onnistuiko se? Osallistumismotiivit taas kertovat siitä, mikä on valokuvaprojektiin osallistumisen merkitys. Mitä osallistumisella tavoiteltiin? Esittelen ensin
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haastatteluissa esiin nousseet teemat ja yhteenvedossa pohdin tarkemmin queer-utopian onnistumista ja merkitystä.
Kuvaustilanne

Kaavio H. Kuvaustilanne

Lähes kaikki haastateltavat kuvailivat kuvaustilannetta hauskaksi tai mukavaksi. Tähän liittyy
muutamalla positiivinen kokemus luovuuden pääsemisestä valloilleen, muutamalla turvallisuuden tunne ja muutamalla uudenlaisen kokemuksen aiheuttama riemu. Osalle kokemus oli
aluksi jännittävä, mutta muuttui alkujännityksen jälkeen hauskaksi. Haastateltavat kiittelivät
kuvauksiin luotua rentoa tunnelmaa ja sitä, että heille annettiin tarpeeksi aikaa. Useampi osallistuja koki, että kuvaustilanteessa ei ollut paineita ja sai tuntea itsensä vapaaksi ja omaksi itsekseen. Yksi haastateltava koki tilanteen sekä hauskaksi että hankalaksi, koska kuvatessa piti
tehdä paljon omaan representaatioon liittyviä ratkaisuja. Ainoastaan yhden osallistujan mielestä valokuvaajan läsnäolo kuvaustilanteessa olisi saattanut auttaa ja toimia tukena.
”Se oli aika helppo. Tai tosi hyvin ajateltu ja järjestetty et siinä oli helppo olla ja tosi turvallinen fiilis.”
(H1)
”Multa ei odotettu vaan sain olla täysin se ja näyttää ittestäni täysin sen mitä halusin.” (H3)
”Itteni kuvaaminen lähtökohtaisesti on silleen vaihtelevan hankalaa, mutta tos tilanteessa se oli ihan
hauskaa.” (H6)
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Osallistumismotiivit

Kaavio I. Osallistumismotiivit

Osallistumisen motiivit voi jakaa kolmeen kategoriaan: yhteiskunnalliseen muutokseen tähtäämiseen, omien kokemusten kartuttamiseen sekä yhteisöllisyyteen. Puolet haastateltavista
ajattelee, että osallistumalla teossarjaan voi lisätä tietoisuutta muunsukupuolisuudesta* ja näin
vaikuttaa yhteiskunnalliseen muutokseen. Tähän liittyy monella myös tarve tulla nähdyksi
yksilötasolla. Toisin sanoen vastauksissa tulee esiin ajatus siitä, että tieto muunsukupuolisuudesta* mahdollistaa näkymisen tai muunsukupuolisuuden* tunnistamisen myös yksilötasolla.
Lisäksi projektin aiheen mainittiin olevan tärkeä, ja osallistumisen toivotaan vaikuttavan siihen, että tulevaisuudessa sukupuolen moninaisuus tunnistettaisiin paremmin.
”Se et voi tehdä itsensä jotenkin ehkä näkyvämmäksi tai todellisemmaksi tai silleen et kaikki ei oo vaan
jotenkin oman päänsä sisällä.” (H1)
”Kyl uskon et siinä varmaan on pohjalla jotain et on tarve tulla nähdyksi ja haluaa ehkä just tuoda silleen näkyväksi […] muunsukupuolisuutta ja sukupuolen moninaisuutta.” (H7)
”Mun mielestä tää on tosi tärkee aihe. Mun mielestä tää on semmonen mistä ihmisten pitäis tietää
enemmän. Se oli ihan varmaan se ykkössyy.” (H12)

Lisäksi osallistumisella tavoiteltiin sitä, että muunsukupuolisuus* näyttäytyisi tavallisena asiana. Muunsukupuolinen* voi olla kuva tahansa.
”Tietyllä tapaa se auttaa toisia ihmisiä ymmärtää, että muunsukupuolisuus tai ei-binäärisyys ei ookaan
mikään ihan outo asia vaan et se voi olla joku sinun läheinen tai sukulainen.” (H3)
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Omien kokemusten kartuttamisen mainitsee puolet osallistuneista. Osalle näistä vastaajista se
oli ainoa osallistumissyy, kun taas osalle se ilmeni rinnakkain yleisen tietoisuuden lisäämisen
kanssa. Moni halusi osallistua, koska ajatteli että kuvaukset olisivat itselle hauska ja uudenlainen kokemus. Kuvauksiin osallistuminen saattoi toimia myös itsetutkiskelun välineenä tai liittyä tiettyyn elämänvaiheeseen, kuten yhdellä vastaajista, jolla oli ollut ”semmonen olo, että
nyt tarttee jotain uutta elämään” (H10).
Vastauksissa esiintyy myös monenlaisia yhteisöllisyyden teemoja. Motivaationa toimi
esimerkiksi se, ettei tunne juurikaan muita muunsukupuolisia* ja osallistuminen tuo lähemmäksi muunsukupuolisten* yhteisöä. Haastateltavat toivat myös esiin sen, että halusivat tukea
minua teoksen tekijänä, tai että lähtökohtani teoksen tekemiselle kuulostivat samaistuttavilta.
Myös osallistumisen helppous mainittiin. Koska hain osallistujia sosiaalisen median kautta
moni mainitsi osallistumissyyksi sen, että joku tuttava oli vihjannut kuvauksista tai että ilmoitus oli nähty tuttavan sosiaalisen median postauksessa. Mahdollisesti siis myös se, että olen
itse ollut jollain tavalla samaa viiteryhmää tai mahdollisesti tutun tuttu, on saattanut alentaa
kynnystä osallistua kuvauksiin ja herättänyt luottamusta.
Analyysi, osa 3 (kuvaustilanne ja osallistumismotiivit)
Vastausten perusteella kuvauksiin osallistujat pääasiassa nauttivat kuvaustilanteesta. Kuvauksissa siis toteutui hetkellinen queer-utopia, joka oli hauska ja turvallinen. Tältä osin
kuvausmetodille asettamani tavoite toteutui. Valokuvausstudio toimi hetken queer-utopistisena tilana, jossa binääriset sukupuolinormit eivät saaneet niin suurta roolia kuin arjessa/yhteiskunnassa yleensä. Tämä vertautuu aiempaan tutkimukseen queer-utopioiden toteutumisesta
Tumblr-yhteisöissä (vrt. Cavalcante, 2019). Queer-utopia ei kuitenkaan toteutunut ongelmitta.
Kuten jo edellisessä luvussa tuli ilmi, eivät osallistujat olleet täysin vapaita sisäistetyistä sukupuolen normeista näissäkään kuvauksissa. Muutaman osallistujan tekemään kuvaan vaikuttivat odotukset siitä millainen muunsukupuolisuutta* käsittelen omakuvan pitäisi olla. Tästä
varoiteltiin myös valokuvaa tutkimusprosessissa käyttävien tutkimusmetodien kritiikissä,
myös tutkimustilanne saattaa johtaa normatiivisiin ratkaisuihin (Guillemin & Drew, 2010,
s.182–183 ). Väitän aineiston perusteella että kuvaustilanne on välähdys queer-utopiasta, joskaan ei täysin ilman nykyhetken muunsukupuolisuuteen* liittyvän transnormatiivisuuden varjoa.
Ajatus näkyvyyden poliittisesta muutosvoimasta motivoi osallistumaan kuvauksiin.
Puolessa vastauksista osallistumisen motiivina oli toive projektin tietoa ja näkyvyyttä
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lisäävästä vaikutuksesta. Muutokseen haluttiin vaikuttaa omalla aktiivisuudella. Näen tämän
toiminnan queer-utopioiden tavoitteluna taiteelliseen projektiin osallistumisen kautta sekä
oman näkyvyyden haltuunottona. Näkyvyyden politiikkaa on kritisoitu siitä, että se saattaa
altistaa jo valmiiksi prekaarissa asemassa olevia entistäkin haavoittuvampaan asemaan (Gossett, R. ym., 2017, s. xvi). Aineistossa ei kuitenkaan noussut esiin pelkoja suhteessa osallistumisen tai näkyvyyden seurauksiin. Osa oli silti valinnut olla kuvassa anonyymi. Tämän
valinnan syitä ei käsitelty haastatteluissa, mikä on yksi aineiston puutteista. Ehkä kuvauksiin
lähtökohtaisestikin osallistui ihmisiä, jotka eivät uskoneet siitä koituvan negatiivisia seurauksia heille henkilökohtaisesti eikä aihe siksi noussut esille aineistossa.
Poliittisen vaikuttamisen ohella yhtä yleinen motivoija oli oman kokemuksen kerryttäminen ja itsetutkiskelu. Tämä yhdistettynä kuvauksista saatuun positiiviseen kokemukseen
tuntuisi puhuvan valokuvan voimauttavan vaikutuksen ja henkilökohtaisen utopian puolesta.
En kuitenkaan tässä tutkimuksessa lähde tarkemmin analysoimaan valokuvan ja omakuvan
tekemisen ja katsomisen terapeuttisia tai psykologisia vaikutuksia. Ne kuitenkin ansaitsisivat
lähemmän tarkastelun jossain toisessa yhteydessä.
Myös yhteisöllisyyden merkitys korostuu osallistumismotiiveissa. Voi olla, että tämä
nousee aineistossa esiin pääosin sen takia, että hain osallistujia sosiaalisen median kautta.
Mutta kuten jo aiemmin pohdin, se että kuulun itse jossain määrin samaan viiteryhmään osallistujien kanssa, on saattanut alentaa kynnystä osallistua. Aiemmassa tutkimuksessa on todettu, että cisnormatiivisuus saattaa estää muunsukupuolisia* tunnistamasta myös toisiaan (Cosgrove 2021, s. 88). Ehkä osallistuminen on tästäkin syystä merkityksellistä. Ainakin yksi
vastaaja toi esiin toiveen lähentymisestä muunsukupuolisten* yhteisön kanssa ja aiemmassa
tutkimuksessa yhteisöt, joissa esimerkiksi sukupuolen moninaisuus tunnistetaan, ovat olleet
merkittävä osatekijä queer-utopioiden muodostumiselle nykyhetkessä (ks. esim. Cavalcante,
2019).
Vain muutama haastateltava nosti esiin risteävien erojen merkityksen kuvasarjassa tai
tässä tutkimuksessa muodostuviin muunsukupuolisuuden* normeihin. Yksi haastateltavista
halusi omalla osallistumisellaan laajentaa muunsukupuolisuuden* representaatioita, mutta
huomioi kuitenkin, että on itse ”laiha ja valkoinen”, eikä näiltä osin poikkea muunsukupuolisuuden* normatiivisista representaatioista. Toinen osallistuja taas pohti iän merkitystä siihen,
kuinka jäsentelee omaa muunsukupuolisuuden* kokemusta ja ehdotti, että nuoremmilla voi
olla käytössään enemmän tietoa ja terminologiaa. Hänen mielestään olikin tärkeää ottaa
huomioon osallistujien ikä. Lisäksi ainoastaan muutama osallistuja sanallisti oman merkityksensä muunsukupuolisuuteen* liittyvän transnormatiivisuuden purkamisessa tai mainitsi sen
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osallistumismotiivikseen. Oli kuitenkin ilmeistä, että moni osallistuja harjoitti kuvaa tehdessään normikriittisyyttä ja tavoitteli kuvalla muun-alueen laajentamista.
5 PÄÄTELMÄT
”Kun on osallistunut vaik tähän tutkimukseen niin sit on sellainen olo et on tavallaan oikeassa paikassa
tai et on tilaa olla itsensä huomattavasti enemmän kuin mitä vaikka jossain arkipäiväisissä ympäristöissä tai periaatteessa yhtään missään välttämättä.” (H1)

Tässä tutkimuksessa olen määritellyt queer-utopiat Muñozia (2009) mukaillen nykyhetken
kritiikiksi, joka mahdollistaa binääristen sukupuolinormien ja cisnormatiivisuuden ulkopuolisen tilan kuvittelun (s. 35). Kriittisen nykyhetken tarkastelun mahdollistaa tieto menneisyydestä, joka paljastaa nykyhetken ja etenkin sukupuolinormien kontingentin luonteen. Toisin
sanoen nykyhetken kontingentti luonne auttaa kyseenalaistamaan nykyhetken näennäisen
luonnollisuuden eli sen normit. Nykyhetken queerittäminen on yksi utopistisen taiteen tehtävistä (Abensour, 1999). Ajallisesti utopioita voi tavoitella sekä tekemällä toisin tässä ja nyt
että tavoittelemalla utopistista tulevaisuutta (Levitas, 2013, s. xii-xiii). Queer-utopiat ovat
muun-alueen laajentamista nykyhetkessä sekä pyrkimystä kohti muun-aluetta tulevaisuudessa.
Taide ja sen representaatiot auttavat queer-utopioiden kuvittelussa (Muñoz, 2009, s. 38).
Asettamani tutkimuskysymykset olivat:
Mikä on valokuvan (tässä omakuvan) merkitys pyrkimyksissä kohti queer-utopioita?
Voiko valokuva tai kuvaustilanne itsessään olla queer-utopia tässä ja nyt?
Toisin sanoen miten valokuva ja omakuvan tekemisen prosessi voivat purkaa binäärisiä sukupuolinormeja ja siten edesauttaa muunsukupuolisten* ihmisyyden tunnistamista?

Kuvaustilanne oli osallistujille positiivinen kokemus, ja kuvassa moni koki tulleensa nähdyksi
sellaisena kuin haluaa. Tämä puhuu queer-utopian toteutumisesta kuvaustilanteessa. Arjessa
binääristen sukupuolinormien ja muunsukupuolisuuteen* liitetyn transnormatiivisuuden kohtaaminen oli osallistujille ajoittain raskasta, mutta kuvasta sen sijaan välittyi aineiston perusteella rohkeus ja itsevarmuus. Mahdollisesti itsemääräämisoikeutta korostava kuvausmetodini
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tarjosi näin ollen välähdyksen cisnormatiivisuuden ja binääristen sukupuolinormien ulkopuolisista queer-utopioista. Ehdotan, että kuvaustilanteen lisäksi yksi omakuvan utopistinen merkitys on siinä, että se ikään kuin tekee normikriittistä työtä myös silloin kun yksilö ei sitä itse
jaksa tehdä. Se saattaa esimerkiksi vähentää yksilöön kohdistuvaa jatkuvaa kaapista tulemisen
vaatimusta silloin kun binääriset sukupuolinormit ja cisnormatiivisuus tekevät muunsukupuolisuudesta* jotain, mikä ei itsestään selvästi ole näkyvää kaikille. Kuvat voivat tässä kontekstissa toimia todisteena muunsukupuolisuudesta* ja siten raivata utopistista muun-aluetta.
Osallistuminen oli tulevaisuuden queer-utopioihin tähtäävää toimintaa myös sillä perusteella, että moni kertoi osallistumismotiivikseen toiveen näkyvyyden ja tiedon lisäämisestä,
jotta muunsukupuolisuus* tulevaisuudessa tunnistettaisiin paremmin. Lisäksi osallistujat
suhtautuivat kriittisesti sekä binäärisiin sukupuolinormeihin että muunsukupuolisuuteen* liittyvään transnormatiivisuuteen. Queer-utopioiden keskeinen tehtävä onkin Muñozin (2009)
mukaan nykyhetken kritiikki (s.37). Osallistujat pyrkivät tulevaisuuden queer-utopioihin nimenomaan harjoittamalla normikriittisyyttä ja toisintekemällä kuvia tässä ja nyt. Tätä normikriittisyyttä voi kutsua myös nykyhetken queerittämiseksi.
Kuvaustilanne ei kuitenkaan ollut täysin vapaa normeista. Sekä muunsukupuolisuuteen* liittyvät transnormatiiviset odotukset että osallistujien normatiiviset käsitykset binäärisistä sukupuolinormeista vaikuttivat osalla siihen, millainen omakuvasta muotoutui. Normien
ulkopuolelle asettuminen, vaikka niihin suhtautuisikin kriittisesti, on usein lähes mahdotonta.
Ehkä juuri se tekee queer-utopioiden toteutumisesta nykyhetkessä niin harvinaista, ellei mahdotonta.
Kuvan utopistista sukupuolinormeja purkavaa vaikutusta ei myöskään voi pitää varmana, koska kuvan tekijä ei voi tietää miten kuvan katsoja kuvaa lopulta tulkitsee tai mitä
kuva lopulta sen katojalle viestii. Kuvat voivat esittää utopistisia näkymiä, mutta ne eivät voi
pakottaa katsojaa näkemään niitä. Tai kuten Rancière (2016) kirjoittaa:
”Taiteen kuvat eivät tarjoa aseita taisteluun. Sen sijaan ne hahmottelevat omalta osaltaan uusia nähtävissä, sanottavissa ja ajateltavissa olevan rajalinjoja ja siis uusia näkymiä sen suhteen, mikä on mahdollista – mutta vain sillä ehdolla, ettei niiden merkitystä tai vaikutusta löydä ennalta lukkoon.” (Rancière 2016, s.118)
Taiteen kuvat eivät vaikuta irrallaan muusta yhteiskunnasta, sen normeista tai representaatioiden rajoista. Tällainen näkyvyyden politiikkaan nojaava vaikuttaminen ei myöskään ole
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mahdollista kaikille. Siksi myös muiden yhteiskunnallisten tahojen tehtävänä on pyrkiä kohti
queer-utopioita ja toimia muunsukupuolisten* ihmisyyden tunnistamista edistävästi ja nykyhetkeä queerittävästi.
Tutkimuksen toteuttamisessa suurin haaste oli moninaisuuden huomioon ottaminen tulosten analyysivaiheessa. Maisterintutkielman laajuuteen nähden suuri aineisto ja tutkimuksen
rajattu pituus olivat haasteellinen yhdistelmä. Tavoitteenani oli liiallisten yleistysten välttäminen, mutta se ei lopulta onnistunut siinä määrin kuin toivoin. Mielestäni aineistoni kuitenkin
alleviivaa hajontansa vuoksi moninaisuuden huomioon ottamisen tärkeyttä muunsukupuolisuutta* käsittelevässä tutkimuksessa myös jatkossa.
Tämä tutkimus päätyy rakentamaan melko yhtenäisen kuvan muunsukupuolisuudesta*
siltä osin, että se asettuu kriittiseen positioon sekä suhteessa binäärisiin sukupuolinormeihin
että muunsukupuolisuuteen* liittyvään transnormatiivisuuteen. Aineistossa on kuitenkin viitteitä siitä, että yksi tutkimukseen osallistumisen syy oli nimenomaan tästä kriittisestä positiosta pois pyrkiminen – esimerkiksi yhtenä tavoitteena oli näyttää, että muunsukupuolisuus* on
tavallista. Toisin sanoen kaikki muunsukupuoliset* eivät välttämättä koe olevansa tai tahdo
olla epänormatiivisia, queerejä. Ovatko muunsukupuoliset* kuitenkin tilanteessa, jossa nykyhetken kritiikki on lähes pakotettua? Sekä tämän tutkimuksen aineisto että aikaisempi tutkimus ainakin ehdottavat näin.
Miten muunsukupuolisuus* voisi olla muutakin kuin jatkuvaa taistelua merkityksistä? Yksi reitti siihen on niiden normien ja rakenteiden näkyväksi tekeminen, jotka pakottavat
muunsukupuoliset* kriittiseen positioon. Tähän olen myös tässä tutkimuksessa pyrkinyt.
Tämä tutkimus ei kuitenkaan vastaa kysymykseen siitä, mitkä seikat tätä muunsukupuolisuuteen* liittyvää transnormatiivisuutta tuottavat ja siksi transnormatiivisten muunsukupuolisuuden* representaatioiden tarkastelulle olisi tarvetta. Jatkotutkimuksen paikkoja olisi muun
muassa selvittää miten esimerkiksi erilaiset yhteiskunnalliset tahot tai mediat ylläpitävät näitä
normeja? Ketä nämä normit hyödyttävät? Kenelle queer-utopiat ovat uhka?
Queer-utopistinen normikriittinen työ horjuttaa ainakin binäärisistä sukupuolinormeista ja cisnormatiivisuudesta hyötyvien tahojen asemaa, sillä se kyseenalaistaa binäärisen sukupuolen näennäisen luonnollisuuden ja siihen sidotut hierarkiat. Se paljastaa normit. Väitänkin
että sukupuoli tulee näkyväksi etenkin silloin kun sukupuolinormien asettamat esteet tulevat
vastaan. Sukupuoli tulee näkyväksi törmäyksissä. Se tulee näkyväksi niissä hetkissä kun cisnormatiivisesta nykyhetkestä tulee outo. Taiteen kuvat voivat kurkotella kohti queer-utopioita
aiheuttamalla törmäyksiä, queerittämällä representaatioita sekä osoittamalla normien tuolle
puolen, muun-alueelle.
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LIITE A
HAASTATTELUKYSYMYKSET

Etunimi, jota haluaisit käytettävän tutkimuksessa, mikäli se tulee kuvan yhteyteen.
Ikä
Mitä haluaisit kertoa sukupuolestasi tänään?

Kerro kuvasta omin sanoin. Mitä näet kuvassa?
Miksi valitsit tämän kuvan?
Mistä asioista pidät tässä kuvassa?
Mistä asioista et pidä tässä kuvassa?
Mitä kuva mielestäsi viestii?

Näkyykö sukupuolesi mielestäsi tässä kuvassa jotenkin? Jos, niin miten?

Olitko suunnitellut kuvan etukäteen ja muuttiko kuvaustilanne sitä jotenkin?
Tekisitkö nyt jotain toisin?
Millaiseksi koit kuvaustilanteen?
Mikä sai sinut osallistumaan kuvauksiin?

Onko vielä jotain mitä haluaisit lisätä kuvaan, kuvaustilanteeseen tai projektiin liittyen?
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OSALLISTUJIEN OMAKUVAT
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LIITE C
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Tutkimussuostumus
Miten sukupuoli näkyy? –Utopiat ja sukupuolen rakentuminen ei-binääristen
ihmisten omakuvissa -tutkimukseen osallistumiseksi

Miten sukupuoli näkyy? –Utopiat ja sukupuolen rakentuminen ei-binääristen ihmisten omakuvissa on haastattelututkimus, joka kuuluu Utu-Tuuli Jussilan (tutkimuksen tekijä) maisteritutkielmaan
Helsingin Yliopiston sukupuolentutkimuksen laitoksella.
Annan luvan haastatteluni äänittämiseen, haastatteluvastaustausteni käyttämiseen
tutkimusaineistona sekä haastattelussa käsiteltävän, tutkimuksen tekijän kanssa keväällä 2020
yhteistyössä toteutetun, omakuvani julkaisuun ko. maisteritutkielmassa.
Ymmärrän, että haastatteluvastauksiani ei voida täysin anonymisoida ja ne saatetaan tarvittaessa
liittää omakuvani yhteyteen. Tutkimuksen tekijä kuitenkin pyrkii esittämään tutkimuksen tulokset
yleisellä tasolla henkilöimättä niitä yksittäiseen vastaajaan aina kun se on mahdollista.
Annan luvan haastatteluaineiston sekä omakuvani käyttöön myös tutkimuksen tekijän muihin
tieteellisiin julkaisuihin ja väitöstutkimukseen. Tutkimuksen tekijä informoi tästä, kun se on
ajankohtaista.
Olen saanut riittävän selvityksen tutkimuksen tarkoituksesta, tavoitteista ja toteutuksesta sekä
henkilötietojeni käsittelystä ja oikeuksistani läpi tutkimuksentekoprosessin. Mikäli haluan
myöhemmin keskeyttää tutkimuksen tai peruuttaa suostumukseni, voidaan siihen mennessä kerättyä
tietoa kuitenkin käyttää osana tutkimusaineistoa, mikäli tutkimus on silloin edennyt niin pitkälle,
että kerätyn aineiston poistaminen merkittävästi viivästyttää tutkimuksen valmistumista.
Henkilötiedot ja tarkemmat yksityiskohdat henkilötietojen käsittelystä ja käytöstä esitellään
tieteellisen tutkimuksen tietosuojailmoituksessa, joka on toimitettu sähköpostitse.
Tämän tutkimussuostumuksen allekirjoittaessani suostun osallistumaan tutkimukseen ja hyväksyn
ylempänä mainitussa tietosuojailmoituksessa kuvatun henkilötietojen käsittelyn.

Päivämäärä ja paikka: ______________________________________
Allekirjoitus ja nimenselvennys: ______________________________________
______________________________________

Tutkimuksen tekijän yhteystiedot
Utu-Tuuli Jussila, utu-tuuli.jussila@helsinki.fi, 040-5772219

