
meja sekä toiminnan ja aktivismin muotoja (Keren 
, ). Kehitystä on tarkasteltu demokratisoi-

tumisena ja toisaalta jakautumisena pieniin, toi-
silleen vihamielisiin leireihin (Moe ; Sunstein 

). Blogosfääriä hallitsevat valkoiset koulutetut 
miehet, mutta se tarjoaa mahdollisuuden myös esi-
merkiksi feministiseen tai queer-politiikkaan (Pole 

). Blogosfääri haastaa printtimedian tiedontuo-
tantoa purkaessaan käyttäjien ja sisällöntuottajien 
erillisyyttä (Kirkup ) ja mahdollistaessaan uu-
denlaisen, tiedon jakamiseen perustuvan totuus-
käsityksen (Boler , ). Ihanteellisimmillaan tie-
täjien auktoriteettiasema murtuu ja vallanpitäjien 
hegemonia purkautuu, kun yksittäisistä ihmisistä 
tulee mielipidevaikuttajia (Keren , ; Sunstein 

).
Ajatus blogosfääristä uutena demokraattise-

na poliittisena areenana paljastuu todellisuudessa 
usein raadollisemmaksi: demokratisoitumiskehi-
tyksen kääntöpuolena blogosfääriä käytetään ra-
sististen, homofobisten ja antifeminististen mieli-
piteiden levittämiseen sekä jopa sukupuolisodan 
ja naisvihan lietsomiseen (Sveland ). Nettikes-
kustelut kärjistyvät helposti (Lähdesmäki & Saresma, 
tulossa; Niemi-Pynttäri ), ja anonyymius lietsoo 
vihapuhetta ”toisia” kohtaan.

Blogosfääri näyttää pysäytyskuvia nykykult-
tuurissa jaetuista tavoista ymmärtää sukupuoli ja 
ja havainnollistaa netin keskustelujen tapaa esit-
tää sukupuoli. Käytän seuraavassa Uuden Suomen 
blogipalvelussa julkaistavaa Henry Laasasen blo-
gia Miesten tasa-arvosta ja pariutumisesta (http://
henrylaasanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/kaytta-
ja/henrylaasanen) esimerkkinä netissä käytävästä 
populistisesta keskustelusta, jossa tuotetaan ei-aka-
teemista tietoa sukupuolesta. Bloggaaja esittelee 
ahkerasti nais- ja sukupuolentutkimuksen alan 
julkaisuja ja osallistuu aktiivisesti sukupuolentut-
kimuksen tieteellisyyttä käsittelevään keskuste-
luun (ks. esim. ”Naistutkimus näennäistiedettä”, 
Laasanen a; ”Kriittinen naistutkimus”, Laasa-
nen b; ”Naistutkimus voidaan korvata”, Laasa-
nen a; ”Feministisen tasa-arvotieteen puuttuva 
tutkijanpositio”, Laasanen b; ”Miestutkimuk-
sen kurssit kiellettiin Australiassa”, Laasanen ). 
Sukupuolentutkimuksen arvostelu liittyy blogissa 
ajatukseen, että tasa-arvo on edennyt liian pitkäl-

le ja että feministit ovat ajaneet ”valkoisen suoma-
laisen miehen” liian ahtaalle (Keskinen ; Sares-
ma ; ).

Valmistellessani esitelmää sukupuolentutki-
muksen ja kulttuurintutkimuksen yhteisille, mar-
raskuussa  pidetyille Totta ja tarua -päiville 
selasin kyseistä blogia hakusanalla ”totuus”. Haku-
osumia tuli . Totuuteen viitataan suoraan kol-
men blogitekstin otsikossa: ”Feminismin tuottama 
’totuus’ tasa-arvosta” ( . . ), ”Totuus puuma-
ilmiöstä” ( . . ) ja ”Suomalainen totuus [palk-
katilastojen väitetystä tasa-arvoharhasta] leviää 
maailmalla” ( . . ). Bloggausten herättämässä 
keskustelussa käsitellään esimerkiksi seuraavia ai-
heita: ”totuus ilmaisesta ja halvasta seksistä”, ”to-
tuus tasa-arvosta”, ”totuus naisten tatuoinneista”, 
”feministinen totuus tasa-arvosta”, ”totuus parisuh-
demarkkinoista”, ”miesliikkeellä on totuus puolel-
laan” ja ”totuus on feministinen”. Seuraavassa tar-
kastelen, miten blogin käsitys sukupuolesta ja 
totuudesta kietoutuvat sen ääneen lausuttuun su-
kupuolentutkimuksen kritiikkiin.

FEMINIST INEN T IETO

”Feministinen totuus” kyseenalaistetaan blogissa 
toistuvasti todisteltaessa ”naistutkimuksen epätie-
teellisyyttä”:

Eräs epätieteellinen piirre ilmenee naistutkimuk-
sen opetuksessa, joka pitää sisällään feminististä 
propagandaa ja indoktrinaatiota. Tieteellisestä nä-
kökulmasta katsottuna ei ole hyväksyttävää, että 
naistutkimus esittelee vain feministiseen ideolo-
giaan sopivia tutkimustuloksia. [--] miesten ongel- 
mien ja miesnäkökulmaisten lähteiden näkökul-
ma loisti poissaolollaan. Kapean ideologisen näkö-
kulman opettaminen ei täytä tieteen kriteerejä, jos 
tarkoituksena on valottaa sukupuolijärjestelmän 
toimintaa kokonaisuudessaan. ( . .  otsikolla 
”Naistutkimuksen tieteellisyydestä”.)

Epätieteellisyyden perusteita ovat bloggaajan mu-
kaan propagandaluonne, indoktrinointi ja ideolo-
gisuus. Niiden korjaamiseksi kirjoittaja ehdottaa 
tasapuolisuutta, mikä tässä yhteydessä tarkoittaa 
miesten ongelmien ja miesnäkökulmaisten lähtei-

Sukupuolipopulismi  
ja maskulinistinen  
standpoint-empirismi
Tuija Saresma

Samalla kun sukupuolentutkimus on vakiinnutta-
nut akateemista asemaansa, sen arvoa on toistuvasti 
kyseenalaistettu julkisuudessa. Muutamia esimerk-
kejä mainitakseni: Tieteen yleistajuistamiseen pyr-
kivä lehti Tieteessä tapahtuu julkaisi erittäin kriitti-
sen ”feminististä väkivaltatutkimusta” käsittelevän 
kirjoituksen (Kivivuori ) vastineineen (Husso ym. 

; Ronkainen & Husso ). Laajalle lukijakun-
nalle suunnatuissa artikkelikokoelmissa kerrotaan, 
mikä feminismissä ja naistutkimuksessa mättää ja 
arvostellaan naistutkimusta ideologisuudesta (Kot-
ro & Sepponen ; Malmi ; Niemelä & Tam-
misalo ; kritiikin pseudotieteellisyydestä ks. 
Seppä ). Helsingin Sanomien raadissakin ruo-
dittiin . .  kysymystä siitä, onko naistutkimus 
vakavasti otettavaa tiedettä. Sosiaalisessa medias-
sa, nykykulttuurin keskeisessä kansalaiskeskuste-
lun paikassa (Keren ; Sunstein ), keskus-
telua käydään matalammalla julkaisukynnyksellä. 
Sukupuolentutkimusta kyseenalaistavat julkaisut 
rakentavat omaa ymmärrystään totuudesta, tiedos-
ta ja sukupuolesta vähintään yhtä äänekkäästi kuin 
akateeminen sukupuolentutkimus ja opetus.

Tarkastelen puheenvuorossani internetissä jul-
kaistuja blogeja maskulinistisen standpoint-empi-
rismin ja sukupuolipopulismin ilmenemismuotona. 
Maskulinistisella standpoint-empirismillä viittaan 
sovellukseen feministien esittämästä ajatuksesta su-
kupuolten rakenteellisesta epätasa-arvosta, jossa 
kuitenkin käsitetään miesten olevan alistettu ryh-
mä. Se lainaa feministisen standpoint-epistemolo-
gian lähtökohtaa marginalisoitujen kokemuksen 

arvokkuudesta tiedontuotannossa mutta pyrkii kor-
jaamaan epätasa-arvoa keskittymällä miesten ko-
kemusten empiiriseen tarkasteluun. (Koivunen & 
Liljeström , .) Sukupuolipopulismilla viittaan 
sukupuoleen keskittyvään ja sitä yksinkertaistavas-
ti käsittelevään populistiseen retoriikkaan. Populis-
missa pyritään kansan suosioon epäluottamuksen ja 
poliittisiin eliitteihin kohdistuvan vihamielisyyden 
kautta (Wiberg , ). Käsitän populismin Benja-
min Arditin ( , ) tavoin representaationa, re-
torisena tyylinä. Sisällöllisesti siinä korostuvat yksin-
kertaistaminen, vastakkainasettelu, protestiluonne 
ja epärealistisuus ja tyylillisesti puolestaan musta-
valkoisuus ja epämääräisyys (Wiberg , – ). 
Sukupuolipopulismilla tarkoitan sellaista kansan-
omaista puhetta sukupuolesta, joka ottaa tietoisesti 
eroa sukupuolentutkimuksen teoretisointien ”aka-
teemisista kielipeleistä”. Sukupuolipopulismissa su-
kupuolesta puhutaan yksinkertaisena kaksinapai-
sena järjestelmänä ja naisista ja miehistä tietyillä 
pysyvillä biologisilla ominaisuuksilla varustettui-
na ryhminä, jotka saatetaan vielä määritellä toisil-
leen vastakkaisiksi (ks. Saresma ). Populistisen 
sukupuolikäsityksen taustalla vaikuttavaan episte-
mologiaan palaan tuonnempana. Ensin esittelen 
sitä, miten populistista ymmärrystä sukupuolesta 
sosiaalisessa mediassa tällä hetkellä tuotetaan.

BLOGOSFÄÄRI,  T IETO JA TOTUUS

Perinteiset poliittiset toimintatavat saavat blogo-
sfäärissä rinnalleen uusia poliittisia käytäntöjä, nor-
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ylösalaisin ja ”lisätä puuttuva miesnäkökulma”, kun 
akateeminen sukupuolentutkimus on jo vuosikym-
menien ajan osoittanut länsimaisen luonnontieteen 
olevan patriarkaalista, mieskeskeistä ja sukupuo-
lisokeaa (Keller ). Maskulinismi standpoint-
epistemologian lähtökohtana on erityisen ongel-
mallinen, sillä se ei ole marginaalinen näkökulma, 
jollaisesta käsin tuotetun tiedon standpoint-femi-
nistit ajattelevat olevan ”todempaa”, vaan valkoisen 
heteromiehen näkökulma. Niin mieheys, valkoisuus 
kuin heteroseksuaalisuuskin ovat vallan merkitse-
mättömiä kategorioita (Choo & Marx Ferree ), 
jotka blogissa esitetään retorisesti marginaalisiksi. 
Siinä peräänkuulutetaan totuutta, joka ei olisi ideo-
logisesti värittynyttä ”feministisen totuuden” lailla. 
Samalla tehdään harawaylainen god-trick ( ) peit-
tämällä oman näkökulman osittaisuus ja naamioi- 
malla valkoisen heteromiehen katse universaaliksi, 
kaikkitietäväksi positioksi.

VASTAPUHET TA POPULISMILLE

Sukupuoli määrittyy tarkastelemassani blogissa di-
kotomiseksi, heteroseksuaaliseksi ja luonnolliseksi. 
Konservatiivista, biologiaan redusoitua käsitystä su-
kupuolesta kyseenalaistavat tahot, kuten sukupuo-
lentutkimus, tehdään naurunalaisiksi. Blogin tie-
tokäsitystä voi luonnehtia populistiseksi. Tällainen 
puhe peittää sukupuolen moninaisuuden ja sen teo-
reettisten käsitteellistysten hienovaraisuuden. Su-
kupuolta käsittelevä tieto on siinä problematisoi-
matonta kokemusperäistä arkitietoa, joka asetetaan 
vastakkain sukupuolen teoreettisen pohdinnan 
kanssa. Akateeminen tieto sukupuolesta esitetään 
tarpeettomana kikkailuna ja biologisia faktoja vas-
taan taistelemisena. Nais- ja sukupuolentutkimus 
kuvataan ideologisena huuhaana, jossa feministien 
muodostama eliitti pyrkii omimaan tieteen ajaak-
seen omia miesvastaisia tarkoitusperiään.

Blogi ei ole yksittäinen irrallinen ilmiö vaan osa 
”miesten tasa-arvoa” ajavaa kansainvälistä antife-
minististä liikehdintää, joka puolestaan linkittyy re-
aktionaarisiin, uusliberalistisiin ja traditionalistisiin 
sekä myös rasistisiin ideologioihin (Keskinen ; 
Mills & Keddie ; Seppä ; Sveland ). Mas-
kulinistisella miesasialiikkeellä on vaikutusvaltaa 
mielipiteenmuodostuksessa ja poliittisessa päätök-

senteossa (Helsingin Sanomat ; Lyytinen ). 
Meneillään näyttääkin olevan naisiin kohdistuva ta-
kaisku (Grundström ; Sveland ).

Yksi blogi ei edusta koko kansalaiskeskustelua 
tai edes koko blogosfääriä. Se kuitenkin kuvaa so-
siaalisen median kärjistynyttä keskustelukulttuu-
ria sekä kokemuksen ja teorian vastakkainasettelua, 
jota toki toistetaan myös akateemisessa tutkimuk-
sessa. Blogin tietokäsitys lainaa aineksia feministisis-
tä epistemologioista. Kriittisen sukupuolen pohdin-
nan sijaan kyse on kuitenkin sukupuolipopulistisista 
yksinkertaistuksista. Nähdäkseni blogin kohdalle 
kannattaa pysähtyä kahdesta syystä. Ensinnäkin on 
tutkimuseettisesti tärkeää, että kuullaan mahdol-
lisimman monia ääniä ja katsantokantoja, jotta to-
dellisuudentaju ei kaventuisi ja johtaisi siihen, että 
sulkeudutaan vain samanmielisten piiriin (Pekonen 

; Sennett ). Toiseksi blogissa esitetyt totuus-
väitteet sukupuolesta ovat äärimmäisen poliittisia.
Tiedon rajojen ja rationaalisuuden määritelmissä on 
aina kyse politiikasta (Haraway , ). Nykyisessä 
kulttuurisessa tilanteessa kamppailua sukupuolen 
tai feminismin totuuksista ei käydä pelkästään tai 
pääasiassa akateemisessa norsunluutornissa. Netti-
keskustelijoiden suhde aiheeseen on usein tunnela-
tautunut. Kyvyttömyys tai haluttomuus noudattaa 
akateemisia pelisääntöjä ei vaikuta totuusväittei-
den tehokkuuteen. Tiedon määrittelyissä sosiaali-
sessa mediassa kierrätettävät populistiset käsitykset 
sukupuolesta ja feminismistä muuntuvat tiedoksi, 
merkityksiksi, arvoiksi ja päämääriksi (Stoetzler & 
Yuval-Davis , ). Jos haluamme olla mukana 
tiedon määrittelyissä ja esittää vastapuhetta suku-
puolipopulismille, meillä ei ole varaa ohittaa näitä 
keskusteluja.

Puheenvuoro pohjautuu Rovaniemen yliopistossa su-
kupuolentutkimuksen ja kulttuurintutkimuksen päi-
villä Truth and tales – Totta ja tarua 28.11.2013 pi-
dettyyn kutsuesitelmään Totuuksien politiikat.

 FT, nykykulttuurin tutkimuksen dosentti Tuija Sares-
ma toimii Jyväskylän yliopiston taiteiden ja kulttuu-
rin tutkimuksen laitoksella yliopistotutkijana Suo-
men Akatemian hankkeessa Populismi liikkeenä ja 
retoriikkana (SA21000019101).  
tuija.saresma@jyu.fi

den tuomista mukaan alan opetukseen ja tutkimuk-
seen. Käsitys hyväksyttävästä tietämisestä liittyy kä-
sitykseen tieteestä neutraalina ja objektiivisena, 
hypoteesien empiirisenä testaamisena. Blogissa esi-
tetty tietokäsitys tai ymmärrys totuuden luonteesta 
perustuu kuitenkin yksinkertaistuksille:

Feministinen tasa-arvotutkimus ei tuo selkeästi 
esille ideologista tutkimuspositiotaan. Se on eri-
tyisen kummallista siksi, että naistutkimus on itse 
voimakkaasti korostanut, että ”objektiivista” tie-
dettä ei voi edes olla olemassa. ( . . , : , 
otsikolla ”Uusi feministiblogi ja naistutkimus”.)

Bloggaaja lainaa feministisen tietoteorian käsittei-
tä, vaikka häneltä menevätkin tutkijan paikantu-
miset ja subjektipositiot sekaisin. Hän ei näytä tun-
tevan Sandra Hardingin ( ) ajatusta vahvasta 
objektiivisuudesta tai Donna Harawayn ( ) fe-
ministisen objekiivisuuden käsitettä. Feministiseen 
tutkimukseen kuuluu yleisesti oman tutkimuksen 
ideologinen ja teoreettinen paikantaminen (Johns-
ton , ). Ideologinen sitoutuminen emansi-
patorisiin tavoitteisiin näkyy esimerkiksi vallan ja 
patriarkaalisten oletusten näyttämisenä ja kyseen-
alaistamisena (Liljeström ). Nämä bloggaaja 
ohittaa.

Feministisen epistemologian ymmärrys totuu-
den sidonnaisuudesta toistuu hieman eri merki-
tyksessä seuraavassa katkelmassa, jossa kirjoittaja 
toistaa aiempaa tasa-arvoideologian kritiikkiään 
eri sanoin:

Feministinen tasa-arvotutkimus ei yleensä tuo 
esille subjektipositiotaan feministisen tasa-arvo-
ideologian edustajana, vaan kirjoittaa tasa-arvos-
ta kuin heidän tietonsa olisi totuus tasa-arvosta. 
( . . , : , otsikolla ”Feministisen tasa-ar-
votieteen puuttuva tutkijanpositio”.)

Bloggauksessa toistuu käsitys feministisestä tutki-
muksesta monoliittisena. Syytös tasa-arvoideologi-
sesta positiosta jättää huomiotta feministisen tutki-
muksen moninaisuuden ja sen, että kaikki feministit 
eivät pidä naisia tai naiskokemusta tutkimuksen an-
nettuna lähtökohtana tai tasa-arvoa sen ensisijaise-
na tavoitteena.

MASKULINIST INEN STANDPOINT- 
EMPIRISMI

Blogin kirjoittaja muotoilee toistuvasti subjektipo-
sitiotaan maskulinistisena tutkijana, jolla on tietty 
agenda, miesten tasa-arvon parantaminen. Mas-
kulinismi viittaa Suvi Lyytisen ( , ) mukaan 
”perinteiseen ymmärrykseen maskuliinisuudesta, 
jossa vallitsevaa miesihannetta ei kyseenalaisteta 
ja miesten valta-asemaa pidetään itsestään selvä-
nä”. Bloggaaja näyttää yhtäältä ottavan vakavasti 
feministisen tieteenkritiikin ajatuksen tietämisen 
näkökulmasidonnaisuudesta. Hän myös nojautuu 
tulkinnoissa omaan kokemukseensa standpoint-
epistemologian esimerkkiä seuraten. Toisaalta blo-
gissa esitetyt tietoväitteet ovat tuttuja feministisestä 
empiristisestä epistemologiasta. Tutkimuksen posi-
tivistisia lähtökohtia ei kritisoida, mutta asetelma 
add women and stir käännetään ylösalaisin ja vaa-
ditaankin: add men and stir.

Kutsun blogipostauksissa rakentuvaa tietokä-
sitystä maskulinistiseksi standpoint-empirismiksi. 
Feministinen standpoint tarkoittaa Sandra Hardin-
gin ( , ) mukaan ainakin sukupuolen kriittistä 
analysointia, omien kokemusten hyödyntämistä nä-
kökulmana ja sukupuolisensitiivistä itsereflektio-
ta. Maskulinistinen standpoint-epistemologia pyr-
kii hyödyntämään miesten – ja tässä blogissa juuri 
valkoisen heteromiehen tai niin kutsutun tavalli-
sen suomalaisen miehen (ks. Keskinen ; Sares-
ma ; ) – henkilökohtaisia kokemuksia tieto-
väitteiden pohjana. Sukupuoli otetaan annettuna, 
jolloin mies näyttäytyy monoliittisena ja univer-
saalina kategoriana ja valkoisuus, heteroseksuaa-
lisuus ja keskiluokkaisuus normina (Koivunen & 
Liljeström , ). Sukupuolieron nostaminen 
keskeisimmäksi ja reflektoimattomaksi eroksi peit-
tää näkyvistä etnisyyden, seksuaalisuuden ja yhteis-
kuntaluokan merkityksen valtakamppailussa. Näin 
toistetaan niitä epäkohtia, joista postkoloniaaliteo-
reetikot ja muut arvostelijat ovat kritisoineet femi-
nististä standpointia.

Feministisen empirismin pyrkimyksenä on kor-
jata miehiä norminaan käyttäneen, mutta suku-
puolisokean tieteen käytäntöjä tasapuolisemmiksi. 
Maskulinistiseksi empirismiksi nimeämäni episte-
mologia pakottaa kysymään, miten tarpeellista on 
kääntää feministinen empirismi yksinkertaisesti 
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