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1 Johdanto 
 

“Joo tää on semmost jännää et tuntuu et nää samat asiat ja samat ongelmat ja samat 

haasteet niinku pyörii täs koko ajan. Et eteenpäin totta kai mennään et sitäkään ei kanna-

ta ajatella et jotenkin ei oltais menty mihinkään. (..) Parempaan mennään koko ajan.”  

 

Yllä olevaan lainaukseen tiivistyy paljon mielenkiintoisia ajatuksia tasa-

arvotyöskentelystä. Toistuvien ongelmien käsitteleminen saattaa herättää turhautumis-

ta ja vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen on ajoittain jopa tuskallista. Keskeiseksi 

nostetaan kuitenkin ajatus siitä, että suunta on parempaan päin.  

 

Tämä Pro gradu -tutkimus käsittelee Helsingin yliopiston tasa-arvotyöskentelyä kasva-

tustieteellisen tiedekunnan työryhmässä, opettajankoulutuksen kehittämisprojektissa ja 

aiheiden parissa toimivien opiskelijoiden toiminnassa. Analysoin havainnointi- ja haas-

tatteluaineistojen pohjalta sitä, miten affektiiviset tiivistymät kietoutuvat yliopistolla teh-

tävään tasa-arvotyöhön. Tarkastelen tutkimuksessani sitä, millaisia mahdollisuuksia af-

fektin käsite voisi avata tasa-arvotyötä koskevaan tutkimukseen.  

 

Työn murrosta ja yksittäistä työntekijää arvontuottajana esimerkiksi tietotyössä ja pal-

veluammateissa on tehty näkyväksi affektin käsitteen avulla (ks. Nikkola & Harni 2015; 

Mannevuo 2015). Toisaalta affektit voivat näkyä yhteiskunnallisessa ilmapiirissä, medi-

assa ja politiikassa vaikkapa maahanmuuttajiin liittyvässä keskustelussa tietynlaisia 

mielikuvia luotaessa (ks. Ahmed 2004b; Nikunen & Pantti 2018). Affektiivisuus on tapa 

hahmottaa todellisuutta ja tapahtumien sarjoja tunteiden siirtymisen kautta. Affektit liik-

kuvat eri suuntiin ja niiden tunnistaminen antaa valinnan ja vastarinnan mahdollisuuk-

sia. Tästä syystä tasa-arvotyön tarkastelu affektien näkökulmasta voi auttaa avaamaan 

tarkastelun kohteita laajemmalle historiaan ja eri paikkoihin, ymmärtämään ja jäsentä-

mään tasa-arvotyön ristiriitaisia ja monimutkaisia ilmentymiä, muotoja ja jopa sotkui-

suutta. Affektiivinen lähestymistapa voi antaa mahdollisuuksia avoimempaan ja jopa 

toiveikkaampaan tasa-arvokeskusteluun.  

 

Tutkimukseni asettuu yliopiston viitekehykseen. Helsingin yliopistolle on tehty vuosille 

2017–2018 tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, joka sisältää henkilöstöpoliittisia 

ja toiminnallisia tavoitteita tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Tavoitteena 

suunnitelmassa on paitsi pitää yllä pysyviä arjen toimintamalleja, myös tunnistaa ja 

poistaa käytäntöjä ja rakenteita, jotka tuottavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta. Suunnitel-

ma koskee sekä Helsingin yliopiston henkilöstöä, että opiskelijoita. Suunnitelman pai-
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nopistealueiksi on valittu ”johtamistyön edistäminen”, ”hyvinvointityön edistäminen” ja 

”monikulttuurisuustietoisuuden edistäminen”.  (HYTAY 2017.)  

 

Osallistun tutkimuksessani keskusteluun affektiivisen ja diskursiivisen suhteesta. Affekti 

määritellään yksinkertaisimmillaan tunteeksi, mutta on vaikea löytää sille määritelmää, 

jonka kaikki tutkijat allekirjoittaisivat. Affektiivisuuteen on monenlaisia tulokulmia; osa 

tutkijoista tekee eron tunteen ja affektin välille, ja osa esimerkiksi näkee affektin ei-

materiaalisena. Tässä tutkimuksessa affektiivisuus asettuu diskursiivisuuden rinnalle 

tai sisältyy siihen, eikä asetu vastakkaiseksi tai etusijalle diskursiivisuuteen nähden. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että affektiivisuus saa voimansa diskurssissa, ja vuo-

rovaikutuksessa välittyvillä affekteilla on materiaalisia seurauksia.  

 

Aloitin graduprosessin havainnoimalla työskentelyä tiedekunnan työryhmän palavereis-

sa ja opiskelijoiden työryhmissä. Lisäksi tein kolme asiantuntijahaastattelua. Yhteensä 

havainnoin työskentelyä noin vuoden ajan. Osallistuin itsekin työskentelyyn tiedekun-

nan opiskelijana, työntekijänä ja gradun tekijänä, ja havainnoin tasa-arvosta ja siihen 

liittyvistä ilmiöistä, kuten rasismista ja omien etuoikeuksien tunnistamisesta, käytävää 

keskustelua. Tutkijana olin melko aktiivinen ja osallistuin työskentelyyn eri ryhmissä 

kuljeskelevaan metodologiaan nojaten. Aineistona tutkimuksessani olen käyttänyt ih-

misten kanssa käytyjä virallisia ja epävirallisia keskusteluja, kuten haastatteluja, työ-

ryhmien tapaamisia ja kahvipöytäkeskusteluja.  

 

Tutkimus paikantuu feministiseen jälkistrukturalistiseen tutkimusperinteeseen. Tuotta-

essani aineistoa olen hyödyntänyt ajatuksia feministisestä nomadisesta etnografiasta. 

Tutkimustehtävänä oli selvittää, miten tasa-arvotyön totunnaisuuksien kautta erilaiset 

affektit kietoutuvat tasa-arvotyön tekemisen tapoihin. Tutkin tätä tarkastelemalla af-

fektiivisia tiivistymiä, joita yliopiston tasa-arvotyöskentelyssä on paikannettavissa.  

 

Aloitan tutkimuksen taustoittamalla tasa-arvotyöskentelyä yliopiston kontekstissa, jonka 

jälkeen esittelen tutkimustani ohjannutta feminististä jälkistrukturalistista käsitystä tie-

dosta ja tietämisestä. Seuraavaksi siirrän katseeni affektiivisuuteen, joka on varsinai-

nen tutkimuksen analyyttinen väline. En ole kiinnostunut ainoastaan voimakkaista tun-

teista, vaan myös huomaamattomista arkipäiväisistä affektiivisista käytännöstä ja nii-

den ilmentymistä. Feministiseen jälkistrukturalistiseen tutkimusperinteeseen liittyy tii-

viisti mahdollisuus tehdä ja nähdä toisin, ja pyrinkin tuomaan oman ajatteluni ristiriitoja, 

työskentelyn äärellä liikkumista ja sen rosoisuutta sekä epävarmuuksia mahdollisim-

man hyvin esiin.   
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2 Tasa-arvo, yliopisto ja tiedon rakentuminen 

 

Tässä luvussa esittelen tasa-arvon käsitteen ja kerron, miksi olen päätynyt käyttämään 

sitä yhdenvertaisuus-käsitteen sijaan. Lisäksi kerron yliopistolla tehtävästä tasa-

arvotyöskentelystä, sen haasteista ja keskeisistä kysymyksistä. Tutkimus rakentuu jäl-

kistrukturalistisen feministisen tiedon käsitteen ympärille, joten olen esitellyt luvussa 2.3 

muutamia tietoon ja tiedon rakentumisen tapoihin sekä tasa-arvotyöhön liittyviä jäl-

kistrukturalistisia feministisiä tutkimuksia.   

 

2.1 Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 

 

Tasa-arvolla on tarkoitettu tasa-arvopolitiikassa yhdenvertaisuutta lain edessä, erilaisia 

toimia sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi ja yhteiskunnan sukupuolittuneiden pro-

sessien muuttamista. Tyypillisesti tasa-arvo on jaettu muodolliseen (mahdollisuuksien) 

ja tosiasialliseen (lopputuloksen) tasa-arvoon (Saari 2012, s. 177–180). Muodollista ta-

sa-arvoa edustaa esimerkiksi kaikille yhtäläiset mahdollisuudet kouluttautumiseen, kun 

tosiasiallinen tasa-arvo taas voi tarkoittaa esimerkiksi palkkatasa-arvoa. Yhdenvertai-

suuden käsite on Suomessa eroteltu tasa-arvon käsitteestä lainsäädännön tasolla. Yh-

denvertaisuuspolitiikassa yhdenvertaisuudella tarkoitetaan ihmisten samanarvoisuutta 

henkilöön liittyvistä erilaisista tekijöistä huolimatta. Näitä tekijöitä voivat olla esimerkiksi 

sukupuoli, ikä, etninen tai kansallinen alkuperä, vamma, seksuaalinen suuntautuminen 

tai muu henkilöön liittyvä syy. (Oikeusministeriö 2019.)  

 

Feministisessä politiikan tutkimuksessa tasa-arvosta käytävä keskustelu voidaan tulkita 

yhteiskunnallista todellisuutta tuottavana puheena. Tyypillisiä kysymyksiä ovat: Mitä ja 

ketä tasa-arvo koskee? Ketä keskustelu tai valittu tasa-arvon määritelmä sulkee ulos? 

Kenen tehtävä on edistää tasa-arvoa? (Kantola ym. 2012, s. 9.) Tasa-arvopolitiikka 

tähtää sekä muodollisen että tosiasiallisen tasa-arvon toteutumiseen. Tasa-arvo-

oikeuteen ja -politiikkaan kuuluu olennaisesti pyrkimys muuttaa olosuhteita. Tällöin ta-

sa-arvo nähdään ihmisoikeutena, syrjimättömyytenä, joka kuuluu kaikille yksilön omi-

naisuuksiin tai muihin syihin katsomatta. (Kantola, Nousiainen & Saari 2012, s. 10.)  

 

Tasa-arvo ymmärrettiin sen ensimmäisessä käyttötarkoituksessa vain sukupuolten vä-

lisenä tasa-arvona. Käsitteen syntyessä samanlaisuus (miehisyys) oli tavoiteltavaa ja 

erilaisuus (naiseus) jotain, mistä yritettiin pyrkiä eroon. Kytkös miehisyyteen käsitteen 

sisältämänä normina osoitettiin myöhemmin, jonka jälkeen tasa-arvon käsite laajeni 



 

4 
 

koskemaan monia erilaisuuksia. Erilaiset painotukset ja tavat käsitteellistää tasa-arvoa 

elävät edelleen keskustelussa. Viime vuosina intersektionaalisuus on nostettu kes-

keiseksi tavaksi mieltää tasa-arvokamppailut risteävien erontekojen kautta (Holli 2012, 

s. 85–88). Intersektionaalisuudella tarkoitetaan samanaikaisesti vaikuttavia monia eri-

laisia erontekoja; esimerkiksi sukupuoli linkittyy muihin eroihin ja eroja tulisi analysoida 

suhteessa toisiinsa (Lahelma & Tainio 2019, s. 73).  

 

Yhdenvertaisuus-käsitettä on tarjottu tasa-arvon käsitteen tilalle; yhdenvertaisuus-

käsitettä käytetään joissain yhteyksissä esimerkiksi kaikki eronteot sisältävänä kattokä-

sitteenä. Yhdenvertaisuus voidaan tietynlaisen tulkinnan mukaan nähdä neutraalimpa-

na; oikeus on oikeudenmukainen neutraaliutensa vuoksi. (Pylkkänen 2012, s. 60.) Yh-

denvertaisuus voi vaikuttaa sukupuoleen viittaavaa tasa-arvoa monipuolisemmalta kä-

sitteeltä sisältäessään monia erontekoja ja erilaisuuksia, mutta voi toisaalta olla sisällöl-

tään kapeampi esimerkiksi määriteltynä ainoastaan syrjinnän kitkemiseksi. (Holli 2012, 

s. 95.) Joissain yhteyksissä saattaa vaikuttaa siltä, että yhdenvertaisuutta pystytään 

edistämään, mutta tasa-arvoa ei. Laajemmassa mittakaavassa tähän voivat olla syynä 

esimerkiksi EU:n rajalliset toimivaltuudet ja ideologiset valinnat. (ks. lisää Kantola & 

Nousiainen 2012.)  

 

Hollin (1995, s. 15–16) mukaan tasa-arvo on käytännön tutkimuksen kannalta kestävin 

käsite, sillä se asettuu ontologisesti samanlaisuuden ja erilaisuuden välimaastoon. Erot 

ja samanlaisuus ovat samanaikaisesti läsnä. Käytän tässä tutkimuksessa käsitettä ta-

sa-arvo, sen kattaessa kaikki eronteot, erot ja samanlaisuudet sekä intersektionaalisen 

näkökulman, joka käsittää tasa-arvokamppailut risteävien erontekojen kautta. Tämän 

määritelmän mukaan tasa-arvon käsite on riittävä tutkimukseni kannalta, joten olen jät-

tänyt yhdenvertaisuus-käsitteen sanaparista pois.  

 

Kristiina Brunila (2010, s. 109–110) näkee yliopistoja koskevassa tasa-arvopolitiikassa 

ongelmallisena erojen hierarkkisen järjestymisen. Poliittista päätöksentekoa ohjaa aja-

tus siitä, että tietyt eronteot ovat muita helpompia käsitellä. Silloin kun puhutaan suku-

puolesta, puhe on usein heteronormatiivista ja naisen ja miehen välistä, ja olettaa nai-

sen ja miehen ominaisuuksia.  Brunilan mukaan sukupuolesta käyty keskustelu voi yli-

opistoja koskevassa tasa-arvopolitiikassa kaventua heteronormatiiviseksi, tai sitä käy-

dään vain vähän muiden erontekojen ajaessa sukupuolikeskustelun ohi.  

 

Eräs hyödyllinen termi, jota koulutukseen liittyvässä tasa-arvotutkimuksessa käytetään, 

on Lahelman ja Tainion (2019, s. 72–73) käyttämä käsite sukupuolitietoisuus. Suku-
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puolitietoisuus tarkoittaa sitä, että otetaan huomioon sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät, 

epätasa-arvo ja “toiseus”, jotka ovat sisäänrakennettuna koulutusjärjestelmässä. Olen-

naista on myös muutoksen mahdollisuus. Sukupuolitietoisuuden käsite sisältää ajatuk-

sen siitä, että sukupuoli on kiinnittynyt muihin eroihin: etnisyys, ikä, seksuaalisuus, ter-

veys, paikalliset ja kulttuuriset mahdollisuudet ja erot (Lahelma & Hynninen 2012). Näin 

ollen sukupuolitietoisuuden käsite on intersektionaalinen. Koulutuksen kontekstissa 

tämä tarkoittaa sitä, että oppilaat eivät edusta vain sukupuoltaan, vaan sukupuolta täy-

tyy analysoida osana muita erontekoja. Kouluissa sukupuolitietoinen lähestymistapa on 

edellytys sukupuolen huomioon ottavalle pedagogiikalle ja käytännöille.  

 

Tasa-arvon ympärillä käydyt keskustelut ovat lähes poikkeuksetta poliittisia. Tasa-

arvon käsitettä voidaan “venyttää”, “kutistaa” tai “taivuttaa” erilaisiin strategisiin ja poliit-

tisiin tarkoituksiin. Tasa-arvon käsitteen rajat ovat liikkuvat ja rajanvetoja tehdään tilan-

teesta riippuen, eikä käsite ole yksiselitteinen. (Kantola ym. 2012, s. 9.) Tasa-arvon 

puolesta tehtävää työtä voivat hidastaa erilaiset käsitykset siitä, mitä tasa-arvolla tar-

koitetaan. Tasa-arvosta saatetaan puhua “meidän kaikkien yhteisenä asiana”, tai sa-

noa että “meillähän on jo tasa-arvo”. (Saari 2012, s. 175–176, Holli 2012, s. 92; Holli 

ym. 2005.) Tällöin saattaa jäädä ilmaan se, kenen vastuulla on konkreettisesti viedä 

asioita eteenpäin ja edistää tasa-arvoa niissä käytännöllisissä kohdissa, joissa se ei ole 

vielä toteutunut. Retoriikan ja toteutuneiden käytäntöjen välistä eroa on tutkittu paljon 

pohjoismaisissa feministisissä tutkimuksissa (Holli ym. 2005). 

  

2.2 Yliopistolla tehtävä tasa-arvotyö 

 

Suomessa tasa-arvoa on edistetty aktiivisesti koulutuksessa ja yliopistoissa erilaisten 

hankkeiden ja projektien avulla. Yliopistoissa tasa-arvotyöskentelyä toteutetaan pää-

osin opetuksen, koulutuksen, ohjaamisen, kehittämisen ja tutkimuksen avulla. (Brunila 

& Ylöstalo 2015.) Tasa-arvon edistämiseksi työtä on tehty tutkijoiden, valtion ja työnan-

tajien yhteistyössä. Mukana työskentelyssä on lisäksi ollut opiskelijoita ja opettajia. 

(Brunila & Ylöstalo 2015; Lahelma 2011; Brunila ym. 2005.) Tyypillisin tasa-arvotyön 

muoto on viime vuosikymmeninä ollut julkisrahoitteiset projektit (Brunila & Ylöstalo 

2015; Huhta ym. 2005).  

 

Tasa-arvoprojekteja on kohdistettu paitsi kouluihin ja opetukseen, myös työelämään, 

turvallisuuteen ja terveyteen. Aiheina ovat olleet monikulttuurisuus, naisten ja miesten 

koulutus- ja työurat, työ- ja perhe-elämän yhdistäminen sekä teknologia. (Brunila 
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2010.) Opettajankoulutuksessa sukupuolten tasa-arvon tilannetta on kehitetty tutki-

muksen ja koulutuksen keinoin 1980-luvulta lähtien. Aiemman tutkimuksen mukaan 

kehitys on ollut hidasta ja tutkimusperustaisia suosituksia on otettu käyttöön vuosien 

varrella kohtalaisen vähän. Suurimmat ongelmat ovat edelleen koulutus- ja työurien 

sukupuolittuneisuus ja heikko sukupuolitietoisuus. (Lahelma & Tainio 2019, s. 70–72; 

Vidén & Naskali 2010.)  

 

Tasa-arvopolitiikkaa pidetään korkeakoulu- ja tiedepolitiikasta erillisenä maailmana. 

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikkaa koskevissa dokumenteissa ei ole Brunilan (2009, s. 3; 

myös Brunila & Ylöstalo 2015) mukaan riittävällä tavalla huomioitu hallitusohjelmien ja 

hallituksen tasa-arvo-ohjelmien tasa-arvoon liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä. Tämän 

lisäksi on vain vähän konkreettisia toimenpiteitä, jotka mahdollistavat tasa-arvon integ-

roitumisen tiedettä ja koulutusta koskevaan toimintaan. Yliopistoissa ja opettajankoulu-

tuksessa on tehty aktiivista tasa-arvotyötä vuosikymmenien ajan, mutta työn tulos ei 

edelleenkään näy riittävällä tavalla. Brunila (2010, s. 69) ehdottaakin, että sukupuolinä-

kökulma valtavirtaistettaisiin korkeakoulu- ja tiedepoliittisiin tavoitteisiin ja toimenpitei-

siin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tasa-arvosuunnittelua tuettaisiin ja suku-

puolten tasa-arvoon liittyvää koulutusta integroitaisiin korkeakoulujen henkilöstön kou-

lutukseen.  

 

Tasa-arvotyön projektitapaistuminen (Brunila 2009) on omalta osaltaan saattanut jar-

ruttaa tasa-arvon edistymistä yliopistokontekstissa. Brunilan kehittämällä projektitapais-

tumisen käsitteellä tarkoitetaan tasa-arvotyön ohjaamista julkisrahoitteisten projektien 

alaisuuteen, jolloin pitkän aikavälin tavoitteita ja vaikutuksia on vaikeaa asettaa ja seu-

rata. Projektimuotoisuus ohjaa myös teknistämään tasa-arvon käsitettä ja työskentelyn 

tuloksia mitattavaan muotoon. Projektitapaistuminen on vallan muotona pakottava, 

mutta “tapaistuminen” antaa liikkumavaraa ja neuvottelun mahdollisuuksia. (Brunila 

2009, s. 33.) Tasa-arvo -käsitteen teknistyminen ja tasa-arvon perustelu tehokkuudella 

ja tuottavuudella ohjaavat keskustelua sivuun varsinaisesta perustelusta, että kyse on 

ihmisoikeuksista. Kilpailutettu rahoitus ohjaa toimijoita ja johtaa tietynlaiseen retoriik-

kaan. (Kantola ym. 2012, s. 19.) Muutosvoimalle tehokkuuspuhe voi olla uhka tasa-

arvon kaventuessa työhyvinvoinnin mahdollistajaksi. Tasa-arvotyössä on lisäksi tyypil-

lisesti ollut toimeenpano-ongelmia ja haasteita, jotka syntyvät ns. väistämisvelvollisuu-

desta. (Saari 2012, s. 194, 196, 197.) Vaikka varsinaista väistämisvelvollisuutta ei ole-

kaan julistettu, tasa-arvon edelle ajaa syystä tai toisesta usein muita, tärkeämpinä ja 

kiireellisempinä pidettyjä asioita. Jos tasa-arvo nähdään vapaaehtoisena, jo saavutet-

tuna tai muita asioita vähemmän tärkeänä, on uhkana, ettei sille varata riittävästi aikaa 
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ja resursseja. Yliopistoihin kohdistuu taloudellisia paineita ja opettajankoulutukseen 

ajankäytön paineita. Paineiden keskellä tasa-arvoon liittyvät asiat siirretään ensim-

mäiseksi sivuun (Lahelma & Tainio 2019, s. 80).  

 

Aiemman tutkimuksen mukaan tasa-arvoa on tyypillisesti helpompaa edistää “kaukaa” 

ja muiden toiminnassa kuin omissa käytännöissä. Esimerkiksi tasa-arvosuunnitelmaa 

tai toimintaohjeita saattaa olla helpompaa tehdä jollekin muulle ryhmälle kuin suunnitte-

lupalaverissa istuville. (Kantola & Nousiainen 2012, s. 134.) Ulkopuolisten toimijoiden 

tarjoamaa apua ei kuitenkaan ole otettu vastaan erityisen innokkaasti (Lahelma & Tai-

nio 2019, s. 73). Joskus tasa-arvoa edistetään organisaatiossa vain, jotta saadaan rasti 

ruutuun sen osalta, että tasa-arvosuunnitelma tai muu tarvittava dokumentti on tehty 

(Kantola & Nousiainen 2012, s. 137; Lahelma 2011, s. 265). Lisäksi tasa-arvotyölle on 

muista työskentelyalueista poiketen tyypillistä ongelmien henkilöityminen ja yksilöitymi-

nen, vaikka ongelmien taustalla on usein käytäntöjä (Ikävalko 2016, s. 78). Puheen siir-

täminen käytäntöihin ja rakenteisiin voi toisaalta joskus olla tekniikka, jolla keskustelua 

siirretään pois ongelman polttavasta ytimestä (Jurva 2017, s. 48–49). Nämä tasa-

arvotyölle tyypilliset haasteet saattavat osaltaan vaikuttaa myös yliopistokontekstissa 

tehtävään tasa-arvotyöhön.  

 

2.3 Jälkistrukturalistinen feministinen tieto  

 

Käsitteiden käyttö herättää tasa-arvotyöskentelyssä paljon keskustelua, ja käsitteitä 

voidaan käyttää myös vallan välineenä. Käsitteillä ei pelkästään heijasteta, vaan voi-

daan myös tuottaa todellisuutta. Siten valittujen käsitteiden käyttöön sisältyy vastarin-

nan mahdollisuus. Carol Bacchi (1999) on käsitteellistänyt tutkimuksen ja tiedon valta-

asetelmaa kysymällä, “What is the problem represented to be?” Bacchi ja Eveline 

(2010, s. 111) esittävät, että tasa-arvotyöskentelylle asetetut velvoitteet ja säädökset 

ovat muotoilleet alkuperäisenä esitettyä ongelmaa. Ongelmat eivät ole “tuolla jossain” 

yhteiskunnassa odottamassa ratkaisua, vaan ongelmia tuotetaan haluttujen ratkaisujen 

perusteella niin, että seuraukset ovat materiaalisia. Bacchi (1999) kohdistaa katseen 

siihen, mitä ongelmia esitetään ja mitä toimia niillä perustellaan. Bacchille tutkimus on 

aina poliittista; suhde tutkijan, tutkittavien, tiedon ja vallan välillä on keskeinen. Poliitti-

suuden tiedostaminen johtaa kysymyksiin paitsi kuhunkin tilanteeseen relevantin tiedon 

ominaisuuksista myös siitä, kuka saa puhua. Bacchi näkee tärkeänä sen, että tutki-

muksessa kiinnitetään huomiota vallan mekanismeihin, jotka liittyvät tasa-arvoa koske-

vien lakien ja ohjeistusten säätämiseen, erityisesti vähemmistöjen marginalisoinnin nä-
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kökulmasta. Jos naisille tarjotaan esimerkiksi koodaus- tai röyhkeyskoulutusta heidän 

asemansa parantamiseksi työelämässä, tullaan samalla määrittäneeksi naisten kompe-

tenssien puute alkuperäiseksi ongelmaksi (ks. esim. Bletsas & Beasley 2012, s. 21). 

Tämä taas johtaa siihen, että sukupuolten epätasaista jakautumista työelämässä käsi-

tellään yksilön vastuulla olevana asiana, vaikka todellisuudessa on kyse muistakin teki-

jöistä. Bacchin pyrkimyksenä on purkaa oletus siitä, että esitetyt ongelmat ovat neut-

raaleja, yhteiskunnassa kelluvia ja totuudesta jotain kertovia. Tärkeää olisi kiinnittää 

huomio siihen, mitä esitetyillä ongelmilla ja niihin tarjotuilla ratkaisuilla tullaan edistä-

neeksi.  

 

Ongelmien representaatiot eli se, miten ongelmia esitetään, muokkaavat todellisuutta: 

sitä mitä voidaan pitää ongelmallisena, mikä on hiljennettyä, ja kuinka ihmiset ajattele-

vat asioista ja paikastaan maailmassa. Ongelmien representaatiot ovat poliittisia inter-

ventioita, jotka muotoilevat ratkaistavia ongelmia. Tämän seurauksena esimerkiksi 

lainsäädännön velvoitteet eivät ainoastaan ratkaise sukupuolten tasa-arvon ongelmia, 

vaan luovat käsityksiä siitä, mitä ongelmia tasa-arvon esteenä ylipäätään on. Tärkeää 

on siis tarkastella sitä, millaisia merkityksiä sukupuolten tasa-arvolle tullaan ongelman 

määrittelyn kautta antaneeksi. (Bacchi & Eveline 2010, s. 112.) Tutkimus on poliittista, 

sillä tutkija tekee valintoja käyttämiensä käsitteiden ja esittämiensä ongelmien kautta. 

On tutkijan vastuulla tehdä näkyväksi tekemänsä valinnat ja tutkimuksen tarkoitus.  

 

Lähdin tutkimusprosessissani liikkeelle perehtymällä tiedon ja tietämisen käsitteisiin 

jälkistrukturalistisessa viitekehyksessä. Tietäminen ja tiedon rakentumisen tavat on yksi 

tapa käsitteellistää sitä, miten erilaisista taustoista ja lähtöoletuksista tasa-

arvotyöskentelyyn tullaan. Tasa-arvon suhdetta tietämiseen ja tiedon rakentumiseen on 

aiemmin tutkittu jonkin verran (ks. esim. Hakala 2002, 2007; Naskali 2001). Tutkimuk-

seni paikantuu feministiseen jälkistrukturalistiseen traditioon, jonka pyrkimyksenä ei ole 

totuuden löytäminen, vaan itsestään selvänä pidetyn horjuttaminen (Brunila & Ikävalko 

2012, s. 289). Feministinen jälkistrukturalistinen tutkimus käsitteellistää sitä, miten ero-

jen kategorioiden merkitykset rakentuvat ja miten toimijat asettuvat kategorioihin (Da-

vies 1993, s. 13). Jälkistrukturalistiset kirjoitukset tiedosta ja tietämisestä saivat minut 

kiinnostumaan epävarmuuden, epäröinnin ja yllätyksellisyyden mahdollisuuksista yli-

opistolla toteutuvassa tasa-arvotyöskentelyssä. Tässä luvussa määrittelen feministisen 

tiedon rakentumisen tapoja, ja esittelen tutkimustani viitoittaneita jälkistrukturalistisia 

tutkimuksia, joissa käsitellään tasa-arvon ja tietämisen suhdetta.  
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Feminismi on kattokäsite, joka pitää sisällään monia erilaisia poliittisia positioita ja tie-

don tuottamisen osittain ristiriitaisiakin tapoja. Yhteistä feministisille tutkimuksille on sen 

oletuksen kyseenalaistaminen, että on olemassa luonnollistettuja “totuuksia”. Tiedon ja 

vallan suhdetta, tietämisen mahdollisuuksia ja erilaisia muutoksen strategioita käsitteel-

listetään kaikessa feminismissä, jotta voidaan osoittaa tiedon ja vallan välisiä suhteita 

ja purkaa epäsymmetrisiä hierarkioita. Feminististä tutkimusta ohjaa käsitys tiedosta 

sosiaalisissa ja kulttuurisissa suhteissa tuotettuna. Tieto on prosessi, tuote, resurssi ja 

hyödyke, minkä seurauksena saatavilla olevaa tietoa arvioidessa on tärkeää tietää, mi-

ten se on tuotettu. Tutkija ei tee valintoja tyhjiössä tai satunnaisesti, vaan tutkimukseen 

liittyviä valintoja ohjaavat tietyt määrittävät tekijät. (Liljeström 2004, s. 9–10, 21.)  

 

Hallitsevat olettamukset tiedon tuottamisesta, vastaanottamisesta ja arvioinnista pitävät 

sisällään valtaa, jota feministisessä tutkimuksessa pyritään kyseenalaistamaan luomal-

la aiemmin tuntemattomia diskursiivisia tiloja ja uudenlaista tapaa järjestää tietoa. Fe-

ministiseen tutkimukseen kuuluu oleellisena osana tieteenalarajojen haastaminen ja 

kiistäminen, jolloin tieteenalojen ote tiedon tuottamisesta ja vastaanottamisesta asete-

taan kyseenalaiseksi. Feministiseen tutkimukseen on sisäänrakennettu omien tutki-

muksellisten lähtökohtien ja ehtojen kriittinen pohdinta, jonka tarkoituksena on purkaa 

valtaa ja hierarkioita, ja sen kautta asettaa kriittiseen tarkasteluun valtaa ja hierarkioita 

säänteleviä normeja. Tiedon tuottamisen prosessi on asetettu uudelleentarkastelun al-

le, mistä on seurannut tutkijan ja tutkimuskohteen suhteen tarkastelua uudella tavalla. 

Uudelleenmäärittelyn kohteena ovat olleet tietämisen mahdollisuudet; mitä ja miten 

voidaan tietää, sekä tiedon tuottamisen kohteet ja tavat. (Liljeström 2004, s. 11–13.)  

 

Keskeistä feministisessä tutkimuksessa on tiedon paikantuneisuus. Tarkoituksena on 

tulla mahdollisimman tietoiseksi siitä, mihin teoreettisiin traditioihin ja kirjoittamisen tyy-

leihin tutkija paikantuu. Näitä positioitumisia ja käsitteellisiä esiymmärryksiä voidaan 

tiedostamisen kautta pyrkiä muuttamaan. Tunnistettaessa hallitsevia diskursseja, jotka 

ovat tutkijalle vahvoja ja luontevia lähestymistapoja, avautuu mahdollisuus omaksua, 

muuttaa ja toisaalta myös vastustaa näitä diskursseja. Vastakohtapareja ja niiden väli-

siä raja-aitoja voidaan purkaa ja määritellä uudelleen. Raja-aitojen purkamisesta seu-

raa tieteenalojen välistä käsitteiden ja metodien luovaa lainaamista. Taustalla on pyr-

kimys rakentaa liikkumavaraa akateemisiin käytäntöihin. (Liljeström 2004, s. 15–16.)  

 

Hyväksyäkseen oman paikantuneisuutensa ja tiedon subjektiivisen luonteen, tutkijan 

on oltava tietoinen löydetyille tuloksille antamistaan selityksistä, käsitteille annetuista 

merkityksistä, omaksutuista kategorioista ja niiden seurauksista (Bacchi & Eveline 
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2010, s. 113). Feministinen tutkimus on kehitellyt erilaisia kirjoittamisen tapoja, joilla py-

ritään tekemään “löytöretkiä” näkymättömän ja epämääräisen näkyväksi tekemiseksi. 

Lähtökohtana on usein subjektiivinen ja omakohtainen, “jotta ei jämähdettäisi itseen”. 

(Hirsiaho ym. 2011, s. 8.) 

 

Hirsiahon ym. (2011, s. 8, 14) mukaan arkea pidetään tavallisena ja harmittomana, 

mutta arjen harmaudessa piilee myös julmuutta. Arkiset itsestäänselvyydet eivät ole 

luonnollisia vakioita, vaan yhteiskunnallisen ajan ja tilan muokkaamia. Ihmisten muo-

dostamassa yhteiskunnassa on tyypillistä halu olla tolkullinen ja ymmärrettävä, ja 

useimmat pyrkivät tätä ymmärrettävyyttä kohti. Nämä pyrkimykset kuitenkin muuttuvat 

kapeaa totuutta toistaessaan julmaksi arjeksi. Julmaa arkea voidaan teoretisoida lo-

giikkana, joka yksilöllistää ongelmat, levittää etuoikeutta olla tietämättä ja nostaa esiin 

näennäisen vapaan yksilön. Arkinen on siis valtasuhteiden ja -kamppailujen temmel-

lyskenttä, ja muuttuu helposti tiedostamattomaksi etuoikeudeksi.  

 

Se, mikä vaikuttaa itsestään selvältä eikä herätä mitään keskustelua, on kaikkein ideo-

logisinta (Barthes 1994/1957). Aukottomuuden ja varmuuden vaikutelma on Hakalan 

(2007, s. 12–15, 23) mukaan illuusiota. Eri tavalla tietämiselle tulisi jättää tilaa olemalla 

varmasti epävarmoja (ks. Guttorm 2014, s. 15; Lather 2003, s. 261). Tutkimuksen ajat-

teleminen toisin on seurausta modernin, humanistisen tiedon subjektin hajoamisesta, ja 

vakaan subjektin purkautuessa kyseenalaistuu myös moni muu tieteessä ja tutkimuk-

sessa totuutena pidetty seikka. Feministinen jälkistrukturalistinen tutkimus tarjoaa pai-

kantuneen tiedon näkökulmaa vastaamaan totuuden tuottamiseen liittyviin kysymyksiin 

(Visweswaran 1994, s. 9). Refleksiivisyyden tehtävä ei ole tehdä tuntematonta tutuksi, 

vaan se nähdään kriittisenä käytäntönä, joka auttaa jättämään tuntemattoman tunte-

mattomaksi kaikessa epävarmuudessaan ja hankaluudessaan (Lather 2009; Pillow 

2003; Visweswaran 1994). Jälkistrukturalismin tarkoitus ei ole paljastaa kätkettyä to-

tuutta, vaan horjuttaa liian vakaana pidettyä totuutta. Kyse on paon viivojen vetämises-

tä, uusien todellisuuksien luomisesta. (Ikävalko & Kurki 2014, s. 226–227; Davies 

2004, s. 7.)   
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3 Affektiivisuus tutkimuksen työkaluna 

 

Kiinnostuin affektiivisuudesta työskennellessäni yliopistolla tutkimusavustajana tasa-

arvo- ja yhdenvertaisuushankkeessa, jossa kohtasin tiettyjä työskentelyyn liittyviä 

säännönmukaisuuksia ja erityispiirteitä. Tasa-arvotyöskentelyä tuntuivat ohjaavan tietyt 

säännönmukaisuudet, joiden jäljille pääsin kiinnittämällä huomioni affektiivisiin käytän-

töihin. Huomasin, ettei tämän tyyppistä tutkimusta ole vielä tasa-arvotyön parissa tehty, 

ja halusin selvittää affektiivisuuden tarjoamia mahdollisuuksia tasa-arvotyön tutkimuk-

seen. Tässä luvussa esittelen affektiivisuudesta käytävää tieteellistä keskustelua ja 

kiinnityn omissa tulkinnossani kulttuurintutkija Sara Ahmedin ja sosiaalipsykologi Mar-

garet Wetherellin tapoihin käsitteellistää affektiivisuutta tutkimuksenteossa. Diskursiivi-

suutta en ole määritellyt tarkkarajaisesti, sillä Wetherellin (2012) affektiivisen käytännön 

käsite purkaa dikotomista ajattelua diskursiivisuuden ja affektiivisuuden suhteesta. 

 

3.1 Affektiivisuus ja diskursiivisuus 

 

Affektiivisuus on noussut keskusteluun ja tutkimuksen kohteeksi viime vuosikymmeninä 

erityisesti kulttuurintutkimuksessa ja feministisessä tutkimuksessa. Kulttuurisia käytän-

töjä on pyritty esimerkiksi mediatutkimuksessa tarkastelemaan affektien näkökulmasta, 

ja parhaimmillaan affekteihin liittyvä tutkimus on pystynyt huomioimaan paitsi ruumiilli-

sia tuntemuksia, myös yhteiskunnallisia rakenteita ja eri tavoin asemoitujen kehojen 

suhteita (ks. esim. Oikkonen 2017; Paasonen 2014; Nikunen & Pantti 2018). Toisin sa-

noen affektiivisuuden tarkastelun kautta on mahdollista kiinnittää huomio sellaisiin 

seikkoihin, joita muutoin on hankalaa tai jopa mahdotonta tavoittaa.  

 

Aiemman tutkimuksen perusteella diskurssit tuottavat ja toisaalta haastavat tasa-

arvoon liittyvää normatiivista olemisen ja tekemisen tapaa. Samanaikaisesti tasa-

arvotyö voi sekä ylläpitää että haastaa tasa-arvoon liittyvää tietoa ja totuuksia. Samalla 

toiminnan ehdot, kuten toimijoiden väliset suhteet ja instituutioiden toiminta, tulevat 

haastetuiksi. (Brunila 2009, s. 39.) Olen tutkimuksessani kiinnostunut siitä, miten tasa-

arvotyöskentelystä puhutaan, ja millaisia vaikutuksia puheella on. Tutkimukseni kannal-

ta ei ole mielekästä erotella diskursiivisuutta ja affektiivisuutta toisistaan. Affektiivinen 

käytäntö rakentuu affektiivisen ja diskursiivisen yhteiselle maaperälle. Diskursiiviset 

elementit, kuten tunteiden nimeäminen, ovat toisinaan keskiössä ja toisissa kohdin taas 
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häipyvät taustalle, joten niiden suhteen tarkkarajainen määrittely ei ole tämän tutkimuk-

sen kannalta kiinnostavaa. (Wetherell 2012, s. 52–53.)  

 

Margaret Wetherell (2012, s. 10–11) selittää affektiivisuuden suosiota eri tieteenaloilla 

sillä, että monien tutkijoiden mukaan affektin avulla voidaan rakentaa toimiva kuva teki-

jästä, jonka avulla saadaan tarkasteluun mukaan tunteita ja aiemmin tiedostamattomia 

yhteyksiä tunteiden ja tapahtumien välillä. Affektiivisuutta voidaan samanaikaisesti tul-

kita somaattisena, neurologisena, subjektiivisena, historiallisena, sosiaalisena ja yksi-

tyisenä ilmiönä, mikä taas antaa sille teoreettisia ja käytännöllisiä haasteita. Affektiivi-

sen lähestymistavan voidaan tulkita vastustavan dikotomioita, vastakkainasetteluita ja 

totuttuja ajattelutapoja, minkä vuoksi ei ole mielekästä asettaa affektiivisuutta ja diskur-

siivisuutta vastakkaisiksi tai toisensa poissulkeviksi lähestymistavoiksi.  

 

Sara Ahmed (2004a) käyttää sanaa tunne (emotion) sanan affekti sijaan. Affektin ka-

pea määritelmä ruumiiden välisestä kohtaamisesta, tai kehollisesta elementistä mielen 

vastakohtana, ei Ahmedin mukaan toimi. Tunteen ja affektin tarkkarajainen määrittely 

ei ole mielekästä. Tässä tutkimuksessa näen affektit suhteisina ja yhteisesti syntyvinä 

ja ruumiiden välillä siirtyvinä, sekä todellisuutta tuottavina. Affektit ovat sekä kehollisia 

ja subjektiivisia että kulttuurisesti ja sosiaalisesti jaettuja. Affektin käsitteen olen valin-

nut tähän tutkimukseen erottaakseni sen arkipuheen subjektiivisesta tunteesta, joka 

suomen kielessä käsitetään helposti yksilön pään sisäisenä ja henkilökohtaisena. Af-

fektin käsitettä käyttämällä johdattelen ajattelemaan jotakin yhteisesti koettua ja histori-

allista yksilöllisen sijaan.  

 

Wetherell (2012, s. 4, 7) käyttää teoretisoinnissaan käsitettä “affective practice”. Käsite 

voidaan ymmärtää affektiivisesti latautuneina sosiaalisina käytäntöinä tai ruumiillistu-

neena merkityksenannon prosessina. Tässä tutkimuksessa käytän käsitteestä suo-

menkielistä vastinetta affektiivinen käytäntö. Wetherellin käsite affektiivis-diskursiiviset 

silmukat (loops) on käsitteellisesti lähellä Ahmedin (2010) ajatusta kiertävästä (circula-

ting) ja kasautuvasta (accumulating) affektiivisuudesta. Arkipäiväistyneiden affektien 

kautta ihmisten jokapäiväinen elämä kiinnittyy kulttuurisiin merkityksiin ja jopa laajem-

min kansainväliseen poliittiseen ilmapiiriin. Arkipäiväisyys tekee affektiivisista käytän-

nöistä huomaamattomia, mikä taas saattaa vaikeuttaa niiden havaitsemista ja asetta-

mista tarkastelun kohteeksi. Huomaamattomuus voi myös tehdä affektista voimakkaan 

ilman, että voimakkaita tunteita esiintyy. “Käytäntö” on sekä substantiivi että verbi, ja 

Wetherellin (2012, s. 22–23) mukaan kuvaa affektiivisuutta paremmin kuin “kohtaami-

nen” tai “tapahtuma”, sillä se kuvaa jatkuvuutta suhteisuuden lisäksi.  
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Massumin (2005) ja Cloughin (2008, 2009) teoretisoinneissa affektin käsite on riisuttu 

sosiaalisesta ja tietoisesta. Tässä tulkintatavassa affektien ruumiillisuus ja tiedostama-

ton korostuu. Massumin ja Cloughin mukaan affektiivisuus on inhimillisyyden ylittävä 

voima. Wetherellin (2012, s. 56, 59) mukaan Massumi katkaisee affektin ja merkityk-

senannon välisen yhteyden tarpeettomasti. Kritisoidessaan diskursiivisuutta Massumi 

tulee määritelleeksi diskursiivisuuden ja affektiivisuuden kapeimmalla mahdollisella ta-

valla. Merkityksenanto on Wetherellin (2012, s. 131, 135, 138) mukaan valintojen ja ra-

kentamisen teko; emotionaalista, historiallista ja tiedostamatonta työskentelyä. Yksilö 

neuvottelee jatkuvasti tapoja, tunteita ja tilanteita sekä suhdettaan muihin. Käytäntöjen 

tarkastelu lähempää häivyttää yksilöä, mutta toisaalta affektiivisuus täysin ilman sub-

jektia ei ole mielekäs tarkastelun kohde. Wetherellin (2012, s. 19) mukaan diskursiivi-

suus ei ole jotakin romukoppaan heitettävää, heikkoa tai tylsää, vaan affekti saa voi-

mansa diskurssissa. Wethrell kritisoi affektiiviseen käänteeseen liittyviä puhetapoja, 

jotka korostavat diskursiivisen vanhanaikaisuutta ja pyrkivät erottautumaan uutuudel-

laan.  

 

Jako tiedostettuun (kielellinen) ja tiedostamattomaan (ruumiillinen) (esim. Massumi 

2005; Clough 2008, 2009) ei Wetherellin mukaan toimi. Affektiivinen merkityksenanto 

tapahtuu dialogissa, ja se on muodoltaan kommunikaatiota. Yksittäisten tapahtumien 

taustalle tarvitaan siis sosiaalisia, kulttuurisia ja materiaalisia infrastruktuureja. Affektin 

syntyyn ja liikkeeseen vaikuttaa olennaisesti myös sosiaalisesti hyväksyttävät muodot 

puhua, ja se, mitä jätetään sanomatta, on usein tärkeämpää. (Wetherell 2012, s. 84, 

87, 89, 92.) Olen valinnut käyttää ”ruumis”-käsitettä sanan keho sijaan, sillä sen käyttö 

on vakiintunut suomenkieliseen affektitutkimukseen kehoa monipuolisempana ja ajat-

tomampana käsitteenä (esim. ruumiillistunut, ruumiillinen).  

 

Sara Ahmed (2004a, s. 4–6, 13–14; 2010, s. 32–33) esittää, että affektiivisuus on vuo-

rovaikutusta kehojen, kuvien, tekstien, ajatusten, muistojen ja opittujen asioiden välillä. 

Nimetessään tunteen, tunteen tuntija ja sen kohde tulevat erotelluiksi ja sitä kautta 

määritellyiksi samalla kokonaisuuteen, jossa ne edustavat sosiokulttuurisia valtasuhtei-

ta. Affektin diskursiivinen ilmaisu ei ole Ahmedin mukaan irrallaan kielen perfomatiivi-

suudesta. Wetherellin (2012, s. 74–75, 142) mukaan sosiaalinen kantaa affektia, ja 

merkityksenannon prosessi on relationaalinen ja sosiaalinen tapahtuma. Wetherell ke-

hitteli työkaluksi affektiivisen käytännön käsitteen, jonka avulla affektien liikettä voidaan 

kuvata ilman affektin ja diskurssin tarkkarajaista määrittelyä. Käytäntö voi olla ennalta 
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määrätty ja annettu, ja toisaalta se voi olla myös jotain mitä voidaan luoda ja ylläpitää 

aktiivisesti.  

 

Ahmed (2004a, s. 25, 270–271) kirjoittaa tutkivansa tekstien tunteellisuutta. Haastatte-

luaineistokin on tekstiä; ihmisen puhetta joka on litteroitu tekstiksi, ja josta tutkija kirjoit-

taa toisen tekstin. Ahmed tekee eron oman tutkimuksensa ja sosiologisen, antropologi-

sen tai psykologisen tunteen tutkimuksen, välille siinä, että tuotetut tekstit ovat luonteel-

taan erilaisia. Ahmed ei pyydä haastateltaviaan kertomaan tuntemuksistaan, vaan ana-

lysoi litteroituja haastattelutekstejä jo olemassa olevina julkisina teksteinä. Tunne ei s i-

sälly tuotettuun materiaaliin, joka tekisi tunteesta jotain mitä voi omistaa. Tarkoitus on 

sen sijaan pohtia, mitä tekstimateriaalit tekevät ja kuinka ne tuottavat erilaisia vaikutuk-

sia tunteitse.  

 

3.2 Affektiivinen käytäntö  

 

Affektiivisuuteen kuuluu olennaisesti käytäntöjen kerrostuminen yksilöiden elämässä. 

Toistuessaan ja tiivistyessään affektit alkavat vaikuttaa yksilöiden elämään jähmettä-

mällä tiettyjä käytäntöjä kyseenalaistamattomiksi rakenteiksi, oletetuksi totuudeksi. Yk-

silöiden affektiivisten historioiden ja sosiaalisten historioiden yhteys on ilmiselvä, mutta 

tätä yhteyttä on vaikea tutkia. Usein tietyn rakennelman vaikutus tulee esiin vasta sen 

murtuessa. Toisaalta affektit ovat sisäänrakennettuna tekemiseen, ja valintoja ja niiden 

tuottamia seurauksia on vaikea tunnistaa ja eritellä. Riskinä on, että ääneen lausuttu 

teoria jähmettää affektin paikalleen siihen, millaisena siitä puhutaan, ja voi vaikuttaa tu-

levaisuuteen. (Wetherell 2012, s. 103–104.)  

 

Affektiivisuus on itsessään neutraali tekijä, mutta se voi saada aikaan monenlaisia asi-

oita. Affektiivisuus voi säilyttää, lisätä tai vähentää valtaa, vaikutusvaltaa ja sosiaalista 

arvoa, rakentaa rajoja, torjua “toisen”, tai pitää ihmisiä paikoillaan ahdistuksen tai pelon 

kautta. Wetherell (2012, s.114–116) kritisoi sosiologista näkemystä, jossa affekti tekee 

yksilöstä tahdottoman robotin. Joskus affekti toimii tällä tavalla, mutta tutkimuksen kan-

nalta voi olla hyödyllistä määritellä se moniulotteisempana tekijänä. Wetherellin mu-

kaan affektiivisuuteen kuuluu toisin tekemisen mahdollisuus.  

 

Thriftin (2008) ja Williamsin (2010) mukaan affektiivisuus desubjektivoi yksilöä tietyissä 

yhteyksissä, sillä se liikkuu subjektien läpi ja ohitse, ruumiiden välillä ja niiden sisällä. 

Wetherell (2012, s. 124–125, 129) on kiinnostunut myös subjektista, sillä subjektin häi-
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vyttäminen voi tuottaa epätäsmällistä ja tehotonta tutkimusta. Psykoanalyyttisessa af-

fektitutkimuksessa subjekti tuodaan mukaan kuvaan: affektiivinen maasto pakenee sa-

nallistamista. Yksilön affektiivinen performanssi on monimutkaisesti yhteydessä aiem-

piin affektiivisiin käytäntöihin ja historiaan. Ahmedin (2012, s. 35, 41) mukaan esimer-

kiksi oletettu tai eksplisiittinen ajatus yliopistosta valkoisena instituutiona sisältää tietyn-

laisen yhtenäisyyden oletuksen. Kun tämä koherenssi rikkoutuu ei-valkoisen henkilön 

kävellessä tilaan, saapuminen huomioidaan, ja huomioiminen paljastaa tilassa olleiden 

ääneen lausumattomista tai jopa tiedostamattomista oletuksista. Ahmed pohtii tekstis-

sään sitä mahdollisuutta, että valkoisuus on läpinäkyvää ja neutraalia vain niille, jotka 

eivät tunnista sitä ja sen merkitystä itselleen ja muille. Tämän tyyppisessä kohtaami-

sessa affektin käsitteen avulla voidaan tehdä näkyväksi sellaisia tekijöitä, jotka eivät 

ole pelkästään kohtaamisessa syntyviä ja yksilöiden pään sisäisiä. Henkilökohtaisten 

oppimishistorioiden lisäksi myös kollektiiviset muistot ja historia vaikuttavat kohtaami-

seen. Tilanteessa koetut epävarmuuden ja jännittyneisyyden affektit eivät synny kum-

mankaan osapuolen ruumiissa, tai esimerkiksi ainoastaan yksilöiden ruumiin ominai-

suuksien perusteella.  

 

Ahmed (2004a, s. 63–64, 115) on teoretisoinut affektien liikettä kirjoittamalla niiden 

kierrosta ja tahmaisuudesta. Affektit voivat syntyä ja välittyä kasvotusten tai ruumiista 

toiseen, ryhmiin tai väkijoukkoihin, tai ne voivat kehittyä jopa laajoiksi kulttuurillisiksi af-

fektiivisiksi käytännöiksi. Mitä enemmän affektit kiertävät, sitä tahmaisempia niistä tu-

lee. Mekanismit ovat osittain samoja sekä yksilön että yhteisöjen tasolla. Ahmed 

(2004a, s. 17–20) viittaa Descartesiin kuvaillessaan karhuesimerkin avulla sitä, että 

subjektissa ei synny tiettyjä affekteja kohdatun objektin ominaisuuksien vuoksi, vaan 

affektit perustuvat käsitykseen kohteen merkityksestä. Kohdatessaan karhun lapsi ei 

tee arviota siitä, onko karhu hyvä vai paha vaan siitä, onko se hyödyllinen vai haitalli-

nen. Arvio hyödyllisyydestä tai haitallisuudesta taas perustuu merkityksenannolle; sub-

jektin ja objektin kontaktille ja subjektin historian merkityksille. Affektit ovat relationaali-

sia ja saavat subjektin liikkumaan lähemmäs tai kauemmas objektista. Tässä tapauk-

sessa objekti eli karhu tulkitaan vaarallisena, ja sen kohtaaminen tuottaa karhusta omi-

naisuuksiltaan pelottavan, minkä vuoksi subjekti perääntyy. Tästä tapahtumasarjasta 

syntyy tulkinta pelottavuudesta karhun sisältämänä ominaisuutena ja pelosta lapsen 

ominaisuutena. Todellisuudessa pelottavuus ei ole karhun sisällä. Tämä käsitys va-

pauttaa epämiellyttävien affektien kokijan; lapsi ei ole pelon koti tai syntyperä, vaan 

pelko on ollut olemassa jo kauan ennen lasta. 
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Wetherell (2012, s. 151, 153, 155) ehdottaa, että aiemmat affektiiviset rutiinit valautuvat 

nykyhetken ja tulevaisuuden affektiivisuuteen. Affektiivinen merkityksenanto nykyhet-

kessä on sekoitus menneen yksilökokemuksia ja kulttuurisia merkityksiä yhdistettynä 

nykyhetken relationaaliseen ympäristöön. Tämän ajatuksen mukaan mennyt on tiedos-

tamaton varasto mahdollisia henkilökohtaisia assosiaatioita ja kehityskulkuja, jotka vä-

rittävät nykyhetken ja joiden avulla rakennetaan tulkintaa. Toisaalta menneisyyttä voi-

daan ajatella myös avoimena tarkastelulle ja sitä voidaan muuttaa nykyhetken valossa. 

Tästä näkökulmasta tarkasteltuna tiedostamaton ei ole henkilökohtainen vaan relatio-

naalinen, “yhteinen tiedostamaton”. Ehkäpä affektien siirtymistä on vaikea määrittää 

sen vuoksi, että siirtymät perustuvat esihistoriallisiin tapahtumiin – suhteisiin, joista 

meillä ei ole tietoa – tai esimerkiksi kulttuurisesti ongelmallisiin, vaiettuihin tapahtumiin.  

 

Ahmedin (2004a, s. 13–14, 64) mukaan affektin liikkuessa se tulee olemaan fyysistä 

elämää ja sosiaalisia objekteja. Affektit liikkuvat pinnalle ja materialisoivat toimintoja, 

tekstejä ja sosiaalisia suhteita. Toisin sanoen affektit ovat tuottavia. Esimerkiksi vihan 

kohde voi muuttua, jos kohdetta kohtaan osoitetaan rakkautta; kukaan ei ole lähtökoh-

taisesti vihattava. Tästä seuraa se, että affektilla ei ole kotia. Joskus affektit kuitenkin 

tarttuvat; esimerkiksi turvapaikanhakijan figuurista tulee tahmea pinta, johon pelko tun-

keutumisesta omalle reviirille tarttuu. Muut henkilöhistoriat pyyhkiytyvät pois keskuste-

lusta, kun turvapaikanhakijoista tuotetaan kuvaa tunkeilijana mediassa tai verkkokes-

kusteluissa.  

 

Arvontuotto ja merkityksenanto tapahtuvat Ahmedin (2004a, s. 63) mukaan, kun merk-

kien välinen liike muuttuu affektiivisuudeksi; mitä enemmän liikettä, sitä affektiivisem-

paa. Tässä yhteydessä arvolla ei tarkoiteta positiivista arvoa, vaan affektiivisuuden 

muuttumista painavammaksi sen kasautuessa ja kiertäessä. Arvontuotto on toisin sa-

noen kulttuurin tuottamista.  Wetherell (2012, s. 157–159) kritisoi Ahmedin näkemystä 

kasautumisesta; hänen mukaansa affektiivisuus ei aina kasvata tai lisää arvoa, ja kier-

tämisen ajatus häivyttää aktiivisen subjektin. Tässä tutkimuksessa tarkastelen ja nime-

än keskeisimpiä affektiivisia tiivistymiä, ja tiivistymien avulla analysoin affektien kietou-

tumista tasa-arvotyön tekemisen tapoihin.  
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4 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset  
 

Edellä esittelemäni käsitteet tasa-arvo, feministinen tieto ja affektiivinen käytäntö ohja-

sivat metodien ja tutkimuskysymysten valintaa. Tarkoitustani parhaiten vastaava meto-

dologia löytyi nomadisen etnografian ja kuljeskelun teoretisoinneista. Halusin lähteä 

selvittämään niitä mahdollisuuksia, joita affektiivisuus analyyttisena työkaluna voisi 

tuoda tasa-arvotyön tutkimukseen.  

 

Työskentelyäni ohjasivat seuraavat tutkimuskysymykset:  

 

1. Miten erilaiset affektit kietoutuvat yliopiston tasa-arvotyön tekemisen tapoihin?  

2. Mitä affektiivisia tiivistymiä tasa-arvotyöskentelyssä on paikannettavissa? 

 

Havainnoin tiedekunnassa erilaisia paikkoja, palavereja ja työryhmiä, joissa tasa-arvoa 

pyrittiin edistämään erilaisin tavoin. Ensin kiinnitin katseeni affektiivisiin tiivistymiin, eli 

lähdin liikkeelle toisesta tutkimuskysymyksestä havainnoimalla ja sen jälkeen haastat-

telemalla tiedekunnan työntekijöitä ja opiskelijoita. Haastattelujen ja havainnoinnin pe-

rusteella nimesin keskeisimmät affektiiviset tiivistymät, joiden avulla analysoin tasa-

arvotyöhön ja sen tekemisen tapoihin kietoutuneita affektiivisia käytäntöjä. Jatkoin ky-

symysten esittämistä paitsi aineistolleni, myös ympäröiville ihmisille tiedekunnassa ja 

sen ulkopuolella. Sain kysymyksiini vastauksia, joita esittelen seuraavissa luvuissa.  
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5 Tutkimuksen toteutus  

 

Keskeinen tutkimuksen tekoa ohjaava tekijä on ollut ajatus siitä, että haluan tehdä tut-

kimuksen tekemisen monimutkaisuutta näkyväksi, ja pyrkiä sitä kautta ajattelemaan 

toisin. Toisin ajatteleminen tarkoittaa tässä tapauksessa totunnaisuuksien kyseenalais-

tamista ja epävarmuuksien jättämistä näkyviin. Tässä minua ovat erityisesti ohjanneet 

kasvatustieteen tutkijoiden Elina Ikävalkon ja Tuuli Kurjen tekstit, joissa asetutaan jäl-

kistrukturalistiseen feministiseen nomadiseen ajattelutapaan. Kuljeskelu sekä fyysisesti 

että ajatusprosessin tasolla ohjaa tutkimusprosessia ja aineiston tuottamista. Valitsin 

kuljeskelun aineiston tuottamisen tavaksi sen vuoksi, että olin kiinnostunut sen keskei-

sistä ajatuksista; tiedon ja vallan suhteen tarkastelusta, ristiriitaisten ajatusten esiin 

tuomisesta ja totunnaisuuksien horjuttamisesta. Nämä ajatukset tuntuivat kääntävän 

virkistävällä tavalla tutkimuksen totunnaisuuksien kiviä ympäri kyseenalaistamalla sopi-

vasti kaikkea. Tässä luvussa esittelen feministisen nomadisen etnografian ajatuksia 

suhteessa tutkimukseeni, sekä kerron tarkemmin aineiston tuottamisesta.  

 

5.1 Tutkiva subjekti  

 

Taustalla feministisessä nomadisessa etnografiassa on ajatus siitä, että tieto ja valta 

kietoutuvat yhteen (Davies 2004, s. 6; Butler 1992). Jälkistrukturalistisesta näkökul-

masta feministisessä tutkimuksessa ei ole tarpeellista päästä kiinni esimerkiksi tyttöjen 

ja naisten subjektiivisiin kokemuksiin, vaan tarkastelu voi kohdistua siihen, millaisten 

valtasuhteiden tuloksena jokin kokemus tulee mahdolliseksi (Davies ym. 2001). Noma-

disen kritiikin mukaan metodi tulee tietyllä tapaa aina myöhässä; ihmisten kanssa pu-

huminen “tieteellistetään”, vaikka se on käytäntönä hyvin arkipäiväinen (Ikävalko 2016, 

s. 80–81). Tutkimusprosessin kuvaaminen “perinteisin termein” on vaikeaa, jos katego-

riat eivät toimi, eikä tutkimus etene suoraviivaisesti (Pillow 2003; Visweswaran 1994).  

 

Ajatus kuljeskelusta on peräisin espanjalaiskollektiivi Precarias a la derivalta (2009). 

Espanjalaiskollektiivin tutkimuksen ideana oli paikkojen, tilanteiden ja kokemusten ha-

janaisten verkkojen kutominen yhteen. Arkipäiväisestä tuli kuljeskelussa poliittisen tar-

kastelun kohde ja vastarinnan lähde, jonka tavoitteena ei ollut tavoittaa “aitoa koke-

musta” – mikä tuskin on edes mahdollista. Ideana oli tavoittaa samanaikaista lähenty-

mistä ja loitontumista, näkyväksi tekemistä ja vieraannuttamista, muutosta, joka tehtäi-

siin näkyväksi. (Precarias a la deriva 2009, s. 25, 27.)  
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Vaikka kuljeskeleva tutkimus lähti liikkeelle Espanjan kaduilta, kuljeskelun liike on en-

nen kaikkea sisäistä ajatustyön liikettä. Kuljeskelevan tutkijan on tärkeää pitää tutki-

muksessaan mukana sen verran pysyvyyttä ja jatkuvuutta, että liikkeen pystyy kestä-

mään. Kuljeskelussa pyritään eroon identiteetteihin ripustautumisesta, ja toisaalta 

muistetaan, että identiteettejä muodostuu aina väistämättä. (Ikävalko & Kurki 2014, s. 

228–229.)  

 

Kuljeskelevaan metodologiaan kuuluu monenlaisten aineistojen käyttäminen. Kuljeske-

lu jättää näkyviin tutkimuksen teossa eteen tulleita ristiriitaisiakin elementtejä. Nomadi-

seen tietämiseen kuuluu olennaisesti tutkivan subjektin muotoutuminen ja paikantumi-

nen erilaisten virallisten ja epävirallisten ihmissuhteiden välimaastossa; tutkija saattaa 

toimia esimerkiksi samanaikaisesti asiantuntijana, haastattelijana, työryhmän jäsenenä 

ja arvioijana. Nomadiselle tutkimukselle on tyypillistä monensuuntaisuus ja rihmasto-

maisuus. (Ikävalko 2016, s. 79–80; St. Pierre & Pillow 2002.)  

 

Aloitin graduprosessin suunnittelun työskennellessäni tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-

hankkeessa yliopistolla, ja pääsin työntekijänä, opiskelijana ja tutkimuksen tekijänä 

monenlaisiin tilaisuuksiin ja keskusteluihin. Osallistuin työskentelyyn opiskelijoiden työ-

ryhmissä, joissa aiempi kokemukseni opiskelijajärjestötoiminnasta osoittautui hyödyl-

liseksi. Lisäksi kokemukset aiemmasta työelämästä ja siellä kohtaamistani kysymyksis-

tä resonoivat tutkimustehtävän asettelun ja tutkimuskysymysten analysoinnin kanssa. 

Havainnoidessani tiedekunnan henkilökunnan työskentelyä huomasin sijoittavani itseni 

mieluummin taka-alalle havainnoimaan, ja muiden opiskelijoiden kanssa olin aktiivi-

sempi. Tutkijana tiedostin olevani ikään kuin osa aineistoani, kirjoittavani ja puhuvani 

niiden samojen käytäntöjen sisällä, joita tarkastelin. Samalla kun tein tiettyjä tulkintoja 

ja valintoja, tulin rajanneeksi ulkopuolelle toisia mahdollisia tulkintoja, ja tulin tuotta-

neeksi näiden valintojen kautta tietynlaista todellisuutta. Nimeämällä esimerkiksi koh-

taamisia tai tunnelmia affektiivisiksi tulin samalla tuottaneeksi affektiivisuutta. Tutkimus-

tani ohjaava mielenkiintoinen eettinen kysymys oli se, miten tutkijan tieto, tietäminen ja 

valta tulivat tunnistetuiksi havainnointitilanteissa. Varsinkin muiden opiskelijoiden kans-

sa raja tutkijan ja tutkittavien välillä tuntui olevan häilyvä. Muistutin tutkijapositiostani 

tapaamisten alussa ja kysyin opiskelijoilta vielä erikseen, jos halusin käyttää jotakin 

tiettyä havaintoa tutkimuksessani. Siitä huolimatta jäin pohtimaan tutkijan valtaa ja sen 

tunnistettavuutta suhteessa tehtyihin valintoihin ja rajauksiin.  

 

Deborah Britzman (2002, s. 27–28) on esitellyt etnografisen tutkimuksen kolme “myyt-

tistä” ominaisuutta ja problematisoinut näihin ominaisuuksiin pohjautuvaa metodologi-
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aa. Ensinnäkin etnografia on yhtä aikaa sekä prosessi että tämän prosessin tuote. 

Toiseksi etnografiaan kuuluu ajatus tarinoista, jotka sisältävät kaunokirjallisia element-

tejä; toisin sanoen annetaan lupaus miellyttävästä lukukokemuksesta. Kolmanneksi et-

nografia vie lukijan kokonaiseen “maailmaan” paljastaakseen kulttuurista tietoa tietystä 

paikasta ja ajasta, siten, kun se on sen asuttamien subjektien kautta eletty. Nämä omi-

naisuudet voivat olla tutkijalle vietteleviä niiden sisältämän vallan vuoksi. Tutkija tuottaa 

lukijalle totuutta “tutkimuskentällä olon” kokemuksen saamiseksi ja tutkittavan maail-

man ymmärtämiseksi. Tällöin kokemus saa jonkin suuren ja alkuperäisen aseman. Et-

nografia siis nojaa kirjoittajan ja lukijan rationaalisuuteen ja pysyvyyteen ja ristiriidatto-

maan subjektiin, joka sanoo mitä tarkoittaa ja tarkoittaa mitä sanoo.  

 

Etnografiassa on kyse erityisten totuuden versioiden luomisesta ja siitä, miten jotkut to-

tuudet tulevat luonnollistetuiksi tietona. Ei ole kyse siis jo olemassa olevien totuuksien 

vangitsemisesta. Esimerkiksi tasa-arvotyöhön osallistuvan ja sitä samalla tutkivan tutki-

jan oletetaan helposti olevan tutkimuksessaan kiinnostunut nimenomaan siitä, kuinka 

hyvin lainsäädännön velvoitteita vastaavan tasa-arvosuunnitelman tutkittava työryhmä 

onnistuu laatimaan, tai kuinka onnistuneesti suunnitelman tavoitteet saadaan pantua 

toimeen. (Ikävalko 2016, s. 82.)  

 

Feministisessä etnografiassa kuljeskelun metodologiasta on etsitty vastauksia tieteen 

totunnaisuuksien purkamiseen. Kuljeskeleva tutkija ei etsi aineistoa kentältä kerättä-

väksi, vaan kuljeskelee ja asustelee aineistossa. Toisin sanoen kyse on maailmassa 

olemisesta ja siellä toimimisesta. (Guttorm 2014; Ikävalko 2016, s. 83–84.) Nomadi-

seen ajattelutapaan nojaten kuljeskelin monenlaisissa palavereissa, tapaamisissa, 

suunnittelukokouksissa ja illanvietoissa, ja toisinaan positioni oli itsellenikin hieman 

epäselvä. Osallistuin tapaamisiin, joihin olisin aiemmin osallistunut esimerkiksi opiskeli-

jajärjestön edunvalvojana tai aiheesta kiinnostuneena opiskelijana, nyt tutkimuksen te-

kijänä. Pääsin myös sellaisiin paikkoihin ja tilaisuuksiin, joihin ei olisi tarjoutunut mah-

dollisuutta osallistua ilman tutkijan positiota.  

 

Kuljeskelu ei ole keveää, riippumatonta, huoletonta haahuilua, vaan siihen saattaa kuu-

lua vahvana osana paikantunut, poliittinen ja eettinen ote, jonka tarkoituksena ei ole si-

lottaa eroja ja ristiriitoja tai tehdä valtasuhteita näkymättömäksi. Kuljeskeluun ei kuulu 

ristiriitojen välttely. Epistemologian tehtävä on erojen erilaisuuden ymmärtäminen, kos-

ka kaikki erot eivät ole samalla viivalla tai toisiinsa verrattavia. (Ikävalko 2016, s. 95; 

Haraway 1991.) Huomasin havainnoidessani kiinnittäväni huomiota eri ihmisten ja 

ryhmittymien välisiin suhteisiin, ja joskus jopa jännitteisiin puhetapoihin tasa-
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arvoteemoja käsiteltäessä. En tyytynyt olemaan näkymätön havainnoija, vaan osallis-

tuin työskentelyyn ja hyödynsin kokonaiskuvaa, jonka olin tullut tuottaneeksi kuljeskel-

lessani eri puolilla tiedekuntaa.  

 

Feministisen jälkistrukturalistisen tutkimuksen yksi keskeinen näkökulma on tietämisen 

epävarmuus, yhteisesti jaetun kokemuksen ja vastavuoroisuuden problematisointi 

(Lather 2009, s. 23). Tästä huolimatta tieteellisten totunnaisuuksien vuoksi feministi-

senkin tutkijan on jossain määrin oltava tietävinään. Toisin sanoen tutkimuksesta täytyy 

usein raportoida vakuuttavaan ja säröttömään sävyyn, mutta huomio voidaan silti kiin-

nittää samanaikaisesti epäilyihin. Tutkijan paikalta esitetään väitteitä, tietoa ja tuloksia, 

joiden rinnalla olisi syytä tuoda näkyviin epäilyjä (Ikävalko 2016, s. 95). Tämä ajatus, 

johon törmäsin jo ensimmäisenä opiskeluvuotena, ohjasi kasvatustieteen opintojani ja 

myös tutkimusprosessiani alusta loppuun. Kyseenalaistin itseäni tutkijana ja tietäjänä 

prosessin eri vaiheissa, ja pysähdyin aina välillä tarkistamaan, onko epävarmuudelle ja 

vaihtoehtoisille poluille annettu riittävästi huomiota. Huomasin kiinnittyväni monin pai-

koin tieteellisiin totunnaisuuksiin, osittain sen vuoksi, että teen tutkimusta ensimmäistä 

kertaa, osittain juuri epävarmuuden tunteiden peittämiseksi. Tietty määrä tieteellisiä to-

tunnaisuuksia oli tietenkin omaksuttava, jotta sain tutkimukseni sovitettua hyväksyttä-

vään muotoon. Oli mielenkiintoista huomata, miten helppoa oli esittää tietävänsä, ja mi-

ten vaikeaa myöntää epävarmuutensa prosessin eri vaiheissa.  

 

5.2 Mikä on aineistoa?  

 

Ikävalko ja Kurki (2014, s. 222) kirjoittavat tutkimusaineistojen ja -kohteiden muodos-

tumisesta siten, että ne eivät ole tutkijasta erillisiä selvärajaisia kokonaisuuksia, joilla 

on alku ja loppu. Deleuzen (1996/2005) sanoin; “Alku ja loppu eivät koskaan ole kiin-

nostavia, ne ovat vain pisteitä. Kaikki kiinnostava on keskellä.” Tutkimusta tekevä sub-

jekti siis asettuu kyseenalaiseksi ja voidaan Ikävalkon ja Kurjen sanoin ajatella, että 

“aineistomme ovat meissä ja me olemme aineistomme. Tai ehkä aineistomme ovat se-

kä meissä että jossain toisaalla, jo tavoittamattomissamme”.  

 

Tieto, totuus, aineisto ja kenttä on osoitettu feministisissä, jälkistrukturalistisissa ja et-

nografisissa keskusteluissa horjuviksi, ja Ikävalko ja Kurki (2014, s. 223) kysyvätkin, 

miten ajatella tutkimusta ja ajatuksia tutkimuksesta uudelleen. Positivistinen tietokäsitys 

ja sen feministinen kritiikki aiheuttavat joskus lukijalle halvaantumisen tunteita. Tähän 

halvaantumiseen Ikävalko ja Kurki esittävät vastalääkkeeksi nomadista kuljeskelua, jo-
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ka voidaan nähdä tuntemattomalle avautumisena, rajojen haastamisena ja ylittämise-

nä. Nomadinen etnografinen kuljeskelu vastustaa tutkimuksen tekoon liittyvää laskel-

mointia, ennakointia, mallintamista ja suoraa hyödynnettävyyttä (esim. Lather 2010; St. 

Pierre & Pillow 2002).  

 

Olennaista on se, että aineisto ei puhu itsekseen mitään, vaan tutkija tekee tietoisia ja 

tiedostamattomia valintoja kirjoittaessaan ja puhuessaan aineistosta. Käsitteistä käytä-

vä kamppailu on tieteen politisoimisen keskeinen tapa ja paikka, johon tutkimuksen po-

liittisuus paikantuu. (Ikävalko & Kurki 2014, s. 224.)  Aineistoja ei esitetä läpinäkyvänä 

todisteena siitä, mikä on totta, eivätkä aineistot ole palautettavissa johonkin itsensä ul-

kopuolella olevaan “todelliseen” (Davies 2004, s. 4). Aineistot paljastavat vain tapoja, 

joilla kohteesta puhutaan, mutta eivät totuutta kohteesta. Tutkijan tulee siis nähdä ai-

neisto rajallisena ja pohtia sitä, mitä väittää aineiston “tekevän”. (Ikävalko & Kurki 2014, 

s. 225.)  

 

Ikävalko ja Kurki (2014, s. 233–235) kysyvät, “miksi tarvitsemme ‘toisten’ puhetta niin 

kovasti, kun kuitenkin kirjoitamme siitä omasta tietämisestämme käsin?” Nomadista et-

nografiaa ohjaavat toisaalta “toisen” paikalle asettumisen ja empaattisuuden ongelmat, 

toisaalta tutkijan osallistuminen, epäkohtien puuttuminen ja tutkittavien rohkaiseminen 

toimintaan. Saatetaan myös pyrkiä puhumaan “toisten”, alistettujen puolesta, missä on 

omat ongelmansa. Toiseuttavaa tutkimusta on kritisoinut esimerkiksi Sara Ahmed 

(2000, s. 55–56, 64). Kun “toisille” annetaan ääni, kyseessä on valta-asetelma, joka 

mahdollistaa sen, että etnografi muuttaa “toiset” tiedon kentäksi.  

 

Miksi puhetta kohdellaan autenttisimpana aineistona? Missä haastattelu on, mihin se 

paikantuu? Yksi syy puheen nostamiseksi keskiöön on varmasti se, että hiljaisuus ja ei-

puhe pakenevat analyysia. (Ikävalko 2016, s. 85.) Haastattelua voidaan tarkastella kriit-

tisesti, jolloin hyväksytään mahdollinen “paremmin tietämisen uhka”, ja silti käyttää ai-

neiston tuottamisen menetelmänä (Guttorm 2014, s. 32). Epämukava refleksiivisyys ot-

taa huomioon tulkintojen epävarmuuden ja siihen kuuluu oikeutuksen epäilyn tunnista-

mista ja jättämistä näkyviin. Refleksiivisyys ei kavennu siis ainoastaan lähtökohtien to-

teamiseen, vaan on aktiivinen prosessi koko tutkimuksen ajan. (Pillow 2003; Hakala 

2007; Brunila 2009.) Aineistossa esiintynyt tietäminen nähdään paikantuneena, aineis-

ton tuottamisen paikkoihin, valtasuhteisiin ja muihin vaikuttaviin tekijöihin sidonnaisena 

(Liljeström 2004; St. Pierre 2001).  
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Joskus aineistoesimerkeissä keskustelu saattaa katketa seinään, jolloin voidaan puhua 

hyödyllisestä epäonnistumisesta. Keskustelun pysähtyminen saattaa osoittaa esimer-

kiksi sen, miten sukupuolesta on hyväksyttävää puhua. Ikävalko ja Kurki (2014, s. 236–

267) teoretisoivat hiljaisuuksia diskurssien määrittämänä, mutta tässä tutkimuksessa 

tarkastelen affektiivisuuden osuutta hiljaisuuksien syntymisessä (ks. luku 6.2.2). Ikäval-

kon ja Kurjen mukaan puhumisesta kieltäytyminen tulee ymmärtää osana laajempaa 

hiljaisuutta; hiljaisuuden kuunteleminen auttaa erottamaan mitä on puhuttu ja miten pu-

he on kehystetty. Nomadisuudessa on olennaista myös tutkijan auktoriteetin ja aka-

teemisen tiedon ensisijaisuuden kyseenalaistaminen. Olen pyrkinyt kyseenalaistamaan 

omaa asemaani suhteessa tutkittaviin ja tutkimukseen sen kaikissa vaiheissa. Toisissa 

kohdin onnistuin hyvin ja toisissa heikommin; nomadinen etnografia tai minä tutkijana 

emme ole vapaita tieteen totunnaisuuksista.  

 

Analyyttisena työvälineenä tässä tutkimuksessa käytän Wetherellin (2012) affektiivisen 

käytännön käsitettä. Affektiivisen käytännön käsitteen avulla on mahdollista tavoittaa 

tunteiden sosiaalisia ja kulttuurisia ulottuvuuksia. Affekti kietoutuu ruumiillisena merki-

tyksenannon muotona ja/tai tunnekokemuksena kulttuurisiin, historiallisiin ja sosiaalisiin 

tasa-arvotyön tekemisen tapoihin. Affektiivisen käytännön käsitteen avulla voidaan tar-

kastella sitä, miten tunteiden kautta tulkitaan ja jäsennetään kokemuksia tasa-

arvotyöstä ja tasa-arvotyön tekemisestä. Affektiivinen käytäntö rakentuu affektiivisen ja 

diskursiivisen yhteiselle maaperälle; affektiivisuus ei sijoitu ensisijaiseksi diskurssiin ja 

merkityksenantoon nähden, vaan affektit ovat osa kulttuurisia tiedon järjestelmiä. (Ah-

med 2004a; 2010; Wetherell 2012.) Näin affektit osallistuvat todellisuuden tuottamiseen 

ja merkityksenantoihin. Etsin näitä suhteisia, affektiivisesti tiivistyneitä kohtia aineistos-

tani. Lukutapani on affektiivis-diskursiivinen.  

 

Tutkimuksessani havainnoin affektiivisia tiivistymiä ja niiden säännönmukaisuuksia. 

Löytämieni affektiivisten tiivistymien avulla tarkastelen sitä, miten tasa-arvotyön totun-

naisuuksien kautta erilaiset affektit kietoutuvat tasa-arvotyön tekemisen tapoihin. Af-

fektit tuottavat todellisuutta, joten niillä on materiaalisia seurauksia. Esimerkiksi affektii-

vinen puhe “meillä on jo tasa-arvo” saattaa lukita ja jähmettää todetun paikoilleen ja 

tehdä siitä “todellista” toistuvien mielikuvien ja puheiden kautta. Analyysi on toteutettu 

affektiivisen lähiluvun avulla (ks. esim. Rantasila 2018).  
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5.3 Aineiston esittelyä  

 

Havainnoin tasa-arvotyöskentelyä Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekun-

nassa henkilökunnan ja opiskelijoiden työryhmissä, joissa työskenneltiin tasa-

arvoteemojen parissa. Aloitin alustavasti havainnoimaan työskentelyä huhtikuussa 

2018, jolloin aloin työskennellä tutkimusavustajana tiedekunnan tasa-arvo- ja yhden-

vertaisuushankkeessa. Aihe tarkentui syksyllä, jolloin aloin systemaattisemmin havain-

noimaan muutaman eri työryhmän toimintaa. Havainnoin henkilökunnan tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuusryhmän työskentelyä kerran kuukaudessa pidettävissä palavereissa 

lokakuulta 2018 huhtikuulle 2019. Havainnoin lisäksi tiedekunnan ainejärjestöjen yhtei-

sen yhdenvertaisuustoimikunnan tapaamisia, sekä muiden tasa-arvo- ja yhdenvertai-

suusteemojen parissa toimivien opiskelijaryhmien toimintaa 2–4 kertaa kuukaudessa 

samalla ajanjaksolla. Havainnoin henkilökunnan ja opiskelijoiden työryhmiä yhteensä 

43 tunnin ajan, ja havaintomuistiinpanoja kertyi yhteensä 93 sivua. Lisäksi pääsin mu-

kaan pienryhmätyöskentelyihin ja mielenkiintoisiin keskusteluihin virallisempien työ-

ryhmätapaamisten ohella. Osallistuin esimerkiksi henkilökunnan tasa-arvo- ja yhden-

vertaisuusryhmän jatko- ja päätutkinto-opiskelijoiden tilannetta kartoittavan alaryhmän 

työskentelyyn. Lisäksi osallistuin kasvatustieteellisen tiedekunnan tiedekuntajärjestön 

turvallisemman tilan koulutukseen. Olin näissä ryhmittymissä useassa eri positiossa; 

opiskelijana, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuushankkeen työntekijänä, opiskelijajärjestön 

toimijana ja graduntekijänä. Näiden eri roolien välillä seilatessa oma paikantumiseni 

tutkimuksen tekijänä sai monia erilaisia sävyjä.  

 

Tutkimusta varten haastattelin kolmea yliopiston henkilökunnan jäsentä, jotka ovat ol-

leet eri yliopistojen tasa-arvotyöskentelyssä aktiivisesti mukana vuosien ajan. Sain so-

pivista haastateltavista vinkkejä eri ihmisiltä graduprosessin aikana. Otin kolmeen hen-

kilöön yhteyttä sähköpostitse, ja kaikki vastasivat nopeasti ja suostuivat haastateltavik-

si. Konstruoin haastattelurungon apunani Kristiina Brunilan (2009) ja Elina Ikävalkon 

(2016) väitöskirjojen haastattelurungot. Affektiivisuuteen liittyvät kysymykset muodostin 

lukemieni Sara Ahmedin ja Margaret Wetherellin aiempien tutkimusten ja kirjoitusten 

perusteella. Haastattelut tehtiin kasvokkain, nauhoitettiin ja litteroitiin. Haastattelut jär-

jestettiin helmikuussa 2019, ja ne kestivät 45 minuutista tuntiin. Litteroin aineiston sa-

nasta sanaan, ja kirjasin ylös myös naurahdukset, painokkaasti asetellut sanat ja pitkät 

tauot. En merkinnyt lyhyempiä taukoja tai muita äänenpainon muutoksia, koska tutki-

muksen painopiste oli haastateltavien esille nostamissa asioissa, ei haastatteluvuoro-

vaikutuksen analysoinnissa. Haastattelut olivat muodoltaan teemahaastatteluja, ja 
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teemarunko (Liite 1) hieman vaihteli haastattelusta toiseen riippuen haastateltavan 

asemasta. Haastateltavien ja havainnoitavien kanssa solmittiin tutkimussopimus (Liite 

2). Haastateltavat kertoivat kokemuksistaan avoimesti ja runsassanaisesti. Ajoittain 

puhe kääntyi teemarungon ulkopuolelle, jolloin annoin keskustelun rönsyillä ja pyysin 

kertomaan lisää mielenkiintoisista keskustelunavauksista. Kerroin lisäksi omista ha-

vainnoistani työryhmissä pyrkiessäni muodostamaan kokonaiskuvaa tasa-

arvotyöskentelyyn vaikuttavista tekijöistä ja tunteista. Haastattelujen lisäksi nauhoitin 

muutamia vapaamuotoisempia keskusteluja, joita kävin tasa-arvoteemojen parissa toi-

mivien henkilöiden kanssa. Pyysin nauhoittamiseen aina erikseen lupaa. Litteroitua ai-

neistoa kertyi yhteensä 43 sivua.  
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6 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa  

 

Aineiston analysointi oli tutkimuksen mielekkäin vaihe, koska pääsin keskustelemaan 

teoriakirjallisuuden, havaintojen ja haastateltavien ajatusten kanssa. Tulosten kirjoitta-

minen aiheutti kuitenkin eniten kysymyksiä. Miten muodostaa tieteelliseen raportointiin 

ja sen käytäntöihin soveltuva tulosluku? Sekä kuljeskelun metodologia, että affektiivi-

nen käytäntö vastustavat tietyllä tapaa tieteen totunnaisuuksia, eivätkä taivu helposti 

raportoitavaan muotoon. Päädyin raportoimaan varsinaiset tulokset nimettyjen affektii-

visten tiivistymien alle. Affektiiviset tiivistymät eivät esiintyneet toisistaan erillisinä vaan 

aina yhdessä, toisiinsa tarrautuneina ja limittyneinä, joten luettelomainen analyysiluku 

johtaa siinä mielessä hieman harhaan. Olen pyrkinyt tuomaan esiin niitä limittymisiä, 

sakkautumia ja toistoja, joita kuhunkin tiivistymään liittyi. 

 

6.1 Analyysin muodostaminen  

 

Aloitin haastattelujen analysoinnin tekemällä litteroiduista haastatteluista yhden teksti-

tiedoston, josta poistin omat kysymykseni. Tämän jälkeen sekoitin haastateltavieni vas-

taukset niin, että ne olivat limittäin ja satunnaisessa järjestyksessä. Tämä auttoi häivyt-

tämään kysymykseeni vastannutta subjektia niin, että pystyin lukemaan haastatteluai-

neistoja ikään kuin julkisina tekstimateriaaleina (Ahmed 2004a, s. 25–26, 270).  

 

Ensimmäisellä lukukerralla merkitsin tekstiin tunnesanoja sekä affektiivisesti latautunei-

ta adjektiiveja, substantiiveja ja verbejä, metaforia ja metonymioita. Metonymioilla tar-

koitetaan tiettyihin subjekteihin kulttuurisesti tarttuvia ominaisuuksia tai merkityksiä, jot-

ka eivät liity yksilöön tai tämän tekoihin. Metonymioita ovat esimerkiksi turvapaikanha-

kijoihin tarttuvat terroristin ominaisuudet (Ahmed 2004a, s. 128–129). Toisella lukuker-

ralla kiinnitin huomiota niihin kohtiin, joissa puhuttiin ihmisistä, työskentelystä tasa-

arvotyöryhmissä, ja tasa-arvoon liittyvistä asioista yleisemmin yhteiskunnassa, tiede-

kunnassa ja omassa opetuksessa. Tarkastelin sitä, miten näistä teemoista puhuttiin. 

Kolmannella lukukerralla keskityin paikantamaan vihjeitä affektiivisista tiivistymistä, eli 

niitä kohtia, joihin ensimmäisellä lukukerralla oli kertynyt paljon merkintöjä. Neljännellä 

lukukerralla luin affektiivisesti tiivistyneitä kohtia. Etsin toistoja, sakkautumista, sään-

nönmukaisuuksia ja lopulta sitä, mistä aiheista ja ihmisistä puhuttiin niissä kohdissa, 

joihin näitä tiivistymiä kiinnittyi eniten. Luin teksteistä tunteita itsensä nimeämisen vai-

kutuksina, jotka luovat syy-seuraussuhteita (Ahmed 2004a, s. 25–26, 270). Tulkitsin 

tunnesanojen nimeämisen performatiivisena tekona, joka tuottaa tietynlaista todelli-
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suutta. Pohdin haastatteluaineistoja lukiessani myös havainnointiaineistoani ja teke-

miäni havaintoja suhteessa jokaiseen lukukertaan. Keräsin lisäksi kaikki aineistossa 

esiintyneet tunnesanat ja tunteiden ilmaisuun liittyvät käsitteet yhteen ja tarkastelin sitä, 

mihin aiheisiin useimmin esiintyneet tunteet kiinnittyivät.  

 

Taulukko 1. Tunnesanoja  

 rauhallisuus  

 ilahduttavaa 

 kohottunu mieliala  

 innokkaita 

 ällikällä lyöty 

 aivan ihastunu 

 myönteinen tunne 

 tyytyväinen  

 ymmärrystä 

 innokkaasti 

 myönteinen  

 valpas ja avoin  

 

 yrmynä 

 vihamielisesti 

 syyllisyyttä  

 todella surullista 

 otti tosi paljon  

sydämelle 

 tosi vaikeita paikkoja 

 surullinen  

 joku defenssi on  

päällä  

 aggressiivisuus  

 pettymys  

 ärtymyksen tunteita 

 tuska 

 raskaalta 

 vaikeelta 

 eivät herätä  

pelkoa tai 

ahdistusta  

 pelottaisi  

 pelkoa ja  

ahdistusta  

 pelkää  

 pelkää 

 pelkää 

 pelätään 

 

 ihon alle  

 iholle 

 koskettaa 

 iholla 

 

 tätä nyt on jankutettu niin 

kauan aikaa et  

pitääks tätä nyt vielä  

jankuttaa  

 turhautumista 

 ei kiinnostuneita  

 turhautumisen tunteita  

 väsähdin  

 turhautuminen 

 väsähtäminenki 

 väsähtäny  

 en jaksa 

 välinpitämättömiä  

 vedän sit ihan lekkeriks 

 en sit välitä yhtään  

 tai sit mä en puhu lain-

kaan  

 väsymys 

 turhautuneisuus 

 turhautunut  

(painokkaasti)  

 tuudittautua 

 tuudittunu 

 tuudittaudutaan 

 

 omia ajatuksellisia 

lukkojamme 

 ajatuslukkojamme  

 hyväksyä  

 odotus 

 

 tunteiden kirjo  

 isoja tunteita  

 voimakas tunteen 

purkaus 

 vaikee hahmottaa  

 

 levollisuutta 

 rentoutta  

 kevyt ilma puhua  

 kohtuullisen help-

po kaikilla hengit-

tää  

 helpompi  

hengittää mun 

kanssa  

 helpompi  

hengittää  

 helpompi  

hengittää  

 helpompi  

hengittää 
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6.2 Affektien kietoutuminen tasa-arvotyöhön  

 

Etsin aineistosta vihjeitä affektiivisista tiivistymistä. Aloitin analyysin tekemisen kysy-

mällä, millaisiin asioihin tai ihmisiin kiinnittyy paljon tunnesanoja, affektiivisesti latautu-

neita metonymioita, metaforia, toistoa, säännönmukaisuuksia ja sakkautumista. Kysy-

mysten avulla päädyin hahmottelemaan neljä eri kategoriaa, joihin keräsin eniten af-

fektiivisia tiivistymiä tuottaneita aiheita. Aiheet olivat paikoittain toisiinsa tarrautuneita, 

eli ne esiintyivät yhdessä, päällekkäin ja lomittain. Tässä luvussa tuon esiin näitä tiivis-

tymiä ja tarrautumisia näiden kategorioiden kautta. Käytän analyysiluvussa haastattelu- 

ja havainnointiaineistoja yhtenäisenä aineistona.  

 

Haastatteluaineistosta kerätty tunteiden lista osoittautui mielenkiintoiseksi, joten muo-

dostin sen taulukoksi (taulukko 1.) havainnollistamaan haastatteluaineiston ensimmäis-

tä lukukertaa. Jätin tunnesanojen listan näkyviin kuvaamaan sitä tunteiden kirjoa, joka 

haastatteluissa käytiin läpi tasa-arvotyöskentelyyn liittyen. En sisällyttänyt listaan meta-

foria ja metonymioita, sillä olen eritellyt niitä aineistoesimerkkien avulla alaluvuissa. 

Analyysi ei perustunut pelkästään tunnesanojen ympärille, koska affektiivisia tiivistymiä 

oli myös näiden sanojen ulkopuolella. Listatut tunnesanat ovat suoria lainauksia haas-

tattelusta. 

 

6.2.1 Asiantuntijuuden henkilöityminen 

 

Eniten affektiivisia tiivistymiä kerännyt kategoria oli tasa-arvoasiantuntijuuden henkilöi-

tyminen. Aineistossa tasa-arvoasiantuntijuus henkilöityi usein toistuvissa, affektiivisesti 

tiheissä kuvailuissa. Aineistossa henkilö, jolla on “tosi paljon asiantuntemusta ja käyt-

tää kaikki termit ja käsitteet oikein ja pystyy siinä melkein luennoimaa asiasta ku asias-

ta” nimettiin asiantuntijaksi. Asiantuntijuutta ja tasa-arvoteemojen osaamista kuvailtiin 

ensisijaisesti positiivisena ominaisuutena.  

 

“Sitte tietenki on tämmönen asioitten henkilöityminen mitä täällä tapahtuu kanssa. Niinku 

tota ihan hirvittävän paljon ja jollain tavalla se on taas, jos katotaan positiivisen kautta ni 

se voi olla jotain sellasta että hei että et niinku tavallaan et me emme kaikki pysty kaik-

keen ni ihanaa että joku tavallaan huolehtii tästä.”  

 

Henkilöitymistä kuvattiin yksityishenkilöiden arvostuksella. Henkilökohtaisen tunnustuk-

sen saamista kuvattiin hienona asiana, joka tuo asialle näkyvyyttä. Tavoitteeksi mainit-

tiin kuitenkin se, että asiantuntijuuden henkilöitymisen sijaan jokainen yliopistolla työs-

kentelevä ottaisi huomioon tasa-arvoteemat työskentelyssään ja veisi niitä eteenpäin.  
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“No onhan siis, mitä me pidetään onnistumisina? Meilhän on ihmiset jotka on vieny näitä 

asioita eteenpäin jotka on saanu henkilökohtasta tunnustusta. Sen voi ajatella, että se tuo 

näkyvyyttä asialle ja nämä ihmiset ovat varmasti sen ansainneet mutta sen et et mitä me 

aidosti pidetään hyvänä asiana sen hyvän asianhan täytyis olla se että meistä jokainen 

täällä työskentelevä ni vie näitä asioita eteenpäin et se olis niinku se mikä olis se hyvä ti-

lanne. Ja siinä tilantees me ei olla vielä.”  
 

Havainto tasa-arvoasiantuntijuuden henkilöitymisestä on linjassa aiempien tutkimusten 

kanssa (esim. Lahelma & Tainio 2019; Ikävalko 2016; Ahmed 2012; Lehtonen 2011; 

Brunila 2009). Yksilöiden sitoutuminen tasa-arvotyöskentelyyn on esimerkiksi aiemman 

tutkimuksen mukaan voinut johtaa organisaation muiden tahojen passivoitumiseen 

(Lahelma & Tainio 2019, s. 77; Ahmed 2012, s. 135). Haastatteluissa ja muissa kes-

kusteluissa nostettiin usein esiin huoli siitä, että vain tietyt henkilöt edistävät tasa-

arvoasioita. Lisäksi ongelmanratkaisu tuntui olevan paikoittain henkilösidonnaista; 

oman tai työryhmän jäsenten toiminnan mahdollisuuksien sijaan saatettiin pohtia, ke-

hen kannattaisi milloinkin olla yhteydessä. Asiantuntijatiedon tarttumista tiettyihin henki-

löihin saatetaan vahvistaa tämän tyyppisillä keskustelunavauksilla.  

 

Asiantuntijavalta  

Tasa-arvotiedon henkilöitymisen lisäksi nimettiin asiantuntijavalta, jota kuvaitiin hiljen-

tävänä, ulossulkevana ja jopa pelottavana. Asiantuntijavaltaan tiivistyi kuvailua siitä, 

kuinka tarvittiin erityistä rohkeutta avata suunsa erilaisissa tapaamisissa, jos paikalla oli 

tiettyjä asiantuntijoiksi nimettyjä henkilöitä. Omaa asemaa ja asiantuntemusta arvioitiin 

suhteessa kulloisenkin kokouksen tai tapaamisen osallistujajoukkoon, ja jos oma asian-

tuntemus koettiin toisiin verrattuna puutteelliseksi, valittiin hiljaisuus puhumisen sijaan.  

 

“Että se valta on sillä tavalla niinku jakaantunu, ensinnäki sen aseman perusteella, mut 

sitte on myöski tää asiantuntijavalta. Elikkä olen niinku kokenu..usein noissa isoissa ko-

kouksissa esimerkiks nyt meijän tiedekunnan että kuka uskaltaa siellä niinku puhua ja 

käyttää puheenvuoron? Että ne on todella sellasia haastavia tilanteita. Että siin on niinkun 

ylimaalliset odotukset siihen, että kuka uskaltaa niinku avata suunsa ja kellä on niinku riit-

tävästi asemaa ja asiantuntemusta käyttää sitä puheenvuoroa.” 

 

Affektiiviset tiivistymät nimettyyn “asiantuntijavaltaan” liittyen voidaan tulkita vallankäyt-

tönä ja jopa tasa-arvon vastustamisena. Tutkimukseni kannalta on mielenkiintoista ky-

syä, onko “tasa-arvoasiantuntija” henkilönä kuvailujen kaltainen, vai ovatko affektiiviset 

tiivistymät tapa luoda tiettyä kuvaa ja liittää tasa-arvoasiantuntijuutta tiettyjen ihmisten 

ominaisuudeksi? Muodostuuko tasa-arvoasiantuntijaa ilman toista, joka määrittää asi-

antuntijuuden tiettyjen henkilöiden ominaisuudeksi?  
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“(Puhetta asiantuntijavallasta) voi tulkita myös vallankäyttönä, selityksinä sille, ettei tarvit-

se itse ottaa selvää asioista. Tätä puhetta on esiintynyt varmaan vuosikymmeniä. Tasa-

arvoahan on aina vastustettu sillä, että kun on niin monimutkaisia ja vaikeita käsitteitä, ja 

pitäisi oikein osata sanoa..eli tavallaan otetaan myös se uhrin asema ja hyödynnetään si-

tä omien tarkoitusperien ajamiseen. En tiedä oikeastaan mitään muuta aluetta kuin tasa-

arvo jossa tämä menee läpi.”  

 

Affektiivisia tiivistymiä esiintyi myös kuvailtaessa sitä, miten tasa-arvoasiantuntijaksi 

nimettyyn henkilöön suhtauduttiin. Haastateltavat kuvasivat hankaluutta muistutella ai-

na samasta asiasta ja välinpitämätöntä vastaanottoa: “jos toinen kollega ei ole pitäny 

sitä asiaa tärkeänä ni ei hän pidä sitä senkään jälkeen tärkeänä ku mä oon siitä mai-

ninnu et se vaatis semmosen pitemmän prosessin”. Lisäksi kuvailtiin tiettyyn positioon 

tahmautuvaa turhautumista “taas toi tulee puhumaan tosta samasta asiasta”, turhautu-

nutta reaktiota “tätä nyt on jankutettu niin kauan aikaa et pitääks tätä nyt vielä jankut-

taa”, sekä jopa vihamielistä vastaanottoa.  

 

Aiemmassa tutkimuksessa on todettu, että tasa-arvoasiantuntijaksi nimetty henkilö ei 

ole voinut aina ottaa tietäjän paikkaa ja vastata kaikkiin kysymyksiin, sillä tietäjän posi-

tiosta tullaan kuitenkin kuulluksi ei-tietäjänä, mielipiteen esittäjänä ja kapeasta naisnä-

kökulmasta puhujana (ks. Brunila 2009, s. 147–148). Vaikuttaa siis siltä, että sekä hil-

jeneminen että puheenvuoron ottaminen saattavat johtaa epätoivottuun lopputulok-

seen; keskustelu lähtee helposti ikään kuin väärään suuntaan lähtökohtien ollessa jän-

nitteiset. Affektiivisuus tuntuu kietoutuvan tasa-arvotyöskentelyyn erottamattomana 

juonteena. Hiljaisuudella tuntuu olevan aivan oma, keskeinen roolinsa tässä työskente-

lyssä. Palaan hiljaisuuksiin seuraavassa luvussa.  

 

Turhautuminen 

Asiantuntijuuden henkilöitymiseen liittyi useissa kohdissa affektiivisia tiivistymiä turhau-

tumisesta. Affektiivisissa tiivistymissä turhautumista kuvailtiin seurauksena siitä, että 

samat teemat ja aiheet toistuivat tasa-arvotyöskentelyssä vuodesta toiseen, ja niitä täy-

tyi erikseen pitää esillä. Turhautumisen kuvattiin johtavan helposti kyynistymiseen, jota 

pyrittiin välttämään erilaisin keinoin.  

 

“Ehkä siihen no yks tunne mikä vähän niinku itelläki ehkä tuli , nyt ku oikein miettii sitä 

tunnepuolta ni semmonen häivähdys sellanen mitä se nyt on niinku turhautuminen. Se tu-

lee kyllä helposti. Niinku sellanen. Että ai taas lähetään tästä samasta. Ja siinä on tietenki 

riskinä sitte semmonen kyynistyminen.  Että mitäpä tämä nyt kannattaa (nauraen) kun ei 

kuitenkaan sitten lopullista niinkun ratkasua ei tule.” 
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Luin tunteet sosiaalisessa vuorovaikutuksessa välittyvinä sen sijaan, että olisin tulkin-

nut niitä yksilön pään sisäisinä ja henkilökohtaisina tunteina. Tämä johti tarkastelemaan 

sitä mahdollisuutta, että haastateltavien mainitsemat turhautumisen tunteet olivat työs-

kentelyyn liittyvissä kohtaamisissa tarttuneita tai aiemmin teemojen parissa työskennel-

leiltä suoraan omaksuttuja sen sijaan, että yksilön omat kokemukset olisivat tunteen 

syntyperä ja yksilö tunteiden koti (Ahmed 2004a, s. 17–20). Keskustelin työntekijän 

kanssa, joka oli ollut toiminnassa vasta vähän aikaa mukana, mutta koki turhautumista 

asioiden hitaasta etenemisestä. Turhautumisesta tuotettiin tasa-arvotyöskentelyn yh-

teydessä niin paljon puhetta, että se alkoi näyttäytyä työskentelyn ominaispiirteenä 

myös niille, joilla ei ollut vuodesta toiseen toistuvista kamppailuista omakohtaista ko-

kemusta.  

 

“Että ehkä se täytyy vaan hyväksyä. että valmista ei tule että joku ehkä semmonen odo-

tus on aina kaikissa näissä kokoonpanoissa ja työryhmissä ja hankkeissa että nyt tulee 

valmista. Ja sitte on jonkunnäkönen pettymys, että jaha, taasko me palataan tähän sa-

maan asiaan että. Että jospas yks ratkasu vois olla, että luovutaan siitä ajatuksesta, että 

valmista tulee. Vaan ajatellaan että tää on niinkun semmonen prosessi, joka jatkuu ja jat-

kuu ja mennään eteenpäin ja sitten välillä taaksepäin.”  

 

Kyynistymistä välttääkseen turhautuneilla oli tapana joko muuttaa omaa tapaa ajatella 

ja toimia, tai jatkaa samalla linjalla vastustuksesta ja turhautumisesta huolimatta. Tasa-

arvoasiantuntijaksi nimetyt tuntuivat jatkavan työtään vuodesta toiseen “päätä seinään 

hakaten”, vastarinnasta huolimatta. Vastarinta sai aikaan turhautumista, joka johti sii-

hen, että oman kritiikin muotoa oltiin päädytty muuttamaan. “Tai sitten on niitä jotka jat-

kaa samalla viestillä, turhautuu ja väsähtää.”  

 

“Et tavallaan pitäis nyt taas alottaa vähän niinku enempi alusta alkaen nyt ku tulee seu-

raava kierros et pääsee alkuu ni. Jotenki vähän niinku väsähtäny siihen et mä en jaksa 

niinku enää uudestaan.”  

 

Aiemman tutkimuksen mukaan huumori, ironia ja kyynisyys voivat olla vastarinnan 

muotoja, joiden avulla pyritään siirtämään tarkastelu pois itsestä ja omasta identiteetti-

työskentelystä (Brunila 2009, s. 162). Tasa-arvotyöskentely vaatii aineiston ja aiemman 

tutkimuksen (esim. Lahelma 2011; Lahelma & Tainio 2019) perusteella aina jonkin ta-

soista itsereflektointia ja oman identiteetin työstämistä, mikä tekee siitä erityisen työs-

kentelyalueen. Tasa-arvotyöhön osallistuva saattaa pyristellä pois itsen tarkastelusta 

erilaisin vastarinnan keinoin, jotka lisäävät omalta osaltaan affektiivisia kerrostumia.  
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Feministinen ilonpilaaja  

Yksi affektiivisia tiivistymiä kerännyt aihe nimettiin feministiseksi ilonpilaajaksi. Feminis-

tisen ilonpilaajan tiivistymä kiinnittyi turhautumisen affektiivisen tiivistymän tapaan tasa-

arvoasiantuntijuuden henkilöitymiseen. Haastateltava kertoi, kuinka feminismi ymmär-

retään helposti miesten vihaamisena. Feministiin kiinnittyneistä affekteista paitsi suut-

tumusta, myös hankaluutta, ihmettelyä ja toivoa kuvattiin aineistossa. Ahmedin (2004a, 

s. 234) mukaan feminismi ei ole pelkästään asioiden vastustamista ja vihaisuutta, vaan 

myös asioiden puolesta toimimista. Sitä kautta feminismi pitää sisällään suuttumusten 

tunteiden lisäksi ihmettelyä, iloa ja toivoa.  

 

“Että koen itteki semmosta vaikeutta aina muistuttaa asiasta muissa yhteyksissä. Missä 

niinku en ole varma tai jos vaikka olenki ihan varma, että tuota ihmiset ei ole erityisemmin 

fokusoituneet näihin näkökulmiin tai näin että joku semmonen hankaluus siinä on siinä 

muistuttelussa. Koska helposti siis ehkä se omaki on että sitä kokee että okei jos mä täs-

tä muistutan ni sitten ne… Mitä ne ajattelee että toi on joku kovan luokan feministi tai 

miesten jyrääjä tai jotain tämmöstä jos vaikka sukupuolten tasa-arvon näkökulmaa..siitä 

muistuttelee ja kiinnittää huomiota.”  

 

Feminismiin on todettu yhdistyvän kielteisiä mielikuvia ja uhkakuvia (Brunila 2009, s. 

150). Uhkaa on haluttu väistää välttämällä feministin leimaa tunteiden oikein hallitsemi-

sella, josta on tullut itsesäätelyn eli tunnekurin toimintatapa. Vihan ja vihaisena olemi-

sen välttäminen on tunnekurin tyypillinen muoto. Leimatuksi tulemisen kanssa on tasa-

arvotyössä neuvoteltu tunnekurin avulla; puhumisen paikkoja saattaa mahdollistua, jos 

puhuja hallitsee tunnekurin hyvin ja saa pidettyä neuvottelua tasa-arvosta käynnissä. 

Tunteiden hallintaa korostetaan tämän vuoksi tasa-arvotyöskentelyn yhteydessä. (Bru-

nila 2009, s. 151, 154.) Tunteiden varomista ja asiallisuutta kuvailtiin aineistossa toimi-

vana tapana puuttua epäkohtiin.  

 

“Siinä olen niinku itte kokenut et mulle sopii semmonen niinku diplomaattinen lähestymis-

tapa. Just tossa varon sitä voimakasta tunteen purkausta et se nimenomaan vahvistaa si-

tä näkemystä että on niinku semmonen kovan linjan feministi siis..mitä tietysti niinkun en 

ymmärrä miksi ihminen ei olisi feministi (nauraen) mutta et seki niinku ymmärretään siis 

feminismi ymmärretään miesten vihaamisena mitä se ei ole vaan. Feminismi on tätä tasa-

arvon edistämistä niin niin niin joo. Että. Joo että siinä niinku sellanen rauhallisuus 

ja..mutta kuitenki pakko puuttua ja sanoa asioita jos tulee selkeästi jotaki sellasia tilantei-

ta..esille.”  

 

Ahmed (2004a, s. 222) ei pidä tunteiden hallintaa toimivana ratkaisuna, koska silloin 

tullaan ikään kuin asettuneeksi feminismin vastustajien kanssa samalle puolelle. Tun-

teiden karsiminen työskentelystä on kuin myönnytys ajatukselle siitä, että tunteet olisi-

vat syntyneet ajattelematta ja että rationaalisuus olisi tunteiden vastakohta; ajateltua ja 
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tunteetonta. Tunteita voidaan Ahmedin (2004a, s. 232) mukaan hyödyntää tasa-

arvotyössä, ja niiden avulla voidaan vauhdittaa työskentelyä. Vihaisuus ei välttämättä 

toimi poliittisena tekona, koska vihainen puhuja on helppoa sivuuttaa. Suuttumuksen 

performanssi saattaa kuitenkin toimia vastaan asettumisen tekona.  

 

Tasa-arvoasiantuntijuuden henkilöitymistä voidaan teoretisoida affektiivisena käytäntö-

nä, jossa jaetaan työskentelyyn osallistuvat asiantuntijoihin ja muihin. Jako kahdenlai-

siin osallistujiin affektiivisena käytäntönä voi johtaa siihen, että osa osallistujista passi-

voituu ja oikeuttaa sen avulla hiljenemisiä ja työskentelyn hitautta. Turhautumisen uhka 

ja mahdollinen leimautuminen feministi-ilonpilaajaksi saattavat olla hiljaisuuteen vaikut-

tavia tekijöitä. Ehkä tasa-arvotyöskentelyä halutaan joskus pitää riittävän etäisyyden 

päässä, jotta sen tahmaiset affektit eivät tarttuisi itseen.  

 

6.2.2 Hiljaisuudet  

 

Asiantuntijuuden henkilöitymisen kanssa yhdessä esiintyvä affektiivinen tiivistymä si-

sälsi kuvailua siitä, kuinka paikallaolijat eivät olleet palaverissa halunneet puhua esi-

merkiksi sukupuolen moninaisuudesta sukupuolentutkimuksen asiantuntijoiden ollessa 

paikalla. Hiljaisuuden affektiivisuus oli päällekkäin asiantuntijavalta-tiivistymän kanssa. 

Pelon, ahdistuksen ja väärin puhumisen affektiiviset tiivistymät yhdistyivät käsitykseen 

muiden paikallaolijoiden asiantuntijuudesta. Sanojen oikein asettelua kuvailtiin tasa-

arvo- ja yhdenvertaisuusmaailmassa esiintyväksi yleiseksi ongelmaksi, joka perustuu 

pelolle siitä, että joutuu hyökkäyksen kohteeksi. 

 

“Se on tosi mielenkiintost. Ja sit viel ajatellaan, että tääl on niinku jotkut jotka niin hyvin 

niinku hallitsee tän kentän ni sit tavallaan ei uskalla lähtee keskustelemaan ku tavallaan 

tajuaa et mä voin niinku myös kapsahtaa. Ja sitähän ihmiset aina pelkää. Mehän pelä-

tään kaikki et me tehään virheitä.”  

 

Kuvailin havaintomuistiinpanoissani tasa-arvotyöskentelylle tyypillisiä toistuvia affektii-

visia käytäntöjä tunteena munankuorilla kävelystä. Munankuorilla kävely tarkoitti työs-

kentelyssä sitä, että sanoja aseteltiin, pahoiteltiin ja korjailtiin palavereissa tarpeetto-

man usein. Tunnetta munankuorista voidaan teoretisoida affektiivisena käytäntönä, jo-

ka on seurausta koetuista vaatimuksista puhua oikein, oikeilla ja ajankohtaisilla käsit-

teillä. Aineistossa tätä kuvattiin langalla olemisen metaforalla.  

 

“Tai sitte et vielä pahempaa et osottaa sen että et ehkä mä en ookaan nyt eettisesti jollain 

taval niinku langalla ku mä ku mun puhekäyttäytyminen ku mä niinku siinä töpeksin.”  
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Eettisesti langalla oleminen ei ollut affektiivisissa tiivistymissä pelkästään ulkoisten si-

sältöjen omaksumista ja oppimista, vaan jotain henkilökohtaista, identiteettityöskente-

lyä vaativaa. Eettisyys oli jotain sellaista, mitä jokainen vannoi noudattavansa omassa 

toiminnassaan automaattisesti, mutta joka lähemmän tarkastelun perusteella osoittau-

tui monessa kohtaa tyhjäksi merkitsijäksi. Tasa-arvon käsitteen tavoin eettisyys tarkoitti 

eri ihmisille erilaisia asioita, ja sitä noudattavat saattoivat toimia monin eri tavoin omista 

lähtökohdistaan ja -oletuksistaan riippuen. Tästä oli hyvä esimerkki puhe sukupuolesta, 

josta kerron seuraavaksi.  

 

Sukupuolesta puhuminen  

Erityisen vaikeaksi teemaksi nimettiin sukupuolesta puhuminen. Sukupuoli “ihon alle 

menevänä”, “iholla olevana” tai “iholle tulevana” affektiivisena tiivistymänä toistui ai-

neistossa usein ja tuntui tiivistyvän metaforiin horjuvasta maailmanjärjestyksestä. Su-

kupuolesta keskusteleminen menee “ihon alle” myös aiempien tutkimusten mukaan. 

Lahelman ja Tainion (2019, s. 74) tutkimuksessa opettajaopiskelijoiden alkaessa ym-

märtää rakenteiden sukupuolittuneisuutta, he olivat alkaneet nähdä samoja rakenteita 

yhteiskunnassa ja omassa elämässään. Opiskelijat, jotka ovat osallistuneet vapaaeh-

toisille sukupuolentutkimuksen kursseille, olivat kokeneet tarvetta selittää osallistumis-

taan kavereilleen. Sukupuoliperspektiivin ja feminismin periaatteiden omaksumisen to-

dettiin joskus aiheuttavan häpeää ja muita negatiivisia tunteita. Opiskelijat saattoivat 

kokea olevansa vastuussa tai syyllisiä asioiden nykytilaan, mikä saattoi johtaa ongel-

miin henkilökohtaisen elämän suhteissa (Lahelma & Tainio 2019; Lahelma & Hynninen 

2012; Lahelma 2011; Vidén & Naskali 2010). Merkityksellistä oli, kun tutkittava oli hen-

kilökohtaisella tasolla tai muuten omassa elämässään kohdannut epätasa-arvoisuutta 

(Lahelma & Tainio 2019, s. 74). Henkilökohtaisen elämän tapahtumien merkityksestä 

puhuttiin myös haastatteluissa.  

 

“Tai ei kaikkia mut että ehkä se (nauraen) odotus on että ehkä ei oo kauheesti niinku tie-

tämystä mutta sitte on huomannu että on monella ja sitte. Alkaa olla ehkä kun näistä kun 

avoimemmmin puhutaan kaikista niin alkaa olla semmosta omakohtaista kokemusta lähi-

piirissä tuttavapiirissä, sukulaisissa jos ei ihan omassa elämässä että..ehkä tämmönen 

ylipäätään avoimuus on lisääntyny.” 
 

“Joo se on heti jos on joku--tuntee jonku ellei ole ihan omassa elämässä. Se on tärkee. 

Yllättävän avoimestiki moni puhuu niistä ja se on että se.. Sehän se siis , että ku puhutaan 

avoimesti niistä ku menee niinku tietynlainen semmonen niinku näistä ei voi puhua. Stig-

ma ehkä et ei ne oo mitään sen kummempia asioita ku tavallinen elämä. Mm.“ 
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Puheen sukupuolesta kuvailtiin herättävän voimakkaita tunteita, kuten syyllisyyttä ja 

turhautumista. Toisaalta luennoilla sukupuolesta puhumista saatettiin pitää lässytykse-

nä. Affektiivisissa tiivistymissä sukupuolta kuvattiin lisäksi peruspilarina ja vahvana lin-

nakkeena, jonka hajoamista moni kipuilee. Affektiiviset tiivistymät keskittyivät hallinnan 

ja turvan tunteen katoamisen ympärille; sukupuolta kuvailtiin metaforisesti jonain pyhä-

nä, jota rikotaan. Vaikeutta keskustella sukupuolesta selitettiin sillä, että sukupuoli on 

aina mukana. Sukupuolen kuvattiin olevan jotakin, jolle jokaisen keskustelijan ja kuun-

telijan identiteetti rakentuu. Tämän rakennelman horjuttaminen tuntui kuvailujen mu-

kaan raskaalta ja vaikealta.  

 

“(Olin) pitämässä koulutusta yhdellä taholla ja sitte mulle oli niinku sanottu ihan vakavasti 

tämmönen tota kommentti että siis että tarkoitatko sitä todella s itä että niitten, kuinkas 

monta niitä lapsia syntyykään joilla sukupuoli on epäselvä, että niitten takia tota täytyy nyt 

meijän kaikki muuttaa? Jollon mä sit mietin et mä oon nyt täs kaks tuntia puhunut tietyistä 

asioista ja sitte tota et joku defenssi on päällä ku hän on kuullu niinku ainoostaan tän 

tyyppisen. Ni tää vois olla jotain semmosta et tulee niinkun defenssejä samoin sitte vas-

taavassa koulutuksessa tulee. Tuli sellanen että että minä olen aina kohdellut tota kaikkia 

samanarvoisesti ja sit se tulee niinku niitten puheitten ilmasutapa on erilainen siihen tulee 

sellanen pieni aggressiivisuus joka kertoo niinku siitä et nyt on rikottu jotain pyhää tai 

koskettu johonki pyhään.”  

 

Affektiivisen käytännön näkökulmasta puhe sukupuolesta hajoavana linnakkeena mer-

kitsi, että epävarmuudelle, epäonnistumiselle ja yhdessä oppimiselle ei vaikuttanut jää-

vän riittävästi tilaa. Keskustelu suljettiin, ennen kuin se lähti kunnolla käyntiin. Epävar-

muuden ja yllätyksellisen tilan kapeneminen saattaa olla merkki siitä, että affektiivisuus 

voi tuottaa sileän ja säröttömän näköistä työskentelytodellisuutta epävarmuutta tunte-

vien henkilöiden ollessa hiljaa. Hiljaa olemista voidaan toisaalta pitää myös vallankäyt-

tönä tai tapana ilmaista vastarintaa. Hiljaisuuksilla kyllästetty työskentely muokkaa ase-

telmaa niin, että vain muutamat ovat äänessä ja nimetty “asiantuntijavalta” saa vahvis-

tusta. Tällöin hiljaisuudet toimivat kahteen suuntaan; työskentelyä silottaen ja toisaalta 

tasa-arvoasiantuntijuuden henkilöitymistä vahvistaen.  

 

Hiljaisuutta on kuvailtu aiemmassa tutkimuksessa seurauksena epävarmuudesta. Pel-

ko siitä, että saattaa tulla vahvistaneeksi dikotomista ajattelua ja stereotyyppisiä kuvia 

sukupuolista, siitä ettei osaa puhua “oikein”, on toisinaan johtanut siihen, ettei sukupuo-

lesta puhuta ollenkaan. (Lahelma & Tainio 2019, s. 79.) Taustalla saattaa olla työsken-

telyä ohjaava ajatus sukupuolineutraaliudesta (Lahelma 2011). Sukupuolineutraali dis-

kurssi ohjaa välttämään puhetta sukupuolesta ja taustalla on ajatus siitä, että sukupuoli 

tulee läpinäkyväksi tai häviää, jos siitä ei puhuta. Suomen kieli on näennäisesti suku-
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puolineutraalia, mutta hiljenemisen on osoitettu vahvistavan näkymätöntä seksismiä. 

(Lahelma & Tainio 2019, s. 79.)  

 

Ahmed (2012, s. 182) on argumentoinut, että haitallisten kategorioiden häivyttäminen 

ja niistä vaikeneminen sen vuoksi, että niiden ei kuuluisi olla olemassa, johtaa siihen, 

ettei kategorioiden vaikutuksia pystytä osoittamaan. Toisaalta sukupuolesta puhuminen 

saattaa johtaa sukupuolen hierarkioiden ja essentialististen käsitysten toistamiseen 

(esim. Lahelma 2011), ja pelko tästä saattaa olla yksi syy hiljaisuuksien taustalla (La-

helma & Tainio 2019, s. 79). Aineiston perusteella vaikuttaa siltä, että pelko väärin pu-

humisesta saattaa johtaa hiljaisuuksiin, jotka omalta osaltaan voimistavat tuntua asian-

tuntijuudesta vain tiettyjen henkilöiden ominaisuutena. Näin affektit kiertävät kehää ja 

voimistuvat. Ahmed (2004a, s. 237) korostaa ihmettelyn tärkeyttä. Ahmedin mukaan 

ihmettely ja totunnaisuuksien tarkastelu ei vie lähemmäs totuutta sinänsä, mutta se voi 

antaa mahdollisuuden liikkua kohti paremmin toimivia tulkintoja.  

 

Tulkitsin aineistoni pohjalta, että hiljaisuudelle vaihtoehtoinen keino oli puheen siirtämi-

nen pois sukupuolesta. Muista eronteoista tai rakenteista, ryhmän toiminnasta ja onnis-

tumisista puhumisella vilvoitettiin keskustelua ja pyrittiin hälventämään sukupuolikes-

kustelun aiheuttamaa tukalaa oloa. Se, että sukupuolesta lähdettiin keskustelemaan 

merkittävänä tekijänä, vaati tiettyjen henkilöiden läsnäoloa työskentelyssä. Tämä taas 

vahvisti tiettyjen teemojen henkilöitymistä.  

 

6.2.3 Tasa-arvoteemojen arvostus  

 

Tasa-arvoteemojen arvostukseen liittyvät affektiiviset tiivistymät olivat rikkaita ja meta-

forilla kyllästettyjä. Arvostuksen puutetta tarjottiin yhdeksi selitykseksi sille, miksi tasa-

arvon edistäminen on haastavaa. Affektiivisissa tiivistymissä kuvailtiin, kuinka tasa-arvo 

ei kuulosta käsitteenä yhtä muodikkaalta ja dynaamiselta kuin muut teemat. Dynaa-

misiksi teemoiksi nimettiin digitalisaatio ja pedagogiseen kehittämiseen liittyvät inno-

vaatiot, joista on helpompaa puhua ja joille tyypillisemmin myös ohjataan rahoitusta. 

 

“Mutta että miks muuten ni sitte on ihan tämmönen juttu että vaikka me puhutaan että ih-

misoikeudet on niinku tärkeitä ja yleissivistys on tärkeetä ja nii edelleen ni ne on aina 

tämmösii universaalei tärkeit teemoja ne kuulostaa nukkavieruilta. Mutta sitte ku tulee jo-

ku dynaaminen digitalisaatio, osaaminen ynnä muut. Ne kuulostaa jollain taval niinku uu-

silta avauksilta joilla me pystyttäis todistamaan et me oltais hei tosi niinku langalla et mitä 

nyt tapahtuu ajassa.” 
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Tasa-arvoteemoja ei haluttu rinnastaa digitalisaatioon ja muihin muodikkaiksi nimettyi-

hin teemoihin, koska tasa-arvoteemojen korostettiin olevan kaikkia koskevia, yleisiä 

ihmisoikeuksia. Oikeudenmukaisuus haluttiin erotella kaikkia koskevaksi velvoitteeksi, 

jota ei voitu asettaa muiden edistettävien asioiden kanssa samalle viivalle.  

 

“Ja sit noi on tosi kiinnostavii noi niinku lokeroitumiset ja mennään niinku jonkun asiantun-

tijan taakse niinku et toi on niinku sun vastuualuetta. Mut hei ihan samal taval mä teen. 

Mä sanon digitalisaatiossa että hoitakaa se. Mutta mä ymmärrän kyllä tasan tarkkaan sen 

että ihmisoikeuskysymykset on eri kysymys ku digitalisaatio mutta mutta tota.” 

 

Tasa-arvon nimeäminen nukkavieruksi voidaan ymmärtää affektiivisena käytäntönä, 

joka pitää yllä käsitystä tasa-arvosta väljähtäneenä ja epämuodikkaana. Tasa-arvosta 

puhumista tällä tavalla voidaan pitää selityksen antamisena sille, miksi tasa-arvo ei 

edisty. Nukkavieruksi nimeäminen poistaa onnistumisen taakkaa niiltä harteilta, joille 

tasa-arvon edistäminen on laskettu. Osallistumalla tähän affektiiviseen merkityksenan-

toon puhuja tulee tuottaneeksi todellisuutta, jossa onnistumisen paineita vilvoitetaan 

nimeämällä tasa-arvo nukkavieruksi. Puheteolla on materiaalisia seurauksia, joten täs-

sä esimerkissä affektiivisuus saa voimansa diskurssissa.  

 

Resurssien suuntaaminen  

Affektiivisia tiivistymiä esiintyi myös resurssien, ajan ja rahan ympärillä. Työntekijöillä 

kuvailtiin olevan niin paljon velvollisuuksia, ettei tasa-arvoasioihin pystynyt syventy-

mään muiden odotusten ja velvollisuuksien ohella. Aikaresurssi otettiin puheeksi lähes 

jokaisessa työryhmän tapaamisessa. Rahoituksen suuntaamisen kuvattiin myös ohjaa-

van tekemistä ylätasolta.  

 

“Nehän pitää kokoajan rahanippuu et liikkukaa tähän suuntaan. Ni tota jostain kumman 

syystä ni ei siellä ihan hirveen paljon oo pyydetty liikkumaan sitte tota ainakaan rahatu-

koilla ni ihmisoikeuksien, yhdenvertasuuden ja tasa-arvon suuntaan. Joka ei tarkota sitä 

että ihmiset liikkuu tiettyyn suuntaan ku ne saa sen rahatukon. Mutta niinhän me teh-

dään.“ 

 

Yliopistoihin kohdistuneet resurssien leikkaukset ja hallinnolliset muutokset ovat vaikut-

taneet myös kurssitarjontaan. Helsingin yliopistossa tasa-arvoa käsittelevät kurssit on 

viime vuosien aikana pääosin muutettu vapaaehtoisiksi tai yhdistetty muihin kursseihin. 

Henkilöt, joilla on ollut tällaista osaamista ovat siirtyneet toisiin yliopistoihin eikä heidän 

tilalleen ole välttämättä rekrytoitu vastaavaa osaamista tarjoavaa opetus- ja tutkimus-

henkilökuntaa. Digitalisaatio, yrittäjyys ja johtajuus ovat teema-alueita, joihin opettajan-

koulutuksessa on panostettu. Ilman pysyvää rahoitusta tasa-arvoon liittyviä teemoja on 
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ollut vaikeaa pitää esillä, koska projekteissa tehdyt uudistukset eivät ole tavoittaneet 

koko henkilökuntaa. Sukupuolitietoisuuden lisääminen on ollut niiden vastuulla, jotka 

ovat olleet sitoutuneita siihen jo muutenkin. (Lahelma & Tainio 2019, s. 77, 80.)  

 

“Näit opintojaksoja missä on sit ollu enemmän tota näihin teemoihin kiinnitetty huomiota. 

Niitä on karsittu pois, sitte on toki tehty vielä henkilöstövähennyksiä että tota et se niinku 

no se on osa laajempaa juttua.”  

 

Kurssien sisällöistä ja niiden puutteista puhuttiin lähes kaikissa tapaamisissa ja haas-

tatteluissa. Kurssitarjonta ja sen ympärillä käytävä keskustelu keräsi paljon affektiivisia 

tiivistymiä. Keskustelua herätti esimerkiksi se, kuka kurssien sisällöistä päättää ja kei-

den kaikkien näkemyksiä tulisi ottaa huomioon. Valta päättää kurssien sisällöistä ker-

rostui affektiivisiksi tiivistymiksi, jotka johtivat keskusteluihin työryhmän asemasta tie-

dekunnassa. Huomiota tasa-arvoteemoille toivottiin niiltä henkilökunnan jäseniltä, jotka 

pystyivät vaikuttamaan asioihin asemansa kautta. Affektiivisia tiivistymiä keräsi puhe 

siitä, ketkä osallistuvat työskentelyyn ja näkevät sen tärkeänä.  

 

“Sit mä haluisin sanoo sellasena hyvänä asiana sellasen vahvistuneen tahtotilan näitten 

asioitten käsittelylle mutta tota mä en pysty sitä sanomaan ennenku ne kaikki ihmiset ja 

ne ihmiset joilla on valtaa sitä hallinnollista valtaa ni ne on mukana näissä keskusteluissa 

ni sillon me vasta mun mielestä alkaa olla sellanen tilanne et me oikeesti tullaan saa-

maan asioita eteenpäin ja ja tota.” 

 

Positiivinen puhe  

Positiivisella puheella kuorrutettiin ydinongelmia, kuten yllä olevassa katkelmassa. Af-

fektiivisena käytäntönä positiivinen puhe toimi työkaluna epäkohtien esiin tuomiselle 

korrektilla tavalla. Positiivisella puheella oli muitakin tehtäviä, joista kerron seuraavaksi. 

Keskeistä tasa-arvotyöskentelyssä on aiemman tutkimuksen mukaan ollut yhteistyön 

merkitys, ja erityisesti kollegoilta saatu vertaistuki ja yhteenkuuluvuuden tunne on mai-

nittu merkittäviksi tekijöiksi (ks. Lahelma & Tainio 2019, s. 75–76; Brunila 2009). Yh-

teistyön positiivinen vire on tyypillisesti ollut vahva pohjoismaisen tasa-

arvotyöskentelyn eetoksessa (Ikävalko 2016). Havaintoni olivat linjassa aiemman tut-

kimuksen kanssa; yhteistyön merkitystä korostettiin.  

 

“No kyllä mun mielestä se paras siinä ni siinä (projektissa) hyvin vahvasti tehtiin yhteis-

työtä koko Suomen eri yliopistojen kesken ja niinkun kartotettiin tilannetta ja luotiin niinku 

semmosia toimintamalleja. Ja niinku sitte se oli siinä vaiheessa ku moni sanoo sitä että 

oli tärkee että tapas ihmisiä eri puolilla Suomee, jotka on tietosia näistä asioista ja innok-

kaita edistämään niitä ja saa niinku tukea heiltä.”  
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Useamman yliopiston välisen yhteistyön virettä kuvattiin innostuneisuuden ilmapiirin 

käsitteellä. Positiivisella vireellä kuvailtiin olevan konkreettisia seurauksia, koska se 

auttoi viemään asioita eteenpäin ja saamaan aikaan muutoksia.  

 

“Joihin ois no ehkä jos mä ajattelen sitä (projektia) ni siinä oli kyllä semmonen innostu-

neisuuden ilmapiiri olemassa. Et siinä oli ihmisiä jotka teki paljon omissa yliopistoissaan 

ja sillä tavalla myös innosti muita toimimaan. Ja sillon mun mielestä saatiin paljo aikasek-

si. Kaikissa yliopistoissa tilanne kohentui ja joissaki yliopistoissa todella vaikutti jo aika 

ideaaliltaki. Et kylhän siinä se myönteinen tunne ja se vertaistuki ja yhteenkuuluvuus sit-

ten näitten ihmisten kanssa niin oli tärkeää..” 

 

Työskentelyn positiivisia puolia korostettiin myös työskentelyn aikana. Palavereissa oli 

esimerkiksi tyypillistä kerrata, mitä kaikkea oltiin saatu aikaan. Keskustelukulttuuria pi-

dettiin affektiivisin keinoin positiivisena. Valittamista ja hankalana olemista ei juurikaan 

sallittu, vaan keskustelun uria pyrittiin kääntämään positiivisille raiteille affektiivisin kei-

noin. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että etsittiin toistuvasti asioiden positiivisia puolia 

ja keskityttiin aikaansaannoksiin. Toisinaan positiivisen puheen affektiivinen käytäntö 

sulki mielenkiintoisia keskustelunavauksia epäkohdista, joista olisi ollut hyödyllistä kes-

kustella.  

 

Kolmas tapa, jolla positiivisen puheen affektiivinen käytäntö aktivoitui, pyrki vastaa-

maan tasa-arvotyöskentelyyn kohdistuneisiin paineisiin. Affektiivisia tiivistymiä, joissa 

kulloisenkin työvaiheen positiivisia puolia korostettiin, voidaan tulkita paikoittain vas-

tauksena turhautumiseen tai arvostuksen puutteeseen. Toisaalta odotuksia laskettiin 

positiivisen puheen avulla.  

 

“Joo tää on semmost jännää et tuntuu et nää samat asiat ja samat ongelmat ja samat 

haasteet niinku pyörii täs kokoajan. Et eteenpäin tottakai mennään, et sitäkään ei kanna-

ta ajatella et jotenkin ei oltais menty mihinkään.”  
 

Ratkaisuna turhautumiseen tarjottiin positiivista asennoitumista, jossa luovuttiin tavoit-

teesta saada asioita valmiiksi. Sen sijaan tavoitteeksi asetettiin tasa-arvotyöhön suh-

tautuminen prosessina, joka ei tule koskaan valmiiksi. Tällä menettelyllä pyrittiin vält-

tämään lannistumista.  

 

“Siis tietynlailla voi ajatella että se epäjatkuvuus on jonkinlaista epäonnistumista mutta 

ehkä nyt itte olen päätyny siihen että ehkä se kannattaa ajatella jotenkin muuten että ei 

lannistu siihen että pitää nää asiat aina niinkun nää asiat oottaa uudelleen ja uudelleen 

esiin että joo…” 
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Tämän tyyppistä asennoitumisen muutosta voidaan teoretisoida myös tunnekurin (Bru-

nila 2009, s. 151) muotona. Positiivinen työntekijä saa enemmän aikaan kuin turhautu-

nut, vihainen ja väsynyt työntekijä. Erityisesti tasa-arvotyöskentelyyn kiinnittyvä identi-

teettityöskentely, joka pyrkii muuttamaan turhautumisen positiivisuudeksi, tuntui vaati-

van yksittäisiltä työntekijöiltä paljon energiaa. Tunteiden työstäminen vaikutti kuitenkin 

olevan vaivan arvoista, koska sen avulla saatettiin välttää lannistumisen tunteita. “Oi-

kealla tavalla asennoitumisesta” tuotettiin paljon puhetta. Osittain tuntui siltä, että ihmi-

set joiden kanssa puhuin, halusivat välttää valittajan ja hankalan ihmisen leimaa. Posi-

tiivisuutta korostettiin jo ennen kuin varsinaista ajatusta epäonnistumisesta oltiin saatu 

sanottua loppuun. Tätä voidaan teoretisoida vastarintana niille tahmaisille affekteille, 

joita tasa-arvotyön hankaluuteen ja monimutkaisuuteen tarttuu.  

 

6.2.4 Tasa-arvotyön tavoitteet  

 

Yhdeksi tavoitteeksi tasa-arvotyöskentelylle nimettiin “subjektin transformaatio”, toisin 

sanoen kuulijan henkilökohtainen prosessi, joka johtaa sisäiseen muutokseen ja sitä 

kautta oman työskentelyn muuttumiseen tasa-arvoasioiden suhteen sensitiivisemmäk-

si. Affektiivisissa tiivistymissä kuvailtiin tasa-arvoasioiden tekemistä ja tulemista elä-

väksi, jäljen jättämistä ja ihmisenä muuttumista, joka lähtee “jostain eettisyydestä”. 

Vastakohdaksi tasa-arvotiedolle affektiivisissa tiivistymissä nimettiin tieto, joka on ratio-

naalista ja ulkoa opittavaa, tai jotakin “päähän kaadettavaa”. Tavoitteena eräälle kurs-

sille nimettiin opiskelijoiden muutos prosessin aikana, jotta he voivat tulevina opettajina 

muuttaa koulutodellisuutta. 

 

“Ja se on niinku tosi hankala koska ne asiat niinku mitkä on meillä semmosina niinku sa-

notaan äänettömiä sitoumuksia ni niitä ei pysty tota niitä ei niinku ne ei noin vaan yleensä 

purkaudu. Vaan siin täytyy olla niinku joku joka on niinku sulla tota niinku antanu sen sy-

säyksen et sä lähdet ajattelemaan toisin. Elikkä meillä pitäis olla mahdollisuus saada niitä 

sysäyksiä jotka saa ajattelemaan toisin ja saa meis aikaan muutoksen.”  
 

Henkilökohtaista ja tunnepitoista muutosta on kuvailtu myös aiemmassa tutkimukses-

sa. Halu muuttaa asioiden tilaa ja lisätä sukupuoliteemoihin liittyvää tietoisuutta on 

noussut aiemman tutkimuksen mukaan henkilökohtaisten kokemusten seurauksena 

(Lahelma & Tainio 2019, s. 74). Tasa-arvotyöskentelyssä tunteilla näyttää olevan tä-

män perusteella merkittävä positio työskentelyn mahdollistajana. Tämä tunnetyösken-

telyn vaatimus on mielenkiintoisella tavalla ristiriidassa sen kanssa, että feministisen 

ilonpilaajan leiman välttämiseksi tarjottiin tunteiden karsimista ja välttämistä. Tutkimuk-

seni kannalta mielenkiintoinen kysymys onkin, onko tunnepitoinen ja henkilökohtainen 
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prosessi välttämätöntä. Miksi juuri tasa-arvon teema eroaa muista niin merkittävästi? 

Onko turhaa puhua näistä teemoista niille, jotka eivät ole omassa elämässään kohdan-

neet epätasa-arvoisuutta? Mitä ristiriitaiset tavoitteet toisaalta tunnepitoisesta “subjektin 

transformaatiosta” ja toisaalta tunnekurin oikein hallitsemisesta tekevät työskentelylle?  

 

Erääksi tavoitteeksi mainittiin asian eläväksi tekeminen vastakohtana paperiraporteille 

tai ulkoa opittavalle, omaksuttavalle tiedolle. Työskentelyssä etsittiin eri tavoilla toimiva 

tapoja, joilla tasa-arvoteemoja pyrittiin integroimaan tiedekunnan arkipäiväiseen elä-

mään. Työskentelyn kuvattiin kutistuvan ajoittain siitä tuotettuihin raportteihin ajan puut-

teellisuuden tai muiden velvoitteiden vuoksi.  

 

“Ja me voidaan tehdä vielä niinku upeita suunnitelmiaki ja seki on ihan hienoo mut se-

kään ei vielä tarkota sitä että nää asiat oikeesti aidosti eläis. Mut tälle maailmallehan riit-

tää ihan hirvittävän hyvin et asiat ennemmin näkyy ja et ne näkyy tämmösinä positiivisina 

kuin se että ne oikeesti elää. Elikä paperiraportit ni neki on ihan riittäviä (nauraen).“ 
 

Muita tavoitteita olivat yksilön huomioon ottaminen sellaisena kuin tämä on, tiedekun-

nan esteettömyys, sekä jokaisen ihmisen äänen kuuluminen ja oikeus osallistua. Li-

säksi mainittiin vastuun ymmärtäminen. Nämä tavoitteet voidaan ajatella olevan “juhla-

puhe-tasa-arvoa”, jonka on helppoa ajatella toteutuvan jokaisen elämässä. Tästä on 

esimerkkinä lausahdus “Kaikkihan me halutaan edistää tasa-arvoa”, jonka jokainen 

työskentelyyn osallistuva varmasti allekirjoittaa. Toisaalta peräänkuulutettiin konkreetti-

sia ja käytännöllisiä tavoitteita, joita jokaisen tiedekunnan työntekijän ja opiskelijan olisi 

helppoa toteuttaa.  

 

“No sit se on semmonen et me jotka tääl ollaan palkkamme kautta vastuullisia asioista ni 

tota et me ymmärrettäis kuinka suuri vastuu meillä oikeest i on tota asioitten edistämises-

sä, ihmisoikeuksien edistämisessä, yhdenvertasuuden, tasa-arvon edistämisessä. Ja se 

on kyllä jollain taval niinku mulle ollu semmonen oivalluskohta se ku mä oon tajunnu et 

meil ei tartte olla sellasta kohdalleen korjaamisen mentaliteettii. Elikkä et me oikeesti pys-

tytään tai et me oikeesti lähdettäis purkamaan niinku semmosia omia ajatuksellisia lukko-

jamme.”  

 

Erilaisia strategioita ja tasa-arvo-ohjelmia kritisoitiin niiden epämääräisistä tavoitteista. 

Yleisluontoisiin ilmaisuihin on helppo samastua ja todeta, että tavoitteet on saavutettu, 

vaikka tehtävää vielä olisikin. Vaihtoehtoiseksi ilmaisutavaksi ehdotettiin esimerkkejä 

siitä, että nostettaisiin esiin epäkohtia, joissa tasa-arvo ei vielä toteudu. Työskentelyn 

laajempi tavoite tiivistyi sanapariin “helpompi hengittää”, joka tuo tasa-arvon toteutumi-

sen tarkastelun jälleen yksilötasolle. Konkreettisesti tämän kuvailtiin tarkoittavan sitä, 
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että jokainen saisi ilmaista itseään vapaasti, ilman toisten tekemää luokittelua ja ”koh-

dalleen korjaamista”.  

 

“Se on paha rasti et miten se tulee ku se ku se ei tuu ylhäält alaspäin. Se ei tuu. Se tota 

täs meil onki pohtimista. Joo. Helpompi hengittää. Ois se meijän tiedekunta mis olla. Mis 

ei tartte tota meijän tarjota meijän omia ajatuslukkojamme niinku toisen ja luokitella toisia 

sen mukasesti. Jotain tämmöstä.”  

 

Tasa-arvotyöskentelylle nimetyt tavoitteet ohjaavat toimintaa tiettyyn suuntaan. Tämän 

tutkimuksen otsikon lainaus “Me ollaan kuin myrskyävällä merellä” kuvaa keskustelui-

hin liittyvää dramaattisuutta, jolla tasa-arvotyöskentelyyn joskus suhtaudutaan. Arkisten 

ja huomaamattomien affektien lisäksi kohtasin tasa-arvotyön kuvailuun liittyviä värikkäi-

tä affektiivisesti tiivistyneitä metaforia eri puolilla tiedekuntaa. Rikkaiden kielikuvien 

avulla työskentelyä kuvattiin hankalana mutta tärkeänä, ja tulkitsin hankaluuden koros-

tamisen toimivan kahteen suuntaan. Toisaalta ongelmien ja tasa-arvotyön erityislaatui-

suuden kuvaileminen saattoi toimia yhtenä selityksenä sille, miksi työskentely etenee 

hitaasti. Toisaalta “myrskyävällä merellä” kulkemista ja muita metaforia voidaan pitää 

rohkaisevana tarinana, joka auttaa jatkamaan eteenpäin työskentelyssä kohdatuista 

haasteista huolimatta. Nimeämällä työskentely hankalaksi annetaan sille ikään kuin lu-

pa olla hankalaa ja haasteellista, ja siitä huolimatta työskentelyä voidaan jatkaa.  

 

6.3 Tulosten yhteenveto  

 

Havainnoidessani yliopiston henkilökunnan ja opiskelijoiden tasa-arvotyöskentelyä 

useamman kuukauden ajan huomasin törmääväni affektiivisiin tiivistymiin ja kerrostu-

miin kaikissa niissä paikoissa, joissa tasa-arvoa pyrittiin tavalla tai toisella edistämään. 

Joskus tuntui, että kysymyksiini vastattiin jo ennen kuin ehdin esittää niitä. Oli kuin ta-

sa-arvoa olisi edistetty tietyn käsikirjoituksen mukaan, jossa tasa-arvotyöskentelyn eri-

tyispiirteeksi muodostui sen responsiivisuus tiettyihin lähtöoletuksiin nähden. Olin yllät-

tynyt siitä, miten paljon työskentelyssä kerrostuivat ja tiivistyivät samat “totuudet” eri 

puolilla tiedekuntaa. Nämä “totuudet” saattoivat olla arjen hienovaraisia affektiivisia 

käytäntöjä, jotka tarpeeksi usein toistettuna alkoivat vaikuttaa käytäntöjen jähmettymi-

seen ja tiettyjen työskentelytapojen lukkiutumiseen. Näistä jähmettymisistä pyrittiin 

eroon erilaisilla tavoilla niissä kohdin, kun niistä oltiin tultu tietoisiksi.  

 

Aloitin havainnoimalla työskentelyn tarjoamaa tilaa moniäänisyydelle ja monipaikkai-

suudelle. Tilaa moninaisuudelle ei tuntunut joissain paikoissa olevan, vaan tasa-

arvotyöskentelyä ohjattiin siistiin ja säröttömään suuntaan. Tähän tekivät poikkeuksen 
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muutamat hedelmälliset keskustelut, joissa paitsi purettiin käytettyjä käsitteitä ja niiden 

erilaisia mahdollisia merkityksiä, myös pohdittiin oman työryhmän paikkaa ja merkitystä 

tiedekunnassa. Valitettavan usein tasa-arvotyöskentelyssä oli kuitenkin “puuhastelun” 

makua, joka johtui tehottomasta tiedonkulusta, puutteellisesta resursoinnista tai muista 

rakenteellisista ongelmista. Näistä ongelmista oltiin tietoisia, ja niihin etsittiin aktiivisesti 

ratkaisuja toisinaan onnistuen ja toisinaan vain tyytyen ihmettelemään tilannetta.  

 

Puheenvuorojen välille jäi hiljaisuuksia, joita tarkastelin lähemmin. Joskus keskusteluja 

suljettiin siirtämällä puhe sukupuolesta muihin erontekoihin tai rakenteisiin, joskus taas 

korostettiin vaikkapa positiivisena pysymisen tärkeyttä. Toisenlaista hiljaisuutta taas 

esiintyi silloin, kun omaa asiantuntijuutta pidettiin riittämättömänä ja haluttiin vaieta, jot-

ta ei osoitettaisi omaa tietämättömyyttä tai jouduttaisi hyökkäyksen kohteeksi. Oikein 

puhumisen vaatimus tuntui tietyissä tilanteissa kohtuuttomalta. Toisaalta näitä hilje-

nemisiä kuvailtiin myös vallankäyttönä, ja oikein puhumisen vaatimusta tätä tukevana 

affektiivisena käytäntönä. Jäikin epäselväksi, mistä oikein puhumisen vaatimus on läh-

töisin, ja onko sellainen vaatimus todella olemassa?  

 

Tasa-arvon käsitettä venytettiin ja kutistettiin kulloiseenkin tilanteeseen sopivaksi. Jos-

kus saatettiin todeta, että sukupuolten tasa-arvo on jo toteutunut, joten siihen ei tarvitse 

paneutua. Toisinaan taas puhuttiin pelkästään sukupuolesta muiden erojen jäädessä 

pois keskustelusta. Joskus tasa-arvo kutistui monikulttuurisuudeksi tai kiusaamisen tor-

jumiseksi, toisinaan taas joksikin jota voitaisiin edistää “oikean tiedon” omaavien asian-

tuntijoiden kautta. Esimerkiksi kiusaamistilannetta purkavassa keskustelussa käytettiin 

paljon puheenvuoroja sen pohtimiseen, keneen seuraavaksi kannattaisi olla yhteydes-

sä. Tällä tavoin keskustelua vilvoitettiin ja vastuu siirtyi instituutiolle ja rakenteille, jolloin 

asian ratkaiseminen ei käytännössä jäänyt kenenkään vastuulle. Ongelmatilanne tek-

nistettiin, jonka jälkeen hierarkkisiin rattaisiin joutuneen kiusaamistilanteen selvittämi-

nen tuskin eteni kovin tehokkaasti. Toisaalta rakenteista ja valtuutetuista henkilöistä 

haettiin vakuuttavuutta ja legitimaatiota omalle työlle, mikä on monimutkaisissa tilan-

teissa myös perusteltua. Joskus tämän kaltainen “kiusaamis-asiantuntijuuden” henkilöi-

tyminen johti kuitenkin muiden tahojen passivoitumiseen.  

 

Joissain yhteyksissä tasa-arvoa kutistettiin tiettyjen henkilöiden erikoisalaksi, jolloin 

henkilöitymistä vahvistettiin puheella asiantuntijavallasta, tai yksinkertaisesti jättämällä 

tietyt puheenaiheet tiettyjen ihmisten vastuulle. Toisaalta tasa-arvoa venytettiin monis-

sa yhteyksissä kaikkia koskevaksi ihmisoikeuskysymykseksi. Kun haluttiin vähentää 

tasa-arvotyöskentelylle asetettuja paineita, tai ilmaista arvostuksen puutetta, tasa-arvo 



 

44 
 

nimettiin nukkavieruksi. Tasa-arvon määritelmä siis eli tilanteesta riippuen, ja käsitettä 

venytettiin kulloisiinkin tarpeisiin sopivaksi.  

 

Tasa-arvotyöhön näytti kiinnittyvän tahmaisia affekteja, joiden ei haluttu tarttuvan it-

seen ja omaan työskentelyyn. Työskentelyssä pyrittiin varomaan tunteiden purkauksia 

ja sitä kautta “vihaisen feministin” leimaa. Tunteiden varominen toisaalta kerrytti af-

fektiivisia tiivistymiä, joka ilmeni esimerkiksi tunnekurina tai turhautumisena. Turhautu-

minen oli affektiivinen tiivistymä, joka siirtyi ja ikään kuin “periytyi” herkästi työntekijöi-

den ja opiskelijoiden välillä aina uusille osallistujille.  

 

Affektiivisen käytännön käsitteeseen kuuluu tiiviisti toisin tekemisen mahdollisuus, ja af-

fektiivisuus on tästä näkökulmasta moniulotteinen, monimutkainen ja jopa arvaamaton 

ja yllättävä tekijä. Affektiivisista käytännöistä tultiin tasa-arvotyöskentelyä koskevissa 

keskusteluissa tietoiseksi ja pyrittiin eroon niiltä osin, kun ne eivät palvelleet työskente-

lyä. Vastarinnan muotona oli nähtävissä toisaalta hiljaisuuksia, ja toisaalta mielenkiin-

toisia keskustelunavauksia, joilla pyrittiin horjuttamaan työskentelyn epäsuotuisia lähtö-

kohtia.  

 

Professionaalisessa tasa-arvotyössä asiantuntijapositiossa ei ole aiemman tutkimuk-

sen mukaan tilaa hapuilulle tai epäröinnille, vaan asiantuntijan on edettävä mahdolli-

simman systemaattisesti työskentelyn mahdollisuuksien puitteissa. Tasa-arvoon liittyy 

kuitenkin monenlaisia epämukavuuksia ja epävarmuuksia. Onkin mahdollista, että 

taustalla on historiallisia affektiivisia tekijöitä, joiden alkuperää ei ole tämän tutkimuksen 

puitteissa mahdollista selvittää. Neutraalia ja särötöntä keskustelua tasa-arvosta ei ole 

olemassakaan, joten esimerkiksi sukupuolesta puhumiseen liittyviä epäröintejä tulisi 

pystyä purkamaan työskentelyn aikana.  

 

Affektiivisia tiivistymiä rakentui erityisesti asiantuntijuuden henkilöitymisen, hiljaisuuk-

sien, tasa-arvotyön arvostuksen ja tasa-arvotyölle asetettujen tavoitteiden ympärille, ja 

tiivistymillä oli materiaalisia seurauksia. Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että 

tasa-arvotyö on affektiivisesti värittynyttä. Affektiivisuus voi olla työskentelyä vauhditta-

vaa, mutta toisaalta tiivistymät voivat myös hidastaa työskentelyä toistaessaan tiettyjä 

säännönmukaisuuksia vuodesta toiseen. Näitä säännönmukaisuuksia ovat esimerkiksi 

turhautumisen ja hiljaisuuksien värittämät affektiiviset tiivistymät, jotka johtavat työs-

kentelyä hidastaviin affektiivisiin käytäntöihin. Säännönmukaisuuksista ja niiden mu-

kaan rakentuvista “totuuksista” muodostuu julmaa arkea, jossa tasa-arvon edistäminen 

jää asiantuntijoiksi nimettyjen tehtäväksi. Tasa-arvotyöskentelyn kuvataan jäävän toi-
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minnan keskiöstä sivuun resurssien ja arvostuksen puutteen vuoksi, mutta entä jos aja-

tellaankin tämän kaltaisen kuvailun myös tuottavan todellisuutta. Mitä mahdollisuuksia 

silloin avautuu?  
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7 Mitä tulikaan tehtyä?  

 

Havainnoin tasa-arvotyöskentelyä yliopistolla yhteensä noin vuoden verran. Kuljeskelu 

osoittautui haastavaksi, mutta samaan aikaan toimivaksi ja mielenkiintoiseksi tavaksi 

analysoida eri puolilla tiedekuntaa tapahtuvaa työskentelyä. Pääsin osallistumaan mo-

nenlaisiin keskusteluihin, joihin ei olisi ollut ilman tutkimuksen tekoa mahdollista osallis-

tua. Pääsin sukeltamaan erilaisten työryhmien toimintaan ja löysin mielenkiintoisia sol-

mukohtia, joita olen kuvannut edellä.  

 

Vuoden aikana tiedekunnassa kuljeskellessani havaitsin mielenkiintoisia ristiriitoja. Ris-

tiriitoja ilmeni esimerkiksi siinä, millaisia affektiivisia käytäntöjä havaittiin, ja miten esi-

merkiksi työskentelyssä ilmenneitä hiljaisuuksia tulkittiin. Paradoksaalisia odotuksia liit-

tyi tunnetyöskentelyyn; toisaalta tasa-arvotyöhön liittyi odotus henkilökohtaisesta identi-

teettityöskentelystä, ja toisaalta tunteiden poissaoloa korostettiin rationaalisen asian-

tuntijan positiossa esiintyvän tärkeänä ominaisuutena. Muitakin säröjä ja ristiriitoja 

esiintyi, ja olenkin tuonut niitä mahdollisimman hyvin esiin tutkimuksen teon kaikissa 

vaiheissa.  

 

Tutkimusprosessin aikana olisin voinut tehdä muutamia asioita eri tavalla. Esimerkiksi 

haastatteluihin valmistautumista olisin voinut ennakoida niin, että olisin lähettänyt haas-

tattelukysymykset tai esimerkiksi havainnointitehtävän haastateltaville hyvissä ajoin 

etukäteen. Eräs haastateltava kuvasi vaikeutta tavoittaa työryhmässä käytyjä keskuste-

luja ja niiden affektiivisia piirteitä jälkikäteen. Yksi vaihtoehto olisi ollut käyttää haastat-

teluissa virikemateriaalia, kuten blogitekstejä tai muuta kirjallisuutta. Olisin myös voinut 

antaa työryhmien jäsenille tehtäväksi havainnoida omaa ja muiden työskentelyä.  

 

Kuljeskelu tiedekunnassa oli hauskaa ja yllätyksellistä. Joskus tunsin oloni epämuka-

vaksi; etenkin silloin, jos koin jonkun toisen muuttavan käyttäytymistään läsnäoloni 

vuoksi. Koin epämukavaksi myös gradusta ja havainnoinnista kertomisen, luultavasti 

sen vuoksi, että en itsekään tarkalleen havainnointitilanteessa vielä tiennyt, miltä loppu-

tulos tulisi näyttämään. Minuun suhtauduttiin kuitenkin suopeasti ja kannustettiin työs-

kentelyssä, ja osallistujien positiivinen suhtautuminen ja innokkuus osallistua tutkimuk-

seen auttoi hankalienkin paikkojen yli.  

 

Yllätyksiä tuli myös siinä, mihin affektiivisia tiivistymiä kiinnittyi. En odottanut niin paljon 

puhetta “asiantuntijoiden” ja “muiden” välisestä suhteesta, tai eri tahojen välisistä jän-
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nitteistä. En odottanut sitä, että graduani haluttaisiin käyttää tiettyjen asioiden edistämi-

seen tai tiettyjen tahojen herättelyyn.  

 

Edellä mainittujen seikkojen lisäksi yllättävää oli se, miten mukavaa gradua oli tehdä 

sen kaikissa vaiheissa. Mielekkäintä oli aineiston tuottaminen ja analysointi, ja sen 

kautta affektiivisten silmälasien tarkentuminen matkan varrella. Viimeisellä havainnoin-

tikerralla kiinnitin huomiota aivan eri asioihin kuin ensimmäisillä kerroilla. Jos tuottaisin 

aineistoa uudelleen, kysyisin alusta lähtien erilaisia kysymyksiä ja havainnoisin erilaisia 

asioita. Hyväksyn kuitenkin tutkimukseni paikantumisen tiettyyn aikaan ja paikkaan.  

 

Yksi tämän tutkimuksen tehtävistä oli selvittää, voisiko affektiivisuuden käsitteellä avata 

tasa-arvotyöskentelyssä uusia tapoja hahmottaa ongelmia ja avata uudenlaisia keskus-

teluja. Toin esiin tapoja hahmottaa yliopistolla tapahtuvaa tasa-arvotyöskentelyä af-

fektiivisten tiivistymien ja niiden analysoinnin kautta. Jos aika olisi sallinut, olisin men-

nyt vielä syvemmälle, ja vastannut mahdollisuuksien mukaan auki jääneisiin kysymyk-

siin. Lähestymistapaani kuului kuitenkin epäröinnin näkyviin jättäminen, joten en kanna 

huolta tutkimukseni luotettavuudesta.  

 

Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää tasa-arvotyön tutkimukseen ja kehittämi-

seen. Nimeämiäni affektiivisia tiivistymiä voidaan käyttää keskustelun virittämiseen ja 

käsillä olevien ongelmien tunnistamiseen ja purkamiseen. Löytämiäni tiivistymiä voitai-

siin myös tutkia syvällisemmin, kuin mitä tämän tutkimuksen puitteissa oli mahdollista 

tehdä. Olisi mielenkiintoista jäljittää historiallisia ja yhteiskunnallisia tekijöitä, jotka ovat 

vaikuttaneet affektiivisten tiivistymien syntyyn ja siirtymiseen tasa-arvotyön kentällä.  

 

Affektiivisuus on lähestymistapa, jota voidaan käyttää kasvatustieteellisen tutkimuksen 

kentällä laajemmin myös muiden ongelmien analysointiin ja tutkimukseen. Mediarepre-

sentaatioiden tutkimusta on tehty affektiivisesta näkökulmasta jonkin verran, mutta 

kasvatustieteen puolella sitä ei ole hyödynnetty vielä riittävästi. Affektiivisuus tuo tutki-

mukseen mielenkiintoisen puuttuvan palan, jonka avulla voidaan tarkastella niitä tuntei-

siin liittyviä kohtia, jotka muuten saattaisivat jäädä huomaamatta. 
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Liitteet 
 

LIITE 1: Tutkimushaastattelun runko  

 

Tausta 

Haastateltavan asema/työtehtävä tiedekunnassa 

Missä yhteyksissä olet ollut mukana toteuttamassa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöskentelyä? 

Miten tulit mukaan nykyiseen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmän toimintaan? 

  

Työryhmän työskentely 

Millaisia ajatuksia ja tuntemuksia työskentelyn aloittaminen herätti? 

Millaisista asioista työryhmässä yleensä keskustellaan? 

Miten työskentely sujuu? 

Mitä oltaisi voitu tehdä toisin tähän mennessä? 

Minkälaisiin asioihin olisi tärkeää keskittyä seuraavaksi? 

  

Affektiivisuus tasa-arvotyössä 

Miksi tasa-arvo herättää niin monenlaista suhtautumista ja tunteita? 

Oletko havainnut, että tasa-arvotyöskentelyssä keskityttäisiin ulkokehän (ei ytimen) asioihin?  

Millaisiin? 

Onko ”vaikeita” puheenaiheita? Millaisia?  

- Onko esimerkiksi joistain eronteoista helpompaa puhua kuin toisista?  

Oletko huomannut tilanteita, jossa joku vaihtaa puheenaihetta tai keskustelun sävyä ”vilvoitel-

lakseen” tilannetta? Kerro niistä. 

Oletko havainnut, että muiden kuin huoneessa olijoiden tasa-arvoa tai työskentelyä olisi hel-

pompi edistää? Miten se ilmenee? 

Mitkä ovat olleet parhaita kokemuksia tasa-arvon etenemiseen liittyen tiedekunnassa? 

- Oliko näissä tilanteissa muutosvoima tunnepitoista vai ”mahdollisimman neutraalia”?  

- Miten kuvailisit muutosvoimaa?   

Millaisia epäonnistumisia on ollut?  

- Onko näissä ollut mukana tunteita? Miten? 

Oletko huomannut, että sanalla tasa-arvo olisi erilaisia merkityksiä eri tilanteissa? Millaisia? 

- Miten nämä eri merkitykset ovat voineet vaikuttaa tilanteen etenemiseen?  

Minkälaisia vaikutuksia tasa-arvotyöllä on tiedekunnassa ollut? 

Millainen olisi tasa-arvoinen tiedekunta?    
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LIITE 2: Tutkimussopimus  

 

 

 

Allekirjoittanut osallistuu Milla Vainosen Pro gradu -tutkielman aineiston tuottamiseen 

havainnoitavan työryhmän jäsenenä ja/tai haastateltavana, ja suostuu aineiston käyt-

töön seuraavilla ehdoilla, joihin allekirjoittanut tutkielman tekijä sitoutuu.  

 

Tuotettua aineistoa käytetään vain tutkimustarkoituksiin. Havainnoitavien ja/tai haasta-

teltavien nimet eivät näy tutkielmassa tai siitä julkaistavissa kirjoituksissa, eivätkä tut-

kielman tekijän pitämissä esitelmissä. Mikäli aineistoa käytetään tutkimukseen, josta al-

lekirjoittanut tutkielman tekijä ei ole vastuussa, poistetaan kaikki tunnistetiedot ennen 

aineiston lainaamista.  

 

 

Päiväys  

 

Allekirjoitus  


