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Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli kartoittaa ja kuvailla suomalaisten
transnaisten kokemuksia äänen feminisaation roolista sukupuolenkorjausprosessissa sekä
äänen vaikutuksesta jokapäiväiseen elämään. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää äänen
feminisaation rooli sukupuolenkorjausprosessissa ja verrata sitä prosessin muihin osaalueisiin. Tutkimuksen toisena tavoitteena oli kartoittaa transnaisten kokemuksia äänen
vaikutuksesta jokapäiväisen elämän eri osa-alueisiin, kuten psyykkiseen hyvinvointiin,
työhön, vapaa-aikaan ja ihmissuhteisiin.
Tutkimus toteutettiin kaksivaiheisesti postikyselyn sekä puolistrukturoidun haastattelun
avulla. Tutkimuksen ensimmäiseen vaiheeseen eli postikyselyyn osallistui yhteensä 11
transnaista, jotka olivat tutkimushetkellä sukupuolenkorjausprosessissa tosielämänkoevaiheessa tai sitä pidemmällä. Aineiston keruuseen käytettiin muun muassa TVQMtF kyselylomaketta. Tutkimuksen toisessa vaiheessa eli puolistrukturoidussa teemahaastattelussa syvennettiin tietoutta tutkimusaiheeseen liittyen haastattelemalla näistä
yhdestätoista tutkittavasta seitsemän henkilöä (N = 11, n = 7). Kerätty aineisto
analysoitiin käyttämällä Grounded theory -menetelmää. Tulokset esitettiin tekstin,
kuvioiden, taulukoiden ja haastattelusitaattien avulla.
Tutkimustulosten perusteella kaikkien prosessin aikana läpikäytyjen vaiheiden, mukaan
lukien äänen feminisaation, tavoitteena oli auttaa transnaista saavuttamaan todellista
minuutta vastaava sukupuoli-ilmaisu ja kokemus siitä, että hän on vihdoinkin oma
itsensä. Tämän perusteella muodostui tutkimuksen ydinkategoria, matkalla minuksi.
Tutkimus osoitti, että äänen feminisaatio oli sukupuolenkorjausprosessin kuuden
tärkeimmän osa-alueen joukossa kaikkien tutkittavien mielestä. Äänen kuvattiin olevan
välttämätön ja keskeinen asia sukupuolenkorjausprosessin kannalta. Ääniterapian
yleisimpiä tavoitteita olivat äänen perustaajuuden nostaminen ja äänen feminiinisyyden
lisääminen. Äänellä oli vaikutusta jokapäiväiseen elämään ja ääni koettiin merkittäväksi
erityisesti sosiaalisen vuorovaikutuksen kannalta. Äänen vaikutus jokapäiväiseen
elämään oli voimakkainta sosiaalisen transition aikana ja äänen koettu merkitys väheni
sukupuolenkorjausprosessin edetessä, kun feminiinisestä äänestä tuli spontaani.
Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että äänen feminisaatiolla on merkittävä rooli
transnaisten sukupuolenkorjausprosessissa sekä vaikutusta transnaisten jokapäiväiseen
elämään. Tämän vuoksi äänen feminisaation riittävä huomioiminen sukupuolenkorjausprosessissa sekä ääniterapian saatavuus tulee turvata kaikille sitä tarvitseville
transnaisille.
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1 JOHDANTO
Kiinnostus transnaisten äänen feminisaatiota kohtaan heräsi toisena opiskeluvuotenani
belgialaisen ääniterapeutti Jo Verstraeten ollessa Oulun yliopistolla vierailevana
luennoijana. Aihepiiri oli minulle entuudestaan täysin tuntematon, mutta Jon esimerkit
ääniterapian käytöstä transnaisten äänen feminisaatiossa olivat niin kiehtovia, että
päädyin tekemään kandidaatintutkielmani transnaisten ääniterapian vaikuttavuudesta
äänen feminiinisyyteen ja äänen vaikutuksesta elämänlaatuun. Pro gradu -tutkielman
jatkaminen samasta aihepiiristä oli helppo valinta, sillä olinhan päässyt jo hieman sisälle
tähän aiheeseen. Transnaisten äänen feminisaatio ja ääni jokapäiväiseen elämään
vaikuttavana ilmiönä yhdistää kaksi minua hyvin paljon kiehtovaa aihetta: äänen
logopedisenä ilmiönä sekä ihmisen psyykkisen hyvinvoinnin.
Transnaisten äänen feminisaatiota ei ole aikaisemmin tutkittu vertaamalla sen koettua
merkitystä muihin sukupuolenkorjausprosessin osa-alueisiin, joten se, kuinka merkittävä
rooli äänen feminisaatiolla on sukupuolenkorjausprosessissa, on kansainvälisestikin
tarkasteltuna vielä tutkimaton aihealue. Äänen vaikutusta transsukupuolisten ihmisten
jokapäiväiseen elämään ovat käsitelleet tutkimuksissaan aikaisemmin ainakin Dacakis,
Davies, Oates, Douglas ja Johnston (2013), Hancock, Krissinger ja Owen (2011),
Neumann, Welzel, Gonnermann ja Wolfradt (2002) sekä Pasricha, Dacakis ja Oates,
(2008). Toteutin pro gradu -tutkielmani kysely- ja haastattelututkimuksen yhdistelmänä,
ja tavoitteenani oli sekä kartoittaa että kuvailla transnaisten kokemuksia äänen
feminisaation

roolista

sukupuolenkorjausprosessissa

sekä

äänen

vaikutuksesta

jokapäiväiseen elämään, kuten ihmissuhteisiin, sosiaaliseen vuorovaikutukseen, työhön,
vapaa-aikaan ja harrastuksiin sekä psyykkiseen hyvinvointiin. Tutkimukseni tavoitteena
on antaa ääni suomalaisten transnaisten kokemuksille.

1.1 Transsukupuolisuus
Sukupuolisuuden voidaan ajatella muodostuvan kahdesta eri osa-alueesta: anatomisesta
sukupuolesta (engl. sex) ja sosiaalisesta sukupuolesta (engl. gender) (Kimmel, 2001, s.
9318). Anatomisella sukupuolella tarkoitetaan miesten ja naisten anatomisia
eroavaisuuksia, kun taas sosiaalisella sukupuolella tarkoitetaan yhteiskunnan ja kulttuurin
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määrittelemiä käsityksiä miehisyydestä (maskuliinisuus) ja naiseudesta (feminiinisyys)
sekä niiden välisistä eroista. Maskuliinisuudella ja feminiinisyydellä tarkoitetaan
ympäristön asettamia kulttuurisidonnaisia ja ajan mukaan vaihtelevia ajatuksia
miehisyydestä ja naiseudesta, miehisistä ja naisellisista toimintatavoista sekä
sukupuolisidonnaisista rooleista.
Länsimaisessa yhteiskunnassa sukupuolisuus on pitkään mielletty kaksijakoiseksi
ilmiöksi: yksilö on joko mies tai nainen (Bockting & Pathy Allen, 2012, s. 447). Asia ei
kuitenkaan ole näin yksinkertainen, sillä sukupuoli on karkean kaksijakoisuuden sijaan
ennemminkin moniulotteinen kenttä: henkilö voi olla joko mies tai nainen – tai molempia,
ei kumpaakaan ja kaikkea siltä väliltä (Aarnipuu, 2008; Kaltiala-Heino, Mattila, Kärnä &
Joutsenniemi, 2015). Tämän määritelmän mukaan sukupuoli voidaan jakaa cissukupuoleen ja transsukupuoleen, jotka saavat nimensä latinankielisistä etuliitteistä
cis ”samalla puolella” ja trans ”toisella puolella”, joiden tarkoituksena on ilmaista,
vastaako syntymässä määritelty sukupuoli henkilön kokemaa sukupuoli-identiteettiä ja
sukupuolen ilmaisua (Seta: tietoa nuorille). Cis-sukupuolisilla tarkoitetaan niitä
henkilöitä, jotka kokevat olevansa sitä sukupuolta, johon heidät on syntymässä määritelty
(Aarnipuu,

2008).

Cis-sukupuoli

sisältää

miessukupuolen

ja

naissukupuolen.

Transsukupuolisilla henkilöillä tarkoitetaan kaikkia niitä henkilöitä, jotka eivät koe
yhteenkuuluvuutta siihen sukupuoleen, johon heidät on syntymässä määritetty. Tämä
sukupuoliryhmä

pitää

sisällään

transsukupuoliset,

intersukupuoliset

sekä

muunsukupuoliset henkilöt.
Transsukupuolisuudella tarkoitetaan pysyvää identiteettikokemusta, jossa henkilö kokee
syntyneensä vastakkaisen sukupuolen ruumiiseen (Raij & Tani, 2015, s. 367) ja haluaa
sukupuolensa olevan päinvastainen kuin se sukupuoli, johon hän on syntynyt (Bockting
& Pathy Allen, 2012, s. 445). Cis-sukupuolisilla ihmisillä anatomiset sukupuoliominaisuudet, sukupuolelle tyypillinen käytös ja sukupuoli-identiteetti eli ihmisen
peruskäsitys

omasta

sukupuolesta,

vastaavat

toisiaan,

mutta

näin

ei

ole

transsukupuolisten ihmisten kohdalla (Kaltiala-Heino ym., 2015; Raij & Tani, 2015).
Transsukupuolisuus on tunnettu ilmiönä jo antiikin ajoista lähtien (Heath, 2006, s. 2),
mutta sen tarkka etiologia on edelleen epäselvä (Bockting & Pathy Allen, 2012, s. 446).
Sukupuoli-identiteetin
hormonaaliset,

muotoutumiseen

psyykkiset

kuin

oletetaan

sosiaalisetkin

vaikuttavan
tekijät

(Raij

niin
&

geneettiset,

Tani,

2015).

3
Transsukupuolisuuden yleisyydestä on olemassa vain arvioita, jotka vaihtelevat
tutkimusvuoden sekä yleisyyden arviointiin käytetyn menetelmän mukaan (Hardy,
Boliek, Wells & Rieger, 2013). Vuosien 2003 ja 2015 välillä Suomessa on saanut
sukupuoli-identiteettitutkimuksiin lähetteen noin 1000 henkilöä (Mattila & Tinkanen,
2015). Transsukupuolisista henkilöistä 75 % on miehiä, jotka haluavat korjata
sukupuolensa miehestä naiseksi (Van Borsel, Cuypere & Van den Berghe, 2001). Näihin
miehestä naiseksi sukupuolensa korjaaviin transsukupuolisiin henkilöihin viitataan tässä
tutkimuksessa termillä transnainen.

1.2 Transnaisten sukupuolenkorjausprosessi
Koska transsukupuoliset henkilöt toivovat, että olisivat syntyneet vastakkaisen
sukupuolen ruumiiseen, he hakeutuvat sukupuolenkorjausprosessiin, jossa anatominen
sukupuoli voidaan korjata hormonaalisten ja kirurgisten keinojen avulla vastaamaan
henkilön

kokemaa

todellista

sukupuoli-identiteettiä

(Suhonen,

2007).

Sukupuolenkorjausprosessi (kuvio 1) on usean vuoden mittainen ajanjakso, joka pitää
sisällään moniammatillisia arvioita, erilaisia hoitomenetelmiä sekä fyysisiä, psyykkisiä ja
sosiaalisia muutoksia, joiden avulla transsukupuolinen henkilö voi saavuttaa sisäistä
sukupuoltaan vastaavan fyysisen olemuksen sekä saada juridisen vahvistuksen
todelliselle sukupuolelleen (Mattila & Tinkanen, 2015; Suhonen, 2007). Prosessiin
liittyvät käytännön ja käytöksen muutokset ovat myös tärkeä osa sukupuolenkorjausta
(Mattila, 2005; Mattila & Tinkanen, 2015). Transsukupuolisuus kuuluu ICD-10 tautiluokituksen mukaan aikuisiän persoonallisuus- ja käytöshäiriöihin ja sukupuolen
vahvistamista

säätelee

Suomessa

laki,

joka

asettaa

vahvistamisen

ehdoiksi

lisääntymiskyvyttömyyden, psykiatrisen diagnoosin, täysi-ikäisyyden sekä binäärisen
sukupuoliroolin ilmentämisen (Finlex 563/2002 1§; ICD-10, 2016). Suomea on
toistuvasti kehotettu muun muassa Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun sekä
YK:n

naisten

transsukupuolisten

oikeuksia
ihmisten

valvovan

CEDAW-komitean

ihmisoikeuksia

loukkaavat

toimesta

poistamaan

ehdot

sukupuolen-

vahvistamiselle, mutta lakiin ei ole vielä tehty muutoksia (Amnesty International, 2014;
Kannanotto, 2015). Esittelen sukupuolenkorjausprosessiin kuuluvia fyysisiä, käytöksen
että käytännön muutoksia tarkemmin alaluvuissa 1.2.1 ja 1.2.2.
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Lähete
tutkimuksiin

1.
Tutkimusjakso
(> 6kk)

Tosielämänkoe
(> 12kk)

2.
Tutkimusjakso

o
o
o
o

o
o
o
o
o

psykiatrinen arviointi ja diagnoosi
psykologiset ja somaattiset tutkimukset
gynekologinen konsultaatio
potilaan informointi prosessista

naisen roolissa eläminen
hormonihoito
harva psykiatrinen seuranta
lausunto etunimen muutoksesta
tarvittaessa foniatrin konsultaatio äänestä

o
o
o

o

tosielämänkoevaiheen arviointi
psykiatrinen diagnostiikka
psykologiset tutkimukset
konsultaatiolausunto (ns. second opinion)

o
o

juridinen sukupuolenkorjaus (nimen- ja henkilötunnuksen muuttaminen)
kirurgiset operaatiot

Sukupuolenkorjausprosessi ohi

Kuvio 1. Transnaisten lääketieteellisen sukupuolenkorjausprosessin rakenne ja
etenemisjärjestys. Muokattu Tiitisen, Suomisen ja Holin (2003) artikkelissa
sukupuolenkorjausprosessia esittävästä kuvasta (sivu 2047).

1.2.1 Sukupuolenkorjausprosessin fyysiset muutokset
Sukupuolenkorjausprosessiin kuuluu erilaisia hoitokeinoja, joiden avulla transnaiset
voivat saavuttaa todellista sukupuoltaan ja sen ominaisuuksia vastaavan ulkomuodon
(Mattila & Tinkanen, 2015). Fyysisiä muutoksia saadaan aikaan hormonaalisten,
kirurgisten ja kosmeettisten toimenpiteiden avulla. Feminisoivan hormonihoidon
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tarkoituksena on aikaansaada naissukupuolen fysiologiset hormonipitoisuudet sekä
vaimentaa oman kehon sukuhormonituotanto (Tinkanen & Das, 2015). Hormonihoidolla
on myös kosmeettisia vaikutuksia, sillä sen avulla voi aikaansaada sekä ylläpitää
naissukupuolen piirteitä vähentämällä lihasmassaa ja hieneritystä, pehmentämällä ihoa,
tuomalla lisää rasvaa kasvoihin ja aikaansaamalla rintojen kasvua (Langer, 2014;
Tinkanen & Das, 2015). Hormonihoito ei kuitenkaan vaikuta transnaisten äänen
feminiinisyyteen, sillä murrosiässä tapahtunutta kurkunpään kasvua ei pystytä
kumoamaan

ilman

kirurgisia

toimenpiteitä

(Sellman

&

Rihkanen,

2015).

Hormonihoitoon liittyy riskitekijöitä, mutta se on sukupuolenkorjausprosessin
taloudellisesti kannattavin hoitomuoto, sillä sen avulla vähäisillä kustannuksilla saadaan
aikaan eniten hyötyä (Langer, 2014).
Rintakirurgian avulla transnaisille voidaan rakentaa rinnat niissä tapauksissa, kun
feminisoiva hormonihoito ei kasvata niin sanotusti riittävän suuria rintoja, jotta ne
kävisivät sukupuolitunnusmerkistä (Karhunen-Enckell, Kolehmainen, Kääriäinen &
Suominen, 2015, Langer, 2014). Rintakirurgia voi olla mahdollistava tekijä esimerkiksi
uimapuvun käyttämiselle sekä vaikuttaa muiden ihmisten päätelmiin transnaisen
sukupuolesta (Langer, 2014). Suomessa suurin osa transnaisista hakeutuu sukuelinten
korjausleikkaukseen,

toisin

kuin

transmiehistä

(Mattila

&

Tinkanen,

2015).

Sukuelinkirurgian tarpeellisuus on yksilöllistä ja siihen vaikuttaa omakohtainen kokemus
sukuelindysforiasta eli omia miestyypillisiä sukuelimiä kohtaan kohdistuvasta
ahdistuksesta tai niiden aiheuttamasta epämiellyttävästä olosta. Myös kulttuurilliset
seikat voivat vaikuttaa siihen, kuinka moni transsukupuolisista haluaa sukuelinkirurgiaa
(Kolehmainen & Suominen, 2015). Suomessa sauna- ja uimahallikulttuurilla voi olla
vaikutusta tähän asiaan.
Kasvojen karvoituksen poistaminen on kaikkein näkyvin karvanpoiston osa-alue
transnaisilla, sillä se vaikuttaa sukupuolitukseen eli siihen, minkä sukupuolen edustajaksi
transnainen havaitaan (Langer, 2014). Miehille tyypillisen karvoituksen vähentäminen on
yksi tärkeistä tekijöistä naisidentiteetin rakentamisessa sukupuolenkorjausprosessin
aikana (Karppinen, 2015). Osa transnaisista hakeutuu kilpiruston höyläykseen, jonka
tarkoituksena on poistaa näkyvä miestyypillinen aataminomena (Sellman & Rihkanen,
2015). Jotkut transnaisista voisivat myös hyötyä feminisoivasta kasvokirurgiasta, mutta
se on Suomessa omakustanteista eikä kuulu osaksi julkisen terveydenhoidon puolella
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hoidettavaa sukupuolenkorjausprosessia (Mattila & Tinkanen, 2015).
Transnaisten äänen feminisaatioon eli maskuliinisen äänen muuttumiseen naiselliseksi
käytetään ensisijaisesti ääniterapiaa, mutta jos sillä ei saada aikaan toivottua ja
kohtuullista lopputulosta, voidaan turvautua äänikirurgiaan (Sellman & Rihkanen, 2015).
Äänikirurgiamenetelmiä on olemassa useita erilaisia, mutta kaikki käytössä olevat
menetelmät perustuvat siihen, että ääntöväylän pituutta vähentämällä tai äänihuulia
kirurgisesti lyhentämällä, lähentämällä, arpeuttamalla tai kiristämällä aikaansaadaan
perustaajuudeltaan korkeampi ääni (Davies, Papp & Antoni, 2015). Äänen leikkaushoito
ei kuitenkaan ole riskitöntä, sillä kirurgisiin toimenpiteisiin liittyy aina riskejä ja
kirurgialla aikaansaatua lopputulosta on hankala ennustaa.

1.2.2 Sukupuolenkorjausprosessin käytännön ja käytöksen muutokset
Sukupuolenkorjausprosessi pitää sisällään myös käytännön muutoksia, joita ovat uuden
nimen valinta sekä henkilötunnuksen muutos sekä käytöksen muutoksia, joita ovat äänen,
ulkoasun ja ulosannin muutokset (Mattila, 2005; Mattila & Tinkanen, 2015).
Sukupuolenkorjausprosessin aikana transnainen voi valita itselleen uuden etunimen, joka
ilmentää paremmin hänen todellista sukupuolikokemustaan (Mattila & Tinkanen, 2015).
Nimellä on suuri vaikutus siihen, minkä sukupuolen edustajaksi transnainen havaitaan,
sillä Suomessa nimilaki määrää, että nimen tulee olla sukupuolenmukainen (Finlex,
9.8.1985/694 32 b §). Tosielämänkoevaiheen jälkeen juridisesta sukupuolenvahvistuksesta tulee mahdollista, jolloin transnaisen on mahdollista saada naisen
henkilötunnus. Suomessa henkilötunnus on sukupuolittava, koska sen loppuosan kolmen
ensimmäisen numeron muodostama tarkistusluku kertoo henkilön sukupuolen, sillä
kyseinen luku miehillä pariton ja naisilla parillinen (Väestörekisterikeskus).
Transnaisten

sukupuolenkorjausprosessiin

kuuluu

myös

äänen

feminisaation

mahdollisuus, sillä miehisen kuuloinen ääni voi aiheuttaa ristiriitaa ulkonäön ja ulosannin
välille ja vaikuttaa transnaisen käsitykseen itsestään (Sellman & Rihkanen, 2015). Äänen
ja ulkonäön ristiriita voi johtaa syrjäytymiseen, masennukseen, ahdistukseen ja vaikeuttaa
sosiaalisia suhteita (Davies ym., 2015). Myös naisten ja miesten käyttämässä elekielessä
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on eroa, joten osa transnaisista voi hyötyä harjoittelusta saavuttaakseen sukupuoliilmaisuaan

vastaavat

nonverbaalin

viestinnän

keinot.

Naisellisen

identiteetin

korostaminen vaatteilla, ehostuksella ja asusteilla on myös osalle transnaisista tärkeää,
sillä se on yksi keino vahvistaa omaa sukupuolikokemustaan sekä viestittää
ulkomaailmalle olevansa nainen (Wylie ym., 2016).

1.3 Ääni osana transnaisten sukupuolenkorjausprosessia
Äänellä on valtava merkitys ihmisten välisessä kommunikaatiossa, sillä äänen avulla
ihmiset voivat välittää kielellisiä viestejä muille ihmisille (Boone & McFarlane, 2000).
Ääni on väliaineessa tapahtuvaa värähtelyä, joka on aistittavissa kuuloaistin avulla
ihmisten välisessä kommunikoinnissa (Leppäluoto ym., 2008). Ihminen tuottaa ääntä
kurkunpäässä sijaitsevien äänihuulten avulla. Ihmisäänessä on useita yksilökohtaisesti
vaihtelevia ominaisuuksia, jotka vaikuttavat siihen, millaisena kuulija viestin havaitsee.
Ääni myös välittää tietoa puhujan tunnetiloista (Boone & McFarlane, 2000, s. 3) ja
tutkimukset ovat osoittaneet, että kuulija voi määrittää äänen perusteella puhujan iän,
sukupuolen, tuttuuden ja mahdollisesti myös seksuaalisen suuntautumisen (Avery & Liss,
1996; Ptacek & Sander, 1966; Smyth, Jacobs & Rogers, 2003; Van Lancker, Kreiman &
Cummings, 1989). Äänen perustaajuus vaihtelee myös eri kielten kesken ja saman kielen
murteiden välillä (Dolson, 1994; Van Bezooijen, 1995).
Naisten ja miesten äänet ovat erilaisia anatomisten erojen vuoksi (Pickering & Baker,
2012). Äänen ominaisuuksiin vaikuttavat kurkunpään ja äänihuulten koko sekä
ääntöväylän pituus ja mittasuhteet. Miesten ja naisten äänet eroavat toisistaan
perustaajuuden, äänen laadun, resonanssin ja intonaation osilta (Dacakis, 2002; King,
Brown & McCrea, 2011; Owen & Hancock, 2010; Vainio, Palo, Aalto & Laine, 2009).
Tämän vuoksi feminiiniseen ääneen voidaan liittää tiettyjä tunnusmerkkejä, jotka ovat
tyypillisiä naispuhujille: korkea perustaajuus, monipuolinen korkeuden vaihtelu ja
melodian kulku, runsaasti taajuuden vaihteluita sekä äänen laadun vuotoisuus, pehmeys,
herkkyys ja hiljaisuus (Dacakis, 2002; King, ym. 2011; Oates & Dacakis, 1983; Van
Borsel, Janssens & De Bodt, 2007; Wolfe, Ratusnik, Smith & Northrop, 1990). Jokaisella
puhujalla on myös yksilöllisiä intonaatiotapoja, jotka antavat kuulijalle viitteitä muun
muassa puhujan identiteetistä ja persoonallisuudesta. Intonaatioissa on myös
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kielikohtaisia eroja, esimerkiksi suomen kielen intonaatiolle on tyypillistä monotonisuus,
hiljainen äänenkäyttö ja vähäinen tunnekorostuksen käyttö (Iivonen, Nevalainen,
Aulanko & Kaskinen, 1987).
Äänen ominaisuuksien eroavaisuuksien lisäksi myös naisten ja miesten käyttämät
nonverbaalin kommunikoinnin keinot ovat erilaisia, ja tämä vaikuttaa omalta osaltaan
siihen, minkä sukupuolen edustajaksi keskustelukumppani arvioidaan (Chaloner, 2000).
Nonverbaaleilla

kommunikointikeinoilla

tarkoitetaan

ihmisten

välisessä

vuorovaikutuksessa ilmenevää ei-sanallista viestintää, kuten äänensävyä, ilmeitä, eleitä,
katsetta, liikkeitä, asentoja, tilankäyttöä ja välimatkaa, ja näillä on oma roolinsa
sukupuolten välisiä eroja määriteltäessä (Glass, 1992; Gerlander & Poutiainen, 2009).
Feminiiniselle kommunikoinnille tyypillistä on kasvojen ilmeiden monimuotoisuus,
keskustelukumppanin kehon asennon peilaaminen, pään nyökyttely ja käsillä
elehtiminen. Feminiiniset ja maskuliiniset kommunikaatiotavat eroavat toisistaan myös
artikulaation, sanaston, keskustelun aiheiden ja sisällön sekä keskustelutyylin perusteella
(Chaloner, 2000).
Transnaiset hakeutuvat ääniterapiaan sukupuolenkorjausprosessin aikana saavuttaakseen
naisellisemman ja todelliseen sukupuoleensa paremmin sopivan äänen (de Bruin, Coerts
& Greven, 2000, s. 222), sillä äänellä on suuri vaikutus siihen, minkä sukupuolen
edustajaksi muut ihmiset havaitsevat puhujan (Owen & Hancock, 2010, s. 273).
Ääniterapialla on todettu olevan vaikutusta transnaisten äänen feminiinisyyteen (Carew,
Dacakis & Oates, 2007; Gelfer & Tice, 2013; Gelfer & Van Dong, 2013; Hancock &
Helenius, 2012), mutta ääniterapian vaikuttavuutta koskeva tutkimustieto on vielä
vähäistä (Dacakis ym., 2015). Transnaiset hakeutuvat useammin ääniterapiaan kuin
naisesta mieheksi sukupuolensa korjaavat transmiehet, sillä transnaisten äänessä ei
yleensä tapahdu halutunlaisia muutoksia sukupuolenkorjausprosessiin kuuluvan
hormonihoidon seurauksena (Hancock, Colton & Douglas, 2014). Transmiehillä
hormonihoito johtaa äänen madaltumiseen, kun äänihuulet paksuuntuvat, mutta
hormonihoito ei luo transnaisille edellytyksiä feminiinisempään äänentuottoon, sillä sen
avulla ei voi kumota murrosiässä tapahtunutta testosteronin aikaansaamaa kurkunpään
rakenteiden kasvua (Mattila & Tinkanen, 2015). Transnaisten yleisin tavoite
ääniterapialle on äänen perustaajuuden nostaminen (Gelfer & Mordaunt, 2012) ja
ääniterapian tarkoituksena on sekä äänen feminisaatio että äänihäiriöiden ehkäisy (Davies
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& Goldberg). Ääniterapian tavoitteena on auttaa transnaista saavuttamaan yhteneväisyys
sukupuoliroolin ja ilmaisun välille sekä todellista minuutta heijasteleva ääni (Dacakis,
2002). Ääniterapian avulla saavutettavat tulokset ovat kuitenkin yksilöllisiä ja riippuvat
useista eri tekijöistä, kuten lähtötilanteesta, terapiaan sitoutumisesta ja omatoimisen
harjoittelun määrästä, terapiajakson pituudesta ja psyykkisestä terveydentilasta (Davies
ym., 2015). Kingin, Brownin ja McCrean (2011) mukaan läpimenevän eli naisen ääneksi
havaittavan äänen saavuttaminen on yksi vaikeimmista tavoitteista transnaisille.
Äänen feminisaatiolla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa miesäänen muuttumista
naiselliseksi ääniterapian ja mahdollisen äänikirurgian avulla. Transnaisten äänen
feminisaatio pitää sisällään äänen usean eri osa-alueen sekä kommunikointitapojen
muutosta, sillä yksistään äänen perustaajuuden nostaminen ei riitä, jotta ääni havaittaisiin
feminiiniseksi, vaikka äänen korkeus on yksi tärkeimmistä äänen perusteella
sukupuolittamiseen vaikuttavista tekijöistä. (Adler & van Borsel, 2006; Davies ym.,
2015; Pasricha ym., 2008). Tässä tutkimuksessa äänen feminisaation tärkeyttä verrattuna
muihin sukupuolenkorjausprosessin osa-alueisiin arvioidaan transnaisten itsearvioon
perustuvien kysely- ja haastatteluvastausten avulla. Transnaisten kokemuksia äänen
feminisaation roolista osana sukupuolenkorjausprosessia ei ole tutkittu aikaisemmin.
Siitä, kuinka merkittävää äänen feminisaatio on sukupuolenkorjausprosessin muihin osaalueisiin verrattuna, ei ole aikaisempia tutkimustuloksia transnaisten ääniasioita
käsittelevässä tutkimuskirjallisuudessa.

1.4 Äänen vaikutus transnaisten jokapäiväiseen elämään
Sukupuolenkorjausprosessin tiedetään parantavan transsukupuolisten henkilöiden
tyytyväisyyttä omaan elämäänsä (Heinonen, Suominen, Mattila & Kylmä, 2013).
Transnaisten sukupuolenkorjausprosessiin kuuluu myös usein toive feminiinisemmän
äänen saavuttamisesta (de Bruin ym., 2000). Ääni on transnaisten suurin huoli, sillä se on
piirre, joka todennäköisimmin paljastaa heidän biologisen sukupuolensa (Pasricha ym.,
2008). Kun ääni ja kommunikointitavat vastaavat transnaisten kokemusta todellisesta
sukupuolestaan, se kohentaa heidän itseluottamusta, elämänlaatua sekä tyytyväisyyttä
omaan itseen (Carew ym., 2007; Gelfer & Tice, 2013). Bergerin (1988) mukaan ääni on
transnaisille

kaikkein

tärkein

tekijä

sosiaalisen

integraation

ja

onnistuneen
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sukupuolenkorjausprosessin

kannalta.

Transnaisilla

kyvyttömyys

feminiiniseen

äänentuotto- ja kommunikointitapaan voi vaikeuttaa työnsaantia tai johtaa työpaikan
menettämiseen, heikentää itsetuntoa, vähentää sosiaalista kanssakäymistä muiden
ihmisten kanssa ja aiheuttaa pelkoa puhelimessa tai julkisesti puhumista kohtaan, sillä
äänen perusteella transnainen voidaan virheellisesti havaita mieheksi (Davies ym., 2015;
King ym., 2011). Tämä lisää riskiä tulla nöyryytetyksi, syrjityksi ja loukatuksi, joka tekee
transnaisten kommunikaation kuntouttamisesta erittäin tärkeää (Henning-Stout, James &
Macintosh, 2000; Irwin, 1999).
Aikaisempien, 12–30 tutkittavaa sisältäneiden, tutkimusten (Dacakis ym., 2013; Hancock
ym., 2011; Neumann ym., 2002; Pasricha ym., 2008) mukaan äänellä, erityisesti sen
feminiinisyydellä, on vaikutusta transnaisten kokemaan tyytyväisyyteen omaa elämäänsä
kohtaan ja Neumannin ym. (2002) mukaan äänellä on tärkeä tai todella tärkeä rooli
transnaisten elämässä kaikilla elämän eri osa-alueilla. Aikaisemmat tutkimustulokset
äänen vaikutuksesta transnaisten jokapäiväiseen elämään ovat kuitenkin osittain
ristiriitaisia. Alun perin äänihäiriön arviointiin kehitetyn Voice Handicap Index -mittarin
perusteella ei transnaisilla eikä transmiehillä ollut viitteitä ääneen liittyvästä vaikeudesta
tai vammasta (T’Sjoen, ym., 2006). Hardyn ym. (2013) mukaan ääni voi olla
mahdollistava tai vaikeuttava tekijä transnaisten työllistymisessä, ihmissuhteissa,
sosiaalisuudessa, perhesuhteissa ja harrastuksissa. Myös ympäristön asenteet sekä
sukupuolenkorjausprosessiin

kuuluvien

palveluiden

saatavuus

voivat

vaikuttaa

transnaisten kommunikointikykyyn ja halukkuuteen. Pasrichan ym. (2008) tutkimuksen
samansuuntaisten tulosten mukaan ääni oli tärkeä, mutta haasteellinen tekijä transnaisten
kommunikoinnissa julkisen elämän, puhelimessa puhumisen, ostoksilla käymisen ja
meluisan ympäristön kannalta. Kaikkein epätyydyttävintä transnaisten mukaan oli
puhelimessa puhuminen, sillä silloin kuulija ei saa auditiivisen sisällön tueksi visuaalisia
vinkkejä puhujan sukupuolesta. Neumannin ym. (2002) tutkimukseen osallistuneilla oli
samanlaisia kokemuksia: ongelmallisiksi koettuja jokapäiväisiä tilanteita aiheutui
julkiseen elämään, puhelimessa puhumiseen, ostoksilla käymiseen, työhön ja vapaaaikaan liittyen. Tutkimukseen osallistuneet transnaiset kokivat kohtalaista tai sitä
voimakkaampaa äänistressiä kaikilla elämän osa-alueilla, erityisesti työssä, julkisessa
elämässä ja ystävien kanssa (Neumann ym., 2002). Dacakisin ym. (2013) tutkimuksessa
päädyttiin erisuuntaisiin tuloksiin äänen rajoittavaa vaikutusta koskien, sillä
tutkimukseen osallistuneet transnaiset kokivat ei koskaan tai harvoin äänen rajoittavan
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aktiivisuutta tai osallistumista. Tutkimuksen mukaan ääni ei myöskään estänyt transnaisia
elämästä naisena, vähentänyt seurallisuutta tai rajoittanut sosiaalista elämää. Ääni ei
myöskään johtanut syrjintään, rajoittanut työmahdollisuuksia, vaikuttanut ystävien
kanssa puhumiseen tai johtanut puhelimessa puhumisen välttelyyn. Neumannin ym.
(2002) tutkimukseen osallistuneiden transnaisten mukaan ääni aiheutti vain jonkin verran,
vähän tai ei lainkaan ongelmallisia tilanteita perheen, kumppanin tai ystävien kanssa ja
äänistressin määrä oli kohtalainen ihmissuhteissa, perheen kanssa ja vapaa-aikana.
Voimakkuudeltaan, korkeudeltaan, laadultaan tai äänialaltaan sopivan äänen tuottaminen
(Hardy

ym.,

2013),

naisellisten

kommunikaatiotapojen

toteuttaminen

arjen

vuorovaikutustilanteissa sekä uuden roolin omaksuminen keskustelutilanteissa voi olla
haastavaa transnaisille (Oates & Dacakis, 1983). Aikaisempiin tutkimuksiin osallistuneet
transnaiset kokivat yleensä tai aina oman äänensä kuulostavan liian matalalta ja
vähentävän kokemusta omasta naisellisuudesta eikä edustavan heidän todellista minuutta
tai fyysistä olemusta (Dacakis ym., 2013). Äänen laadun muuttumista, kuten
käheytymistä, esiintyi harvoin tai ei koskaan. Äänen kontrolloinnin ja naisellisten
kommunikointitapojen

ylläpitämisen

koettiin

vaikeutuvan

jonkin

voimakkaan

tunnereaktion, kuten vihan, innostuksen tai stressin aikana (Pasricha ym., 2008).
Transnaiset myös tiedostivat, miten muut havaitsevat heidän äänensä ja kertoivat
feminiinisen äänen ylläpitämisen vaativan vaivannäköä, sillä omia toiveita vastaavan
äänen tuottoon pitää keskittyä ja se ahdistaa, kun havaitaan mieheksi äänen perusteella.
Mieheksi sukupuolittamisen puheluiden aikana koettiin stressaavaksi (Dacakis ym.,
2013) ja kommunikaatiotilanteissa turhautumista aiheutti se, että ihmiset sukupuolittivat
ja kohtelivat transnaisia naisina visuaalisten vihjeiden perusteella siihen saakka, kunnes
he puhuivat (Pasricha ym., 2008). Kasvokkain tapahtuvissa kommunikointitilanteissa
äänellä ei kuitenkaan ole niin suurta merkitystä sukupuolen tunnistuksen kannalta, jos
transnainen onnistuu muuten esiintymään vakuuttavasti naisena. Dacakisin ym. (2013)
mukaan transnaiset tiedostivat sen, kuinka tuntemattomat ihmiset havaitsevat heidän
äänensä ja Pasrichan ym. (2008) mukaan se, kuinka tuntemattomat sukupuolittavat
transnaisen,

vaikuttaa

transnaisten

kokemukseen

omasta

itsestään:

naiseksi

sukupuolittaminen vahvisti transnaisen naisellista olemusta, ääntä ja kehonkieltä, kun
taas mieheksi sukupuolittaminen aiheutti turhautumista ja pettymystä. Hancockin ym.
(2011) perusteella transnaisten itse havaitseman äänen feminiinisyyden ja koetun
elämänlaadun välillä oli positiivinen yhteys, sillä äänen itsearvion perusteella havaittu
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feminiinisyyden kasvu paransi elämänlaatutestin tuloksia. Äänen ja naisellisen
kommunikointitavan merkitys kommunikoinnissa ja tyytyväisyys kommunikointiin
vaihtelee riippuen kuulijasta (Pasricha ym., 2008). Transnaiset näkivät enemmän vaivaa
äänen ja naisellisten kommunikointitapojen ylläpitämiseksi puhuessaan tuntemattomalle
kuin

ystävien

tai

perheen

kanssa.

Läheisten

ihmisten

kanssa

naisellisten

kommunikointitapojen ylläpitäminen oli vähemmän tärkeää ja ystävien ja perheen kanssa
puhuminen

lisää

tyytyväisyyttä,

vaikka

kommunikoinnin

feminiinisyys

olisi

vähäisempää kuin tuntemattomien kanssa keskustellessa. Myös äänen feminisaatiolla ja
sukupuolenkorjausprosessiin hakeutumisesta kuluneella ajalla oli vaikutusta transnaisten
kokemuksiin äänestä jokapäiväiseen elämään vaikuttavana tekijänä. Neumannin ym.
(2002) tutkimukseen osallistuneet transnaiset kokivat äänen feminisaation helpottaneen
ongelmalliseksi koettuja arkipäivän tilanteita ja vaikuttaneen positiivisesti siihen, kuinka
heidät hyväksytään naiseksi elämän eri osa-alueilla, erityisesti työssä, vapaa-ajalla ja
julkisessa elämässä. Dacakisin ym. (2013) tutkimuksen perusteella pitkään naisena
eläneet transnaiset kokevat vähemmän äänenkäyttöön liittyviä vaikeuksia ja äänen
psykososiaalisia vaikutuksia kuin ne transnaiset, joilla sosiaalisesta transitiosta eli
todellisen sukupuolikokemuksen ilmentämisestä julkisesti oli kulunut vasta vähän aikaa.
Iällä, koulutusvuosien määrällä tai ääniterapiakertojen määrällä ei havaittu olevan
vaikutusta äänen vaikutusten vähenemiseen sukupuolenkorjausprosessin etenemisen
myötä.
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2 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET
Tämän tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa ja kuvailla transnaisten kokemuksia äänen
feminisaation roolista sukupuolenkorjausprosessissa eli saada tietoa siitä, kuinka tärkeää
äänen muuttuminen naisellisemmaksi on verrattuna sukupuolenkorjausprosessin muihin
osa-alueisiin. Tutkimuksen toisena tavoitteena on kerätä transnaisten kokemuksia äänestä
jokapäiväiseen elämään vaikuttavana tekijänä. Tutkimuksella haetaan vastauksia
seuraaviin kysymyksiin:
1. Minkälainen rooli äänen feminisaatiolla on transnaisten sukupuolenkorjausprosessissa?
2. Vaikuttaako ääni transnaisten jokapäiväiseen elämään? Jos vaikuttaa, niin millä
tavalla?
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3 MENETELMÄT
Tutkimukseni tarkoituksena oli kerätä ja kuvailla transnaisten kokemuksia äänen
feminisaation

roolista

sukupuolenkorjausprosessissa

ja

äänen

vaikutuksesta

jokapäiväiseen elämään. Tutkimuksen aineistolähtöisyyden vuoksi päätin lähestyä aihetta
laadullisen tutkimuksen keinoin. Tässä tutkimuksessa tutkin Suomessa asuvia
suomenkielisiä transnaisia, joilla oli kokemusta naisen roolissa elämisestä. Tutkimuksen
sisäänottokriteereitä valitessani päädyin siihen, että etsin tutkimukseeni Suomessa asuvia,
suomea äidinkielenään puhuvia transnaisia, jotka olivat sukupuolenkorjausprosessissa
tosielämänkoevaiheessa tai sitä pidemmällä ja pystyivät osallistumaan tutkimukseen
toukokuun ja elokuun välisenä ajanjaksona vuonna 2016.
Etsin tutkimukseeni Suomessa asuvia ja suomea äidinkielenään puhuvia transnaisia
käytännön syiden vuoksi, sillä tutkimuksen toteuttaminen Suomen sisällä oli
yksinkertaisinta ja halusin varmistaa, että minulla ja haastateltavilla oli yhteinen
äidinkieli, jotta haastattelun toteuttaminen oli mahdollisimman vaivatonta. Rajasin
tutkimukseni koskevaksi vain transnaisia, sillä transsukupuolisuuden kaikkien
moninaisten ilmenemismuotojen ja niihin liittyvien ääntä koskevien kokemusten
sisällyttäminen yhteen pro gradu -tutkielmaan oli liian haasteellista. Valitsin tutkimukseni
yhdeksi

sisäänottokriteeriksi

meneillään

olevan

sukupuolenkorjausprosessin

tosielämänkoevaiheen. Tutkittaviksi soveltuivat siis ne henkilöt, jotka olivat tutkimuksen
toteuttamishetkellä

sukupuolenkorjausprosessin

tosielämänkoevaiheessa

tai

sitä

pidemmällä sekä ne henkilöt, jotka olivat jo läpikäyneet sukupuolenkorjauksen ja elivät
täysiaikaisesti naisena. Päädyin tähän rajaukseen, koska halusin kerätä kokemuksia
äänestä ja äänen feminisaatiosta niiltä transnaisilta, joilla oli jo jonkin verran kokemusta
naisena elämisestä prosessissa tapahtuneen sosiaalisen transition myötä. Tietyn
tutkimusajankohdan rajaaminen johtui käytännön järjestelyistä, sillä minulla oli
mahdollisuus kerätä aineisto kesän 2016 aikana.
Tiedotin tutkimuksestani transsukupuolisille henkilöille tarkoitetun keskustelufoorumin
kautta ja sain apua rekrytointiin myös Trasek ry:ltä ja Seta ry:ltä, jotka auttoivat
levittämään tutkimustiedotetta (liite 3) omien kotisivujen, postituslistojen sekä
Transtukipisteen ryhmien kautta. Myös tutkimuksesta tietävät välittivät tietoa asiasta
tutuilleen ja näin ollen auttoivat tutkittavien kokoamisessa.
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3.1 Tutkimushenkilöt
Tutkimushenkilöiden valinnassa käytin aiheen sensitiivisen luonteen vuoksi eisatunnaisista otantatavoista perättäistä- ja lumipallo-otantaa, jolloin tutkimukseen
pääsivät mukaan kaikki ne henkilöt, jotka täyttivät tutkimukselle asetetut ehdot ja osa
tutkittavista myös johti minut omien kontaktiensa kautta potentiaalisten tutkittavien luo.
Kaikki kaksitoista tutkimuksesta kiinnostunutta henkilöä täyttivät tutkimuksen ehdot,
mutta tutkittavista yksi ei palauttanut ensimmäiseen tutkimusvaiheeseen kuuluneita
kyselylomakkeita. Tutkimus toteutettiin kaksivaiheisesti: tutkimuksen ensimmäisessä
vaiheessa tutkittavat (N = 11) vastasivat postikyselynä toteutettuun testi- ja
kyselylomakepatteristoon ja tutkimuksen toisessa vaiheessa tutkittavien joukosta
valikoitui seitsemän haastateltavaa (N = 11, n = 7), jotka kertoivat tutkimuskysymyksiin
liittyvistä kokemuksistaan puolistrukturoiduissa haastattelutilanteissa. Nämä seitsemän
henkilöä valikoituivat haastatteluun heidän asuinpaikkansa maantieteellisen sijainnin ja
käytännön

syiden

vuoksi.

Matkustin

haastatteluaineiston

keruuta

varten

pääkaupunkiseudulle, jossa haastattelut toteutuivat tiiviisti yhden viikon aikana
heinäkuussa 2016.
Tutkittavien (N = 11) ikähaarukka oli 31–57 vuotta. Tutkittavat edustivat aineiston
pienestä koosta huolimatta iältään, siviilisäädyltään, sosioekonomiselta asemaltaan kuin
kokemuksiltaankin hyvin monipuolista joukkoa: tutkittavien joukossa oli niin lapsellisia
kuin lapsettomia, parisuhteessa olevia ja naimattomia, ja koulutustaustaltaan niin
peruskoulun käyneitä kuin ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita. Yksitoista
tutkittavaa

olivat

eri

vaiheissa

sukupuolenkorjausprosessia

tutkimuksen

toteuttamishetkellä: heistä neljällä oli meneillään tosielämänkoevaihe ja seitsemällä
tosielämänkoevaihe oli jo ohi. Näistä seitsemästä tosielämänkoevaiheen jo läpikäyneestä
henkilöstä viiden sukupuoli oli juridisesti vahvistettu. Aineistonkeruuhetkellä tutkittavien
hakeutumisesta sukupuoli-tutkimuksiin oli kulunut 1–6 vuotta. Tutkittavista yhdellä
tutkimuksiin hakeutumisesta oli alle vuosi, neljällä 2 vuotta, kahdella 3 vuotta, kahdella
4 vuotta, yhdellä 5 vuotta ja yhdellä 6 vuotta. Tutkittavista kymmenen pystyi
määrittämään iän, jolloin muistivat havainneensa oman sukupuoliristiriitansa.
Tutkittavista kaksi oli ollut alle 9 -vuotiaita, kaksi 10–19 -vuotiaita, kaksi 20–29 vuotiaita, kaksi 30–39 -vuotiaita ja kaksi 40–49 -vuotiaita. Transsukupuolisuuden
havaitsemisen ja sukupuolitutkimukseen hakeutumisen välillä oli näillä kymmenellä
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tutkittavalla kulunut vähimmillään alle vuosi ja pisimmillään 50 vuotta. Tutkittavista
(n = 11) kymmenen oli saanut ääniterapiaa. Saadun ääniterapian määrä vaihteli 4 ja
15 terapiakerran välillä. Tutkittavista kaksi oli saanut ääniterapiaa 4 kertaa, yksi 5 kertaa,
kolme 8 kertaa, yksi 9 kertaa, kaksi 10 kertaa ja yksi 15 kertaa. Tutkimushetkellä kaikilla
tutkittavilla oli meneillään hormonihoito ja yksi tutkittavista oli toteuttanut
sukuelinkirurgian, aataminomenan höyläyksen ja hiustensiirron.
Haastateltavien (n = 7) ikähaarukka oli 31–57 vuotta. Haastateltavista kolmella oli
meneillään sukupuolenkorjausprosessin tosielämänkoevaihe ja neljällä haastateltavista
tosielämänkoevaihe oli jo ohi. Näistä neljästä tosielämänkoevaiheen läpikäyneestä
haastateltavasta

kolmen

sukupuoli

oli

vahvistettu.

Tutkimuksentekohetkellä

haastateltavien hakeutumisesta sukupuolitutkimuksiin oli kulunut 2–6 vuotta.
Tutkimushetkellä kolmella haastateltavalla sukupuolitutkimuksiin hakeutumisesta oli
kulunut 2 vuotta, yhdellä 3 vuotta, yhdellä 4 vuotta, yhdellä 5 vuotta ja yhdellä 6 vuotta.
Haastateltavista kuusi oli saanut ääniterapiaa ja yksi ei ollut hakeutunut ääniterapiaan.
Kuusi ääniterapiaa saaneista haastateltavista olivat saaneet ääniterapiaa keskimäärin
8 kertaa, kun toteutuneiden terapiakertojen määrä vaihteli 4 ja 10 käynnin välillä. Kukaan
haastateltavista ei ollut toteuttanut kirurgisia toimenpiteitä.

3.2 Aineiston kerääminen
Aineisto koottiin tosiaikaisen kuvailevan kartoitustutkimuksen avulla ja tarkoituksena on
kerätä tietoa transnaisten äänen liittyvistä kokemuksista tutkimushetkellä. Keräsin
tutkimusaineiston käyttämällä kyselyn ja teemahaastattelun yhdistelmää. Tutkimuksen
ensimmäisessä vaiheessa kartoitin postikyselyllä tutkittavien (N = 11) perustietoja,
kokemuksia äänen psykososiaalisista vaikutuksista (TVQMtF-kysely) sekä äänen
feminisaation

roolista

transnaisten

sukupuolenkorjausprosessissa

(VAS-jana).

Tutkimuksen toisessa vaiheessa syvensin tietoutta haastateltavien (n = 7) kokemuksista
äänen

vaikutuksesta

jokapäiväiseen

elämään

sekä

äänen

roolista

sukupuolenkorjausprosessissa ennalta valittuja teemoja käsittelevän puolistrukturoidun
haastattelun avulla. Tutkimukseen valituista menetelmistä perustietolomake, VAS-jana ja
haastattelu

mittasivat

transnaisten

kokemuksia

äänen

feminisaation

roolista

sukupuolenkorjausprosessissa ja TVQMtF -kysely sekä haastattelu transnaisten
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kokemuksia äänestä jokapäiväiseen elämään vaikuttavana tekijänä.

3.2.1 Kyselylomakkeet
Lähetin tutkittaville (N = 11) kirjepostina kesän 2016 aikana saatekirjeen (liite 2) sekä
yhteensä kolme eri kyselylomaketta, joilla kartoitin tutkittavien perustietoja, äänen
feminisaation ja ääniterapian

roolia sukupuolenkorjausprosessissa sekä äänen

psykososiaalisia vaikutuksia. Näiden kyselylomakkeiden vastausten perusteella
muokkasin haastattelurungon puolistrukturoitua teemahaastattelua varten.
Perustietolomakkeella (liite 5) keräsin tutkittaviin liittyviä perustietoja, kuten
tutkimuksen toteutuksessa tarvittavia yhteystietoja sekä sukupuolenkorjausprosessiin ja
sen tämänhetkiseen vaiheeseen liittyviä seikkoja. Transsexual Voice Questionnaire for
Male to Female -itsearviointikyselyllä (liite 6) kartoitin transnaisten kokemuksia äänen
psykososiaalisista vaikutuksista (Dacakis ym., 2013). Käänsin TVQMtF -kyselyn
suomeksi tätä pro gradu -tutkimusta varten yhteistyössä Oulun yliopiston logopedian
professori Matti Lehtihalmeksen sekä Oulun yliopiston nais- ja sukupuolentutkimuksen
dosentti Vappu Sunnarin kanssa noudattaen Maailman terveysjärjestö WHO:n
käännösohjeita,

jotka

sisältävät

neljä

osiota:

testin

kääntämisen

suomeksi,

asiantuntijapaneelin ja takaisinkäännöksen englanniksi, esitestauksen ja kysymysten
arvioinnin

sekä

lopullisen

version

muodostamisen

(WHO).

Valitsin

tämän

kyselylomakkeen tutkimukseeni, sillä se on tällä hetkellä ainoa äänen vaikutuksia
kartoittava kysely, jonka validiteettia ja reliabiliteettia on testattu juuri transnaisilla
(Dacakis ym., 2013). TVQMtF -kyselyssä on yhteensä 30 kysymystä, joihin tutkittavat
vastasivat käyttämällä vastausvaihtoehtoja 1–4 (1 = ei koskaan tai harvoin, 2 = toisinaan,
3 = usein, 4 = yleensä tai aina). Näiden vastausten perusteella laskin kunkin vastaajan
yhteispisteet, jotka olivat minimissään 30 ja maksimissaan 120 pistettä. Pistemäärän
kasvaessa äänen aiheuttama haitta kasvaa. Kysymykset käsittelivät kolmea eri teemaa:
äänen psykososiaalisia vaikutuksia (kysymyksiä 11 kpl), äänen toimintaa (kysymyksiä
12 kpl) ja äänen rajoittavaa vaikutusta aktiivisuuteen ja osallistumiseen (kysymyksiä
7 kpl). Näiden kysymysten lisäksi TVQMtF -kyselyssä on myös viisiportainen Likertin
asteikko, jonka vaihtoehdoista tutkittava valitsee parhaiten tämän hetkistä ääntään ja
ihanneääntänsä kuvaavan määritelmän. Vaihtoehtoina ovat hyvin naisellinen, jokseenkin
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naisellinen, sukupuolineutraali, jokseenkin miehinen ja hyvin miehinen. Mittarin ovat
kehittäneet australialaisen La Trobe -yliopiston lehtori Georgia Dacakis ja kanadalaisen
British Columbia -yliopiston professori Shelagh Davies vuonna 2013 (Dacakis ym.,
2013). Kysely kehitettiin kliinisen työn ja tutkimuksen tueksi mittaamaan transnaisten
kokemuksia ääneen liittyen. Englanninkielisestä alkuperäisestä mittarista on tehty
viralliset käännökset yhdeksälle eri kielelle ja ne ovat saatavilla Shelagh Daviesin
kotisivuilta osoitteesta www.shelaghdavies.com.
Mittasin

transnaisten

kokemusta

äänen

feminisaation

roolista

sukupuolenkorjausprosessissa suunnittelemallani VAS-janalla (liite 7), jonka valitsin
aineistonkeruumenetelmäksi sen helppokäyttöisyyden ja selkeyden vuoksi. VAS-janan
avulla tutkittavat arvioivat aluksi sukupuolenkorjausprosessin eri osa-alueiden tärkeyttä
yksitellen vertaamatta niitä vielä muihin osa-alueiseen asteikolla 0–100, jossa
0 = ei yhtään tärkeää ja 100 = erittäin tärkeää. Tämän jälkeen tutkittavat järjestivät
yksitoista sukupuolenkorjausprosessin eri osa-aluetta tärkeysjärjestykseen numeroilla
1–11, jossa 1 = kaikkein tärkeintä ja 11 = vähiten tärkeää. Tutkittavien (N = 11)
palauttamista VAS-kyselylomakkeiden tärkeysjärjestysarvioinneista tässä tutkimuksessa
hyödynnetään vain kymmentä, koska yhdessä tutkimuslomakkeessa tärkeysjärjestystä
ilmaisevat merkinnät eivät olleet yksiselitteisesti tulkittavia.

3.2.2 Puolistrukturoitu teemahaastattelu
Toteutin haastattelut pääkaupunkiseudulla kuuden haastateltavan kanssa kasvokkain
vaihtelevissa kahvilaympäristöissä ja yhden haastateltavan kanssa hänen kotonaan.
Kahvilaympäristöt

olivat

ajoittain

meluisia

ja

ruuhkaisia,

mutta

valitsimme

haastateltavien kanssa mahdollisimman rauhallisen ja syrjäisen pöydän. Haastattelut
tallennettiin Zoom -äänitallentimella. Haastattelumenetelmänä käytin puolistrukturoitua
teemahaastattelua (taulukko 1), joka sisälsi yhteensä 18 kysymystä, joista 9 koski äänen
feminisaation roolia sukupuolenkorjausprosessissa ja 9 äänen vaikutusta elämään. Käytin
haastattelurungon rakentamisen apuna aikaisempien tutkimusten (Dacakis ym., 2013;
Hancock ym., 2011; Neumann ym., 2002; Pasricha ym., 2008) käsittelemiä teemoja sekä
Byrnen

(2007,

s.

292–293)

väitöskirjassaan

esittelemänsä

haastattelurungon

hahmotelmaa. Valitsin haastattelumenetelmäksi puolistrukturoidun teemahaastattelun,
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sillä halusin käsitellä kaikkien haastateltavien kanssa samoja teemoja ja kerätä niitä
kuvaavia esimerkkejä, mutta jättää myös tilaa haastateltavien vapaalle assosiaatiolle sekä
haastattelutilanteissa

spontaanisti

esiin

nouseville

keskustelunaiheille

sekä

haastateltavien vapaalle kerronnalle.

Taulukko 1. Puolistrukturoidun teemahaastattelun runko, jossa suuntaa-antavat
kysymykset sekä käsiteltävät teemat
Äänen feminisaation rooli sukupuolenkorjausprosessissa
•

Minkälainen rooli äänen muuttumisella on ollut sinun sukupuolenkorjausprosessissa?

•

Onko äänen merkitys/tärkeys muuttunut prosessin aikana?

•

Kuinka tärkeänä pidät äänen feminisaatiota
o

Kuinka tärkeää se on verrattuna muihin sukupuolenkorjaus-prosessin osaalueisiin?

•

Minkälainen merkitys äänellä on naisidentiteetin muodostumisessa?

•

Äänen eri osa-alueet sukupuolenkorjausprosessissa: mikä tärkeää, mikä ei?
o

Äänen korkeus

o

Äänen voimakkuus

o

Äänen sävelkulun vaihtelu (intonaatio)

o

Toiminta-alue

o

Nonverbaalit keinot (eleet, ilmeet, kehonkieli)

•

Millä tavalla äänen feminisaatio on huomioitu sinun sukupuolenkorjausprosessissa?

•

Minkälaisia tavoitteita ja toiveita sinulla on ääntäsi kohtaan?
o

Ovatko nämä muuttuneet esimerkiksi terapian/hormonihoidon myötä prosessin
edetessä?

•

•

Puheterapian merkitys
o

Terapiassa saavutetut tulokset ja tyytyväisyys niihin

o

Onko ääniterapiaa ollut riittävästi saatavilla?

Onko äänikirurgialla ollut sukupuolenkorjausprosessissasi mitään merkitystä?

Äänen vaikutus jokapäiväiseen elämään
•

Vaikuttaako äänesi jokapäiväiseen elämään?

•

Vaikuttaako äänesi mielialaan tai siihen, miten suhtaudut itseesi?

•

Vaikuttaako äänesi
o

työhön

o

ihmissuhteisiin

o

vapaa-aikaan tai harrastuksiin

o

sosiaalisuuteen
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Taulukko 1. Puolistrukturoidun teemahaastattelun runko, jossa suuntaa-antavat
kysymykset sekä käsiteltävät teemat (jatkuu)
•

Liittyykö ääneesi joitakin rajoitteita?

•

Oletko kokenut äänesi vuoksi ongelmallisia tilanteita?

•

Nouseeko mieleesi joitain positiivisia kokemuksia naiselliseen ääneen liittyen?

•

Vaikuttaako ääni itsetuntoon?

•

Vaikuttaako äänesi siihen, kuinka muut hyväksyvät sinut naisena?

•

Onko äänen vaikutus elämänlaatuusi muuttunut sukupuolenkorjausprosessin aikana?

•

Lisäkommentteja?

3.3 Aineisto ja sen käsittely
Tallensin kysely- ja testilomakkeilla kerätyn aineiston Exceliin, jota käyttäen loin
tutkimushenkilöiden kokemuksia äänen feminisaation roolista sukupuolenkorjausprosessissa yksittäin arvioituna sekä suhteessa muihin prosessin osa-alueisiin ja äänen
psykososiaalisia vaikutuksista jokapäiväisessä elämässä kuvaavia kuvioita ja taulukoita.
Aineiston perusteella tutkimuksen pääpaino on molempien tutkimuskysymysten osalta
haastattelujen antamassa tiedossa, joita kyselylomakkeiden vastaukset tukevat.
Haastatteluaineistoa kertyi yhteensä 4,5 tuntia ja litteroin haastatteluaineistot Windows
Media Player -toisto-ohjelmaa hyödyntäen sanatarkasti Word -tekstitiedostoon. Litteroin
aluksi jokaisen haastattelun kokonaisuudessaan omaan tiedostoonsa. Haastatteluaineiston
pituus litteraattina oli yhteensä 128 sivua. Käytin haastatteluaineiston analyysiin
straussilaista Grounded theory -menetelmää. Grounded theory eli ankkuroitu teoria on
aineistopohjainen analyysimenetelmä, joka perustuu avoimeen aineiston otantaan, minkä
tavoitteena on synnyttää uusia ajatuksia ja kysymyksiä, jotka johtavat lopulta aineiston
teoreettiseen otantaan (Luomanen, 2010). Analyysin tavoitteena on vertailla jatkuvasti
aineistosta löytyviä havaintoja toisiinsa ja etsiä näiden välille yhteyttä.
Ankkuroitu teoria-menetelmä jakautuu kolmeen vaiheeseen, joita ovat avoin koodaus,
pitkittäiskoodaus ja valikoiva koodaus (Luomanen, 2010). Tässä tutkimuksessa käytän
alkuperäisen ankkuroidun teorian pohjalta kehittynyttä laadulliseen analyysiin
painottuvaa Straussin ja Corbinin järjestelmällistä menetelmää, joka eroaa ankkuroidun
teorian toisen alkuperäisen kehittäjän Glaserin kvantitatiiviseen analyysin suuntaan
laajentuneesta haarasta (Strauss & Corbin, 1994). Ankkuroitu teoria -menetelmässä
analyysin ensimmäisessä eli avoimen koodauksen vaiheessa aineisto luokitellaan, jonka
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jälkeen luokat irrotetaan kontekstistaan. Tämän vaiheen tavoitteena on antaa aineistoille
käsitteitä, jotta sitä on helpompi hahmottaa. Toisessa eli pitkittäiskoodauksen vaiheessa
kontekstistaan irrotettujen luokkien välille etsitään yhteyksiä ja suhteita. Näiden
löydettyjen yhteyksien avulla luokat sijoitetaan uuteen kontekstiin. Kolmannessa ja
analyysin viimeisessä vaiheessa eli valikoivassa koodauksessa luokkien avulla
muodostetaan ydinkategoria, joka liittää yhteen luokat, aineiston sekä tutkimustulokset.
Ydinkategoria kuvaa koko aineistoa ja auttaa jäsentämään sen kokonaisuutena. Etenin
haastatteluaineiston
kolmivaiheista

analyysissä

taulukossa

analyysimenetelmää

analyysimenetelmän

kehittäjien

2

esittämälläni

aineistoni

Straussin

pohjalta,

ja Corbinin

tavalla

soveltaen

mikä

noudattaa

perusideoita:

analyysin

aineistopohjaisuutta, aineiston analysointia jatkuvan vertailun metodin avulla sekä
aineiston koodausta ja pyrkimystä teorian kehittämiseen (Strauss & Corbin, 1994, s. 283).

Taulukko 2. Haastatteluaineiston analyysin vaiheet
1. Jokaisen haastattelun kuunteleminen ja sanatarkka litteroiminen omaan
tekstitiedostoon. Analyysiyksiköksi valitaan lausuma.
2. Jokaisen haastattelun lukeminen läpi ja tutkimuskysymyksiin vastaavien kohtien
poimiminen korostustoiminnolla
3. Luokkien muodostaminen ja kontekstistaan irrotettujen haastatteluvastausten
sijoittaminen uusiin luokkiin, joita olivat esimerkiksi ”Ääniterapia”, ”Jokapäiväinen
elämä” ja ”Ihmissuhteet”
4. Uusiin luokkiin sijoitettujen vastausten välisten yhteyksien etsiminen ja vertailu sekä
havaittujen ilmiöiden koodaaminen niin sanotuilla työnimillä kuten ”Tavoitteet
äänelle” ja ”Vapautuminen”
5. Luokkien yhdistely ja kokoaminen yläotsikoiden (ks. otsikot 4.3.1, 4.3.2 ja 4.3.3)
alle tutkimuskysymysten perusteella
6. Lopullisten luokkien muodostaminen ja niihin liittyvien vastausten koodaaminen
sisällön tiivistävillä kuvauksilla, esimerkiksi ”luotto omaan ääneen vapauttaa
kommunikoimaan” ja ”prosessin alussa ääni oli elämänlaatua heikentävin tekijä”
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Taulukko 2. Haastatteluaineiston analyysin vaiheet (jatkuu)
7. Sisällön tiivistävien kuvausten vertaileminen muihin samaa aihealuetta koskeviin
vastauksiin

sekä

lomakeaineistoon,

ja

ydinkategorian,

matkalla

minuksi,

muodostaminen

Ankkuroidun teorian perusideana on se, että tutkimuksessa ei lähdetä liikkeelle teoriasta
ja siihen liittyvistä hypoteeseista, vaan tärkeämpää on se, mitkä asiat nousevat esiin
aineistosta (Eskola & Suoranta, 2014; Luomanen, 2010). Tämän vuoksi mukautin
aineiston analyysin jälkeen tutkimuskysymyksiäni. Ennen aineistonkeruuta tutkimukseni
tavoitteena oli tarkastella äänen roolia transnaisten sukupuolenkorjausprosessissa sekä
ääntä elämänlaatuun vaikuttavana tekijänä. Aineiston analyysin pohjalta huomasin, että
aineisto ei kuvaa luotettavasti eikä tarkasti äänen ja elämänlaadun välistä mahdollista
yhteyttä tai sen laatua pienen otannan, kysymyksenasettelun ja tuntemattomien
muuttujien mahdollisten vaikutusten vuoksi. Sen sijaan aineistosta nousi esiin äänen
vaikutus jokapäiväiseen elämään sekä ääniterapian rooli äänen feminisaatiossa, joten
keskityn

tämän

tutkimuksen

toisessa

tutkimuskysymyksessä

näihin

kahteen

aihealueeseen. Tämän vasta analyysivaiheessa tapahtuneen muutoksen vuoksi
tutkittaville esitetyssä materiaalissa (liite 2) ja eettisen toimikunnan lausunnossa (liite 1)
tutkielmani toisena tutkimuskysymyksenä oli äänen vaikutus elämänlaatuun ja
aineistonkeruuvaiheessa yksi kyselylomakkeistani oli WHO:n lyhyt elämänlaatumittari.
Ankkuroitu teoria -menetelmään liittyy vaatimus teoreettisen saturaatiopisteen eli
aineiston keruun lopettamisen vasta sitten, kun vastaukset alkavat toistaa itseään eikä
aineiston koon kasvattamisen ajatella tuovan enää uutta informaatiota tutkimukselle
(Eskola & Suoranta, 2014, s 63). Teoreettisen saturaatiopisteen saavuttaminen on
kuitenkin ihmistutkimuksessa mahdotonta, sillä riittävän tarkasti analysoimalla
yksilöiden välisistä kokemuksista ja vastauksista löytyy aina eroja. Tämän sekä
tutkimuksen toteuttamishetkellä tavoitettujen rajallisen tutkittavien määrän vuoksi
tutkimushenkilöideni kokonaismäärä rajautui yhteentoista henkilöön.

3.4 Tutkimuksen eettiset näkökohdat
Hain tutkimuksen sensitiivisestä luonteesta johtuen lausuntoa tutkimuksen eettisyydestä
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Oulun ihmistieteiden eettiseltä lautakunnalta. Lautakunta myönsi tutkimukselleni
puoltava lausunnon 4.4.2016. Tutkimustiedotteessa (liite 1), suostumusasiakirjassa (liite
4) sekä haastattelutilanteissa informoin tutkimushenkilöitä heidän oikeuksistaan
vapaaehtoisina tutkimukseen osallistuvina henkilöinä, joille tutkimukseen osallistuminen
on riskitöntä ja kulutonta ja perustuu täyteen vapaaehtoisuuteen, jonka vuoksi
tutkimukseen osallistuminen on mahdollista peruuttaa missä vaiheessa tutkimusta. Pyysin
tutkittavilta suostumuksen tähän tutkimukseen mahdollisimman selkeällä ja laajalla
suostumuslomakkeella (liite 4).
Käsittelin tutkimuksen aikana kerättyjä tietoja ehdottoman luottamuksellisesti eikä
yksittäisiä tutkittavia ole mahdollista tunnistaa valmiista pro gradu -tutkielmasta. En
luovuttanut tutkittavien tavoittamisen vuoksi keräämiäni perustietoja, kuten nimeä,
osoitetta tai ikää, tutkimuksen ulkopuolisille henkilöille enkä tallentanut tutkimuksessa
kerättyjä tietoja missään vaiheessa sähköiseen muotoon. Kerättyyn aineistoon oli pääsy
vain minulla. Kunnioitin tutkittavien yksityisyyttä poistamalla valmiista tutkielmasta
tutkittavien suorat, kuten nimi, ja epäsuorat, kuten tunnistettavien tapahtumien tai
elämänhistorian kuvailu, tunnistetiedot. Olen sitoutunut hävittämään kerätyn aineiston
viimeistään tammikuussa 2018.
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4 TULOKSET
Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli kuvata transnaisten kokemuksia äänen
feminisaatiosta osana sukupuolenkorjausprosessia, joka muokkaa transnaisen fyysisiä,
käytännön ja juridisia ominaisuuksia vastaamaan hänen sisäistä kokemustaan
naiseudestaan, todellisesta minuudesta. Tarkastelin tässä tutkimuksessa äänen
feminisaation roolia sukupuolenkorjausprosessissa (kuvio 2) jatkumona, joka alkoi
tutkimushenkilöiden eläessä vielä miehen roolissa ja joka päättyi hoitojen osalta siihen,
kun sukupuolenkorjausprosessin lääketieteelliset ja juridiset muutokset olivat ohi.
Feminiinisen äänen harjoitteleminen ja omaksuminen omaksi, todellista minuutta
heijastelevaksi ääneksi on kuitenkin koko elämän jatkuva prosessi, joka muovautuu
henkisen kasvun ja muuttuvien elämäntilanteiden myötä. Sukupuolenkorjausprosessin
kaikkien eri toimenpiteiden, terapian, oman ulkonäön muokkaamisen ja kasvukipujen
tavoitteena oli saavuttaa eheys ulkoisen ja todellisen sukupuolen välille sekä ilmentää
todellista minuutta, mikä muodostaa tämän tutkimuksen ydinkategorian – matkalla
minuksi. Transnaisten kokemuksia äänen vaikutuksesta jokapäiväiseen elämään kuvattiin
tässä tutkimuksessa kahden erityyppisen aineistonkeruutavan antamien vastausten avulla.

• Oman transsukupuolisuuden / sukupuoliristiriidan havaitseminen
• Sukupuoliristiriidan kieltäminen, elämää miehen roolissa
• Transsukupuolisuuden kohtaaminen, sukupuolitutkimuksiin hakeutuminen
• Sukupuolenkorjausprosessi alkaa
• Usean vuoden ajan fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia muutoksia
• Sukupuolenkorjausprosessi päättyy
• Prosessin aikana omaksutun tiedon ja taidon soveltamista arkielämässä
• Kokemus sisäisen ja ulkoisen sukupuolen eheydestä
• Vapautuminen, vihdoin on oma itsensä
Kuvio 2. Matkalla minuksi, sukupuolenkorjausprosessin rakenne haastatteluiden
perusteella. Kaikki vaiheet eivät esiintyneet jokaisella haastateltavalla yksiöllisten erojen
tai vielä kesken olevan prosessin vuoksi, mutta prosessin järjestys oli kuvion mukainen.
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Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kuvata tutkimukseen osallistuneiden transnaisten
omakohtaisia kokemuksia. Koska kyseessä oli pieni aineisto, keskityin tulososiossa
antamaan äänen tutkittaville asioiden välisten syy-seuraus -yhteyksien etsimisen sijaan,
sillä valitsemallani tutkimusasetelmalla kaikkien muuttujien tunnistaminen ja niiden
vaikutusten arvioiminen ei ollut mahdollista. Kuvasin tutkimuksessa kerättyä
kvantitatiivista aineistoa keskiarvon, keskihajonnan, moodin, mediaanin, minimin ja
maksimin avulla. Kyselylomakeaineistossa oli yksittäisiä puuttuvia vastauksia ja osassa
kuvioista tai taulukoista aineistosta on huomioitu vain 10 tutkittavan vastaukset. Ilmoitin
tämä aina taulukoiden yhteydessä erikseen. Poistin tarpeen mukaan tulososaan valituista
sitaateista toistoa tai sanojen sekoittumista sisältävät ilmaisut (esimerkiksi ”se oli oli”),
täytesanat (esimerkiksi ”niinkun”, ”siis”, ”tota”) sekä identifioitavia tietoja sisältäviä
sanoja, kuten nimiä ja ajankohtia. Merkitsin nämä tekstin sujuvoittamiseksi ja tutkittavien
anonymiteetin turvaamiseksi tehdyt muutokset sitaatteihin katkoviivaa --- käyttämällä.
Lisäsin tarvittaessa tarkennuksen vuoksi sitaatteihin (sulkuihin) sanan tai asian, johon
tutkittava haastatteluvastauksessaan viittaa. Muilta osin sitaatit ovat sanavalinnoiltaan ja
rakenteeltaan haastatteluvastauksille uskollisia. Valitsin tulososassa esitetyt eri
haastateltavien vastauksista poimitut sitaatit niiden kuvaavuuden vuoksi yrittäen tuoda
esiin myös mahdolliset vastakkaiset kokemukset. Jaoin tutkimustulokset alaotsikoiden
4.1 ja 4.2 alle tutkimuskysymysten esittämisjärjestyksen mukaan.

4.1 Äänen feminisaation rooli transnaisten sukupuolenkorjausprosessissa
Haastateltavat (n = 7) määrittelivät äänen feminisaation merkittäväksi asiaksi
sukupuolenkorjausprosessin kannalta. Neljällä haastateltavista ääni oli pysynyt yhtä
merkityksellisenä koko prosessina ajan ja kolmella ääni oli muuttunut paljon
tärkeämmäksi prosessin aikana tapahtuneen sosiaalisen transition myötä. Näistä kolmesta
haastateltavasta kaksi koki, että äänen merkitys ei niinkään ollut muuttunut prosessin
aikana vaan se, millä tavalla ääni on tärkeää. He kuvasivat äänen olevan kaikkein
merkityksellisintä silloin, kun äänen ja ulkonäön välinen ristiriita kasvaa hyvin suureksi
prosessin eri osa-alueiden edetessä eri tahtiin ja tämän asian havaitsee vasta kokemuksen
kautta. Äänen koetun merkityksen kuvattiin vähenevän itseluottamuksen kasvun myötä
sekä silloin, kun uudesta äänestä tulee spontaani eikä sen ylläpitämiseen tarvitse enää
kiinnittää niin paljon huomiota.
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”Että sit jossain vaiheessa, kun siitä tulee sisäistetty siitä äänestä ja siitä
tulee normaali osa normaalia toimintaa niin se ehkä --- koettu merkitys
vähenee, vaikka edelleen se on yhtä tärkee, ku jos se katoais niin sitten se
ois tosi iso juttu.”

Sukupuolenkorjausprosessin eri osa-alueiden tärkeys keskiarvojen
perusteella
Hormonihoito
Nimen muutos
Karvanpoisto
Henkilötunnuksen muutos
Sukuelinkirurgia
Naisellinen ääni
Naisellisten vaatteiden, asusteiden ja…
Naiselliset eleet, ilmeet ja kehonkieli
Kasvokirurgia
Rintakirurgia

*

Aataminomenan höyläys
0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Vastausten keskiarvo VAS 0-100
Fyysiset muutokset Käytännön muutokset Käytöksen muutokset

Kuvio 3. Tutkittavien (n = 11) vastausten keskiarvot sukupuolenkorjausprosessin osaalueiden tärkeydestä asteikolla 0–100, jossa 0 = ei yhtään tärkeää ja 100 = erittäin tärkeää.
* rintakirurgian keskiarvo määritelty kymmenen vastauksen perusteella.

Tutkittavat (N = 11) arvioivat VAS-janan (liite 7) avulla sukupuolenkorjausprosessin osaalueiden tärkeyttä ja pisteyttivät niiden keskinäisen tärkeysjärjestyksen. Aluksi tutkittavat
arvioivat yksitellen jokaisen sukupuolenkorjausprosessin osa-alueen tärkeyttä asteikolla
0–100 vertaamatta sitä vielä muihin osa-alueisiin (kuvio 3). Näiden vastausten keskiarvon
perusteella naisellinen ääni oli 6. tärkein osa-alue sukupuolenkorjausprosessissa.
Keskiarvojen perusteella äänen feminisaatiota tärkeämmiksi osa-alueiksi nousivat
hormonihoito,

nimenmuutos,

karvanpoisto,

henkilötunnuksen

muutos

ja

sukuelinkirurgia. VAS-kyselyn vastausten vaihteluvälien (kuvio 4) perusteella
naisellinen ääni sai kaikkien tutkittavien vastauksissa vähintään arvon 52 asteikolla
0–100. Tätä tärkeämmäksi kaikki tutkittavista arvioivat vain hormonihoidon,
karvanpoiston ja nimenmuutoksen. Tutkittavien vastaukset vaihtelivat kaikkein vähiten
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hormonihoidon osalta ja kaikkein suurin vaihtelu vastausten välillä oli naisellisten
vaatteiden, asusteiden ja ehostuksen käytössä sekä naisellisten eleiden, ilmeiden ja
kehonkielen tärkeydessä.

Sukupuolenkorjausprosessin osa-alueiden vaihteluvälit ja
keskiarvot
100
90

96,75

91,9

89,5
82,9

80

80,95
74,9

70

VAS 0100

81,8

64,1

60
50
40
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22,94

20

22,75
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10
0

Kuvio 4. Sukupuolenkorjausprosessin osa-alueiden vaihteluvälit (viiva) ja keskiarvot
(piste) tutkittavien (N = 11) VAS-arvioiden perusteella.

Arvioituaan jokaisen osa-alueen tärkeyttä VAS -janalla, tutkittavat järjestivät osa-alueet
tärkeysjärjestykseen numeroilla 1–11, jossa 1 = kaikkein tärkeintä ja 11 = vähiten tärkeää.
Näistä tärkeysjärjestysvastauksista tässä tutkimuksessa otetaan huomioon kymmenen
tutkittavan

vastaukset,

sillä

yhdessä

tutkimuslomakkeessa

merkinnöissä

oli

päällekkäisyyksiä ja epäselvyyksiä, joiden vuoksi vastauksista ei käynyt selkeästi ilmi
tutkittavan kokemus sukupuolenkorjausprosessin eri osa-alueiden tärkeysjärjestyksestä.
Moodia

tarkastellen

ääni

arvioitiin

yleisimmin

sukupuolenkorjausprosessin

5. tärkeimmäksi osa-alueeksi (taulukko 3), kun taas tärkeysjärjestyksen keskiarvon
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perusteella ääni sijoittui samalle tasolle jaetulle kolmannelle sijalle karvanpoiston ja
nimenmuutoksen kanssa (kuvio 5). Tärkeysjärjestysvastausten vaihteluväliä tarkastellen
vain

nimenmuutos

ja hormonihoito

arvioitiin

kaikkien

tutkittavien

toimesta

tärkeämmäksi kuin ääni. Tärkeysjärjestysarvion perusteella kymmenestä vastaajasta
kaikki arvioivat äänen kuuluvan kuuden tärkeimmän sukupuolenkorjausprosessin osaalueen joukkoon.

Taulukko 3. Sukupuolenkorjausprosessin osa-alueet tärkeysjärjestyksessä asteikolla 1–11
moodin eli yleisimmän arvon mukaan järjestettynä
moodi

min-max

keskiarvo

keskihajonta

mediaani

Hormonihoito

1

1-6

2,2

1,87

1

Karvanpoisto

2

1-8

3,6

2,46

2,5

Nimen muutos

4

1-5

3,5

1,08

4

Naisellinen ääni

5

1-6

3,6

1,65

3,5

Henkilötunnuksen muutos
Naisellisten vaatteiden, asusteiden ja
ehostuksen käyttö

6

4-8

6,3

1,42

6

7

1-11

5,9

2,92

6,5

Sukuelinkirurgia

8

2-8

4,9

2,42

4,5

Naiselliset eleet, ilmeet ja kehonkieli

8

4-8

6,4

1,43

6,5

Rintakirurgia

9

7-11

9,6

1,26

9,5

Kasvokirurgia

10

9-11

9,8

0,79

10

Aataminomenan höyläys

10

9-11

10,2

0,79

10
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Kuvio 5. Kymmenen tutkittavan vastausten vaihteluväli (viiva) ja keskiarvo (piste)
tärkeysjärjestysarvion perusteella asteikolla 1–11.

Haastateltavat (n = 7) kuvasivat äänen feminisaation roolia sukupuolenkorjausprosessissa. Heidän mukaansa ääni on välttämätön ja keskeinen asia sukupuolenkorjausprosessin kannalta, jopa tärkeämpää kuin kirurgia, sillä ääni on koko ajan
kuuluvilla.
”Onhan se (äänen feminisaatio) ihan hirveen tärkee. Se on niinkun... emmää
oikeen osaa niinkun asettaa mihinkään tärkeysjärjestykseen. Toki keholliset
muutokset ja niinkun hormonihoidot on ykkösasia, koska se vaikuttaa
suoraan psyykkeeseen ja omaan vointiin ja oloon. Mut et kyllä niinkun
ihmisten kohtaamisessa se ääni on tosi olennainen. Ehkä jopa niinkun
ulkonäköä merkityksellisempi.”
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”Jotkut on sillain --- tavallaan --- välttämättömiä --- ja niitä on niinkun
useempia --- jotkut oli sit semmosii, ehkä vähän niinkun vähemmän tärkeitä
että vois jotenkin elääkin (ilman)--- ääni ilman muuta kuuluu niinkun näihin
välttämättömiin.”

4.1.1 Sukupuolenkorjausprosessin fyysiset muutokset

Fyysiset muutokset
Hormonihoito
Karvanpoisto
Sukuelinkirurgia
Naisellinen ääni
Kasvokirurgia
Rintakirurgia
Aataminomenan höyläys
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100

Vastausten keskiarvo VAS 0–100

Kuvio 6. Sukupuolenkorjausprosessin fyysisten muutosten keskiarvot VAS-kyselyn
perusteella. Naisellisen äänen keskiarvo on esitetty kuviossa vertailuarvona.

Tutkittavien (N = 11) VAS-kyselyiden vastausten keskiarvojen perusteella (kuvio 6)
hormonihoito oli sekä koko sukupuolenkorjausprosessin että fyysisten muutosten tärkein
osa-alue. Tärkeysjärjestysarvion perusteella hormonihoito arvioitiin yleisimmin koko
sukupuolenkorjausprosessin
merkittävimmiksi

tärkeimmäksi

osa-alueeksi

tutkittavat

osa-alueeksi
arvioivat

(taulukko
yleisimmin

3).

Vähiten

rintakirurgian,

aataminomenan höyläyksen ja kasvokirurgian, jotka tutkittavat sijoittivat yleisimmin
tärkeysjärjestyksen sijoille 9–10 (taulukko 3). Haastateltavat kuvasivat hormonihoidolla
olevan tärkeä rooli sukupuolenkorjausprosessin kannalta sen moninaisten ja dysforiaa
helpottavien vaikutusten vuoksi.
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”Hirveen vahva tällanen niinku hormonaalinen dysforia, että se hormonit
välittömästi muutti sitä oloa helpommaksi. Se oli ehkä se kaikkein tärkein
asia.”
”Ja toisaalta hormonien muukin vaikutus on se, että niillä on psyykkisiä
vaikutuksia,

et

ne

on

myös

muuttanu

ajattelutapaa,

muuttanu

sosiaalisemmaks, muuttanu monella tavalla ja sekin oli sellanen, että kaikki
sano siitä, että se on iso juttu, mut ei sitä niinku ymmärtänyt ennenku sen
kokee.”
Fyysisistä osa-alueista hormonihoito, karvanpoisto ja sukuelinkirurgia sijoittuivat
korkeammalle kuin naisellinen ääni VAS-keskiarvojen perusteella (kuvio 6).

4.1.2 Sukupuolenkorjausprosessin käytännön muutokset

Käytännön muutokset
Nimen muutos

Henkilötunnuksen muutos
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Kuvio 7. Sukupuolenkorjausprosessin käytännön muutosten keskiarvot VAS-kyselyn
perusteella. Naisellisen äänen keskiarvo on esitetty kuviossa vertailuarvona.

Tutkittavien

vastausten

keskiarvojen

perusteella

nimen

muutos

oli

koko

sukupuolenkorjausprosessin 2. tärkein osa-alue (kuvio 3) ja käytännön muutosten tärkein
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osa-alue (kuvio 7). Tärkeysjärjestysluokituksen mukaan nimenmuutos arvioitiin
yleisimmin sukupuolenkorjausprosessin 4. tärkeimmäksi osa-alueeksi (taulukko 3). Yksi
haastateltavista kuvasi nimenmuutoksen olleen hänelle feminiinisen äänen käytön
mahdollistava tekijä, sillä hän koki vanhan nimen sitovan hänet vanhan äänen
käyttämiseen. Nimen muuttaminen oli vapauttanut hänet käyttämään naisellista ääntä
myös töissä ja koki uuden nimen heijastelevan todellista minuuttaan.
”Huomasin sen että niin tähän äänen harjoitteluun liittyen niin se
(nimenmuutos) oli semmonen vedenjakaja --- se oli semmonen vapauttava
tekijä, koska se vanha nimi sito mut siihen vanhaan tapaan käyttää (ääntä)
--- siihen vanhaan minään”
Haastatteluissa ei noussut esiin kommentteja henkilötunnuksen muutoksen tärkeydestä,
vaikka se oli VAS–kyselyn keskiarvon perusteella sukupuolenkorjausprosessin
neljänneksi tärkein osa-alue (kuvio 3) ja arvioitiin yleisimmin prosessin 6. tärkeimmäksi
osa-alueeksi (taulukko 3).

4.1.3 Sukupuolenkorjausprosessin käytöksen muutokset

Käytöksen muutokset

Naisellinen ääni

Naisellisten vaatteiden, asusteiden ja ehostuksen
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Naiselliset eleet, ilmeet ja kehonkieli
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Kuvio 8. Sukupuolenkorjausprosessin käytöksen muutosten keskiarvot VAS-kyselyn
perusteella.
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Käytöksen

muutokset

sijoittuivat

VAS-kyselyn

keskiarvojen

perusteella

tärkeysjärjestyksen sijoille 6., 7. ja 8. (kuvio 3). VAS-kyselyn vastausten keskiarvon
perusteella äänen feminisaatio oli tärkein käytöksen muutos (kuvio 8). Käytöksen
muutosten tärkeyttä verrattuna esimerkiksi fyysisiä muutoksia aikaansaavaan kasvo- ja
rintakirurgiaan selittänee se, että haastateltavat kokivat äänen olevan armottomampi
sukupuolittamisen suhteen verrattuna ulkonäköön, sillä haastateltavien mukaan
sukupuolen sisällä sallitaan enemmän variaatiota vartaloissa kuin äänessä.
”Kyl ihmiset arvioi ääntä korkeuden perusteella ja, jos on korkee, se on
naisen, jos on matala, se on miehen. Niinhän ihmiset aattelee.”
Tutkittavista kukaan ei ollut hakeutunut äänikirurgiaan saavuttaakseen naisellisen äänen
eikä heistä yksikään kokenut tarvitsevansa tai haluavansa äänikirurgiaa tulevaisuudessa.
Yleisimmät syyt kielteiseen suhtautumiseen haastattelujen perusteella olivat tietoisuus
äänikirurgian riskeistä sekä se, ettei äänikirurgian koettu olevan tarpeellista.
”Joo ei, en siis se (äänikirurgia) on aika niinku riskaabelia --- mä koen, että
mieluummin sitten vaikka puhuu niinku väärällä äänellä kun ihan niinku
pilalle menneellä äänellä.”

4.1.4 Ääniterapian merkitys transnaisten äänen feminisaatiossa
Tutkittavista (N = 11) kymmenen oli saanut ääniterapiaa. Äänen feminisaation kuvattiin
olleen kuin uuden kielen opiskelua: aluksi haparoivaa, mutta harjoittelun myötä kasvoi
luotto omaan osaamiseen. Ääniterapia oli tarjonnut onnistumisen kokemuksia ja sille
koettiin olleen kaikkein suurin tarve silloin, kun ääni ei enää sopinut kokonaisuuteen ja
äänen feminisaatiota tarvittiin ulkonäön ja äänen välisen ristiriidan hälventämiseksi.
Ääniterapian kuvattiin antaneen kokemuksen edistymisestä pitkässä sukupuolenkorjausprosessissa ja se oli toiminut suurena voimavarana. Prosessin aikana ääniterapialla
aikaansaatu edistyminen ja onnistumisen kokemukset olivat valaneet uskoa muutoksen
mahdollisuuteen. Myös kyky iloita onnistuneesta äänentuotosta arkipäivän tilanteissa oli
auttanut jaksamaan prosessissa, vaikka tavoitteita ääniterapian suhteen ei oltu vielä
saavutettu. Äänen feminisaatiolla kuvattiin olleen myös mielenrauhaa rakentava vaikutus,
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sillä toimivan äänen koettiin olevan valtavan iso voimavara ja mahdollistavan rauhassa
elämisen.

Yksi

haastateltavista

kuvasi,

että

äänen

feminisaatio

ja

sukupuolenkorjausprosessi oli palauttanut arvostuksen ja uskon omaa itseään kohtaan.
”Joo, siis no.. erittäin merkittävä (terapian merkitys). Siis sehän tässä
prosessissa on, että tää on --- hyvin --- hidas ja pitkä --- niin tavallaan, se on
helpottanu, että edes jollain osa-alueella --- menee eteenpäin --- ettei tuu sitä
tunnetta, että tässä ollaan ihan niinkun jumissa, että mitään ei tapahu.”
Ääniterapian koettiin antaneen sekä konkreettisia neuvoja että mahdollisuuden
itsetutkiskeluun. Ääniterapian konkreettista antia olivat äänen merkityksen ja
äänentuoton

perusteiden

tiedostaminen,

feminiinisemmän

äänentuottotekniikan

oppiminen, kotiharjoittelumateriaalin saaminen sekä keinot, joiden avulla ääntä pystyy
hyödyntämään työssä sekä tarvittaessa voimistamaan ja käyttämään ilmeikkäästi. Kolme
haastateltavaa kertoi ääniterapian sysänneen pohtimaan omaa naisidentiteettiä sekä sitä,
millainen ääni heille sopii.
”Se ei oo pelkästään sitä feminiinisen äänen tavoittelua vaan sitä, että kuka
minä olen oikeastaan ja minkälainen minä haluan olla?”
Tutkittavista (N = 11) kymmenen oli saanut ääniterapiaa ja heistä 9 kertoi hyötyneensä
ääniterapiasta ja yksi tutkittavista ei osannut sanoa. Haastateltavista (n = 7) kuusi oli
saanut ääniterapiaa ja he kuvailivat ääniterapiaa sanoilla välttämätön, hyvä ratkaisu ja
erittäin merkittävää. Ääniterapiaa saaneista kuudesta haastateltavista kaikki kokivat
ääniterapian tärkeäksi äänen feminisaation kannalta ja heistä viiden mielestä ääniterapia
oli ollut hyödyllistä. Yksi ääniterapiaa saaneista ei kokenut saaneensa kovin suurta hyötyä
harjoittelusta aikaisemmin saadusta ääniopetuksesta johtuen. Yksi haastateltavista kuvasi
pelänneensä omatoimisen harjoittelun aiheuttavan peruuttamatonta vahinkoa ja koki
terapian antaneen oikean suunnan harjoittelulle sekä parantaneen merkittävästi
toimintakykyä ja itsetuntoa.
”Joo, hirveen tyytyväinen. Että toi ehkä siinä oli se --- , että alunperin lähti
hyvin vähillä odotuksilla ja sitten asiat onnistu ehkä vähän paremminkin
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kun odotti ja toi oli sitten hirveen tyytyväinen oikeestaan niihin --- Kyllä
joo olen ollut hirvittävän tyytyväinen siihen kokonaisuutena.”
Ääniterapia oli auttanut saavuttamaan ulkonäköön ja identiteettiin sopivan äänen ja osalla
lopputulos oli ylittänyt omat odotukset. Terapia oli auttanut asettamaan äänen
feminisaatiolle realistisemmat tavoitteet ja antanut oivalluksen siitä, miten tavoiteääneen
pääsee. Ääniterapialle oli asettanut haasteita sukupuolenkorjausprosessin psyykkinen
vaativuus, joka voi johtaa henkisten resurssien loppumiseen ja ääniterapian
tauottamiseen. Vaativuus omaa suoriutumista kohtaan oli osalle uuvuttavaa ja oman
äänen löytäminen oli edellyttänyt olemaan armollisempi itselleen ja hyväksymään oman
äänensä sellaisena kuin se on sekä kykyä mukauttaa omia tavoitteitaan ja niiden
saavuttamiselle asettamiaan aikatauluja.
”Ja et sillon alussa ehkä aattelin tai odotukset oli semmonen 100 %
keskiverto normaali feminiiniääni, joka ei aiheuttais mitään tavallaan
hankalia tilanteita ja sit kun siinä se todellisuuden ja tän odotuksen ero oli
niin suuri niin sit täytyi sitten löytää se oma tapa.”
Haastateltavat kertoivat, että uuden äänen opettelun alussa esiintyi kurkun käheytymistä
ja kipeytymistä, joka kuitenkin oli mennyt ohi. Neljä haastateltavaa kuvasi, että uutta
feminiinisempää ääntä on vaikea voimistaa, mutta feminisaation ja paremman
äänenkäyttötekniikan myötä ääni ei väsy niin herkästi. Yhden haastateltavan lauluääni oli
kokenut parantumista prosessin myötä, kun taas toinen haastateltavista oli menettänyt
laulukykynsä.

Yhden

tutkittavan

mukaan

hänen

aikaisempi

maskuliininen

äänentuottotekniikka oli ollut huono ja vanha ääni oli väsynyt, säröytynyt ja joskus jopa
loppunut kokonaan työpäivän aikana. Hän koki, että olisi tarvinnut ääniharjoittelua joka
tapauksessa, vaikka ei olisikaan hakeutunut sukupuolenkorjausprosessiin, sillä hänen
aikaisemmin käyttämä maskuliininen äänenkäyttötapa oli ollut erittäin kuluttava ja
ääniongelmia aiheuttava.
”Mun entinen ääni oli keinotekoinen, se oli keinotekoisen maskuliininen,
mä puhuin nimittäin niin matalalta, kun mä ikinä pystyin puhumaan. --- Mä
en enää pysty puhumaan sillä mun vanhalla äänellä, koska mä en osaa puhua
niin huonosti.”
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Kokemukset

ääniterapian

haasteellisuudesta

vaihtelivat:

osalle

haastateltavista

ääniterapia oli ollut eniten panostusta vaatinut osa-alue ja osalle äänen feminisaatio oli
ollut vaivattominta koko sukupuolenkorjausprosessissa. Haastateltavista kaikki (n = 7)
olivat sitä mieltä, että äänen feminisaation huomioiminen oli sujunut erittäin
vaivattomasti sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikan tutkimuksissa ja tarvittavia
palveluita oli ollut riittävästi saatavilla. Kiitosta annettiin toiveiden huomioimisesta sekä
siitä, että äänen feminisaation tärkeys oli heitä hoitavalla henkilökunnalla tiedossa.
Haastatteluissa nousi esiin, että äänitutkimuksiin pakollisena osana kuuluva foniatrin
tutkimus ja sen tarkoitus oli jäänyt osalle haastateltavista epäselväksi. Kaksi aikaisemmin
tai ääniterapian rinnalla ääniopetusta saanutta haastateltavaa koki, että ääniterapiaan
myönnetty 10 kerran maksusitoumus ei olisi ollut heille riittävä itseä tyydyttävän
lopputuloksen

saavuttamiseksi.

Muut

4

haastateltavista

kokivat

10

kerran

ääniterapiajakson riittäväksi määräksi.
”Kymmenen kerran käynti se ei välttämättä ehkä riitä kaikille, mutta
minulle riitti oikeestaan yhdeksän kertaa, että sitten todettiin, että nyt tää on
ihan hyvä.”
Tavoitteet äänen feminisaatiota kohtaan vaihtelivat haastateltavien kesken. Tutkittavista
kolme määritti ihanneäänensä kuulostavan hyvin naisellisesta ja kahdeksan jokseenkin
naiselliselta. Puhetyöläisinä työskentelevät haastateltavat nostivat esiin toiveen siitä, että
omaan alaan liittyvän asiantuntijuuden ilmaiseminen onnistuisi entisellä tavallaan myös
uudella äänellä. Myös aikaisemman esiintymisvarmuuden takaisinsaaminen ja
ilmaiseminen uudella feminiinisellä äänentuottotavalla oli tärkeä tavoite ääniterapialle.
Yksi haastateltavista toivoi pystyvänsä säilyttämään aikaisemman maskuliinisen äänensä
uuden feminiinisen äänen rinnalla. Haastateltavista kaikki kuvasivat joitakin
äänentuottotekniikkaan

liittyviä

tavoitteita,

kuten

terveen

äänentuottotekniikan

oppimisen, äänen taajuuden nostamisen, äänen eri osa-alueiden tasapainoisuuden, äänen
feminiinisyyden lisäämisen ja spontaanien emotionaalisten ilmaisujen, kuten naurun,
feminisaation. Yhdellä haastateltavista äänen feminisaatioon liittyvät tavoitteet eivät
olleet muuttuneet prosessin myötä ja kolmella tavoitteet olivat kohtuullistuneet. Kaksi
haastateltavista kertoi tavoitteiden laajentuneen.
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”Siinä sen terapiaprosessin aikana tuli vähän kunnianhimoisemmaks, että
aluks riitti oikeestaan melkein mikä tahansa kunhan vaan pääsee siitä äijääänestä eroon --- sitten, kun --- perusasiat onnistui niin sitten ruvettiin
harjoittelemaan kaikenlaisia tällasia niinku edistyneempiä asioita ja nekin
sitten niinku tuli ehkä siinä vähän tärkeämmiksi, että myöskin niinku
tavallaan tukee sitä, just tää äänialan laajentaminen ja muut asiat, että kyllä
se siinä vähän kerrallaan sen terapiaprosessin aikana.”
Ne tutkittavat, joiden tavoitteet olivat laajentuneet prosessin myötä, nimesivät uusiksi
tavoitteikseen äänialan laajentamisen, laulamisen opettelemisen, feminiinisen äänen
tuottamisen tekniikan harjoittelun sekä sen, että uusi, feminiinisempi ääni ei olisi vain
”hyvä ääni” vaan sen pitäisi myös heijastella todellista sukupuolikokemusta, todellista
minuutta, sillä prosessin myötä nämä tutkittavat olivat oivaltaneet, että ääni voi vahvistaa
omaa tunnettaan siitä, että on kokonaan nainen. Myös se, miltä tavoiteääni kuulostaa
vuorovaikutustilanteissa, oli erityisen tärkeää haastateltavien mielestä. Uuden äänen
toivottiin

olevan

tasapainoinen

kokonaisuus

aitoutta,

luonnollisuutta

ja

huomaamattomuutta. Tavoiteäänen tulisi kuulostaa siltä, että se tulkitaan naisen ääneksi,
helpottaa sosiaalista vuorovaikutusta ja sopii kaikkiin tilanteisiin.
”Se on ollu ehkä suurimpia haasteita tässä (ääniterapian) --- alussa oli se
korkeus ja lopussa on ollu se, että miten löydän sellaisen ilmaisuvalikoiman,
joka sopii kaikenlaisiin tilanteisiin? Niihin, no toisessa päässä ne tunteelliset
tilanteet, joita mulla ei aikasemmin ollu, koska tunteita ei saanu ilmaista -- ja sit taas toisessa päässä se, että miten mä saan sen vanhan uskottavuuteni
ilman vanhaa ääntä. Joo, tässä on siis tämmösiä palikoita, joita on pitänyt
vähän sovitella yhteen, että mites mä nyt rakennan, että... mä olen nainen,
mutta mä olen toisaalta myös se vanha oma itseni, asiantuntija.”
Ennen prosessin aloittamista haastateltavilla oli ollut paljon erilaisia ajatuksia prosessista
ja sen haasteista. Haastateltavat kertoivat, että sukupuolenkorjausprosessin alussa heillä
oli ollut sekä toiveita että pelkoja uutta ääntä ja äänen feminisaatiota kohtaan.
Haastateltavista neljä kuvasi toivoneensa saavuttavansa prosessin avulla ”aidon” tai
”kauniin ja naisellisen” äänen, ja vasta prosessin myötä havahtuneensa pohtimaan sitä,
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mikä ääni oikeastaan sopii heille ja heijastelee heidän todellista kokemusta omasta
itsestään.
”Et okei, tää vois olla vähän.. feminiinisempi tai naisellisempi tai ehkä
vähän hennompi, mut sit taas toisaalta, vaikka mä olisin cis-nainen, niin jos
mulla on tän verran hartiaa ja kaikukoppaa päässä ja muualla niin tältä mä
kuulostaisin suunnilleen, et ei mulla olis semmosta kauheen hentoa..”
Haastateltavista kaikki kertoivat miettineensä ennen prosessia sitä, miten ja millaiseksi
ääni muuttuu prosessin myötä ja aiheuttaako ääni muutosvaiheessa kiusallisia tilanteita
arkielämässä. Kaksi haastateltavista kertoi pelänneensä sukupuolenkorjausprosessin
alkua, sillä äänen muuttuminen feminiinisemmäksi tuntui mahdottomalta asialta ja
epävarmuus äänen muuttumista kohtaan oli voimakas.
”Sillon alussa varsinkin se (ääni) oli tosi kynnyskysymys. Se oli tavallaan
niinkun sen omaan itseen uskomisen kannalta ja tai siihen, että tää onnistuu
niin se oli ehkä se kaikista suurin tuskatekijä. Et en mä oikeestaan minkään
muun suhteen ollu niin huolissani.”
Odotukset äänen feminisaatiota kohtaan olivat erilaisia haastateltavien kesken: kolmella
oli ollut epärealistisen korkeita tavoitteita äänen muuttumisesta stereotyyppisen
korkeaksi ja naiselliseksi tai oletus siitä, että äänen feminisaatio tapahtuu helposti. Vasta
prosessin myötä he olivat alkaneet pohtia sitä, mikä ääni sopisi heille ja minkälainen ääni
feminisaation avulla on edes mahdollista saavuttaa. Liian korkeiksi asetetut tavoitteet
sekä kuvitelma äänen kattavasta ja vaivattomasta muuttumisesta oli johtanut näillä
haastateltavilla ahdistukseen ja ajatukseen siitä, että äänen feminisaatio on mahdotonta.
Yksi haastateltavista kuvasi äänen feminisaation olleen helpompaa kuin hän oli kuvitellut
ja äänen muuttuminen spontaanisti ja kattavasti oli ollut yllättävää.
”No siinä (tavoitteissa) on aika isokin muutos tapahtunut sillä tavalla, että
et sillon alussa mulla oli ehkä vähän semmonen epärealistinen käsitys siitä,
että miten se ääni muuttuisi --- alussa mä varmaan oletin sen muuttuvan
helpommin ja tota kattavammin.”
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”Rupesin tutkailemaan sitä ja selvittämään, että mikä on tavoite (äänen
korkeuden suhteen) tää on hirvee työ, mää en ikinä tuu pääsemään sinne
minne mä haluun päästä. Onneks olin väärässä.”
”Ääniä on kaikenlaisia ja ne mun lähtökohdat oli niin matalat, että tää on
aika mykistävä paikotellen jopa tämä muutos, mikä on tapahtunu.”
Prosessin alussa kaikkein eniten dysforiaa aiheuttavat osa-alueet olivat vieneet huomiota
ääneltä,

mutta

ääni

oli

muuttunut

ongelmalliseksi

siinä

vaiheessa,

kun

sukupuolenkorjausprosessin muut osa-alueet olivat alkaneet edistyä ja ääni oli jäänyt
kehityksestä jälkeen.
”Itseasiassa sitä ei tullu niin hirveästi ajatelleeksi silloin --- ennen kun alotti
sitä prosessia, että kun kaikki asiat oli pielessä niin sitten se ääni ei tullut
edes mieleen, et se oli siellä jossain taka-alalla. --- Mutta sitten kun
vähitellen alko korjata niinku muita asioita ja se ääni jäi sinne sitten ehkä
niinku viimesenä roikkumaan, että siitä vanhasta vielä muistuttamaan, niin
sitten se tosissaan alko vaivata.”

4.2 Äänen vaikutus transnaisten jokapäiväiseen elämään
Tutkittavien pienestä määrästä huolimatta vastaukset äänen vaikutuksesta elämään
kattoivat hyvin laajan kirjon erilaisia kokemuksia, mutta kaikilla haastateltavista ääni
vaikutti jollain tavalla arkielämään. Erityisen paljon äänen kuvattiin vaikuttavan
päivittäiseen kanssakäymiseen ja feminiinisen äänen ylläpitämisen vaativan jatkuvaa
tarkkailua. Haastateltavat kertoivat äänen feminisaation helpottaneen arkielämää ja
ulkonäköä vastaavan äänen koettiin vähentäneen ongelmallisia tilanteita. Toimivan
äänen koettiin olevan stressiltä suojaava tekijä, vaikuttavan sosiaalisuuteen ja
sukupuolitukseen sekä mahdollistavan rauhassa elämisen ja äänityöläisenä toimimisen.
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”Se on aika isossa roolissa, koska... no jos ei sitä ääntä olis osannu muokata
niin ei ois läpimenevä silloin, kun keskustelee kenenkään kanssa. Että se on
ihan puhtaasti sen läpimenevyyden este.”
Äänen psykososiaalisia vaikutuksia mittaavan TVQMtF -kyselyn (liite 6) kokonaispisteet
vaihtelivat tutkittavien kesken 33 ja 88 pisteen välillä testin minipisteiden ollessa 30 ja
maksimipisteiden 120. Kokonaispisteiden mediaani oli 43 ja kokonaispisteet jakautuivat
multimodaalisesti moodien 37, 43 ja 46 välille. Kokonaispisteiden keskiarvo oli 50.
TVQMtF -kyselyn tulokset vaihtelivat vastaajien kesken tutkimuksiin hakeutumisesta
kuluneen ajan perusteella (kuvio 9). Pienen aineiston sekä ääripäiden (alle vuosi; kuusi
vuotta) yksittäisten esimerkkien vuoksi äänen psykososiaalisten vaikutusten vähenemisen
ja prosessiin hakeutumisesta kuluneen ajan välillä ei pystytä näyttämään luotettavaa
tilastollista yhteyttä.

Kokonaispisteet 30-120

TVQMtF kokonaispisteet (N = 11) ja prosessiin hakeutumisesta
kulunut aika aineistonkeruuhetkellä
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
alle 1 2 vuotta 2 vuotta 2 vuotta 2 vuotta 3 vuotta 3 vuotta 4 vuotta 4 vuotta 5 vuotta 6 vuotta
vuosi

Kuvio 9. Tutkittavien (N = 11) kokonaispisteet yksilöllisinä palkkeina, jotka on järjestetty
sukupuolitutkimuksiin hakeutumisesta kuluneen ajan perusteella.
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Taulukko 4. TVQMtF -kyselyn kysymykset ja vastaukset jaoteltuina keskiarvon mukaan
suurimmasta pienimpään
kysymys
15. Minun on keskityttävä, jotta ääneni kuulostaa siltä, miltä
haluan sen kuulostavan
4. Puheääneni korkeus on liian matala
1. Ihmisten on vaikea kuulla minua meluisassa huoneessa
3. Ääneni saa minut tuntemaan itseni vähemmän naiselliseksi kuin
haluaisin
18. Ääneni madaltuu, kun en kiinnitä siihen huomiota
19. Nauraessani kuulostan mieheltä
11. Puhuessani ääneni korkeus ei vaihtele riittävästi
28. Minua ahdistaa, kun minut havaitaan mieheksi ääneni
perusteella (n=10)
10. Minua on vaikea tunnistaa naiseksi ääneni vuoksi
5. Ääneni korkeus on epäluotettava
9. Ääneni muuttuu kähiseväksi tai käheäksi, kun yritän puhua
naisellisella äänellä
13. Vältän julkisesti puhumista ääneni vuoksi
2. Tunnen oloni ahdistuneeksi, kun tiedän joutuvani käyttämään
ääntäni
24. Mielestäni ääneni ei kuvasta todellista minääni
6. Ääneni vaikeuttaa elämääni naisena
14. Ääneni kuulostaa keinotekoiselta
20. Ääneni ei vastaa fyysistä olemustani
26. Minua vaivaa se, miten tuntemattomat ihmiset havaitsevat
ääneni
22. Ääneni väsyy nopeasti
29. Puheääneni äänenkorkeuden vaihteluväli on rajoittunut
7. Vältän puhelimessa puhumista ääneni vuoksi
12. Minusta on epämukavaa puhua ystävien, naapureiden ja
sukulaisten kanssa ääneni vuoksi
8. Olen jännittynyt puhuessani muiden kanssa ääneni vuoksi
16. Koen turhautumista, kun yritän muuttaa ääntäni
25. Olen vähemmän seurallinen ääneni vuoksi
21. Näen paljon vaivaa tuottaakseni ääntäni
27. Ääneni pettää kesken puhumisen
17. Ääneeni liittyvät ongelmat rajoittavat sosiaalista
kanssakäymistä
23. Ääneni rajoittaa työmahdollisuuksiani
30. Koen itseni syrjityksi ääneni vuoksi.

ka

sd

min-max

md

mo

mo (%)

2,64

1,21

1-4

2

2;4

36,40
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0,9
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2
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2
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2
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2
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2
1
1
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1
1
1
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1
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1,55
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0,69
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1-3
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1-3

1
1
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1
1
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1
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1
1

72,70
63,60
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1-2

1

1

72,70

1,27
1,18

0,47
0,4

1-2
1-2

1
1

1
1

72,70
81,80

äänen toiminta
äänen psykososiaaliset vaikutukset
aktiivisuuden ja osallistumisen rajoitukset

N = 11 tutkittavaa, ka = keskiarvo, sd = keskihajonta, min-max = minimi-maksimi, md =
mediaani, mo = moodi, mo% = moodi prosentteina, 1 bimodaalinen, 2 tutkittavien määrä
prosentteina, jotka vastasivat käyttäen moodina ilmoitettua vastausvaihtoehtoa,
*tunnusluvut laskettu 10 vastauksen perusteella
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TVQMtF -testin tulosten perusteella tutkittavat kokivat taulukossa 4 kuvatuista
kolmestakymmenestä tilanteesta kahtakymmentäkahdeksaa toisinaan tai sitä harvemmin.
Yleensä tai aina osa tutkittavista koki joutuvansa keskittymään saadakseen tuotettua
haluamaansa ääntä. Usein osa tutkittavista kertoi kuulostavansa mieheltä nauraessaan.
Kaikkia muita äänen toimintaan tai psykososiaalisiin vaikutuksiin liittyviä asioita
tutkittavat kokivat toisinaan tai sitä harvemmin ja vastausten perusteella ääni oli
ei koskaan tai harvoin aktiivisuutta ja osallistumista rajoittava tekijä.

4.2.1 Äänen toiminnan vaikutukset

Äänen toiminta
1. Ihmisten on vaikea kuulla minua…
4. Puheääneni korkeus on liian matala
5. Ääneni korkeus on epäluotettava
9. Ääneni muuttuu kähiseväksi tai käheäksi,…
11. Puhuessani ääneni korkeus ei vaihtele…
15. Minun on keskityttävä, jotta ääneni…
18. Ääneni madaltuu, kun en kiinnitä siihen…
19. Nauraessani kuulostan mieheltä
21. Näen paljon vaivaa tuottaakseni ääntäni
22. Ääneni väsyy nopeasti
27. Ääneni pettää kesken puhumisen
29. Puheääneni äänenkorkeuden vaihteluväli…
0
Moodi

1

2

3

4

1 = ei koskaan tai harvoin, 2 = toisinaan,
3 = usein ja 4 = yleensä tai aina

Kuvio 10. TVQMtF -kyselyn äänen toimintaa kartoittavien kysymysten vastausten moodi
tutkittavien (N = 11) vastausten perusteella. Muuttujien tarkat tiedot ovat taulukossa 4.

Äänen toimintaa kartoittavien kysymysten perusteella vastaukset sijoittuivat moodiltaan
vastausvaihtoehtojen 1 ja 4 väliin (kuvio 10). Yleensä tai aina osa tutkittavista koki
joutuvansa keskittymään saadakseen tuotettua haluamaansa ääntä. Usein osa tutkittavista
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kertoi kuulostavansa mieheltä nauraessaan. Muita äänen toimintaan tai sen rajoitteisiin
liittyviä asioita tutkittavat kokivat toisinaan tai sitä harvemmin. Neljä haastateltavaa
kuvasi feminiinisempään äänenkäyttötapaan liittyvän tai liittyneen rajoitteita. Näillä
henkilöillä äänen voimistaminen oli muuttunut feminisaation myötä haastavaksi eikä ääni
ollut enää yhtä kantava kuin ennen. Äänen kontrollointi oli rajoittunutta, jonka vuoksi
emotionaalisten spontaaneiden ilmausten, kuten naurun tai huudahduksen, aikana ääni
saattoi relapsoitua eli palata yllättäen vanhaan, maskuliiniseen ääneen. Ongelmallisuuden
kokemukset vaihtelivat runsaasti tutkittavien kesken: yksi haastateltavista koki äänen
feminisaation poistaneen aikaisemman maskuliinisen äänen aiheuttamat ongelmalliset
tilanteet ja kolme kuvasi kokeneensa äänen vuoksi ongelmallisia tilanteita
sukupuolenkorjausprosessin

aikana.

Ne

haastateltavat,

jotka

olivat

kokeneet

ongelmallisia tilanteita tai rajoitteita ääneen liittyen, listasivat ahdistaviksi, epämukaviksi
tai ongelmallisiksi asioiksi kaupassa asioinnin, puhelimessa puhumisen sekä äänen
äkillisen relapsoitumisen vanhaan maskuliiniseen ääneen julkisella paikalla.
”Enhän mä saa niinkun äänen voimakkuutta lisättyä enkä mä saa sitä ääntä
kantamaan --- tulee niit tilanteita, että ei kerta kaikkiaan pysty tai sitten, jos
haluais --- päästä niinkun sen metelin yli, niin sit se palaa siihen
aikasempaan ääneen. Et mä en pysty niinkun lisäämään äänenvoimakkuutta
muuta kuin, että se ääni laskee ja tulee sit se semmonen kaiku. Ja sitähän en
halua tietenkään, et se kyllä on aika tavalla lannistaa kyllä, kun niin käy.”
”Se oli niin matala aikasemmin, niin vaikka olis kuinka melusa tilanne niin
se niinkun oli melkeen kirurgin veitsi, se vaan leikkas kaikesta läpi ja mun
ei tarvinnu koskaan korottaa ääntä --- koska kaikki kuuli aina, kun mä
puhuin. Nyt ei.”
Haastateltavat kuvasivat äänen toimintaan negatiivisesti ja positiivisesti vaikuttavia
tekijöitä. Jännittäminen, yliyrittäminen, epävarmuus ja katastrofiajatukset johtivat
haastateltavien mukaan siihen, että äänen käyttäminen muuttui hyvin haastavaksi eikä
toivotun äänen tuottaminen onnistunut. Myös heikko äänentuottotekniikka, omat
odotukset onnistumisesta ja asiantuntijuuden toteuttaminen uudella feminiinisemmällä
äänellä heijastuivat äänen toimintaan negatiivisesti. Äänen toimintaa taas helpottivat
haastateltavien mukaan rentoutuminen, luottamus omaa ääntä kohtaan, positiiviset
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kokemukset vuorovaikutustilanteista, itsensä kannustaminen ja positiivinen mieliala.
Myös

armollisuus

omaa

suoriutumista

kohtaan,

tuntematon

kuulija

sekä

sukupuolineutraali etunimi, joka ei aseta ennakko-odotuksia ääntä kohtaan, helpottivat
ääneen toimintaa vuorovaikutustilanteissa.
”Kun mä käyn kaupassa, niin se ei ole ääniharjoitustilaisuus,
esiintymistilaisuus, se on kaupassakäynti ja menee miten menee.”
”Se oma tunne itsestä kuuluu heti äänessä tietysti ja omassa puheessa, että
aika äkkiä, jos olen kovin epävarma, niin se kuuluu puheen vaikeutena ja
jännittyneisyytenä, et kurkunpäässä.”
”Se on just tämmönen, pystyy luottamaan ääneen niin paljon, että voi puhua
asioita, joita ei tarvitse puhua. --- Aikasemmin oli suuria vaikeuksia puhua
ne välttämättömät asiat.”
”Se antaa oikeestaan itsevarmuutta, että sillon kun --- ääni oli korjaamaton
niin se häiritsi koko ajan ja teki tavallaan niinku itsetietoiseksi ja kuunteli
enemmän --- sitä mitä itse puhuu --- kuin pysty keskittymään siihen asiaan
--- ehkä se on niinku parantanut myös tätä niinku yleistä esiintymiskykyä,
että se ääni on tavallaan niinkun sellainen mitä pitäisi.”
Äänen vaikutukset työelämässä olivat kahdenlaisia: toiminnallisia ja psyykkisiä.
Haastateltavista kuusi koki äänen vaikuttavan työhön. Ammattiäänenkäyttäjillä ääni
vaikutti suoraan työhön ja puhetyöläiset kuvasivat käyttävänsä paljon energiaa äänen
tarkkailuun ja feminiinisen äänen ylläpitoon työtehtävissä. Feminiinisen äänen
käyttäminen töissä koettiin haasteeksi, sillä resurssien jakaminen työn asettamien
vaatimusten ja äänen monitoroinnin välillä koettiin haastavaksi. Omia toiveita vastaavan
äänen koettiin olevan voimavara, joka antaa itsevarmuutta työtehtävien hoidossa.
Työelämään liittyen ääntä kohtaan oli erilaisia tavoitteita: työhön sopivan äänen
löytäminen ja asiantuntijuuden toteuttaminen uudella äänellä olivat yleisiä tavoitteita,
kuten myös toive negatiivista huomiota herättämättömästä äänestä Aikaisemman
esiintymisvarmuuden takaisinsaaminen koettiin ongelmalliseksi ja osalla oli pelkoa
äänen relapsoitumisesta vanhaan. Asiantuntijatyössä toimivat haastateltavat kertoivat

45
feminiinisen äänen ylläpitämisen olevan haastavaa työn vaativuudesta johtuen, sillä
äänen monitorointi samanaikaisesti monimutkaisia työhön liittyviä asioita ratkaistessa oli
liian vaikeaa. Näissä tilanteissa usein äänen feminiinisyys väheni huomattavasti, sillä he
kokivat työtehtävien suorittamisen olevan tärkeämpää kuin naisäänen käyttäminen. Niillä
ammattiäänenkäyttäjillä, joilla työn vaatimuksena oli aikaisempi maskuliininen ääni,
suurin haaste oli työn vaatiman maskuliinisen äänen ja naissukupuoleen sopivan äänen
välillä tasapainoilu. Yhdellä tutkittavista työn vaatima ääni ja sukupuolen säilyminen
juridisesti miehenä oli este täydellä transitiolle.
”Työtilanteissa semmoset asiat missä joutuu oikeesti miettimään mitä mä
sanon --- Jos joutuu samanaikaisesti keskittymään miten mä sanon sen niin
jompikumpi kärsii. Ja näin ollen siinä käy kyllä yleensä niin, asiantuntija
kun olen, niin sit se äänenmuodostus kärsii siinä.”
”Joskus niinkun putoo liian alas --- kun mä otan ns. asiantuntijaroolin ja
alan jotakin niinkun työasiaa selittään niin sitten saattaa näin käydä.”
”Vaikee havaita, missä se oma ääni kulkee niin ehkä just pelkää, että onko
sitten työssä, kun siellä on pitkään tottunu käyttään sitä vanhaa ääntä ja
sitten on se työrooli, että lipsahtaako siellä sit se jotenkin sitten niinkun
huonommaks.”
Kolmen haastateltavan mukaan äänenkäyttötekniikoiden omaksumisen myötä uutta ääntä
voi lähteä nyt harjoittelemaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Prosessin koettiin
monipuolistaneen ilmaisuvalikoimaa ja uudella feminiinisemmällä äänellä pystyi
ilmaisemaan tunteita, tuomaan itseään esiin naisena ja käyttämään ääntä itselleen
mielekkäällä tavalla. Feminiinisessä äänenkäyttötavassa koettiin olevan paljon enemmän
erilaisia itseilmaisukeinoja. Luotto omaa ääntään ja sen toimintaa kohtaan vapautti
kommunikoimaan vapaammin, sillä asioiden hoitaminen aikaisemmalla maskuliinisella
äänellä oli ollut osalle haastateltavista todella vaikeaa. Heille uuden, feminiinisemmän
äänen käyttäminen oli hyvin vapauttavana, sillä sen avulla pystyy sanomaan asiat niin
kuin haluaa, ei niin kuin on pakko. Uuden äänen käyttö koettiinkin usein
tukahduttamisesta luopumisena ja tunteena siitä, että vihdoinkin voi olla oma itsensä. Osa
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koki feminiinisen vuorovaikutustyylin omaksumisen mieluisaksi ja se mahdollisti myös
laajemman sanavaraston käyttämisen, jonka avulla oli helpompaa ilmaista tunteitaan.
” --- mä voin hakee nyt sitä omaa itseilmasua, mä voin ilmasta niitäkin
asioita, mitä en koskaan voinu ilmasta maskuliinisella äänellä, koska
maskuliininen äänellä ei ole --- niitä kaikkia keinoja, sitä ilmasuvalikoimaa
--- jos ajattelee suomalaista puhetta niin se, että tulee hyväksytyksi miehen
äänellä niin --- ei voi olla tietynlaisia tunneilmasuja, kun taas naisen
äänessä, naisen tavassa olla tekemisissä --- kaikessa nonverbaalissa
vuorovaikutuksessa, kaikessa sosialisaatiossa ja muussa, siinä on paljon
enemmän työkaluja käytettävissä. --- Niin et sen sijaan mulla on semmonen
pikkunen työkalupakki, nyt mulla on kokonainen huone täynnä työkaluja ja
siin on paljon semmosia mitä mä en oo kovin paljon käyttäny ja nyt mä voin
ruveta käyttämään niitä, ruveta hakemaan, että miten minä koen itseni niissä
tilanteissa naisena, miten mä voin tuoda itseni esiin naisena. Ja se on ihan
käsittämätön…. maisema avautuu edessä, tutkimaton maisema. Tässä nyt
voi sanoa, että oikeestaan äänen merkitys on paljon suurempi nyt kun
aikasemmin. Se ei oo sillä tavalla, et mun on pakko tehdä jotain vaan nyt
mä saan tehdä. Ja saan löytää ja saan käyttää sitä eri tavoilla.”

4.2.2 Äänen psykososiaaliset vaikutukset
Tutkittavat raportoivat kokemuksiaan äänen psykososiaalisten vaikutusten esiintymisestä
käyttäen vastausvaihtoehtoja 1 ja 2 (kuvio 11). Tutkittavat kokivat Toisinaan äänen
saavan tuntemaan heidät vähemmän naisellisiksi, vaikeuttavan naiseksi tunnistamista
äänen perusteella ja ettei ääni vastaa ulkonäköä. Haastattelujen perusteella äänellä ja sen
feminiinisyydellä koettiin olevan merkitystä erityisesti vuorovaikutuksen kannalta, koska
se vaikuttaa sukupuolittamiseen, läpimenevyyteen, sosiaaliseen integraatioon sekä
itsetuntoon ja omaan haluun ja kykyyn olla sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muiden
kanssa. Kolme haastateltavaa kuvasi todellista minuutta heijastelevan äänen kohottavan
itsetuntoa ja mielialaa sekä kasvattavan itseluottamusta ja varmuutta sosiaalisissa
tilanteissa. Positiivisten vuorovaikutuskokemusten koettiin vaikuttavan myönteisesti
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itsetuntoon, kun taas negatiivisten vuorovaikutuskokemusten koettiin heikentävän
itsetuntoa.

Äänen psykososiaaliset vaikutukset

2. Tunnen oloni ahdistuneeksi, kun tiedän…
3. Ääneni saa minut tuntemaan itseni…
8. Olen jännittynyt puhuessani muiden kanssa…
10. Minua on vaikea tunnistaa naiseksi ääneni…
14. Ääneni kuulostaa keinotekoiselta.
16. Koen turhautumista, kun yritän muuttaa…
20. Ääneni ei vastaa fyysistä olemustani.
24. Mielestäni ääneni ei kuvasta todellista…
25. Olen vähemmän seurallinen ääneni vuoksi.
26. Minua vaivaa se, miten tuntemattomat…
28. Minua ahdistaa, kun minut havaitaan…
0
moodi

1
2
3
1 = ei koskaan tai harvoin, 2 = toisinaan,
3 = usein ja 4 = yleensä tai aina

4

Kuvio 11. TVQMtF -kyselyn äänen psykososiaalisia vaikutuksia kartoittavien kysymysten
vastausten moodi tutkittavien (N = 11) vastausten perusteella. Muuttujien tarkat tiedot
ovat taulukossa 4.

Äänen vaikutuksesta elämänlaatuun tuli esiin muutamia toisistaan eriäviä kommentteja.
Yksi haastateltavista kuvasi prosessin alussa äänen olleen elämänlaatua heikentävin
tekijä, mutta nyt prosessin loppuvaiheessa se ei enää suoranaisesti vaikuttanut
elämänlaatuun, vaikkakin se vaikutti kynnykseen lähteä sosiaalisiin tilanteisiin ja hoitaa
asioita. Toisen tutkittavan kohdalla äänen vaikutus elämänlaatuun ei ollut muuttunut
prosessin aikana ja suhde omaan ääneen oli ollut jopa ongelmattomampi ennen prosessia
kuin nyt uuden äänen käyttöä opetellessa.
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”Se on niinku sellanen asia, mikä on kaikista eniten muuttunu tässä, että
niinku tosissaan uskoo, että itsellä on jotain väliä ja että pystyy asioihin.
Että se on ehkä niinkun se koko tän prosessin alottamisen ongelma oli se,
että oli niin huono itsetunto, ettei uskonut, että minusta on siihen tai että
olen edes sen arvoinen, että --- siinä mielessä se (äänen feminisaatio) on
kyllä ihan valtavasti vaikuttanut itsetuntoon. --- se on varmaan niinkun ihan
sen yleisen ulkonäön kanssa niinkun siellä tärkeimmästä päästä.”
Äänen koettiin vaikuttavan merkittävästi sukupuolittamiseen ja olevan satunnaisissa
kohtaamisissa yksi keskeisimmistä piirteistä sukupuolittamisen kannalta. Haastateltavien
mukaan ääni on armottomampi ”mittari” kuin vartalo, sillä ulkonäössä sallitaan suurempi
variaatio sukupuolen sisällä kuin äänessä. Äänen lisäksi myös erityisesti ulkonäön ja
äänen välinen tasapaino oli haastateltavien mielestä tärkeää sukupuolittamisen kannalta,
sillä vuorovaikutustilanteissa sukupuoli-ilmaisun heikot osa-alueet kiinnittävät muiden
huomion epäedullisella tavalla ja vääränlainen ääni johtaa kiusallisiin tilanteisiin arjessa
ja voi vaikuttaa siihen, miten tuntemattomat ihmiset hyväksyvät naiseksi. Yhden
haastateltavan mukaan ääni vaikuttaa siihen, että tunteeko itse itsensä naiseksi ja
hyväksyykö itsensä naisena. Kaksi haastateltavista kuvasi olleensa huolissaan siitä, että
äänen muuttuminen herättää liikaa huomiota työkavereiden keskuudessa ja tämän vuoksi
toivoneensa, että äänen feminisaatio tapahtuu vähitellen, jotta se ei herättäisi suurta
huomiota työpaikalla. Kokemukset äänen vaikutuksesta sukupuolittamiseen ja
sosiaalisuuteen kuitenkin vaihtelivat haastateltavien kesken.
”Tottakai. Sehän on yks suuria sukupuolitus… asioita, et ensin ulkonäkö,
sitten ääni, sit ehkä jotkut muut piirteet, eleet, tavat liikkua, tavat puhua.
Ihan kauheen ärsyttävää, että ihmiset tekee niin, mutta se tulee niin syvältä
vaistoista, et mäkin teen niin.”
”Se asia --- missä on kaikkein isoin aukko siihen nykytilanteeseen nähden
niin se nousee sieltä tärkeeks ja ääni on jossain vaiheessa ollu sitä, että siinä
vaiheessa, kun kokee, että voi kävellä tuolla kaupungilla ihan huomaamatta,
kukaan ei kiinnitä mitään erityistä huomiota, mut sit ku avaa suunsa ja sitten
kaikki niinku huomaa sen, niin silloin se nousi tosi tärkeeksi.”
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”Jos se on semmonen ei voimakkaan maskuliininen ääni, ei niinkun selkeän
maskuliininen ääni, niin sillä pärjää useimmissa tilanteissa Suomessa
ainakin. En tiedä miten jossain muussa maassa, missä ollaan tiukempia.
Suomi on tietyllä tavalla aika anteeksiantava maa näissä asioissa.”
”Lähinnä sosiaalinen --- mulle läpimeno ei oo niin tärkeetä, mut kuitenkin
sellanen, et sais elää aika niinkun omissa oloissaan sillon, kun haluaa niin
kylhän se, jos mä puhuisin mun vanhalla äänellä niin se olis huomattavasti
vaikeempaa.”
Äänen ei koettu vaikuttava ystävyyssuhteisiin tai ihmissuhteisiin, sillä läheisten ihmisten
kerrottiin hyväksyvän minkälaisen äänen vain. Läheisten ihmisten kanssa äänen ei koettu
vaikuttavan negatiivisesti, vaan kannustava kumppani tai läheinen ihminen oli toiminut
eristäytymisen estävänä rohkaisijana, jonka avulla haastateltavat olivat uskaltaneet
osallistua sosiaalisiin tilanteisiin. Läheisten kanssa äänen feminiinisyydellä ei ollut väliä
naiseksi hyväksymisen kannalta. Yksi haastateltavista raportoi äänenkäytön olevan
huolettomampaa läheisten kanssa, mutta ei-toivotunlainen spontaani ääni aiheutti
kuitenkin tutkittavalle itselleen huolta näissä tilanteissa. Haastateltava kertoi käyttävänsä
tarkemmin monitoroitua ääntä vieraiden ihmisten kanssa.
”Parisuhteessa tai mun omien lasten kanssa mä olen huolimattomampi
äänen suhteen ja se mua vaivaa jonkun verran se, että tota, toki on ihanaa
niinkun kun saa vaan olla, mutta se myös tuo semmosta pientä pettymystä
siihen että --- se (ääni) ei niinkun tavallaan ehkä sit kuitenkaan spontaanisti
synny sillä tavalla, kun mä toivosin. Mutta sitten taas tavallaan se niitten
tilanteitten

intiimiys

ja

läheisyys

ja

turvallisuus

on

sitten

merkityksellisempää.”
”Tämmösissä satunnaisissa tilanteissa se (ääni) on varmaan tota keskeisin
yksittäinen asia sit kuitenkin, koska ulkonäkö on nykypäivänä kuitenkin
niinkun joustavampi ja tämmönen liukuvampi asia, että sen kanssa on ehkä
helpompi tulla toimeen.. ja sit tietysti fyysiset muutokset on auttanu siinä,
et kun keho on erinäköinen kuin ennen niin se auttaa, mut ääni on ehkä
semmonen aika armoton. Mut sit taas tuttujen kesken niin mä en usko, et se
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on niissä asioissa millään tavalla oikeestaan... edes merkittävä. En mä usko
et se (ääni) on niin tärkeetä tutuille tai läheisille ihmisille.”
Äänen

psykososiaalisten

vaikutusten

muuttuminen

oli

läsnä

haastateltavien

kokemuksissa. Kolme kertoi oppineensa prosessin myötä olemaan armollisempi omaa
itseään ja ääntään kohtaan. Oman elämäntarinan ainutlaatuisuuden ja erilaisuuden
hyväksyminen oli keskeinen tekijä uuden feminiinisemmän äänen hyväksymisessä,
vaikka se ei olisikaan tyypillisen naisellinen. Aiemmin stressiä aiheuttanut, äänen
feminisaatiolla saavutettu oma ei-stereotyyppinen naisellinen ääni muuttui kuitenkin
prosessin myötä tärkeäksi asiaksi, kun haastateltavat hyväksyivät, ettei aikaisempi elämä
miehen roolissa ollut poissuljettavissa. Äänen koettiin heijastelevan myös sitä, millaisen
elämän on elänyt ennen sukupuolenkorjaushoitoihin hakeutumista.
” --- mää oon tavallaan tullu sinuiksi sen (äänen) kanssa ja se rupee
kuulostamaan omalta, et olkoon sitten vähän erikoinen – erikoinen on mun
tarinakin.”
Haastateltavista viisi kertoi kokeneensa myös onnistumisen ja ilon hetkiä feminiiniseen
ääneen liittyen. Erityisen paljon tyytyväisyyttä ja turvallisuuden tunnetta haastateltaville
oli tuonut se, ettei äänen käyttäminen johtanut enää automaattisesti kaapista ulos
tulemiseen

ja

feminiinistä,

vapautunutta

ääntään

pääsi

käyttämään

myös

vertaistukiryhmässä samoja asioita läpikäyneiden ihmisten kanssa. Haastateltavista
kolme kuvasi, että feminiinisen äänen käytön oppimisen myötä he ovat saaneet vihdoin
oman todellisen minuutensa kuuluviin.
”Mut nyt ei oo enää sellasia, että kun avaa suun niin tulee automaattisesti
kaapista ulos -fiiliksiä ja se on tosi tärkeetä.”
Haastateltavien kokemukset äänen ja identiteetin välisestä yhteydestä jakautuivat: kahden
henkilön mielestä ääni ei ollut olennainen identiteetin kannalta eikä sillä ollut merkitystä
naisidentiteetin rakentamisessa vaan itsensä hyväksyminen ja sosiaalinen vuorovaikutus
olivat suurempia tekijöitä identiteetin muodostumisessa. Kolmen henkilön mielestä ääni
oli vaikuttanut identiteettiin, sillä heidän mukaansa se muutti kokemuksen itsestä ja oli
yhtenä osa-alueena vaikuttamassa naisidentiteetin rakentamiseen. Näillä haastateltavilla
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oivallus äänen merkityksestä identiteetin luomisessa tuli prosessin aikana. Se, että ääni
vaikuttaa, tai jopa muuttaa kokemuksen itsestään, oli positiivinen, mutta pelottava
kokemus ja iso muutos. Yksi haastateltavista ei kokenut äänellä olevan vaikutusta
identiteettiin, mutta jos ääni olisi feminiinisempi, se vaikuttaisi hänen mukaansa
positiivisesti hänen omaan kokemukseen naisellisuudestaan.
”Siihen identiteetin syntyyn on ollu iso mut toki se identiteettihän sitä ei voi
pakottaa vaan se tulee elämisen kautta ja sosiaalisista kohtaamisista ja oman
itsen kohtaamisesta... et tosiaan siinäkin varmaan se kasvu on ollu sitten
helpottava tekijä.”
”Kun mä puhun tietyllä tavalla, tietynlaisella äänellä, niin se herättää mussa
semmosen fiiliksen, että mä olen kokonaan nainen. Ja se on se, mikä
rakentaa sitä itsetuntoa.”
Kolme haastateltavista kuvasi uuden äänen käyttämisen hyvin vapauttavaksi, kun heidän
ei tarvinnut enää tukahduttaa sisäistä naiseuttaan ja näytellä miestä. Erittäin maskuliinisen
äänen koettiin olleen piiloutumiskeino miehen roolissa eläessään, sillä se oli auttanut
lisäämään uskottavuutta omissa sekä muiden silmissä. Erittäin maskuliinisen äänen
käyttö oli kuitenkin lisännyt entisestään sisäistä sukupuoliristiriidan kokemusta.
” --- se ristiriita ja se tota tunne siitä vääryydestä ja siitä sen sukupuolisen
roolin näyttelemisestä oli niin vahva, niin se ääni oli sit aikasemmin
semmonen aika helppo tapa lisätä sitä uskottavuutta ja ainakin niinkun
omissa korvissa tehdä siitä niinkun siitä roolista niinkun uskottavampi ja
kattavampi. Että kun kuuli sen oman äänen, joka kuulostaa kovin niinkun
maskuliiniselta, niin silloin se auttoi --- niistä tilanteista selviytymistä.
Puhetyöläinenhän mä olin --- et mä jouduin sit käyttään sitä ääntäni.
Siellähän se auttoi, mut olihan se tosi niinkun kurjaa sitten, kun se taas
niinkun alleviivas sitä omaa sukupuoliristiriitaa niin vieraannutti täysin.
Monta kertaa ihmettelin tota, tuli semmonen tavallaan niinkun
epätodellinen olo, että kuka toi on, joka puhuu, et tosi uskottavan näköinen
tyyppi, mut en se ole minä oikeasti. Et mä oon oikeasti ihan toisenlainen.”
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4.2.3 Ääni aktiivisuutta ja osallistumista rajoittavana ja mahdollistavana tekijänä

Aktiivisuutta ja osallistumista koskevat rajoitteet
6. Ääneni vaikeuttaa elämääni naisena.
7. Vältän puhelimessa puhumista ääneni…
12. Minusta on epämukavaa puhua…
13. Vältän julkisesti puhumista ääneni vuoksi.
17. Ääneeni liittyvät ongelmat rajoittavat…
23. Ääneni rajoittaa työmahdollisuuksiani.
30. Koen itseni syrjityksi ääneni vuoksi.
0
Moodi

1
2
3
4
1 = ei koskaan tai harvoin 2 = toisinaan 3 = usein
4 = yleensä tai aina

Kuvio 12. TVQMtF -kyselyn aktiivisuutta ja osallistumista koskevista rajoitteita
kartoittavien kysymysten vastausten moodi tutkittavien (N = 11) vastausten perusteella.
Muuttujien tarkat tiedot ovat taulukossa 4.
Tutkittavat kokivat TVQMtF -kyselyn vastausten moodin perusteella ei koskaan tai
harvoin äänen olevan aktiivisuutta ja osallistumista koskeva rajoite (kuvio 12).
Haastattelujen perusteella äänen feminisaatio oli mahdollistanut osalle haastateltavista
asioita, joiden toteuttaminen maskuliinisella äänellä ei ollut mahdollista, mutta
kokemukset äänestä osallistumista rajoittavana tai mahdollistavana tekijänä vaihtelivat.
Kaksi haastateltavaa kuvasi aikaisemman äänen johtaneen puhumisen välttelyyn,
eristäytymiseen ja yksinäisiin harrastuksiin. Kolme haastateltavista taas koki, ettei vanha
eikä myöskään uusi feminiinisempi ääni vaikuttanut vapaa-aikaan tai harrastuksiin, joko
tuttujen ja luotettavien ihmisten kanssa ajan viettämisen tai harrastusten yksinäisen
luonteen vuoksi. Kolmella haastateltavalla äänen feminisaatio oli mahdollistanut
sosiaalisten harrastusten aloittamisen ja yhdelle tehnyt laulamisesta helpompaa ja
mukavampaa, kun ääni pysyi paremmin vireessä. Kahden haastateltavan mukaan
feminiiniseen ääneen liittyvä epävarmuus ja toive huomaamattomuudesta loi jännitystä,
mutta ei kuitenkaan estänyt osallistumista, vaan uusi ääni oli ennemminkin voimavara.
Äänellä oli vaikutusta työhön ja vapaa-aikaan niillä tutkittavilla, jotka olivat
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ammattiäänenkäyttäjiä ja joiden vapaa-ajan harrastukset ja kaveripiiri oli rakentunut
äänen varaan.
”No siis mun sosiaalinen elämä pyörii siis mun äänen ympärillä ja kyllähän
se hyvin paljon vaikuttaa sitten siihen.”
”Mä oon varmaan kans tosiaan siis tämmönen niinkun, jolle peruskoulussa
laulaminen oli ihan kauheeta, et se on niinkun mahdollista myös minulle.
Että en ois niinku voinu kuvitella aikasemmin. Niin et varmaan sillä tavalla
omasta äänestä saanu iloa.”
” --- ehkä mä pikkuhiljaa alan hyväksyä sen, että mun ääni on
jokatapauksessa poikkeava ja matalampi, mut kyl mä oon sillä pärjänny
eikä se toisaalta, mä en oo joutunu ”outtaamaan” itteeni sen takia.”
Luottamus

omaa,

todellista

minuutta

heijastelevaa

ääntä

kohtaan

vapautti

kommunikoimaan muiden ihmisten kanssa ja mahdollisti asioiden hoitamisen. Kaksi
tutkittavaa kuvasi, että äänellä oli ollut sosiaalisuutta lisäävä vaikutus ja se oli
mahdollistanut

naisystäväpiiriin

integroitumisen,

sillä

naisten

välisessä

vuorovaikutuksessa ja vapaa-ajanvietossa keskusteleminen oli erittäin suuressa roolissa.
Nämä

haastateltavat

kokivat

äänen

olevan

yhtä

merkityksellinen

tai

jopa

merkityksellisempi kuin ulkonäkö sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Äänen suurta
merkitystä selittää se, että se on koko ajan läsnä.
”Mä olin --- ensimmäistä kertaa morsiamen polttareita järjestämässä ja ei
ollu mitään semmosta tunnetta, että on minä ja ne muut vaan oli niinkun et
me naiset nyt tässä järkätään näitä polttareita ja meillä on kivaa. Ja ääni oli
varmasti yks osa, jos mä olisin puhunu maskuliinisesti, niin siinä olis ollu
iso juopa siinä välissä.”
”Jos menee niinkun naisporukoihin ja sitten tööttää siellä niinkun tällasella
äijä-äänellä niin se on niin iso ristiriita, että varmaan niinku ihmiset niinkun
tahtomattaankin huomaa sen. Että kyllä mä oon huomannut sen, että niinkun
aikasemmin, kun oli naisporukalla ennen, kun tätä korjausta oli tehty, niin
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koki olevansa vähän niinkun tällanen mitä 600-kilonen gorilla, että niinkun
häiritsi pelkällä olemuksellaan.”
Yksi haastateltavista kuvasi uuden äänenkäyttötavan käyttöönottamisen olleen hankalaa
sukulaisten ja muiden pitkäaikaisten kontaktien kanssa roolien yhtäkkisen muuttumisen
vuoksi, sillä pitkä yhteinen historia vaikeuttaa uuteen ääneen ja feminiiniseen
kommunikointitapaan siirtymistä. Hänen mukaansa uuden äänen käyttäminen oli jopa
helpompaa tuntemattomien ihmisten kanssa.
”---Ku on tekemisissä sukulaisten, tuttavien ja muiden kanssa joiden kanssa
on ollu pitkään ja paljon tekemisissä, niin siin on, ei pelkästään niitä
taidollisia juttuja, vaan siin on enemmän se psyykkinen painolasti se, että
mä olen ollut aikasemmin tällanen ja se jotenkin luontevaa palata siihen
samaan rooliin ja toinen osapuolikin odottaa sitä ja tavallaan tukee sitä ja
siinä on se, et koko vuorovaikutus rakentuu sen varaan, että mulla on ollu
tietty rooli ja hänellä on ollu tietty rooli ja nyt, kun mä vaihdan sitä omaa
roolia, niin se järkyttää sitä koko tasapainoa ja sitä täytyy hakea uudestaan.”
Puhelimessa puhuminen oli kolmen haastateltavan mukaan ollut ennen äänen
feminisaatiota epämiellyttävää ja he olivat vältelleet puhelimessa puhumista.
Puhelimessa puhuminen oli ollut epämiellyttävää oman äänen inhoamisen vuoksi ja yksi
tutkittavista kuvasi kokeneensa olevansa väärässä roolissa puhelimessa puhuessaan
visuaalisten vihjeiden puuttuessa.
”Aikasemmin, kun mulla oli se vanha ääni, niin aina, kun puhelin soi, niin
se oli sellanen niinku kammotus, että nyt mun täytyy puhua jollekin ja mä
inhosin sitä tosissaan. --- nykyään, kun puhelin soi, periaatteessa kuka
tahansa soittaa, niin on hirveen kiva, kun pääsee puhumaan.”
”Onnistuneet sosiaaliset tilanteet on ollu se, mikä on helpottanu sitä
olemista, et nyt uskaltaa vastata puhelimeen ja uskaltaa hoitaa asioita.”
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5 POHDINTA
Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa ja kuvailla transnaisten (N = 11) kokemuksia
äänen feminisaation roolista sukupuolenkorjausprosessissa sekä äänen vaikutuksesta
jokapäiväiseen elämään. Tutkimus osoitti, että äänen feminisaatio oli sukupuolenkorjausprosessin kuuden tärkeimmän osa-alueen joukossa kaikkien tutkittavien mielestä.
Haastateltavien (n = 7) mukaan äänen feminisaatio oli välttämätön ja keskeinen asia
sukupuolenkorjausprosessin

kannalta.

Ääniterapian

tavoitteita

olivat

äänen

perustaajuuden nostaminen ja feminiinisyyden lisääminen sekä äänen eri osa-alueiden
tasapainoisuus, terveen äänentuottotekniikan oppiminen ja spontaanien emotionaalisten
ilmausten tuottaminen feminiinisellä äänellä. Ääniterapia oli auttanut saavuttamaan
ulkonäköön ja identiteettiin sopivan äänen.
Kaikkien haastateltavien mielestä äänellä oli vaikutusta jokapäiväiseen elämään ja ääni
koettiin merkittäväksi sosiaalisen vuorovaikutuksen sekä sen toiminnallisen luonteen
vuoksi. Tulokset siitä, kuinka paljon ja millä tavoin ääni vaikutti jokapäiväiseen elämään,
vaihtelivat kuitenkin haastateltavien kesken: osa koki äänen olevan merkittävä vain sen
toiminnallisen luonteen vuoksi ja osalla ääni vaikutti kaikkeen jokapäiväisessä elämässä.
Ääni koettiin merkittävimmäksi sosiaalisen transition aikana ja äänen koettu merkitys
väheni prosessin edetessä, kun feminiinisestä äänestä tuli spontaani. Äänen ei kuvattu
johtaneen syrjintään työpaikalla tai vaikuttaneen työtehtäviin tai työllistymiseen. Äänen
feminisaatio oli rohkaissut olemaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa ja äänellä oli
merkitystä erityisesti sukupuolittamisen kannalta tuntemattomien ihmisten kanssa
keskustellessa, mutta läheisten ihmisten kanssa äänellä ei koettu olevan merkitystä.

5.1 Tutkimustulosten arviointi
Tutkimustulosten arviointi on jaettu kahteen osaan tutkimustulosten esittämisjärjestyksen
perusteella. Alaluvussa 5.1.1 käsittelen äänen feminisaation roolia transnaisten
sukupuolenkorjausprosessissa ja 5.1.2 äänen vaikutuksia jokapäiväiseen elämään.
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5.1.1 Äänen feminisaation rooli transnaisten sukupuolenkorjausprosessissa
Kaikkien

haastateltavien

mielestä

äänen

feminisaatio

oli

merkittävä

asia

sukupuolenkorjausprosessin kannalta. Ääni koettiin merkittävimmäksi sosiaalisen
transition aikana ja äänen koettu merkitys väheni prosessin edetessä, kun äänestä tuli
spontaani. Sama tulos oli myös Neumannin ym. (2002) tutkimuksessa, jonka mukaan ääni
muuttui merkittäväksi sukupuolenkorjausprosessin siinä vaiheessa, kun ääni oli
ristiriidassa naisellisen ulkonäön kanssa ja tuntemattomat eivät sukupuolittaneet
transnaista naiseksi tämän vuoksi. Näitä löydöksiä tukee Byrnen (2007) tutkimus, jonka
mukaan pitkään naisen roolissa elänyt transnainen ”lakkaa yrittämästä muuttaa omaa
ilmaisuaan virheettömäksi ja sosiaalisesti hyväksyttävämmäksi” ja keskittyy sen sijaan
elämiseen. Tämä voi selittää sitä, miksi pitkään naisen roolissa eläneet transnaiset
kokevat vähemmän ääneen liittyviä ongelmallisia tilanteita kuin vasta vähän aikaa naisen
roolissa eläneet transnaiset (Dacakis ym., 2013). Aineiston pienestä koosta johtuen tässä
tutkimuksessa ei kuitenkaan pystytä osoittamaan tilastollisesti merkitsevää yhteyttä
äänen psykososiaalisten vaikutusten mittaavan TVQMtF -kokonaispisteiden sekä
sosiaalisesta transitiosta kuluneen ajan välillä.
Tutkittavien

mielestä

naisellinen

ääni

oli

keskiarvojen

perusteella

sukupuolenkorjausprosessin 6. tärkein osa-alue heti hormonihoidon, nimenmuutoksen,
karvanpoiston,

henkilötunnuksen

muutoksen

ja

sukuelinkirurgian

jälkeen.

Henkilötunnuksen ja nimen muuttamisen tärkeyttä selittänee se, että Suomessa
henkilötunnus on sukupuolisensitiivinen ja näiden juridisten tunnusmerkkien ja ulkonäön
välinen ristiriita voi vaikeuttaa tilanteita, joissa yksilöllinen tunnistautuminen on tärkeää,
kuten viranomaispalvelujen käyttöä tai matkustamista. Hormonihoidolla on moninaisia
fyysisiä vaikutuksia (Tinkanen & Das, 2015) ja se voi myös parantaa psyykkistä
hyvinvointia, sosiaalista integraatiota ja elämänlaatua (Wylie ym., 2016). Etenkin
kasvojen karvoitus vaikuttaa sukupuolittamiseen jokapäiväisissä vuorovaikutustilanteissa
ja on tärkeässä roolissa transnaisten sukupuolenkorjausprosessissa (Wylie ym., 2016).
Tärkeysjärjestysarvion

moodin

perusteella

ääni

arvioitiin

useimmin

sukupuolenkorjausprosessin 5. tärkeimmäksi osa-alueeksi ja kaikkien tutkittavien
mielestä ääni oli sukupuolenkorjausprosessin kuuden tärkeimmän osa-alueen joukossa.
Tärkeysjärjestysvastausten vaihteluväliä tarkastellen vain nimenmuutos ja hormonihoito
arvioitiin kaikkien tutkittavien toimesta tärkeämmäksi kuin ääni. Äänen feminisaation
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tärkeyttä verrattuna esimerkiksi kasvo- ja rintakirurgiaan selittänee se, että haastateltavat
kokivat äänen olevan armottomampi sukupuolittamisen suhteen verrattuna ulkonäköön,
sillä haastateltavien mukaan sukupuolen sisällä sallitaan enemmän variaatiota vartaloissa
kuin äänessä. Kokemukset äänen roolista verrattuna sukupuolenkorjausprosessin muihin
osa-alueisiin olivat kuitenkin yksilöllisiä.
Haastateltavien

mukaan

ääni

oli

välttämätön

ja

keskeinen

asia

sukupuolenkorjausprosessin kannalta, osalle jopa tärkeämpää kuin kirurgia, sillä ääni oli
koko ajan kuuluvilla. Van Borselin, Cuyperen, de Rubensin & Destaerken (2000)
tutkimukseen

osallistuneista

transmiehistä

suurin

osa

piti

kommunikaation

maskulinisaatiota yhtä tärkeänä tai tärkeämpänä kuin sukuelinkirurgiaa. VASkeskiarvojen perusteella tutkittavat arvioivat naisellisen äänen ja sukuelinkirurgian liki
yhtä tärkeiksi. Byrnen (2007) mukaan suoritetulla sukuelinkirurgialla ja äänen tärkeydellä
vaikuttaa olevan yhteys, sillä sukuelinkirurgian jälkeen täysin feminiinisen äänen
kehittäminen muuttui vähemmän tärkeäksi, kun kehon ja sukupuoli-identiteetin välinen
ristiriita oli poistunut. Tämä ei kuitenkaan selitä tuloksissa esiinnoussutta hyvin pientä
etua sukuelinkirurgian osalta, sillä tutkimushetkellä vain yksi tutkittavista oli läpikäynyt
kirurgisia operaatioita. Sukuelinkirurgian tärkeyttä selittänee Suomessa uimahalli- ja
etenkin saunakulttuurin vuoksi vallitseva melko avoin suhtautuminen alastomuuteen,
jonka vuoksi ristiriita sukupuoli-ilmaisun ja vartalon välillä voi rajoittaa transnaisen
osallistumista harrastuksiin tai sosiaalisiin tapahtumiin, joihin kuuluu saunomista.
Ääniterapiaa saaneista 10 tutkittavasta yhdeksän koki hyötyneensä ääniterapiasta.
Haastateltavat kuvasivat ääniterapian olevan kaikkein tarpeellisinta prosessin siinä
vaiheessa, kun ääni ei enää sovi kokonaisuuteen ja aiheuttaa kiusallisia tilanteita
jokapäiväisessä elämässä. Haastateltavien mukaan äänen feminisaation huomioiminen oli
sujunut erittäin vaivattomasti sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikan tutkimuksissa
ja tarvittavia palveluita oli ollut saatavilla, mutta kaikille sukupuolenkorjausprosessin
yhteydessä myönnettävä 10 kerran maksusitoumus ääniterapiaan ei ollut riittävä. Davies
ym. (2015) ehdottaakin, että transnaisten ääniterapiajakson kesto tulisi olla vähintään
15 tuntia.
Odotukset äänen feminisaatiota kohtaan ennen ääniterapian aloittamista vaihtelivat
haastateltavien kesken: osalla haastateltavista oli ollut epärealistisia ajatuksia
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tavoiteäänen tai äänen muuttumisen nopeuden suhteen. Pausewang Gelfer (1999)
toteaakin artikkelissaan, että useilla transnaisilla voi olla epärealistisia tavoitteita
tavoiteääntään kohtaan. Osalla haastateltavista ajatukset tavoiteäänestä ennen terapiaa
olivat olleet hyvin yleisluontoisia, kuten ”kaunis ja naisellinen ääni”, ja tavoitteet olivat
tarkentuneet ja muuttuneet yksilöllisemmiksi prosessin myötä. Kaikki haastateltavista
listasivat ääniterapian tavoitteiksi äänen perustaajuuden nostamisen ja äänen
feminiinisyyden lisäämisen, joka on myös Pausewang Gelferin (1999) mukaan
transnaisten ääniterapian yleisin tavoite. Haastateltavien tavoitteita olivat myös äänen eri
osa-alueiden

tasapainoisuuden

spontaanien

emotionaalisten

saavuttaminen,
ilmaisujen

terveen

oppiminen.

äänentuottotekniikan
Ääniterapian

ja

tavoitteiden

monipuolisuutta voi selittää se, että pelkästään äänen perustaajuuden muuttaminen ei riitä
naisen ääneksi havaittavan äänen saavuttamiseksi (Hancock & Garabedian, 2013;
Mount & Salmon, 1988; Pasricha ym., 2008). Puhetyöläisinä toimivat haastateltavat
toivoivat saavuttavansa negatiivista huomiota herättämättömän äänen ja pystyvänsä
ilmaisemaan asiantuntijuutta myös feminiinisellä äänellä sekä saavuttavansa entisen
esiintymisvarmuutensa. Osalla haastateltavista tavoitteet äänen feminisaatiolle olivat
laajentuneet prosessin myötä ja pelkästään ”hyvän äänen” saavuttaminen ei riittänyt, vaan
tavoiteäänen tuli heijastella todellista minuutta ja helpottaa sosiaalista vuorovaikutusta,
sopia kaikkiin tilanteisiin sekä kuulostaa vuorovaikutustilanteissa siltä, että se tulkitaan
naisen ääneksi.
Ääniterapia oli haastateltavien mukaan auttanut saavuttamaan ulkonäköön ja
identiteettiin sopivan äänen. Ääniterapian anti vaihteli haastateltavien kesken.
Suurimmalla osalla ääniterapia oli auttanut tiedostamaan äänen merkityksen
vuorovaikutuksessa. Ääniterapian avulla haastateltavat olivat oppineet feminiinisemmän
äänentuottotekniikan perusteet sekä keinoja, joiden avulla ääntä pystyy hyödyntämään
työssä sekä tarvittaessa voimistamaan ja käyttämään ilmeikkäästi. Osalla terapia oli
auttanut asettamaan äänen feminisaatiolle realistisemmat tavoitteet ja antanut oivalluksen
siitä, miten tavoiteääneen pääsee. Muutamilla haastateltavista ääniterapia oli sysännyt
pohtimaan omaa naisidentiteettiä sekä sitä, millainen ääni heille sopii. Vaativasti omaa
ääntään kohtaan suhtautuneet olivat ääniterapian myötä oivaltaneet, että oman äänen
löytäminen edellytti armollisuutta itseään kohtaan sekä oman äänen hyväksymistä
sellaisena kuin se on. Osa koki ääniterapian tarjonneen onnistumisen kokemuksia,
toimineen voimavarana sekä palauttaneen arvostuksen ja uskon omaa itseään kohtaan.
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Äänen feminisaation koettiin monipuolistaneen ilmaisuvalikoimaa, mahdollistaneen
äänen käyttämisen itselle mielekkäällä tavalla sekä vapauttaneen kommunikoimaan
muiden kanssa. Äänen feminisaation avulla omaa naisellisuutta ei enää tarvinnut
tukahduttaa ja oman todellisen minuutensa sai vihdoin kuuluviin.

5.1.2 Äänen vaikutus transnaisten jokapäiväiseen elämään
Haastatteluiden perusteella äänellä ja sen feminisaatiolla oli enemmän toimintaa
mahdollistavia kuin rajoittavia vaikutuksia transnaisten jokapäiväisessä elämässä. Saman
tuloksen saivat myös Dacakis ym. (2013), joiden mukaan ääni ei estä transnaisia
elämästä. Tätä he selittivät Byrnen (2007) tutkimustuloksilla, joiden mukaan henkilöt,
jotka ovat päättäneet elää naisena, ovat vapaita ”kurjuudesta teeskennellä olevansa mies”
ja ovat kykeneviä siirtymään elämässä eteenpäin. Haastateltavat kokivat äänen
feminisaation ja toimivan äänen helpottavan arkielämää, vähentävän äänen vuoksi
koettuja ongelmallisia tilanteita, suojaavan stressiltä, vaikuttavan sosiaalisuuteen ja
sukupuolitukseen sekä mahdollistavan rauhassa elämisen ja äänityöläisenä toimimisen.
Haastateltavat kuvasivat äänellä olevan merkitystä erityisesti vuorovaikutuksen kannalta,
koska se vaikuttaa sukupuolittamiseen, läpimenevyyteen, sosiaaliseen integraatioon sekä
itsetuntoon ja omaan haluun ja kykyyn olla sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muiden
kanssa. Osalla haastateltavista äänen feminisaatio oli vaikuttanut positiivisesti
itsetuntoon, mielialaan, itseluottamukseen ja sosiaalisuuteen. Äänen laajan vaikutuksen
ovat huomanneet myös Dacakis ym. (2013), Hancock ym. (2011), Neumann ym. (2002)
ja Pasricha ym. (2008) tutkimuksissaan, joiden tulosten mukaan ääni vaikuttaa
transnaisten jokapäiväiseen elämään, sosiaalisiin suhteisiin ja kokemukseen omasta
identiteetistä.

Haastateltavat

eivät

kokeneet

äänen

vaikuttavan

ystävyys-

tai

ihmissuhteisiin eikä läheisten kanssa äänen feminiinisyydellä ollut väliä naiseksi
hyväksymisen kannalta. Myöskään feminiinisen äänen ja kommunikointitapojen
ylläpitäminen ei ollut yhtä merkittävää läheisten ihmisten kanssa kuin tuntemattomille
henkilöille puhuessa. Samaa mieltä olivat Pasrichan ym. (2008) tutkimukseen
osallistuneet

transnaiset,

lähimmäistensä kanssa.

jotka

olivat

erityisen tyytyväisiä kommunikointiinsa
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Osa haastateltavista koki äänen toiminnan vaikuttavan jokapäiväiseen elämään, kun
äänen voimistaminen oli haastavaa eikä ääni ollut yhtä kantava kuin ennen. Myös äänen
kontrolloinnin vaikeuden aiheuttamat äkilliset äänen relapsit aiheuttivat kiusallisia
tilanteita julkisilla paikoilla. Osalla haastateltavista äänen toimimattomuus oli aiheuttanut
ongelmallisia tilanteita tai rajoittanut elämää, mutta kokemukset olivat yksilöllisiä ja osa
tutkittavista ei kokenut lainkaan ääneen liittyviä ongelmallisia tilanteita. Samaan
kaksijakoiseen tulokseen päätyi myös Dacakis ym. (2013), jonka tutkimukseen
osallistuneista koehenkilöistä osa koki harvoin tai ei koskaan ääneen liittyviä ongelmia,
kun taas osa koehenkilöistä koki ääneen liittyviä ongelmia usein. Tutkijat selittivät saatua
tulosta yksilöllisillä eroilla, kuten erilaisilla elämäntilanteilla ja sosiaalisesta transitiosta
kuluneella ajalla. Dacakis ym. (2013) huomauttaa, että jotkut transnaisista voivat olla
luontaisesti ulkonäöltään ja ulosanniltaan naisellisempia kuin toiset ja kohtaavat ehkä
tämän vuoksi vähemmän haasteita kommunikoinnissa.
Haastatteluissa nousi esiin äänen toimintaa vuorovaikutustilanteissa heikentäviä ja
parantavia tekijöitä. Jännittäminen, epävarmuus, heikko äänentuottotekniikka ja
haasteelliset kommunikaatiotilanteet, kuten asiantuntijuuden toteuttaminen uudella
äänellä, heijastuivat äänen toimintaan negatiivisesti. Äänen toimintaa taas helpottivat
haastateltavien mukaan rentoutuminen, luottamus omaa ääntä kohtaan, positiiviset
kokemukset vuorovaikutustilanteista ja tuntematon kuulija. Oman elämäntarinan
ainutlaatuisuuden

ja

erilaisuuden

kohtaaminen

oli

keskeinen

tekijä

uuden

feminiinisemmän äänen hyväksymisessä, vaikka se ei olisikaan tyypillisen naisellinen.
Pasricha ym. (2008) saivat samansuuntaisia tuloksia, joiden mukaan transnaisten
kommunikointiin ja kykyyn esiintyä vakuuttavasti naisena vaikuttivat koehenkilöiden
käsitys itsestään, ulkonäkö, kehonkieli sekä ääni ja transnaisten tyytyväisyys omaan
kommunikointiin vaihteli tilanteen mukaan. Neumannin ym. (2002) mukaan se, miten
tuntemattomat sukupuolittavat, voi joko vahvistaa tai heikentää transnaisten itsetuntoa ja
kokemusta omasta naisellisuudestaan ja läpimenevyydestään.
Kolme haastateltavista kuvasi uuden äänen käyttämisen hyvin vapauttavaksi, kun heidän
ei tarvinnut enää tukahduttaa sisäistä naiseuttaan ja näytellä miestä. Osa haastateltavista
koki erittäin maskuliinisen äänen olleen piiloutumiskeino miehen roolissa eläessä, sillä
se oli auttanut lisäämään uskottavuutta sekä omissa että muiden silmissä, mutta
voimistanut entisestään sisäistä sukupuoliristiriidan kokemusta. Brownin (1988) sekä
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Brownin ja Rounsleyn (1996) mukaan maskuliinisinä pidetyille aloille hakeutuminen ja
maskuliinisen elämäntyylin edustaminen voi olla transnaisille keino paeta tai tukahduttaa
sukupuoliristiriidan kokemusta.
Ääni oli haastateltavien mielestä satunnaisissa kohtaamisissa yksi keskeisimmistä
piirteistä sukupuolittamisen kannalta ja sillä koettiin olevan enemmän merkitystä kuin
vartalolla. Sukupuolittamiseen sosiaalisissa tilanteissa vaikutti myös ulkonäön ja äänen
välinen tasapaino, joka voi johtaa kiusallisiin tilanteisiin arjessa ja vaikuttaa siihen, miten
tuntemattomat ihmiset hyväksyvät naiseksi. Samankaltaisia tuloksia ovat saaneet myös
Mount ja Salmon (1988) ja De Bruin ym. (2000), joiden tutkimusten mukaan ääni oli
todella merkityksellinen transnaisille, sillä maskuliinisen vartalon pystyi piilottamaan
vaatteiden alle toisin kuin äänen. Tämä voi aiheuttaa kiusallisia ja nöyryyttäviä tilanteita
sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tuntemattomien ihmisten kanssa. Myös Neumannin ym.
(2002) mukaan tuntemattomien ihmisten havaitsema ristiriita transnaisen äänen ja
sukupuolen välillä aiheuttaa häpeää. Kokemukset äänen vaikutuksesta sukupuolittamiseen ja sosiaalisuuteen kuitenkin vaihtelivat haastateltavien kesken ja
läpimenon tärkeys oli yksilöllistä. Kaksi haastateltavaa kuvasi, että äänen feminisaatiolla
oli ollut sosiaalisuutta lisäävä vaikutus ja se oli mahdollistanut naisystäväpiiriin
integroitumisen. Nämä haastateltavat kokivat äänen olevan yhtä merkityksellinen tai jopa
merkityksellisempi kuin ulkonäkö sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Äänen suurta
merkitystä selittää se, että se on koko ajan läsnä. Tulos on samansuuntainen kuin Bergerin
(1988) tekemässä tutkimuksessa, jonka mukaan ääni oli kaikkein tärkein tekijä
sosiaalisen integraation ja onnistuneen sukupuolenkorjausprosessin kannalta transnaisten
elämässä.
Aikaisempien tutkimustulosten (Dacakis ym. 2013; Hancock ym. 2011; Neumann ym.
2002; Pasricha ym. 2008) osittaista ristiriitaisuutta äänestä jokapäiväiseen elämään
vaikuttavana tekijänä voi selittää käytettyjen tutkimusmenetelmien väliset erot sekä
erityisesti tutkimukseen ja sen tulosten raportoimiseen valittu termistö. Aikaisempien
tutkimustulosten vertailu vaikeutuu, kun äänen vaikutusta on kuvattu joissakin
tutkimuksissa käyttäen neutraaleja sanoja kuten ”rooli tai ”vaikutus” ja toisissa
tutkimuksissa negatiivisen latauksen sisältäviä sanoja kuten ”este” tai ”rajoite”. Myös
tutkimusajankohta voi vaikuttaa siihen, miksi esimerkiksi Neumannin ym. (2002) ja
Dacakisin ym. (2013) tulokset äänen vaikutuksesta jokapäiväiseen elämään ovat liki
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vastakkaisia. Tutkittavien kokemuksiin äänen roolista voi vaikuttaa myös se, missä
vaiheessa sukupuolenkorjausprosessia ja äänen feminisaatiota tutkimus on toteutettu.
Haastateltavien kokemukset äänen ja identiteetin välisestä yhteydestä jakautuivat: kaksi
haastateltavista ei ollut kokenut äänen tai äänen feminisaation olleen olennainen oman
identiteetin rakentamisen kannalta, kun taas kolmen henkilön mielestä ääni ja sen
feminiinisyys oli vaikuttanut identiteettiin, sillä heidän mukaansa se muutti kokemuksen
itsestä ja oli yhtenä osa-alueena vaikuttamassa naisidentiteetin muodostumiseen. Äänen
vaikutus elämänlaatuun nousi esiin muutamissa haastatteluissa ja kokemukset erosivat
toisistaan: yhdellä haastateltavista äänen heikentävä vaikutus elämänlaatuun oli
vähentynyt prosessin aikana, kun taas toisella äänen vaikutus elämänlaatuun ei ollut
muuttunut prosessin aikana ja suhde omaan ääneen oli ollut jopa ongelmattomampi ennen
prosessia. Äänen ja elämänlaadun välisen yhteyden laatu ja vahvuus on kuitenkin vielä
epäselvä, vaikka Neumannin ym. (2002), Dacakisin ym. (2013) ja Pasrichan ym. (2008)
mukaan transnaiset kokevat voimakasta stressiä äänensä vuoksi ja Hancockin ym. (2011)
tutkimuksen mukaan itsearvion perusteella feminiiniseksi havaittu ääni parantaa
elämänlaatupisteitä.
Haastateltavilla oli kokemuksia äänen psykososiaalisista sekä aktiivisuuteen ja
osallistumiseen vaikuttavista tekijöistä jokapäiväisessä elämässä. Erityisen paljon äänen
kuvattiin vaikuttavan päivittäiseen kanssakäymiseen ja feminiinisen äänen ylläpitäminen
vaativan jatkuvaa tarkkailua. Kokemukset äänestä osallistumista rajoittavana tai
mahdollistavana tekijänä vaihtelivat. Tämä tukee Hardyn ym. (2013) oletusta siitä, että
ääni voi olla transnaisille toimintaa mahdollistava tai estävä tekijä. Äänellä oli suora
vaikutus vapaa-aikaan niillä haastateltavilla, joiden harrastukset ja kaveripiiri oli
rakentunut äänen varaan. Kolmella haastateltavalla äänen feminisaatio oli mahdollistanut
sosiaalisten harrastusten aloittamisen. Muilla haastateltavilla vanhalla eikä uudella
äänellä ollut vaikutuksia vapaa-aikaan. Työelämään ääni vaikutti ammattiäänenkäyttäjillä
ja puhetyöläisillä. Feminiinisen äänen käyttäminen töissä koettiin sekä voimavaraksi että
haasteeksi, sillä omia toiveita vastaavan äänen koettiin antavan itsevarmuutta, mutta
resurssien jakaminen työn asettamien vaatimusten ja äänen monitoroinnin välillä sekä
aikaisemman esiintymisvarmuuden takaisinsaaminen koettiin haastavaksi. Yhdellä
tutkittavista työn vaatima ääni ja sukupuolen säilyminen juridisesti miehenä oli este
täydellä transitiolle. Haastateltavat eivät kuvanneet kokeneensa syrjintää tai kiusaamista
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äänensä vuoksi työpaikoilla, vaikka Neumannin ym. (2002) mukaan ääni voi heikentää
transnaisten työllistymistä, yhteiskuntaan integroitumista, itsetuntoa sekä johtaa
syrjäytymiseen. Tätä voi selittää tämän ja Neumannin ym. tutkimuksen välillä kulunut
aika, sillä yleinen tietoisuus sukupuoli-identiteettien moninaisuudesta on lisääntynyt
viimeisen 14 vuoden aikana.
Puhelimessa puhuminen oli kolmen haastateltavan mukaan ollut ennen äänen
feminisaatiota epämiellyttävää oman äänen inhoamisen vuoksi ja koska visuaalisten
vihjeiden puuttuminen oli saanut heidät tuntemaan olevansa väärässä roolissa.
Samansuuntaisia tuloksia saivat Neumann ym. (2002) ja Pasricha ym. (2008), joiden
mukaan puhelimessa puhuminen on erittäin haastavaa transnaisille. Vaikka puhelimessa
puhuminen oli haastateltavien mielestä epämiellyttävää, he eivät kuvanneet vältelleensä
puhelimessa puhumista. Tämä tulos on samansuuntainen kuin Dacakisin ym. (2013)
tutkimuksessa, jonka mukaan transsukupuoliset ihmiset eivät vältä puhelimessa
puhumista. Tutkimuksen tekijät (Dacakis ym., 2013) esittävät selitykseksi sitä, että
teknologian kehittymisen myötä puhelimessa puhumisen haasteet ovat voineet lievittyä
transnaisten keskuudessa, sillä tarjolla on myös äänettömiä kommunikointikeinoja, kuten
sähköposti ja tekstiviestit. Näiden äänettömien kommunikaatiokeinojen lisäksi
selittävänä tekijänä voi olla myös yksilölliset tekijät: kaikki eivät pidä puhelimessa
puhumisesta vaan viestivät mieluummin kirjallisesti.
Tulosten

perusteella

transnaiset

kokivat

TVQMtF

-testissä

kuvatuista

kolmestakymmenestä tilanteesta kahtakymmentäkahdeksaa toisinaan tai sitä harvemmin.
Yleensä tai aina osa tutkittavista koki joutuvansa keskittymään saadakseen tuotettua
haluamaansa ääntä. Usein osa tutkittavista kertoi kuulostavansa mieheltä nauraessaan.
Kaikkia muita äänen toimintaan tai psykososiaalisiin vaikutuksiin liittyviä asioita
tutkittavat kokivat toisinaan tai sitä harvemmin. Tutkittavat kokivat äänen olevan
ei koskaan tai harvoin aktiivisuutta ja osallistumista rajoittava tekijä. Näiden tulosten
perusteella transnaiset kokivat ääneen psykososiaalisia vaikutuksia jonkin verran
vähemmän kuin mitä on raportoitu Dacakisin ym. (2013) tutkimuksessa. Dacakisin ym.
(2013) tutkimuksen perusteella transnaiset kokivat toisinaan tai sitä harvemmin
kahtakymmentäkahta testissä kuvatuista tilanteista, kun taas Yleensä tai aina tutkittavat
kertoivat, ettei ääni edusta heidän todellista minuutta tai fyysistä olemusta ja ääni
kuulostaa liian matalalta ja vähentää kokemusta omasta naisellisuudesta. Yleensä tai aina
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transnaiset kokivat myös ahdistusta siitä, miten muut havaitsevat heidän äänensä, tai kun
heidät havaitaan mieheksi äänen perusteella ja kertoivat feminiinisen äänen ylläpitämisen
vaativan vaivannäköä, sillä omia toiveita vastaavan äänen tuottoon pitää keskittyä.
Ei koskaan tai harvoin tutkittavat kokivat äänen laadun heikentymistä tai äänen
rajoittavan sosiaalisuutta tai työmahdollisuuksia, vähentävän seurallisuutta, estävän
naisena elämistä, johtavan syrjintään, vaikuttavan ystävien kanssa puhumiseen tai
johtavan puhelimessa puhumisen välttelyyn. Tämän tutkimuksen ja Dacakisin ym. (2013)
tulosten välisiä eroavaisuuksia voi selittää Dacakisin ym. tutkimuksen yli kolme kertaa
suurempi aineisto, joka sisälsi 35 tutkittavaa.

5.2 Tutkimuksen luotettavuuden arviointia
Tutkimus oli luonteeltaan laadullinen eikä tutkimuksessa saatujen tulosten ja niihin
mahdollisesti vaikuttavien muuttujien välistä syy-seuraussuhdetta tai tilastollista
riippuvuutta

ollut

mahdollista

selvittää

pienen

aineiston

ja

valitsemieni

tutkimusmenetelmien vuoksi. Tutkimukseen valitsemani keskeisimmät käsitteet, kuten
naisellinen ääni, äänen feminisaatio, äänen feminisaation rooli ja äänen vaikutus
vastaavat tutkimusvastausten perusteella tutkittavien käyttämiä käsitteitä samoista
asioista. Tutkimustulosten tulkinta on kuitenkin aina subjektiivista ja omat näkökulmani
sekä mielenkiinnon kohteeni ovat voineet vaikuttaa tutkimuksessa esiin nostettuihin
teemoihin ja aineiston rajaukseen. Tutkimuksessa saatuihin tuloksiin voi vaikuttaa myös
valittu kysymystenasettelu sekä se, mitkä ilmiöt ovat nousseet esiin erityisesti lyhyiden
haastattelutilanteiden aikana. Tutkittavien ja haastateltavien kokemuksista olisi voinut
nousta esiin vielä lisää tutkimustuloksia tarkentavia tai selittäviä tekijöitä, jos olisin
kysynyt niistä suoraan lomakkeissa tai haastattelutilanteissa. Tämän vuoksi jotkut
tutkimuksessa esiin nousseet teemat voivat olla todellisuudessa yleisempiä kuin mitä
tulokset näyttävät ja joitakin tärkeitä teemoja on voinut jäädä käsittelemättä. Myös
haastatteluympäristöinä toimineiden kahviloiden ajoittainen meluisuus ja ruuhkaisuus
saattoi vaikuttaa tutkittavien kykyyn tai haluun jakaa hyvin henkilökohtaisia asioita
haastattelujen aikana. Kahvilaympäristöissä suoritetuissa haastatteluissa pyrimme
haastateltavan kanssa valitsemaan mahdollisimman syrjäisen ja hiljaisen pöydän
haastattelujen yksityisyyden ja tietoturvan suojaamiseksi, mutta suljetuimmissa tiloissa
tehdyissä haastatteluissa ei olisi ollut huolta siitä, että joku kuulee käymämme
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keskustelun. Yksityisyydensuojan kannalta hieman arveluttavissa kahvilahaastatteluissa
oli kuitenkin se hyvä puoli, että epämuodollinen ja rento kahvittelutilanne auttoi kahta
entuudestaan toisilleen tuntematonta, haastattelijaa ja haastateltavaa, keskustelemaan
hyvin henkilökohtaisista ja aroistakin aiheista ehkä vapautuneemmin, kuin mitä
virallisemmassa ympäristössä olisi ollut mahdollista.
Tutkimuksen luotettavuutta lisää menetelmätriangulaatio eli tässä tapauksessa
lomakeaineiston sekä haastatteluaineiston käytön yhdistäminen (Eskola & Suoranta,
2014, s. 70). Keräsin lomakeaineiston avulla tutkimusrungon, jota täydensin
haastatteluilla. Menetelmätriangulaatioon liittyy myös huonoja puolia, sillä kaksi
aineistoa täydentävät toisiaan, mutta ei ole itsestään selvää, että ne mittaavat samaa asiaa
ja tulosten yhdistäminen voi olla haastavaa (Eskola & Suoranta, 2014, s. 71). Tämä tuli
esiin aineiston analyysivaiheessa, kun kahden menetelmän käyttämisestä huolimatta en
onnistunut yhdistämään äänen ja elämänlaadun välisiä tuloksia ja päädyin mukauttamaan
tutkimuskysymyksiä, jotta ne vastasivat paremmin aineistoa. Se, riittääkö tässä
tutkimuksessa tavoitettujen tutkittavien ja haastateltavien määrä saturaatiopisteen
saavuttamiseksi, on epäselvää. Saturaation saavuttaminen ihmistieteissä on teoreettisesti
mahdotonta,

mutta

yleistettävämmän

tuloksen

saavuttamiseksi

tulisi

tutkia

mahdollisimman monta suomalaista transnaista, jotka ovat taustoiltaan erilaisia ja
sukupuolenkorjausprosessin eri vaiheissa.
Sukupuolenkorjausprosessin eri osa-alueiden arvioiminen VAS-janan avulla oli
tehokasta ja yksinkertaista, mutta saatuihin tuloksiin vaikutti merkitsemistarkkuus. Tässä
tutkimuksessa tutkittavat arvioivat sukupuolenkorjausprosessin osa-alueiden tärkeyttä
10 senttimetrin mittaisen janan avulla. Merkinnät eivät kuitenkaan ole absoluuttisia ja
joidenkin osa-alueiden väliset erot olivat hyvin pieniä. Tätä epätarkkuutta kuitenkin
tasoitti sukupuolenkorjausprosessin osa-alueiden luokittelu asteikolla 1–11, jolloin
tutkittavien oli valittava osa-alueiden keskinäinen järjestys. Kyselytutkimusten avulla
keräämäni

aineiston

luotettavuutta

voi

heikentää

se,

että

vastaajat

voivat

tarkoituksettomasti vähätellä tai liioitella omia kokemuksiaan ja jotkut tutkittavista voivat
olla herkempiä tunnistamaan kysyttyjä asioita kuin toiset. Kyselylomakkeiden avulla sain
kuitenkin kerättyä aineistoa kustannustehokkaasti ja kyselyiden vastaukset toimivat
runkona haastatteluille. Olisin voinut kartoittaa äänen vaikutusta jokapäiväiseen elämään
myös tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa toteuttamani postikyselyn avulla, jolloin
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olisin saanut kattavamman kuvan transnaisten kokemuksista äänen vaikutuksesta
jokapäiväiseen

elämään.

Tämä

olisi

voinut

auttaa

myös

tarkentamaan

puolistrukturoidussa haastattelussa käsiteltyjä teemoja.
Tutkimuksen yleistettävyyteen vaikuttaa se, että aineisto on kooltaan pieni. Kaikki
laadulliset tutkimukset ovat kuitenkin tavallaan tapaustutkimuksia ja tutkimuksen laadun
ratkaisee aineistosta tehdyt tulkinnat eikä niinkään aineiston koko (Eskola & Suoranta,
2014, s. 62). Saamieni tulosten voidaan siis ajatella vastaavan tutkimuksen tarkoitukseen,
joka

oli

tutkittavien

kokemusten

sukupuolenkorjausprosessissa

ja

kerääminen

äänen

äänen

vaikutuksesta

feminisaation
jokapäiväiseen

roolista
elämään

aineistonkeruuhetkellä. Aineistosta tekemieni tulkintojen ja päätelmien luotettavuutta
parantaa ja väärinkäsitysten määrää vähentää aineistolähtöisen ankkuroitu teoria menetelmän käyttäminen, jonka avulla muodostin aineistolle uskolliset tulkinnat ja
päätelmät vertailemalla aineiston osia toisiinsa koko analyysin ajan (Eskola & Suoranta,
2014, s. 146). Tutkimuksen rajaukseen ja haastatteluista esiin nostettuihin teemoihin on
kuitenkin varmasti osittain vaikuttanut oma subjektiivinen näkemykseni asioiden
merkityksestä.
Tutkimukseeni osallistuneiden 11 tutkittavan ja 7 haastateltavan kokemukset eivät
millään

voi

edustaa

kaikkien

suomalaisten

transnaisten

kokemuksia

tutkimuskysymyksiini liittyen. Vastauksissa oli vaihtelua pienen aineiston sisälläkin,
mutta tämän tutkimuksen avulla saatiin esimerkkejä siitä, millaisia eri kokemuksia äänen
feminisaation

roolista

sukupuolenkorjausprosessissa

ja

äänen

vaikutuksesta

jokapäiväiseen elämään voi olla transnaisilla. Tulosten luotettavuutta parantaa
vahvistuvuus, sillä muissa alan tutkimuksissa on saatu samoja tai samansuuntaisia
tuloksia äänen vaikutuksesta jokapäiväiseen elämään. Äänen feminisaation roolia
sukupuolenkorjausprosessissa koskevien tulosten luotettavuus ja yleistettävyys tarvitsisi
tuekseen jatkotutkimuksia sekä vertailupohjaa muissa maissa suoritetuista tutkimuksista.
Tulosten luotettavuutta lisää se, että transnaiset saivat tutkimuksessa kertoa omin sanoin
kokemuksistaan. Tämä vaikuttaa kuitenkin tulosten yleistettävyyteen, sillä mittasin
tutkimuksessa koehenkilöiden subjektiivisia kokemuksia tutkimuskysymyksiin liittyen.
Tutkimustulokset antavat kuitenkin viitteitä äänen merkityksestä suomalaisten
transnaisten keskuudessa. Tutkittavat erosivat toisistaan niin iältään, ammatiltaan kuin
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siviilisäädyltäänkin, joten tämä antaa viitteitä siitä, että äänellä on samankaltaisia
merkityksiä transnaisten elämässä riippumatta yksilöllisistä tekijöistä.

5.3 Loppupäätelmät
Tutkimustulosten perusteella äänen feminisaatiolla on suuri merkitys transnaisten
sukupuolenkorjausprosessissa ja äänellä on vaikusta transnaisten jokapäiväisen elämään.
Tämän vuoksi äänen feminisaation riittävä huomioiminen sukupuolenkorjausprosessissa
sekä ääniterapian saatavuus tulee turvata kaikille transnaisille. Terapian tulee perustua
tieteelliseen näyttöön ja hyväksyttyihin kliinisiin käytäntöihin (Puheterapeutin etiikka,
2015), jonka vuoksi lisätutkimusten tekeminen parhaan vasteen saavuttavien
ääniterapiamenetelmien sekä yhteisten terapiakäytäntöjen selvittämiseksi on tarpeellista.
Tarkempaa tutkimusta tarvitaan siitä, onko äänen feminisaatiolla vaikutusta transnaisten
kokemaan elämänlaatuun. Tämän selvittämiseksi esimerkiksi pitkittäistutkimuksen
käyttö ja sellaisten tutkimusasetelman valinta, joka huomioi kattavasti eri muuttujien
vaikutuksia, antaisi arvokasta tietoa äänen feminisaation vaikutuksista prosessin eri
vaiheissa. Myös äänen jokapäiväiseen elämään kohdistuvien vaikutusten kartoittaminen
on tarpeen, jotta voidaan määrittää tarkemmin tuloksissa esiinnousseiden erojen syytä ja
määrittää niitä tekijöitä, joiden vuoksi ääni ja erityisesti äänen feminiinisyys vaikuttaa
enemmän elämään osalla transnaisista.
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Seuraavista lausuntopyynnöistä, joista toimikunta on pyytänyt toimittamaan korjatut
versiot, ja joiden korjaukset on jätetty puheenjohtajan ja sihteerin tarkistettaviksi on
toimitettu korjatut versiot:
Lausuntopyyntö Marjo Asikainen, Logopedia, Humanistinen tiedekunta, Oulun yliopisto
–

tutkimuksen

nimi

”Äänen

feminisaation

rooli

transnaisten

sukupuolen-

korjausprosessissa ja äänen vaikutus transnaisten elämänlaatuun.”
Lausuntopyyntö on käsitelty toimikunnan kokouksessa 16.3.2016 (kokous 2/2016).
Lausuntopyynnön dokumenteista on pyydetty jättämään puheenjohtajan ja sihteerin
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Toimikunnan puheenjohtaja (tässä tapauksessa puheenjohtajana toiminut Juha
Tuunainen) ja toimikunnan sihteeri ovat dokumentit tarkistaneet ja todenneet niiden
vastaavan toimikunnan vaatimuksia. Toimikunta on siten antanut puoltavan lausunnon
4.4.2016.

Liite 2
Hei,
kiitos halustasi osallistua Oulun yliopistossa toteutettavan logopedian pro gradututkimukseen. Ohessa on sinulle lomakkeita, joihin toivon sinun vastaavan. Täytäthän
kaikki lomakkeet. Täytetyt paperit voit palauttaa mukana tulleessa kirjekuoressa
maksutta.
Tämä kirje sisältää seuraavat paperit:
Tutkimustiedote
Perustietolomake
Suostumusasiakirja
Kysely transsukupuolisen henkilön puheäänestä (miehestä naiseksi)
WHOQOL-BREF -elämänlaatumittari
Äänen rooli sukupuolenkorjausprosessissa -kysely
Jotta en olisi sinulle vain se-joku-tutkija, haluan kertoa lyhyesti itsestäni ja motivaatiosta
tämän tutkimuksen toteuttamiseen. Olen 24-vuotias, 4. vuoden logopedian opiskelija
Oulusta, joka harrastaa muun muassa kirpputoreilla kiertelyä, ompelua, lukemista ja
aikuisbalettia. Pidän erityisen paljon koirista, vihreästä teestä, auringonpaisteesta sekä
hyvistä kirjoista.
Innostukseni transsukupuolisten ihmisten ääniasioita kohtaan syttyi, kun toisena
opiskeluvuotenani belgialainen äänihäiriöguru Jo Verstraete oli meillä vierailevana
luennoijana. Hän kertoi meille omista kokemuksistaan transnaisten ääniterapeuttina sekä
erilaisista terapiamenetelmistä. Ääniterapian avulla saavutettavat tulokset ja niiden
vaikutus näiden asiakkaiden elämänlaatuun oli mielestäni niin mykistävä, että halusin
tutustua

aiheeseen

kandidaatintutkielmani

lisää.

Teinkin

ääniterapian

kirjallisuuskatsauksena
vaikuttavuudesta

toteutettavan

transnaisten

äänen

feminiinisyyteen sekä äänen vaikutuksesta elämänlaatuun. Pro gradun tekeminen tästä
(osittain) samasta aihepiiristä oli luontainen jatkumo ja hyvin vähäinen aikaisempien
tutkimusten määrä kannusti minua tutustumaan tähän aiheeseen lisää. Transsukupuolisten
ihmisten, varsinkin naisten, valikoituminen tutkimuskohteekseni tapahtui jotenkin hyvin

vaivattomasti, sillä ääniasiat ovat logopedian kentällä yksi minua eniten kiinnostavista
asioista.

Äänen

rooli

todellista

sukupuolikokemusta

vastaavan

identiteetin

rakentamisessa sekä sen vaikutus elämänlaatuun kiinnostaa minua psyykkisen
hyvinvoinnin vuoksi, sillä toiveenani vielä lisäkouluttautua psykoterapeutiksi.
Jos toivot saavasi lisätietoa tutkimukseen liittyen, saat minuun yhteyden sekä
sähköpostilla että puhelimitse.

Ystävällisin terveisin,
pro gradu -tutkielman tekijä
Marjo Asikainen, HuK
asikainen.marjo@student.oulu.fi
050-xxxxxxx

Liite 3

TIEDOTE TUTKITTAVILLE
Teen Oulun yliopistossa logopedian pro gradu -tutkielmaa transnaisten ääniasioista.
Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää, minkälainen äänen feminisaation rooli on
transnaisten

sukupuolenkorjausprosessissa

ja

vaikuttaako

ääni

transnaisten

elämänlaatuun.
Sinun on mahdollista osallistua tähän tutkimukseen, jos
•

olet transnainen

•

asut Suomessa ja olet suomenkielinen

•

olet tällä hetkellä sukupuolenkorjausprosessissa tosielämänkoe-vaiheessa tai sitä
pidemmällä, tai olet jo läpikäynyt sukupuolenkorjausprosessin

•

pystyt

osallistumaan

postikyselyn

ja

mahdollisen

haastattelun

avulla

suoritettavaan tutkimukseen toukokuu-elokuu 2016 välisellä ajanjaksolla

Tutkimuksessa:
1. sinulle lähetetään postitse tutkimukseen liittyviä kyselylomakkeita, joihin vastattuasi
lähetät ne takaisin lomakkeiden mukana tulleessa kirjekuoressa, jonka postimaksu on
valmiiksi maksettu. Lomakkeiden täyttäminen vie noin 30–45 minuuttia.
2. voit halutessasi osallistua myös noin 60–90 minuuttia kestävään yksilöhaastatteluun
sinulle parhaiten sopivassa paikassa. Haastattelussa sinua pyydetään kertomaan omista
kokemuksistasi naisellisesta äänestä, sen vaikutuksesta elämääsi ja sen roolista
sukupuolenkorjausprosessissasi. Haastattelut voidaan järjestää asuinpaikkakunnastasi
riippuen joko esimerkiksi kotonasi, kahvilassa, Oulun yliopiston logopedian laitoksen
tiloissa tai missä tahansa muussa haastatteluun sopivassa paikassa.
Tutkimuksen aikana kerättyjä tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja kaikki
tunnistetiedot häivytetään valmiista pro gradu -tutkielmasta sekä siitä mahdollisesti

tehtävistä tieteellisistä artikkeleista, jolloin yksittäisten tutkimukseen osallistuneiden
henkilöiden tunnistaminen ei ole mahdollista. Tutkimuksessa kartoitettavia perustietoja
(kuten ikä, siviilisääty, koulutustaso) käytetään valmiissa tutkimuksessa vain
tilastollisena kuvaajana eikä sinun perustietojasi yhdistetä valmiissa tutkimuksessa
kyselylomakkeissa tai haastattelussa antamiisi tietoihin. Tutkimuksessa kerättyyn
aineistoon on pääsy vain minulla, eli tutkimuksen toteuttaja Marjo Asikaisella, sekä
tutkimuksesta vastaavalla henkilöllä ja pro gradu -tutkielman ohjaajalla professori Matti
Lehtihalmeksella. Kun pro gradu -tutkielma ja mahdollisesti siitä tehdyt tutkimustuloksia
esittelevät tieteelliset artikkelit ovat valmistuneet, tutkimuksen aikana kerätty aineisto
hävitetään viimeistään tammikuussa 2018.
Tutkimukseen osallistuminen on sinulle täysin vapaaehtoista eikä siitä aiheudu sinulle
kuluja. Tutkimukseen osallistumiseen ei liity mitään riskejä. Sinun on myös mahdollista
peruuttaa osallistumisesi missä tahansa tutkimuksen vaiheessa, eikä siitä aiheudu sinulle
mitään haittaa. Tutkimukseen osallistumalla autat lisäämään tietoisuutta transnaisten
ääniasioista. Transnaisten omakohtaiset kokemukset äänestä ovat todella arvokasta tietoa,
jonka avulla transnaisille suunnattuja puheterapiapalveluita voidaan kohdentaa paremmin
vastaamaan transnaisten toiveita.
Jos olet kiinnostunut osallistumaan tutkimukseen tai haluat saada lisää tietoa
tutkimuksesta, voit ottaa minuun yhteyttä sähköpostitse. Jos haluat saada tietoa
tutkimuksesta tai ilmoittaa osallistumisestasi puhelimitse, saat ohjaajaani professori Matti
Lehtihalmekseen yhteyden alla olevasta numerosta.
Terveisin,
Tutkimuksen toteuttaja

Pro gradu -ohjaaja

Marjo Asikainen, HuK

Matti Lehtihalmes, professori

marjo.asikainen@student.oulu.fi

matti.lehtihalmes@oulu.fi
0294 xx xxxx
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SUOSTUMUSASIAKIRJA

Minua, ______________________________________________________________________,
on pyydetty osallistumaan Oulun yliopiston logopedian opiskelija Marjo Asikaisen pro gradu tutkimukseen, jonka tarkoituksena on kartoittaa transnaisten ääniasioita. Olen lukenut
tutkimusta koskevan tiedotteen ja tunnen saaneeni riittävästi tietoa oikeuksistani, tutkimuksen
tarkoituksesta ja siihen osallistumisesta sekä tutkimukseen osallistumisen hyödyistä ja
mahdollisista riskeistä.

Tiedän, että minulla on oikeus kieltäytyä tutkimukseen osallistumisesta ja myöhemmin
halutessani myös syytä ilmoittamatta peruuttaa suostumukseni. Tiedän, että tutkimuksessa
kerättyä tietoa käytetään Marjo Asikaisen pro gradu -tutkielmassa sekä tutkimuksessa saatuja
tuloksia esittelevissä tieteellisissä artikkeleissa ja mahdollisissa seminaareissa. Tiedän, että
minusta kerättyjä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja tutkimuksessa kerättyyn aineistoon
on pääsy vain tutkimuksen toteuttaja Marjo Asikaisella sekä tutkimuksesta vastaavalla henkilöllä
professori Matti Lehtihalmeksella. Tiedän, että tutkimuksessa kerätyt tiedot hävitetään
tutkimuksen valmistuttua, viimeistään tammikuussa 2018.

Suostun osallistumaan kyselytutkimukseen palauttamalla kyselylomakkeet.

Suostun osallistumaan myös haastatteluun.

Minulle sopivin paikka suorittaa tutkimukseen liittyvä haastattelu on
____________________________________________________________
(paikkakunta).
Minuun voi olla yhteydessä haastatteluun liittyen
puhelinnumero _______________________________________________
sähköpostiosoite ______________________________________________

Paikka

Aika

Tutkittavan nimi

Tutkittavan allekirjoitus ja nimen selvennys

Osoite

Suostumuksen vastaanottajan allekirjoitus
ja nimen selvennys

Marjo Asikainen

Osoite ja puhelinnumero

Marjo Asikainen
Logopedian tutkimusyksikkö
Humanistinen tiedekunta
PL 1000
90014 Oulun yliopisto
050-xxxxxxx
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Perustietolomake

Tässä lomakkeessa kerättyjä tietoja käytetään vain aineistonkeruuvaiheessa eikä
antamiasi tietoja tulla tallentamaan missään vaiheessa sähköisessä muodossa.

Nimi
Osoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Syntymäaika

Mikä on siviilisäätysi tällä hetkellä?

naimaton
avoliitossa/parisuhteessa
naimisissa/rekisteröidyssä parisuhteessa
eronnut/eronnut rekisteröidystä parisuhteesta
leski/leski rekisteröidyn parisuhteen jälkeen

Onko sinulla lapsia?

ei
on, kuinka monta? __________________________________________________

Mikä on koulutustasosi?

kansakoulu
kansalaiskoulu
oppikoulu
peruskoulu
toisen asteen koulutus (ammattikoulu / lukio)
alempi korkeakoulututkinto (ammattikorkeakoulu / kandidaatti)
ylempi korkeakoulututkinto (maisteri / lääketieteen lisensiaatti)
tutkijakoulutus (lisensiaatti / tohtori)
jokin muu, mikä? __________________________________________________

Mikä on ammattisi?

______________________________________________________________________

Minkä ikäisenä havaitsit olevasi transnainen?

______________________________________________________________________

Minkä ikäisenä hakeuduit transtutkimuksiin?

______________________________________________________________________

Minkä ikäisenä sait transsukupuolisuusdiagnoosin?

_______________________________________________________________________

Mikä on sukupuolenkorjausprosessisi vaihe tällä hetkellä:

Tosielämänkoe
meneillään
päättynyt, milloin? ________________________________________________

Sukupuolen vahvistaminen
Sukupuoltani ei ole vielä vahvistettu
Sukupuoleni on jo vahvistettu

Hormonihoito
ei ole vielä aloitettu
meneillään
päättynyt, milloin? _________________________________________________

Onko sinulle tehty kirurgisia toimenpiteitä sukupuolenkorjaukseen liittyen?
Ei
On:
Äänikirurgia, mikä?
____________________________________________________________
Rintakirurgia
Sukuelinkirurgia
Kasvokirurgia, mikä?
____________________________________________________________
Aataminomenan höyläys
Jokin muu mikä?
____________________________________________________________

Oletko saanut ääniterapiaa naisellisemman äänen saavuttamiseksi?

En
Olen, kuinka monta käyntikertaa ja missä?
_________________________________________________________________
Jos olet jo saanut ääniterapiaa naisellisemman äänen saavuttamiseksi, oliko terapiasta
mielestäsi hyötyä?
Kyllä
Ei
En osaa sanoa
Jos et ole vielä saanut ääniterapiaa naisellisemman äänen saavuttamiseksi, toivoisitko
saavasi ääniterapiaa?
Kyllä
En
En osaa sanoa
Kiitos vastauksistasi! Jos sinulla on jotain kommentoitavaa tai lisähuomautuksia antamiisi
tietoihin liittyen, voit kirjoittaa ne tähän:

Liite 6

Liite 7

Äänen rooli sukupuolenkorjausprosessissa -kysely
Nimi _________________________________________________________________
Päivämäärä ___________________________________

Merkitse asteikolle pystyviivalla ----l----, kuinka tärkeänä pidät kyseistä asiaa omassa
sukupuolenkorjausprosessissasi. Asteikossa 0 = ei yhtään tärkeää, 100 = erittäin tärkeää.

Naisellinen ääni
0

100

Karvanpoisto
0

100

Hormonihoito
0

100

Aataminomenan höyläys
0

100

Sukuelinkirurgia
0

100

Kasvokirurgia
0

100

Rintakirurgia
0

100

Nimen muutos
0

100

Henkilötunnuksen muutos

0

100

Naisellisten vaatteiden, asusteiden ja ehostuksen käyttäminen
0

100

Naiselliset eleet, ilmeet ja kehonkieli
0

100

Merkitse vielä numeroilla 1-11 (1 = kaikkein tärkeintä, 11 = vähiten tärkeää) nämä eri osaalueet tärkeysjärjestykseen omaa sukupuolenkorjausprosessiasi ajatellen:

Naisellinen ääni
Karvanpoisto
Hormonihoito
Aataminomenan höyläys
Sukuelinkirurgia
Kasvokirurgia
Rintakirurgia
Nimen muutos
Henkilötunnuksen muutos
Naisellisten vaatteiden, asusteiden ja ehostuksen käyttö
Naiselliset eleet, ilmeet ja kehonkieli

