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Simone de Beauvoir sanoo kirjassaan Toinen sukupuoli, ettei naisen 
ja miehen erottelu ole biologinen tosiasia vaan ihmisen historian 
vaihe. Väitteeseen sisältyy ajatus, jota kutsutaan ”sukupuolen sosiaa-
liseksi rakentuneisuudeksi”: sikäli kuin sukupuolikategoriat ovat 
kulttuurimme tuotteita, ne ovat sosiaalisesti rakentuneita. Väite ni-
mittäin heijastelee vakaumusta, jonka mukaan yksilöiden biologi-
nen ero, se, että meillä on anatomisesti erilainen keho, ei riitä teke-
mään meistä naisia ja miehiä eikä myöskään määrittämään erilaisia 
roolejamme yhteiskunnassa.

Väite sukupuolen sosiaalisesta rakentuneisuudesta on tätä nykyä 
kiihkeän 1loso1sen keskustelun kohteena. Itse asiassa angloamerik-
kalainen 1loso1a on nykyisin hyvin kiinnostunut pohtimaan suku-
puolta, ja kiinnostus kasvaa koko ajan. Filoso1assa esitetään esi-
merkiksi seuraavanlaisia kysymyksiä: Onko seksuaalisuuteen 
sovelletuilla yksiköillä objektiivista perustaa? Onko miehen ja nai-
sen ero biologinen vai kulttuurinen? Ovatko sukupuolikategoriat 
pelkkiä kielellisiä rakennelmia? Käytävä keskustelu sosiaalisten 
suku puolten luokittelusta on synnyttänyt erityisesti Yhdysvalloissa 
uuden tavan lähestyä kysymystä sukupuolierosta, ja lähestymis-
tavan suurin uutuus on siinä, että sosiaalista sukupuolta tarkastel-
laan ’rodun’ käsitteen valossa ja otetaan huomioon biologian ja 
kieli 1loso1an viimeisimmät käänteet.

Tässä teoksessa analysoidaan syitä, joihin 1loso1nen keskustelu 
sosiaalisen sukupuolen metafyysisen määrittelyn mahdollisuudesta 
perustuu, ja eritellään sitä, miksi on niin työlästä piirtää siisti raja 
sukupuolisten olentojen biologisen ja kulttuurisen luonnon välille. 
Tekstissä käytetyt termit ”sosiaalinen sukupuoli” ja ”metafysiikka” 
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kannattaa määritellä saman tien, jotta vastaan tulevat kysymykset 
voitaisiin ymmärtää oikein, ja samalla on syytä tehdä muutama ter-
minologinen erottelu.

Ilmaisua ”sosiaalinen sukupuoli” (joka vastaa englannin sanaa 
gender) käytetään jatkossa viittaamaan identiteetin rakentumiseen, 
ja tuo identiteetti voi olla maskuliininen tai feminiininen. Näin 
ollen ’naisen’ ja ’miehen’ kategorioita analysoidaan sukupuolentut-
kimuksen hengessä. Tällaisessa tutkimuksessa tarkastellaan seksuaa-
lisuuden ja sukupuoli-identiteetin sosiokulttuurisia merkityksiä. 
Tutkimus on syntynyt erilaisista metodologioista, jotka käsittelevät 
ihmiselämän eri puolia yksilön ja yhteiskunnan suhteesta aina yksi-
lön ja lähtökulttuurin suhteeseen.

Mitä sitten tarkoitetaan sukupuolten ”metafysiikalla”? Nykyisin 
”metafysiikalla” tarkoitetaan varsin laajasti maailman perimmäisen 
rakenteen käsittelemistäK. Siinä siis tarkastellaan todellisuuden pe-
rustavimpia ja yleisimpiä puolia, ja pyritään selvittämään, mitä se, 
mikä maailmassa on olemassa, on (siis mihin kategoriaan olevainen 
kuuluu). Sosiaalisten sukupuolten luokittelussa vallitsee kuitenkin 
metafyysinen eripura: ilmaisevatko sanat ”nainen” ja ”mies” ”luon-
nollista” vai ”sosiaalista” kategoriaaL? Kaavamaisesti eripura voidaan 
ilmaista seuraavasti: Jos voidaan väittää, ettei maailmassa sinänsä 
ole ”sosiaalisten sukupuolten” kaltaisia asioita, sukupuolikategoriat 
ovat pelkkiä kielellisiä rakennelmia, jotka ihmisolennot ovat kehit-
täneet voidakseen viitata seksuaaliseen käyttäytymiseensä. Tämän 

”nominalistiseksi” kutsutun lähestymistavan mukaan yksilöä pide-
tään naisena tai miehenä koska meillä on taipumus ajatella, että 
ihmiset jakautuvat naisiin ja miehiin. Toisaalta voidaan väittää, että 
ihmisolennot eroavat toisistaan sukupuolisesti ja että naisen ja mie-
hen kahtiajako on olemassa puhe- ja ajattelutavoissamme, koska 
tuo ero on todellinen tosiasia. Tämän ”realistisen” lähestymis tavan 
mukaan otamme maailmasta käyttöömme todellisia erotteluja, jot-
ka vastaavat luonnonjärjestystä. Mutta kuten saamme nähdä, 
sosiaa listen sukupuolten tarkasteleminen jälkimmäisellä tavalla ei 
auta saavuttamaan sukupuolierottelujen käytännöllisiä piirteitä, 
minkä vuoksi tässä omaksutaan nominalistinen näkökulma.

J-<=&)%-
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Kirja jakaantuu neljään päälukuun. Ensimmäisessä lukijalle py-
ritään tarjoamaan kokonaiskatsaus viimeaikaisessa 1loso1sessa kes-
kustelussa käsitellyistä sosiaalisia sukupuolia koskevista ongelmista 
ja lisäksi eri tavoista, jolla väite sukupuolesta sosiaalisena rakennel-
mana on muotoiltu. Toisessa luvussa tarkastellaan, miksi yksilöiden 
biologinen ero – se, että heillä on erilainen ruumis – ei riitä teke-
mään meistä naisia ja miehiä, ja lisäksi siinä analysoidaan tuoretta 
ehdotusta ottaa käyttöön ”viisi erilaista sukupuolta”. Kolmannessa 
luvussa puolestaan esitellään ’sosiaalisen sukupuolen’ ja ’rodun’ kä-
sitteiden analogia ja miksi on virhe erottaa sosiaalinen sukupuoli 
rodusta ja lähtökulttuurista. Päättävä neljäs luku on omistettu kie-
lelle, ja siinä tarkastellaan pornogra1aa puheaktiteorian valossa.
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Hyvin laajasti ajatellaan, että ’biologinen sukupuoli’ ja ’sosiaalinen 
sukupuoli’ ovat kaksi rinnakkaista kategoriaa: naisia ovat biologi-
selta sukupuoleltaan naaraspuoliset yksilöt ja miehiä sukupuolel-
taan koiraspuoliset yksilöt. Mutta vastaako naisen ja miehen kah-
tiajako tosiaan todellista, maailmassa olevaa erottelua? Voidaanko 
sukupuolikategoriat selittää metafyysisesti pätevästi? Historiallisesti 
ajatellen naisen ja miehen erottelu – jonka on ajateltu vastaavan 
feminiinisen ja maskuliinisen erottelua – on otettu keskustelun 
kohteeksi feministisessä ajattelussa. Sen piirissä ’biologisen suku-
puolen’ ja ’sosiaalisen sukupuolen’ erottelu on hyväksytty yleisesti: 
ensin mainittu termi viittaa ihmisiin naaraina ja koiraina ja kytkey-
tyy tiukasti biologisiin tekijöihin (kuten kromosomit, sukupuoli-
elimet, hormonit ja niin edelleen); jälkimmäinen puolestaan viittaa 
ihmisiin naisina ja miehinä ja riippuu sosiaalisista tekijöistä (kuten 
tehtävästä ja asemasta yhteisössä, sosiaalisista normeista, suhteista 
ja niin edelleen). Erottelu otettiin käyttöön ensisijaisesti siksi, että 
voitaisiin vastustaa ajatusta, jonka mukaan ”luonto” olisi naisille 
jonkinlainen ”kohtalo”, ja se tuo mieleen Simone de Beauvoirin, 
kun tämä vuonna >;E; kirjoittamassaan kirjassa totesi: ”Naiseksi ei 
synnytä, naiseksi tullaan”M. Kirjailijan mukaan sukupuoli on siis so-
siaalisesti rakentunut.

Väite, jonka mukaan sukupuoli on sosiaalisesti rakentunut, pe-
rustuu ajatukseen, jonka mukaan kulttuuri (erotettuna luonnosta) 
määrittelee sukupuolieron (ja sukupuolisen syrjinnän) rakentumi-
sen. Tämän perinteen edustajat ovat itse asiassa taipuvaisia ajatte-
lemaan, että sosiaalinen – toisin kuin biologinen – sukupuoli kyt-
keytyy tiukasti tietyn kulttuurisen ryhmän noudattamiin 
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käyttäytymistapoihin, velvollisuuksiin, uskomuksiin ja odotuksiin, 
jotka määrittelevät naisen ja miehen aseman. Lyhyesti sanoen juu-
ri yksilöiden sosiaalisesti ja kulttuurisesti rakentunut sukupuoliero 
(eikä luonnon määräämä biologinen sukupuoliero) säätelee sosiaa-
lista tehtäväjakoa ja miesten ja naisten sosiaalistumisprosesseja. 
Tämän näkemyksen mukaan tiettyyn sosiaaliseen sukupuoleen 
kuuluminen merkitsee ensinnäkin määräyhteisöön kuulumista. 
Jos tämä pitää paikkansa, se, että ”on nainen”, ja se, että ”on mies”, 
ovat inhimillisen kulttuurin tuotteita ja kytkeytyvät tiukasti yksi-
löä ympäröivään sosiaaliseen dynamiikkaan. Väite sukupuolesta 
sosiaalisena rakennelmana antaa ymmärtää, että biologisen ja 
sosiaa lisen sukupuolen järjestelmä, siis tietty käytäntöjen ja nor-
mien kokonaisuus, pakottaa – erilaisissa yhteiskunnissa – naaraik-
si ja koiraiksi syntyneet yksilöt muuttumaan naisiksi ja miehiksi ja 
tulkitsemaan sen pohjalta erilaisia rooleja. Sukupuoli siis luodaan 
päivittäin sosiaalisessa kanssakäymisessä, joka pyrkii määrittele-
mään miesten ja naisten eron.

Näkemys sukupuolista sosiaalisesti rakentuneina on kuitenkin 
esitetty monilla eri tavoilla, ja sen vuoksi on vaikea luonnehtia 
yksiselitteisesti, mitä ajatuksella on feministisessä teoriassa tarkoi-
tettu (tai tarkoitetaan). Sitä paitsi väite tuo mukanaan lukuisia 
ongelmia. Seuraako siitä esimerkiksi, että kun puhumme naisista 
ja miehistä, käytämme vain sopimuksenvaraisia käsitteitä, jotka 
auttavat meitä organisoimaan yhteiskunnallisten kamppailuiden 
analyysista saamamme informaation? Toisin sanoen: jos jätämme 
kaiken biologisen tiedon syrjään, onko sukupuolijakomme pelk-
kä sopimus? Seuraavaksi analysoidaan joitain tärkeimmistä ja ny-
kyisin keskustelluimmista metafyysisistä kannanotoista, jotka 
koskevat erilaisia sukupuolen sosiaaliselle rakentumiselle annettu-
ja merkityksiä. Kaikkia läpi käytäviä näkemyksiä yhdistää ajatus, 
jonka mukaan sukupuoli perustuu sosiaalisiin normeihin. Noi-
den normien hyväksyminen (tai hyväksymättä jättäminen) muo-
dostaa prosessin, jossa yksilö muuttuu sosiaalisesti naiseksi tai 
mieheksi.
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