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Eroja keskeisempää ai-
hetta ei oikeastaan 
voi olla feministisessä 
tutkimuksessa. Erot ja 
etiikka -kokoelma lä-

hestyy eroja ja erilaisuuksia ottaen 
lähtökohdaksi tutkimuskentällä 
olennaiseksi muodostuneen ’inter-
sektionaalisuuden’ käsitteen. Su-
kupuolen tutkiminen ei riitä, sillä 
ihmisessä risteävät moninaiset erot: 
kukaan ei ole vain tiettyä suku-
puolta. Esimerkiksi ikä, sosioekono-
minen asema ja etnisyys ovat merki-
tyksellisiä eroja. Toisaalta näitä eroja 
ei voi lähestyä yhteismitallisina, ja 
eettisyyden vaatimus nousee juuri 
tästä. Kirjan toimittajat muotoilevat 
johdannossaan tärkeitä kysymyksiä: ”[M]illoin erojen 
osoittaminen on tähdellistä tai suotavaa? Mitä tarkoi-
tusperiä ne palvelevat? […] [M]iten ja mistä näkökul-
mista eroja nimetään?” (9)

Kokoelma painottuu vahvasti taiteisiin. Teoksen 
kiinnostavinta antia ovat ehdottomasti artikkelit, 
jotka asemoivat aiheensa ”erojen etiikkaan”.  Marja 
Rytkönen lukee tulkinnan etiikkaa omaelämäkerral-
lisuudesta, ja Lotta Kähkönen tutkii transsukupuoli-
suuden etiikkaa Jackie Kayn romaanin avulla. Anto-
logia ei kertaa sukupuolentutkimuksen peruskäsitteitä 
vaan nostaa suomenkieliseen keskusteluun tuoreita 
aiheita. Esimerkiksi Lea Rojola esittelee Donna Ha-
rawayn tunnetun Kyborgimanifestin sijaan tämän käsi-
tyksiä kumppanuuslajeista ja siitä, mitä voimme oppia 
suhteestamme koiriin.

Huohottavat erot
Susanna Paasosen artikkeli ehdot-
telee uusia lähestymistapoja femi-
nistiselle pornotutkimukselle ja 
kysyy, miten tutkia eroja pornossa, 
jossa pintapuolisesti ei ole kuin 
eroja mutta jossa erot paljastuvat 
”eroiksi” siinä missä tabut ”ta-
buiksi”. Paasonen tutkii pornon 
liioiteltujen erojen ja ylettömyyden 
logiikkoja. Näitä ei voi ymmärtää 
representaation tai samastumisen 
käsittein, vaan pornoa pitää lä-
hestyä ”affektiivisena lajityyppinä”. 
Paasonen kehottaa tutkijaa uteli-
aasti ”tulemaan lähelle kohdettaan”, 
jolloin ”tutkijan ja tutkimuskohteen 
affektiiviset jännitteet muotoutuvat 

osaksi tutkimusprosessia” (105).
Sinänsä kiinnostava artikkeli jättää kuitenkin epäsel-

väksi kuvaillun lähestymistavan yhteyden feministiseen 
tutkimukseen. Paasonen tutkii ennen kaikkea visuaalista 
kulttuuria, eikä hän näin yritäkään ottaa kohteekseen 
pornon laajaa yhteiskunnallista merkitystä. Paasosen 
lähestymistapa kykenee valottamaan pornon erojen yl-
tiöpäisyyden toimintalogiikkaa, joka ei nojaa samastu-
miseen, vaan tulee eri tavoin iholle. Hän myös näyttää, 
miten erilaisten erojen toteaminen ei itsessään ole miele-
kästä tai kiinnostavaa ja miten pornon kategorinen kri-
tiikki ei juurikaan puhu kohteestaan. Tarkempaa silmää 
eroille tarvitaan. Silti yhteiskunnallisen näkökulman 
poisrajaaminen nostaa esiin kysymyksen, missä mielessä 
porno voidaan ja on syytä eristää omaksi saarekkeekseen 
visuaalisessa kulttuurissa, jossa sen vaikutteet leviävät yhä 

Elina Halttunen-Riikonen

Eettisesti eroista?
Erot ja etiikka feministisessä tutkimuksessa. Toim. Kirsti Lempiäinen, Taru Leppänen & Susanna Paasonen. 
Turun yliopiston taiteiden tutkimuksen julkaisuja, Turku 2012. 307 s.



84   niin & näin  3/2013

laajemmalle kulttuurin ”pornoistuessa”. Vaikka pornon 
nainen olisi ”nainen” ja mies ”mies”, tarjoaa pornoku-
vasto erilaisia sukupuolittuneita rooleja ja toiminta-
tapoja. Ero on olemassa, vaikka se ei ongelmattomasti 
palautuisikaan representaatioihin.

Onnen varjot
Kysymys luokasta on vaikea näennäisen jälkiluokkai-
sessa yhteiskunnassa, jossa kaikkien sanotaan kuuluvan 
keskiluokkaan. Luokka ei ole sen helpompi käsite femi-
nistiselle tutkimukselle, mutta osion ”Katoava luokka ja 
sukupuoli” artikkelit saavat siitä otetta. Taktiikka on mu-
rentaa yleisyyden ja luokattomuuden illuusio ja osoittaa, 
minkälaisen vallankäytön avulla postpoliittista tilaa ra-
kennetaan. 

Onnellisuuden petollisuus on olennaisessa osassa niin 
Mona Mannevuon kuin Tiina Rosenbergin muutoin 
aiheiltaan hyvin erilaisissa artikkeleissa. Jälkimmäinen 
käsittelee ruotsalaisen yhteiskunnallisen performans-
sitaiteen avulla solidaarisuuden mahdollisuutta ja sel-
vittää, ettei onnellisuus ole vaaratonta: ”Onnellisuuden 
ideologia ja pakollinen optimismi ovat populääripsyko-
logian ja kulutuskapitalismin paha-olo-muuttuu-hyväksi-
oloksi -kaavan tuotoksia.” (212)

Onnellisuuden näennäinen epäpoliittisuus ja yh-
teiskunnallisen epätasa-arvon palauttaminen yksilön 
valintoihin muodostuu keskeiseksi myös Mannevuon 
ruotiessa ajatushautomo Demos Helsingin laatimaa On-
nellisuuspoliittista manifestia (2010), jossa ideoidaan on-
nellista ja ekologisesti kestävää elämäntapaa. Mannevuo 
lukee Lauren Berlantin ’julman optimismin’ käsitteen in-
noittamana manifestista esiin sen onnellisuusnäkemysten 
ongelmia. Sinänsä hyvää tarkoittavista ohjeista tulee 
julmia, kun ne esitetään kontekstittomina ottamatta 
huomioon erilaisia tilanteita; kun ”kuka tahansa” voi 
saavuttaa manifestin määrittelemän onnen. ”Kannattaa 
muuttaa lähemmäksi työpaikkaa, jottei tarvitse autoilla” 

-henkiset ohjeet kuulostavat ylimielisiltä suhteutettuna 
vaikkapa pääkaupunkiseudun asuntojen hintojen jat-
kuvaan nousuun.

Mannevuo linkittää manifestin elämäntyyliohjeet 
kaikkialle kurottuvaan taipumukseen nähdä vapaa-aika 
ja vaikkapa työttömyys mahdollisuutena kehittää it-
seään ja työskennellä persoonalla. Onnellisuuspoliittinen 
manifesti ei siksi ole yksittäistapaus vaan kiteyttää laa-
jemman ilmiön. Verkostoista ja mahdollisuuksista in-
toilevat jättävät huomiotta, että suorittava (”ei-luova”) 
työ ei ole kadonnut mihinkään, mutta sitä tekevät aina 
jotkut muut, tai ainakaan näille ei manifestissa puhuta. 
Luokan lisäksi Demos Helsingin onnellisuuspolitiikka 
unohtaa tai piilottaa sukupuolen sivuuttaessaan to-
siseikan, että elämänhallinta ja jaksaminen eivät ole 
kiinni vain palkkatyöstä, vaan esimerkiksi pienten 
lasten hoitaminen ja kotityöt muodostavat edelleen su-
kupuolittuneen taakan.

Anu Koivusen artikkeli tarjoaa ”tapaustutkimuksen” 
Märta Tikkasen kirjojen vastaanotosta 1970-luvun Suo-
messa. Tuolloin yksityinen jäi yksityiseksi eikä Tikkasen 
teoksia luettu – muista Pohjoismaista poiketen – kan-
nanottona naisten asemaan vaan paljastuskirjallisuutena. 
Yksityisestä ei automaattisesti tule poliittista manifestia, 
vaan politiikkaa pitää tehdä. Jonkun pitää sitä tehdä.

Ehkä vahvin eettis-poliittinen kannanotto tiivistyy 
Rosenbergin artikkelin lopetukseen. Kirjoittaja nostaa 
rohkeasti esille – helposti vanhentuneeksi leimatun – 
solidaarisuuden. Yksilökeskeisessä kulttuurissa yksilöön 
keskittymisessä ei ole mitään kumouksellista, ja Ro-
senberg ehdottaakin eron käsitteen tilalle ’feministisen 
solidaarisuuden’ käsitettä, joka voisi painottaa globaalia 
etiikkaa sekä resurssien jakoa koskevia kysymyksiä. Ehdo-
tuksen voi lukea muistutuksena identiteetteihin pitkään 
keskittyneelle feministiselle tutkimukselle. Eroja ja so-
lidaarisuutta ei ehkä ole välttämätöntä nähdä toisiaan 
poissulkeviksi. Solidaarisuus voi kenties alkaa erojen tun-
nustamisesta ja kunnioittamisesta.

”Yksityisestä ei automaattisesti 
tule poliittista manifestia, vaan 
politiikkaa pitää tehdä.”


