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Viime vuosina keskustelu transsukupuolisuudesta 
ja intersukupuolisuudesta on saanut uudenlaista 
näkyvyyttä valtavirtamediassa. Yhdysvaltalainen  
Time
käännekohta (”transgender tipping point”) trans-
näkyvyyden ja asenteiden muutoksessa (Steinmetz 

National Geographic -lehden uusin, tammi-
 

naisuuteen teemalla Gender Revolution. Suomes-
sa esimerkiksi Voima-lehden ei-binaarista suku-
puolta käsittelevä juttusarja ”Näkymätön suku-
puoli” on saanut kiitosta monipuolisuudesta ja 
asiallisuudesta. Uudenlaisesta näkyvyydestä huoli-
matta transihmisten ja intersukupuolisten ihmisten  
ihmisoikeuksien ja ruumiillisen koskemattomuuden  
toteutumisessa on kuitenkin edelleen puutteita. 

Transgender Europe (TGEU) -järjestö julkaisi trans-
muistopäivänä (Transgender Day of Remembrance) 

-
 

Mesha Caldwell löytyi ammuttuna tien laidasta  
Mississippin osavaltiossa jo tammikuun neljäntenä 

-
taessa on tärkeää huomata, että kaikki transihmiset 

eivät ole yhtä haavoittuvaisia. Rodullistetut, transfe-
miniiniset, seksityöläiset ja köyhät transihmiset ovat 
useammin väkivallan uhreja, joihin kohdistuu myös 

-
keää kysyä, keiden transihmisten oikeuksia silloin 
ajetaan, ja hyötyvätkö kaikki samasta politiikasta. 
Näkymät alkaneella Donald Trumpin presidentti-
kaudella eivät ole valoisat varsinkaan rodullistetuil-

-
sen hallituksen aikana vähemmistökysymykset – ja 
ihmisoikeuskysymykset laajemminkin – ovat saa-
neet väistyä, eikä esimerkiksi uusimmassa tasa-arvo-
ohjelmassa mainita sukupuoli- tai seksuaalivähem-

oikeistolainen politiikka ajaa vähemmistöt ahtaalle.
 Suomalainen julkinen keskustelu sukupuolen 

moninaisuudesta on suurimmaksi osaksi keskit-
tynyt lääketieteen ja osittain myös lainsäädännön 
konteksteihin: eniten puhuttavat translain uudis-
tus ja intersukupuolisten lasten hoitokäytännöt. 

-
sa translaissa¹ juridisen sukupuolen vahvistamisen 
ehdoiksi on asetettu täysi-ikäisyys, kansalaisuus tai 
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näkyy yhä translain nimessä. Se on virheellinen käännös englannin kielen transsukupuolista tarkoittavasta sanasta  
transsexual
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vakituinen asuinpaikka Suomessa, naimattomuus-
vaatimus² sekä lisääntymiskyvyttömyysvaatimus. 
Lakia ovat arvostelleet niin Euroopan neuvoston 

 
Yhdistyneiden Kansakuntien naisten syrjinnän pois-
tamista koskevan sopimuksen valvomisesta vastaa-

YK:n kidutuksen vastainen komitea on ilmaissut 
huolensa koskien sukupuolenkorjausprosessia ja 
intersukupuolisten lasten kehollisen koskematto-

 Translain kokonaisvaltaista uudistusta ovat 
ajaneet paitsi aktivistit, myös ihmisoikeusjärjestöt 
kuten Trasek, Amnesty International ja Seta. Täl-
lä hetkellä laista on kuitenkin poistumassa vain 

-
sa voimaan astuneen uuden avioliittolain myötä. 
Suppeimmissa uudistusesityksissä on vaadittu vain 
naimattomuusvaatimuksen ja lisääntymiskyvyttö-
myysvaatimuksen poistamista. Näihin tavoitteisiin 
päätyi myös translain uudistusta valmistellut Sosi-
aali- ja terveysministeriön työryhmä omassa esityk-

-
keimmät yksittäiset epäkohdat mutta uudistuksina 
täysin riittämättömät. Muista Pohjoismaista Ruotsi 
on jo luopunut sterilisaatiovaatimuksesta, ja Tans-
ka sekä Norja ovat siirtyneet itsemääräämisoikeu-
teen perustuvaan lainsäädäntöön, mikä tarkoittaa 
mahdollisuutta muuttaa juridinen sukupuoli omal-
la ilmoituksella ja ilman lääketieteellistä prosessia. 
Tämä näyttäisi olevan suunta laajemminkin Euroo-
passa. Mielestämme Suomen tulisi seurata mallia 
eikä tyytyä katsomaan kehitystä sivusta. Syksyllä 

Kuuluu kaikille! 
-kampanja ajaakin itsemääräämisoikeuteen perus-
tuvaa, lääketieteellisestä prosessista erotettua trans-
lakia sekä pyrkii herättämään keskustelua (kaksi-
jakoisen) sukupuolimerkinnän tarpeellisuudesta 

Juridisen sukupuolen sääntelyn lisäksi on tärke-
ää kiinnittää huomiota myös hoitojärjestelmään ja 
sitä säätelevään transasetukseen. Tanskassa juridis-
ta sukupuolta koskeva lakimuutos ei helpottanut 
lääketieteellistä prosessia, vaan samoihin aikoihin 

lakimuutoksen kanssa lääketieteellinen prosessi 
muuttui keskitetymmäksi ja hankaloitui entisestään 

-
noosien muuttaminen ei-patologisoiviksi luokituk-
siksi antaa toivoa lääketieteen ammattilaisten roo-
lin muutoksesta portinvartijoista avun tarjoajiksi. 
Aktivistit kuitenkin varoittavat, että tämäkin muu-
tos saattaa jäädä symboliseksi, eikä se välttämät-
tä takaa itsemääräämisoikeutta hoitojen suhteen  

 Intersukupuolisuus on pitkään ollut vielä trans-
sukupuolisuuttakin vaietumpi ilmiö. Suomessa jul-
kinen keskustelu intersukupuolisuudesta on alka-

nuoret ja aikuiset intersukupuoliset ihmiset ovat 
alkaneet tiedostaa kohtaamansa vääryydet ja ha-
lunneet tuoda kokemuksensa julki (Intersukupuo-

-
gialainen huippumalli Hanne Gaby Odiele kertoi 

-
puolisuudestaan edistääkseen intersukupuolisten 

Vuosikymmeniä kestänyt salailun ja vaikenemisen 
kulttuuri onkin alkanut murentua ja tilalle on tul-
lut intersukupuolisuusaktivismi, joka pyrkii paitsi 
tekemään intersukupuolisuudesta näkyvämmän 
ilmiön, myös ratkaisemaan intersukupuolisuu-
den lääketieteelliseen hoitoon liittyvät ongelmat. 
Merkittävimpänä kritiikin kohteena ovat olleet su-
kuelinten ulkonäköä muokkaavat kirurgiset ope-
raatiot, joihin viitataan intersukupuolisten sukue-
linten silpomisena (intersex genital mutilation, IGM)  

 Yhdysvaltalaisen seksologin John Moneyn 
-

tokäytännöt ovat saaneet osakseen kritiikkiä jo 
vuosikymmenien ajan. Lääkäreitä muun muassa 
ohjeistettiin olemaan kertomatta potilaalle tämän 
intersukupuolisuudesta, mikä lisäsi intersukupuo-
lisuuteen liittyvää salailua ja häpeää. Kritiikin joh-
dosta on alettu kehittää uudenlaisia hoito-ohjeita 
ja osa valtioista on muuttanut lakejaan turvatak-
seen intersukupuolisten henkilöiden ruumiillisen  

-
miseen. Avioliitto on muuttunut tällöin rekisteröidyksi parisuhteeksi ja rekisteröity parisuhde vastaavasti avioliitoksi.
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koskemattomuuden (Council of Europe Comissio-
-
-

Suomessa Valtakunnallinen sosiaali- ja terveys-
alan eettinen neuvottelukunta ETENE antoi huh-

-
kupuolisuuden lääketieteellisestä hoidosta. Siinä 
intersukupuolisuus nähtiin yhtenä mahdollisena 
sukupuolittuneen ruumiin muotona muiden jou-
kossa. Kannanotossa suositeltiin muun muassa  
ulkoisia sukupuoliominaisuuksia muokkaavien toi-
menpiteiden toteuttamista vasta sitten, kun lapsi 
voi itse sekä määritellä sukupuolensa että ottaa kan-
taa omaan seksuaalisuuteensa. Tällöin intersuku-
puoliselle henkilölle tehtäisiin terveyden kannalta 
välttämättömät hoidot, mutta ulkonäköä muokkaa-
vista hoidoista saisi päättää intersukupuolinen hen-

-

eivät keskity pelkästään intersukupuolisuuden lää-
ketieteelliseen hoitoon vaan laajemminkin kaksija-
koiseen sukupuolikäsitykseen. Esimerkiksi ETENE:n 
kannanotossa halutaan myös avata keskustelu suo-
malaisen henkilötunnuksen sukupuolittuneisuu-
den tarpeellisuudesta.

-
puoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta ja kehon 
sukupuolipiirteistä kieltää tahdonvastaisen, ei-lää-
ketieteellisen sukuelinkirurgian intersukupuolisil-
le lapsille. Lakia on kuvailtu maailman parhaaksi 

-
sukupuolisten ihmisten keskuudessa. Vaikka laki 
on hyvä, se ei kuitenkaan ole täydellinen. Uusi laki 
ei esimerkiksi kriminalisoi ilman intersukupuoli-
sen henkilön suostumusta tehtyä ulkonäköä muok-
kaavaa kirurgiaa, ja varakkaat vanhemmat voivat 
edelleen matkustaa ulkomaille hankkimaan halu-
amansa operaatiot ilman minkäänlaista rangais-
tusta. Puutoksistaan huolimatta laki on osoitus sii-
tä, että intersukupuolisuuteen voidaan suhtautua 
lainsäädännössä ja hoito-ohjeistuksissa myös toisin. 
Suomessa ei tällä hetkellä ole virallisia hoito-ohjei-
ta intersukupuolisuutta koskien, minkä vuoksi käy-
tännöt eroavat eri sairaaloiden välillä. ETENE:n sekä  

muiden toimijoiden kannanotot ja lausunnot ovat 
selvä osoitus siitä, että myös Suomessa lääketieteel-
listä ymmärrystä intersukupuolisuudesta halutaan 
kehittää muotoon, joka ei riko intersukupuolisen 
henkilön kehollista itsemääräämisoikeutta.

 Siinä missä translain uudistus ja intersukupuo-
listen lasten hoitokäytäntöjen muutokset saavat ai-

voimaan astuneet yhdenvertaisuus- ja tasa-arvola-
kien uudistukset ottivat huomioon myös sukupuoli- 
ja seksuaalivähemmistöt entistä selkeämmin. Uusi 
laki naisten ja miesten tasa-arvosta kieltää syrjinnän 
sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun pe-
rusteella – myös silloin, kun ”henkilön fyysiset suku-
puolta määrittävät ominaisuudet eivät ole yksiselit-

laki kattaa myös trans- ja intersukupuolisuuden pe-
rusteella tapahtuvan syrjinnän. Lisäksi lakiin kirjat-
tiin koulutusta tarjoavien tahojen velvollisuus laatia 
tasa-arvosuunnitelma. Kuvaavaa tämänhetkiselle 
poliittiselle ilmastolle lienee se, että uudistus on 
saanut osakseen kritiikkiä. Kristillisdemokraattien 
kansanedustaja Antero Laukkanen teki kantelun 
Opetushallituksen Tasa-arvotyö on taitolaji -oppaasta 

lain mukaisesti sukupuolen moninaisuus tasa-arvo- 
suunnitelmissaan. Perussuomalaisten nuorten jul-
kaisema #tyttö_poika -kampanja taasen puolusti 
konservatiivista, binaarista sukupuolinäkemystä 
vastareaktiona feminismille ja ”naistutkimuksen 

 Poliittisen asenneilmapiirin kallistuminen oi-
kealle on synnyttänyt paitsi vastarintaa, myös so-
lidaarisuutta eri liikkeiden ja aktivistiryhmien vä-
lillä. Akateemisen tutkimuksen ja lainsäädäntöön 
keskittyvän aktivismin lisäksi queer- ja anarkistises-
sa liikehdinnässä on alettu entistä enemmän kiin-
nittää huomiota ja ottaa kantaa sukupuolen mo-
ninaisuuteen liittyviin kysymyksiin. Esimerkiksi 
Pride-kulkueissa on nähty viime vuosina suuria ja 
äänekkäitä pinkkimustia blokkeja vaatimassa suku-
puolijärjestyksen kumoamista ja jokaisen oikeutta 
päättää omasta kehostaan. Anarkistista mustaa sekä 
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä symboloivaa 
pinkkiä yhdistävät queer-anarkistit olivat osa Pride- 
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peräänkuulutettiin seksuaalista vapautta ja radikaa- 
lia homohäpeää.³ Nyt muutaman vuoden hiljaisuu-
den jälkeen pinkkimustien blokkien manifesteissa 
on otettu eksplisiittisesti kantaa myös transsuku-
puolisten itsemääräämisoikeuden puolesta sekä 
vastustettu kapitalismia ja pinkkiä rahaa, eli lähinnä 
valkoisten keskiluokkaisten homomiesten ostovoi-
man ympärillä pyöriviä markkinoita. Sukupuolen 
moninaisuus näyttäytyy manifesteissa osana inter-
sektionaalisten erojen ja valtasuhteiden verkostoa 
pelkän lääketieteellisen tai juridisen kysymyksen 

-
si järjestettiin eri päivänä kuin varsinainen Pride-
marssi vastalauseena Priden kaupallistumiselle ja 
epäpolitisoitumiselle. Pride-kulkueiden lisäksi pink-
kimustat aatteet ja iskulauseet ovat matkanneet eri 
mielenosoitusten ja ryhmien välillä. Esimerkiksi cis-
normatiivisuutta kritisoivia Smash the cistem -ban-
derolleja näkyi myös Tampereella ja Helsingissä 
kaikille turvallista katutilaa vaatineissa Otetaan yö 

MONITIETEINEN T IETEENALA

Transtutkimus ja intersukupuolisuuden tutkimus 
on monitieteinen ja kriittinen tutkimusala, joka 
osallistuu monipuolisesti ajankohtaiseen yhteiskun-
nalliseen keskusteluun trans- ja intersukupuolisten 
oikeuksista ja mahdollisuuksista. Sen parissa tutki-
taan muun muassa sukupuolen moninaisuutta, su-
kupuolen ilmaisun rajoittamiseen liittyviä käytäntö-
jä ja lainsäädäntöä, sekä sukupuoleen, identiteettiin 
ja ruumiillisuuteen liittyvää kokemuksellista, tie-

vakiinnuttamassa paikkaansa akateemisessa tutki-

on kehittynyt feministisen tutkimuksen ja queer-
tutkimuksen pohjalta ja rinnalla, käyden aktiivis-
ta, kantaaottavaa ja kriittistä keskustelua näiden 
tieteenalojen ohella myös lääketieteellisen ja psy-
kologisen tutkimuksen kanssa (Bettcher & Garry 

 

”Transgender Studies: Queer Theory’s Evil Twin” 

queer-tutkimuksen kaksoseksi, joka jakaa queer-
tutkimuksen kanssa saman alkuperän feministisen 
tutkimuksen parissa, mutta joka kuitenkin noudat-
taa omaa kehitysrataansa ja pitää yllä omia, suku-
puolen moninaisuuteen keskittyviä kysymyksen-
asetteluitaan. Transtutkimuksella on merkittäviä 
yhtymäkohtia myös samoihin aikoihin kehittyneen 
kriittisen vammaistutkimuksen kanssa, sillä nor-
meista poikkeaviin ruumiisiin kohdistuvan lääketie-
teellisen vallankäytön kritiikki on oleellinen osa mo-
lempien alojen historiallisia lähtökohtia ja niiden 

Vähäpassi tässä numerossa). Sama kritiikki yhdistää 
myös intersukupuolisuuden tutkimusta ja kriittis-
tä vammaistutkimusta (Toriseva tässä numerossa).

 Transtutkimuksen ja feministisen tutkimuksen 
keskinäinen suhde ei kuitenkaan ole ollut ongelma-

-
vatkin transtutkimuksen syntyneen vastauksena 

 
-

kaalifeministien transvihamielisyyttä kritisoivan 
The Empire Strikes Back: 

A Posttranssexual Manifesto onkin usein nimetty 
transtutkimuksen pioneeritekstiksi. Transfeminist  
Perspectives
toteaa, että ongelmallisesta historiasta ja osin yhä 
ilmenevästä marginalisoinnista huolimatta suku-
puolentutkimus on kuitenkin tarjonnut transtut-
kimukselle ja intersukupuolisuuden tutkimuksel-
le institutionaalisen kodin. Enke myös ehdottaa, 
että sukupuolen moninaisuus tulisi nähdä suku-
puolentutkimuksen kannalta keskeisenä eikä mar-
ginaalisena tutkimusaiheena.  Transtutkimuksen, 
intersukupuolisuuden tutkimuksen ja sukupuolen-
tutkimuksen yhteenkietoutuneisuutta ja molem-
minpuolista vuorovaikutusta osoittaa kiinnosta-
valla tavalla sekin, että sukupuolentutkimukselle 
hyvin keskeinen, sosiaaliseen sukupuoleen viittaa-

ja intersukupuolisia koskevissa amerikkalaisten  

-

Sukupuolentutkimus
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psykiatrien tutkimuksissa (Kähkönen & Wickman 

 
Pressin julkaisema tieteellinen aikakauslehti TSQ: 
Transgender Studies Quarterly on merkittävä osoitus 
transtutkimuksen vakiintuvasta asemasta itsenäi-
senä tieteenalana. Lehti pyrkii tarjoamaan ”korke-

joka haastaa transsukupuolisten elämän esineellis-
tämisen, patologisoimisen ja eksotisoimisen” sekä  
”tarkastelee sukupuolen, seksuaalisuuden, ruumiil-
lisuuden ja identiteetin moninaisuutta tavoilla, joi-
ta queer- ja feministinen tutkimus eivät ole riittä-
vässä määrin huomioineet” (Duke University Press 

-
sä ilmestyneissä numeroissa on keskitytty muun  
muassa dekolonisaation, pedagogiikan ja kulttuu-
risen tuotannon teemoihin. Transtutkimuksen alan 
kasvu ja vakiintuminen näkyvät myös tieteellisten 

-
sainvälisiä transtutkimuskonferensseja järjestettiin 
ainakin Yhdysvalloissa  , Kanadassa  ja Portugalissa . 
Englannissa järjestettiin samana vuonna intersu-
kupuolisuuden tutkimukseen keskittyvä sympo-
sium.
ovat koonneet yhteen transtutkijoita laajasti kou-
lutustaustasta ja tutkimuskohteesta riippumatta, 
myös tarkemmin rajattuihin teemoihin keskittyviä 
tapahtumia on alettu järjestää. Kiinnostavana esi-

Collegessa Indianan Richmondissa pidetty Trans-
gender Singing Voice -konferenssi, johon kokoontui 
muun muassa tutkijoita, musiikinopettajia, laulajia, 
säveltäjiä ja kuoronjohtajia transihmisten äänen-
käyttöön ja musiikkikasvatukseen liittyvän yhteis-
työn merkeissä  

ITSEKRIIT T INEN TR ANSTUTKIMUS

Muiden kriittisten tutkimusalojen tavoin transtutki-
muksen kriittisyys kohdistuu lähtökohtaisesti myös 

sen itsensä piirissä muodostuviin oletuksiin ja käy-
täntöihin. Tutkimus kehittyy tiiviissä yhteydessä 
aktivismiin ja taiteeseen, joilla on merkittävä rooli 
sekä alan sisäisessä että sen ulkopuolelle kohdistu-

-
oita käsittelevissä keskusteluissa on problematisoitu 
muun muassa hegemonista valkoisuutta, länsimaa-
keskeisyyttä ja luokkaerojen sivuuttamista (Stryker 

-
tieteellisten määrittelyjen ja diagnostisten reunaeh-
tojen on nähty olevan ableistisia eli toistavan kyvyk-

-
suuden mallia kyseenalaistava transtutkimus saat-
taa sekin toisinaan asettaa normiksi kyvykkään, ei-
kärsivän transihmisen ja hankaloittaa dysforian ja 
hoidontarpeen käsittelyä teoreettisessa ajattelus-

-
Imagining  

Transgender -teoksessaan, että intersektionaalisuu-
den näkökulmasta jo transgender-termin käyttö ylä-
käsitteenä kaksijakoisen sukupuolen rajoja ylittä-
ville ruumiille ja identiteeteille on ongelmallista: 
kaikki kattotermin alle ulkoa käsin luokitellut ih-
miset eivät tunnista sitä omakseen, ja yleistävä luo-
kittelu saattaa tällaisessa tilanteessa tehdä tavalla 
tai toisella marginaaliin jäävien ihmisten ja ryhmi-

 Kielestä ja käsitteistä käydyllä keskustelulla 
onkin alusta asti ollut merkittävä rooli transtutki-
muksen piirissä. Muun muassa englanninkielisen 
feministisen tutkimuksen pitkään jatkunut väit-
tely sex- ja gender-käsitteiden eroista sekä näiden  
välisen kahtiajaon hyödyistä ja haitoista asettuu uu-
denlaiseen valoon transtutkimuksen näkökulmasta 
liittyen erityisesti niin sanottuun ”väärän ruumiin” 
retoriikkaan.  Transsukupuolisuutta kuvataan usein 
”väärässä ruumiissa olemiseksi”, ja muun muassa 
Holiday Simmons ja Fresh! White esittävät teokses-
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sa Trans Bodies, Trans Selves -
puolisten sosiaalinen sukupuoli (gender) poikkeaa 
näiden biologisesta sukupuolesta (sex)  (Simmons & 

-
sen retoriikan käyttöä, sillä vaikka se saattaa hänen 
mukaansa edesauttaa esimerkiksi lääketieteellis-
ten sukupuolenkorjaushoitojen turvaamista joille-
kin transsukupuolisille, osallistuu se samalla niiden 
transihmisten toiseuttamiseen ja näkymättömäk-
si tekemiseen, joiden kokemukset poikkeavat täs-
tä normatiiviseksi muotoutuneesta narratiivista  

Yksittäisten käsitteiden ja retoristen keinojen  
lisäksi transtutkimuksen ajankohtaisissa keskus-
teluissa on kiinnitetty huomiota englannin kielen 
hegemoniseen asemaan sekä tutkimuksen kielenä 
että transidentiteettien ja -ruumiiden määrittäjä-
nä. TSQ-lehden Translating Transgender -teemanu-
meron johdannossa David Gramling ja Aniruddha 
Dutta pohtivat, miten englannin kieli voisi transtut-
kimuksen kontekstissa ystävystyä ja elää rinnakkain 
muiden kielten kanssa niiden syrjäyttämisen sijaan  

-
sä transtutkimuskonferenssissa keskusteltiin niin 
ikään sitä, miten alan kansainvälinen tutkimusyh-
teisö voisi aiempaa paremmin ylittää raja-aitoja 
englannin ja muiden kielten välillä. Nykytilanteen 
todettiin sekä rajoittavan ei-englanninkielisten tut-
kijoiden konkreettisia osallistumismahdollisuuksia 
että pitävän englannin kieleen nojaavan yhteisön 
tietämättömänä esimerkiksi portugaliksi, kiinaksi 
ja venäjäksi julkaistavasta merkittävästä tutkimuk-
sesta.

 Kieli onkin merkittävässä roolissa transtutki-
muksen ajankohtaisissa, intersektionaalisuutta kos-
kevissa keskusteluissa. Suomen akateemisella ken-
tällä on jo pitkään oltu huolestuneita siitä, että yhä 
suurempi osa suomalaisesta tutkimuskirjallisuudes-
ta julkaistaan englanniksi. Toisaalta paineet kan-
sainväliseen verkostoitumiseen ja julkaisemiseen 

ovat jatkuvasti kasvaneet. Transtutkimuksen ja in-
tersukupuolisuuden tutkimuksen kaltaisilla pienillä 
tieteenaloilla nämä paineet ovat erityisen suuria, sil-
lä voi olla vaikeaa esimerkiksi löytää soveltuvaa suo-
men- tai ruotsinkielistä julkaisualustaa.  

TUTKIMUS SUOMESSA JA MUISSA  
POHJOISMAISSA

Suomessa transtutkimusta ja intersukupuolisuuden 
tutkimusta on tehty vasta verrattain vähän. Sami  

suomalaisen homo- ja lesbotutkimuksen parissa on 
käsitelty tarinoita sukupuolinormeja kyseenalais-
tavista ihmisistä, niitä on tulkittu lesbo- ja homosil-
mälasien läpi, eikä sukupuolen moninaisuutta ole 
aina osattu nähdä omana erityisenä teemanaan, 
joka vaatii erilaista kysymyksenasettelua. Maarit 

-
tyvää tutkimusta onkin Suomessa alettu tehdä vas-

-
Oikeus oman identiteetin 

mukaiseen elämään? Tutkimus transseksuaalien elä-
mästä ja asemasta Suomessa oli ensimmäinen suo-
malainen tutkimus, jossa tarkasteltiin suomalaisten 

-
masta on etenkin termivalinnoiltaan vanhentunut, 
vaikutti se kuitenkin merkittävästi transsukupuo-
listen aseman parantamiseen Suomessa (Huuska 

 Ensimmäiset transsukupuolisuutta käsittele-
 

vielä ollut vakiintunut tutkimusala, eikä sukupuo-
lentutkimuksestakaan ollut tuolloin mahdollis-
ta väitellä. Jan Wickmanin ja Hanna Vilkan tutki-
mukset olivatkin tutkimusotteeltaan sosiologisia 

-
 

sex yksinomaan biologiseen sukupuoleen, mutta pitävät jakoa kuitenkin hyödyllisenä transkokemuksen kuvaamisen 
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väitöskirja käsitteli transihmisten näkemyksiä trans-
sukupuolisuudesta suhteessa binaariseen sukupuo-
lijärjestelmään, voidaan kuitenkin pitää suomalai-

väitöskirja käsitteli transihmisten sukupuolta koske-
-

kasteli väitöskirjassaan sukupuolenkorjausta Suo-

-
puolta koulumaailmassa käsittelevässä sosiologian 

-
kuvaa, syömishäiriöitä ja sukupuoli-identiteettiä kä-

kokemuksia käsiteltiin myös erilaisissa tutkimusra-
porteissa, jotka koskivat muun muassa seksuaali- 
ja sukupuolivähemmistöjen työelämäkokemuksia 

-
 

-
kimus on puolestaan ollut tänä aikana Suomessa vä-

liittyen on julkaistu muun muassa hoitotyön opin-

Sittemmin transtutkimus ja intersukupuolisuu-
den tutkimus ovat nousseet tärkeiksi tutkimusai-

 
luvulle tultaessa trans- ja intersukupuolisuutta on 
tutkittu muun muassa ikääntymisen ja palveluntar-

-
-

näkökulmista. Myös trans- ja intersukupuolisuusai-
heisia pro gradu -tutkielmia ja muita opinnäytetöi-
tä on tehty yhä enemmän, mikä osaltaan osoittaa, 
että suomalainen transtutkimus ja intersukupuoli-
suuden tutkimus on elinvoimainen ja kasvava tie-

teenala. Suomalaisen transtutkimuksen kannalta 
merkittävää on myös Suomen queer-tutkimuksen 

SQS-lehden trans-
tutkimuksen teemanumero, joka on ensimmäinen 
kokonaan transsukupuolisuuden tutkimukseen 
keskittyvä tieteellinen journaalijulkaisu Suomessa 

-
keleissa pureuduttiin transkysymyksiin muun mu-

lääketieteellisen paradigmanmuutoksen mahdol-

ja transihmisille suunnattujen mediatekstien tutki-

 Transtutkimus ja intersukupuolisuuden tutki-
mus on nousussa myös muissa Pohjoismaissa. Poh-
joismaissa toimii transtutkimusverkosto Nordic 
Trans Studies Network, jonka puitteissa on järjes-
tetty neljä kansainvälistä transtutkimuksen sym-

-

-
-

kyvät myös sukupuolentutkimuksen tieteellisissä 
julkaisuissa. Pohjoismaisen lambda nordica -lehden 

-
symyksiin terveydenhuollossa. Lisäksi ruotsalainen 
Tidskrift för Genusvetenskap (TGV) julkaisi vuonna 

-
nismistä. Trans- ja intersukupuolisuusteemat ovat 
aiempaa enemmän esillä myös pohjoismaisissa su-
kupuolentutkimuksen konferensseissa ja opetukses-

Ruotsin suurin sukupuolentutkimuksen konferens-
-

neeleja, ja transtutkijoiden verkostoitumista tuet-
tiin muun muassa caucus-tapaamisella. Samana 
vuonna Södertörnin yliopistossa Tukholmassa jär-

-
 

-

-

-
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jestettiin InterGender-verkoston tohtorikoulutet-
taville suunnattu Trans Studies and Intersectional  
Activism -kurssi, joka kokosi yhteen nuoria tutkijoi-
ta ympäri Eurooppaa.

 Intersektionaalisuus on noussut viime aikoina 
keskeiseen asemaan niin transtutkimuksen pohjois-
maisissa kuin kansainvälisissäkin keskusteluissa. Esi-
merkiksi edellä mainitussa Karlstadin  transtutki-
mussymposiumissa teemana oli transtutkimuksen 
dekolonisaatio Pohjoismaissa. Alan tapahtumis-
sa on pohdittu muun muassa pakolaistaustaisten 
transihmisten asemaa, saamelaisuuden ja sukupuo-
len moninaisuuden suhdetta toisiinsa sekä transih-
misten tekemää seksityötä. Keskustelut ovat tuoneet 
esiin sekä globaalin näkökulman että paikallistu-
neiden tietojen merkityksen kriittiselle transtutki-
mukselle ja intersukupuolisuuden tutkimukselle. 

 Marginalisoituja ihmisryhmiä koskevan tutki-
muksen tapauksessa voidaan pitää erityisen oleel-
lisena, että tutkimusta tehdään myös paikallista 
vaikuttavuutta ajatellen, ei yksinomaan kansain-

-
soi queer- ja feminististä teoriaperinnettä siitä, että 
niiden parissa tehdyssä, transihmisiä koskevassa tut-
kimuksessa ei ole riittävässä määrin pyritty paran-
tamaan oikeiden, elävien transihmisten asemaa. 
Hänen mukaansa transihmisillä pitää olla mah-
dollisuus osallistua itseään koskevan tiedon tuo-
tantoon, arvioimiseen ja soveltamiseen (Namaste 

mahdollisuuden kehittäminen voisi tarkoittaa esi-
merkiksi tiedon laajempaa tarjoamista myös niille 
transihmisille, jotka eivät ymmärrä englantia. Täs-
tä näkökulmasta tätä teemanumeroa voi pitää sekä 
vähemmistö- että kielipoliittisena tekona: se tarjo-
aa esimerkkejä siitä, että kiinnostavaa tutkimusta 
trans- ja intersukupuolisuuden kysymyksistä voi teh-
dä myös paikallisilla kielillämme, ja rohkaisee suo-
men- ja ruotsinkieliseen tieteelliseen keskusteluun 
näihin kysymyksiin liittyen.

ARTIKKELIEN JA PUHEENVUOROJEN  
ESIT TELY T

Roosa Torisevan artikkeli tarttuu intersukupuo-
lisuuden lääketieteellisiin ymmärryksiin crip-
teoreettisen eli kriittisen vammaistutkimuksen 

tutkimusotteen avulla. Toriseva analysoi suoma-
laisten intersukupuolisten lasten hoidosta vastaa-
vien lääkärien näkemyksiä, jotka pitkälti määrittä-
vät intersukupuolisten lasten hoitoa Käypä hoito 
-suositusten puuttuessa. Haastattelumateriaalin 
crip-luentaan pohjaavassa artikkelissaan Toriseva 
osoittaa, että lääketieteelliset näkemykset intersu-
kupuolisten lasten ulkonäköä muokkaavista leikka-
uksista eroavat toisistaan riippuen siitä, nähdäänkö 
intersukupuolisuus sukupuolen moninaisuutena 
vai häiriönä. Artikkeli tarkastelee niitä normatii-
visuuksia, joita kietoutuu käsitykseen intersuku-
puolisista ruumiista ehdottomasti muokkaamisen 
tarpeessa olevina, ja osoittaa, miten näissä norma-
tiivisissa oletuksissa pakollinen heteroseksuaalisuus 
ja pakollinen kyvykkyys kietoutuvat yhteen. Analyy-
sinsä pohjalta Toriseva ehdottaa normatiivisuuksien 
avaamiseksi keinotekoisen normaaliuden käsitettä.

Alexis Ranckenin artikkeli lähestyy sosio-onomas- 
tiikkaa, eli nimiin liittyvien sosiaalisten merkitys-
ten ja valtasuhteiden tutkimusta, transinklusiivi-
suuden näkökulmasta. Artikkeli havainnollistaa em-
piirisen aineiston avulla, kuinka Suomen ja Ruotsin 
sukupuolittuneet etunimikäytännöt ja niitä koske-
va lainsäädäntö vaikuttavat monin eri tavoin suku-
puoleltaan ei-normatiivisten ihmisten kokemuksiin 
omasta nimestään ja sen käytöstä. Feministisen tut-
kimuksen vaikutteet ovat merkinneet sukupuoli-
roolien ja niihin liittyvien odotusten huomioon-
ottamista nimitutkimuksessa. Transinklusiivinen 
nimitutkimus ottaa lähtökohdakseen oikeuden it-
semäärittelyyn juridisen sukupuolen sijaan. Tällöin  
nimen antaminen nähdään sukupuolittavana  
tekona. Ottamalla oman nimensä haltuun henkilö 
voi positioida itse itsensä muun muassa sukupuo-
len suhteen.

Emmi Vähäpassin artikkeli käsittelee vammais-
tutkimuksen ja transtutkimuksen yhteyksiä sekä 
tapoja, joilla vammaistutkimuksen alalla tehdyt 
teoretisoinnit voivat hyödyttää ja edistää transpo-
litiikkaa ja -teoriaa. Erityisesti Vähäpassi pohtii vam-
maisuuden sosiaalisen mallin ja sen jälkeen kehi-
teltyjen ruumiillisuuden, kivun ja hoidontarpeen 
huomioivien mallien – kuten Alison Kaferin poliit-
tis-relationaalisen mallin – tuomia mahdollisuuk-
sia transtutkimukselle. Vaikka transsukupuolisuu-
den ja vammaisuuden välillä on yhteyksiä muun 
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muassa lääketieteeseen liittyvien monimutkaisten  
suhteiden kautta, trans- ja vammaisliikkeiden välil-
lä ei ole juuri yhteistyötä eikä vammaistutkimuksen 
teoretisointia ole hyödynnetty transtutkimuksessa. 
Vähäpassi tuo näitä aloja ja liikkeitä lähemmäs toi-
siaan osoittaen vammaistutkimuksen hyödyt sekä 
transaktivismille ja -tutkimukselle että antiableisti-
sen transpolitiikan ja -teorian kehittämiselle.

Lotta Kähkönen ja Joy Ladin käyvät puheenvuo-
rossaan dialogia transpoetiikan käsitteestä, joka on 
muodostunut merkittäväksi sekä tieteellisissä että 
taiteellisissa transkeskusteluissa. Heidän mukaan-
sa runous ja runollisuus tarjoavat mahdollisuuksia 
identiteettien tutkiskeluun ja ilmaisuun tavoilla, jot-
ka normatiivisen arkikielen piirissä ovat mahdotto-
mia, kiellettyjä tai vaarallisia.

Varpu Alasuutari tuo puheenvuorossaan hy-
vän elämän, elämänkulun ja queerin ajan teemoja 
transtutkimuksen, leskeyden tutkimuksen ja ikään-
tymisen tutkimuksen kentille. Transsukupuolisen 
Tiinan haastattelun kautta Alasuutari tarkastelee 
puolison kuolemaa tapahtumana, joka menetyksen 
ohella voi tarkoittaa myös mahdollisuutta alkaa vih-
doin elää avoimesti omana itsenään.

Jukka Lehtonen tarkastelee metodologisessa pu-
heenvuorossaan niitä haasteita, jotka liittyvät inter-
sukupuolisten koulu- ja työelämäkokemusten tut-
kimukseen. Lehtonen arvioi kriittisesti aiempia 
kyselytutkimuksia ja niiden rajoitteita, pohtien sa-
malla keinoja näiden ratkaisemiseksi.

Teeman ulkopuolisena puheenvuorona nume-
rossa julkaistaan myös Satu Venäläisen komment-
titeksti, joka on saanut inspiraationsa Sukupuolen-
tutkimus-lehden uusmaterialistisia feminismejä 

pohtii puheenvuorossaan affektikeskusteluissa  
rakentuvia ryhmäytymisiä, erottautumisia ja tut-
kijaidentiteettejä, joita itsessäänkin voi tarkastella 
affektiivisesti muotoutuvina. Sen sijaan, että affek-
tiivisuutta ajateltaisiin joko materiaalisena tai dis-
kursiivisena, Venäläinen ehdottaa ”kevytkenkäistä” 
feminististä lähestymistapaa affekteihin - ja meto-
dologioihin laajemminkin. Kirja-arvioissa teema-
numeroon kytkeytyy puolestaan Touko Vaahte-
ran arvio Alison Kaferin teoksesta Feminist, Queer, 
Crip  

keskeisenä teorialähteenä, mutta muuten arvioissa 
käsitellään tuttuun tapaan ajankohtaisia feministi-
siä ja sukupuolentutkimuksellisia kirjoja.

SCIENCE, EMBODIMENT AND  
TR ANSFORMATION -TUTKIMUSRYHMÄ  
JA TOIMITUSPROSESSI

Käsillä olevan teemanumeron toimittajat ovat  
Turun yliopistossa toimivaan tutkimusryhmään 
Science, Embodiment and Transformation (lyhyem-
min SET) kuuluvia väitöskirjantekijöitä. Ryhmässä 
tutkitaan paitsi lääketieteellisiä käytäntöjä, myös 
sukupuolta koskevia tiedontuotannon tapoja tie-
teen, taiteen ja aktivismin näkökulmista. SET-ryh-
män tavoitteina on tuoda näkyviin niitä ajattelun, 
teorioiden ja politiikan rajoja, jotka liittyvät suku-
puolen ja ruumiin käsitteellistämiseen, kyseen-
alaistaa sukupuolen normatiivista kahtiajakoa ja 
kiinnittää huomiota trans- ja intersukupuolisten 
ihmisten elettyihin kokemuksiin. Ryhmä pyrkii 
myös yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen esimer-
kiksi erilaisten ajankohtaisiin aiheisiin liittyvien 
kannanottojen avulla sekä tuottamalla tutkimus-
tietoa lainsäädännön ja lääketieteellisten käytäntö-
jen muuttamiseksi. SET-tutkimusryhmä perustettiin 

ja taiteiden tutkimuksen laitoksen yhteyteen, ja sitä 
johdetaan sukupuolentutkimuksen oppiaineesta 
käsin. Ryhmää johtavien PD Sari Irnin sekä FT Lot-
tamari Kähkösen lisäksi tutkimusryhmään kuuluu 
post doc -tutkijoita, jatko-opiskelijoita ja maisteri-
vaiheen opiskelijoita myös Tampereen ja Helsingin 
yliopistojen sukupuolentutkimuksen oppiaineista. 

-
mii laajempi tutkijaverkosto, jossa on jäseniä muista 
yliopistoista. Ryhmä on tehnyt kansainvälistä yhteis-

Nordic Transgender Studies -symposiumin.
 Trans- ja intersukupuolisuuden tutkimukseen 

keskittyvän teemanumeron toimittaminen on ol-
lut tärkeää alan tutkimuksen näkyvyyden lisäämi-
sen kannalta, mutta myös toimittajilleen hyödylli-
nen oppimisprosessi. SET-tutkimusryhmän toisen 
johtajan ja Sukupuolentutkimus-lehden toisen pää-
toimittajan Sari Irnin ohjauksessa teemanumeron 
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viisi päätoimittajaa ovat saaneet tutustua tieteellis-
ten julkaisujen toimittamisen käytäntöihin konk-
reettisesti. Tutuksi on tullut koko teemanumeron 
toimittamisen kaari kirjoituskutsun laatimisesta 
abstraktien valintaan, ensimmäisiin editointikier-
roksiin, referee-kommentoijien etsimiseen, kir-
joittajien ohjeistamiseen ja tekstien työstämiseen 
julkaisukuntoisiksi. Monille toimittamiseen osallis-
tuneille teemanumero on ollut ensikosketus akatee-
miseen toimitustyöhön. Kurssimuotoisena toteutet-
tu teemanumeron toimitus onkin mahdollistanut 
toimitustyöhön liittyvän hiljaisen tiedon siirtämi-
sen nuorille tutkijoille tavalla, joka kannustaa meitä 
teemanumeron toimittajia tarttumaan toimituksel-
lisiin tehtäviin myös tulevaisuudessa. Kurssimuotoi-

suus tarkoittaa samalla sitä, että toimitustyö kartut-
taa väitöskirjantekijöiden opintopisteitä ja on siten 
konkreettisesti yhdistettävissä osaksi jatko-opintoja. 
Omasta puolestamme olemme olleet erittäin tyyty-
väisiä saamaamme tilaisuuteen toimia teemanume-
ron toimittajina ja mahdollisuuteen lisätä transtut-
kimuksen ja intersukupuolisuuden tutkimuksen 
näkyvyyttä sekä Sukupuolentutkimus–Genusforsk-
ning-lehdessä että Suomessa laajemmin. 

Turussa  17.2.2017 
 
Varpu Alasuutari, Sade Kondelin, Luca Tainio,  
Roosa Toriseva & Emmi Vähäpassi

KIRJALLISUUS

 
Rethinking Intersections between Trans and  
Disabled Embodiements. Feminist Review 

 
Hypatia: A Journal of Feminist Philosophy

 
Introduction. TSQ: Transgender Studies Quarterly 

 
Medical Treatment of Transgender Young People. 
Social Science & Medicine

Naisten syrjinnän poistamista 
käsittelevän komitean loppupäätelmät: Suomi. 

Council of Europe Commissioner for Human Rights 
Human Rights and Intersex People. 

Fashion Model Hanne Gaby Odiele Reveals She 
is Intersex. InterACT: Advocates for Intersex Youth, 

-

Gyn/Ecology: The Metaethics of Radical 
Feminism. Boston: Beacon Press.

TSQ: Trans-
gender Studies Quarterly.

(toim.) Transfeminist Perspectives in and beyond  
Transgender and Gender Studies. Philadelphia: Temple 

Eriksson, Panda (tulossa) The Parallel Development of 
Trans Studies and Activism in Finland. Sukupuolen-
tutkimuksen pro gradu -tutkielma, Åbo Akademi.

Kannanotto intersukupuolisten lasten hoi-
dosta.

The Fundamental Rights Situation of Intersex People. 
-

Laki transseksuaalin sukupuolen vahvis-
tamisesta 563/2002. -
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Laki naisten ja miesten välisestä tasa-ar-
vosta 609/1986. -

 
TSQ: Transgender Studies Quarterly

Introduction. Teoksessa Haritaworn, Jin, Kuntsman, 
Adi ja Posocco, Silvia (toim.) Queer Necropolitics. 

 
Sukupuolentutkimus–Genusforskning
Suomentaneet Katariina Kyrölä & Sari Irni.

-
än politiikka. Teoksessa Kainulainen, Siru & Parente-

Häpeä vähän! Kriittisiä tutki-
muksia häpeästä.

Suomessa. Teoksessa Saresma, Tuija, Rossi, Leena-
Maija & Juvonen, Tuula (toim.) Käsikirja sukupuoleen. 

Kätilöliiton kannanotto in-
tersukupuolisten lasten hoidosta. -

-

Nimellä ja kasvoilla – ehkä 
joskus. -

Performativity of Hormones. NORA – Nordic Journal 
of Feminist and Gender Research

Sukupuoli- ja seksuaa-
livähemmistöt, vanheneminen ja palveluntarpeet.  

Junttanen, Paula, Länsisalmi, Suvi & Stevens, Johanna 
Nuorten intersukupuolisten kokemuksia sek-

suaaliterveyspalveluiden asiakkuudesta. Hoitotyön 
opinnäytetyö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu. 

Intersukupuolisuuden aiheutta-
masta identiteettiuhasta selviäminen. Sosiaalipsyko-
logian pro gradu -tutkielma, Itä-Suomen yliopisto. 

Transforming Bodies, Wandering 
Desires - Intra-actions of Gender and Sexuality in 
Non-heterosexual Transgender Embodiment. Nais- 
ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma, pro 

Kay’s Trumpet for Transgender Ethics. lambda  
nordica

moninaisuus ja queer-näkökulmat. SQS: Suomen 
Queer-tutkimuksen Seuran lehti -

 Mustelmia sateenkaaressa: narratii- 
vinen tutkimus transsukupuolisten parisuhdeväkival-
takokemuksista. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma, 

 

Medikalisoitu intersukupuolinen 
keho. Naistutkimuksen pro gradu -tutkielma, Jyväs-

Lapsiasiavaltuutettu: Intersukupuolis-
ten lasten oikeuksia vahvistettava. 

-
tö–poika-kampanjan vastaiskuna feminismille: 
”Biologisia tosiseikkoja ei voi kiistää”. Ilta-Sanomat 

Seksuaalisuus ja sukupuoli kou-
lussa – Näkökulmana heteronormatiivisuus ja ei-he-
teroseksuaalisten nuorten kertomukset. Helsinki:  
Helsinki University Press.

Seksuaali- ja sukupuoli-
vähemmistöt työelämässä. STAKES Sosiaali- ja terve-
ysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 

”Eihän 
heterotkaan kerro” – Seksuaalisuuden ja sukupuolen 
rajankäyntiä työelämässä. ESR-tutkimukset ja selvi-
tykset -sarja. Helsinki: Oy Edita Ab.

Lehtonen, Jukka, Nissinen, Jussi & Socada, Maria (toim.) 
Hetero-olettamuksesta moninaisuuteen. Lesbot, 

homot, bi- ja transihmiset sosiaali- ja terveyspalvelui-
den asiakkaina. Helsinki: Oy Edita Ab.

Danish  
Minister Of Health To Push For De-Psychiatrization Of 
Transgender Persons. -
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Commonality in Transgender and Disability Studies. 
Disability Studies Quarterly

 
Commissioner for Human Rights of the Council of  
Europé, following his visit to Finland from 11 to 13 June 
2012.

-
tion” and the Epistemic Violence of Anglo-
American Feminist Theory. Hypatia: A Journal 
of Feminist Philosophy

-
malaislapsi syntyy ilman sukupuolta. Helsingin  
Sanomat

Geschlechtsumwandlung in 
Finnland 1970–2002. Eine historische und empirische 
Studie zu Geschlechtsumwandlungen unter den  
Regelungen des Kastrationsgesetzes bis zur Einführung 
des finnischen Transsexuellengesetzes. Ulm:  

 
Universität Ulm.

Sukupuolieron ongelma. Suku-
puolisuuden tarkastelua Judith Butlerin ja Luce Iriga-
rayn teorioiden avulla. -
ma, Tampereen yliopisto.

”Jotain siltä väliltä” – 
Muunsukupuolisia näkökulmia suomalaiseen su-
kupuoliuskontoon. Uskontotieteen pro gradu 

Oikeus oman identiteetin mukaiseen 
elämään. Tutkimus transseksuaalien elämästä ja ase-
masta Suomessa. -
aali- ja terveyshallitus.

The Transsexual Empire: The  
Making of the She-Male. Boston: Beacon Press.

Safety after Trump Win: ”We Are Traumatized”. 
The Guardian

The Biopolitics of Gender. Cary: 
Oxford University Press.

”Mun sukupuoli on jossain ihan muu-

alla kuin mun genitaaleissa” – Nuorten transmiesten 
näkemyksiä sukupuolesta ja sukupuoli-identiteetis-
tä. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön opinnäyte-

 
The Advocate

Intersukupuolisten tiedontarpeet 
ja tiedonhankinta. Informaatiotutkimuksen ja inte-
raktiivisen median pro gradu -tutkielma, Tampe-

 
a Diagnosis. Scientific American

-

Tutkimusryhmä.

Maltalle yksimielisesti maailman paras trans-
laki – myös Suomessa vaaditaan lakiuudistusta. 

translaki-myos-suomeen-vaaditaan-lakiuudistus-

YK:n kidutuksen vastainen komitea: trans-
nuorten tilanne hälyyttävä Suomessa.
ykn-kidutuksen-vastainen-erityisraportoija-trans-

 Intersukupuolisten lasten itsemää-
räämisoikeus.
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