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Tiivistelmä: 

Tutkielmassa tarkastellaan Suomen akateemista kenttää sukupuolinäkökulmasta 1800-

luvun lopulta toisen maailmansodan alkuun. Keskeiset tutkimuskysymykset ovat miten 

Suomen akateeminen kenttä näyttäytyy sukupuolinäkökulmasta 1900-luvun alkupuolella 

sekä millaisia akateemisen naisen hahmoja aikakaudella on esiintynyt. Huomio on 

akateemisten naisten moniulotteisuudessa, eli sukupuolen lisäksi tutkielmassa on huomioitu 

naisten sosiaalinen ja kulttuurinen pääoma sekä ensisijainen kieli.   

Tutkimusmenetelmä on joukkobiografinen: akateemista kenttää tutkitaan Suomen 

ensimmäisen kolmenkymmenenkuuden tohtoriksi väitelleen naisen kautta. Aineisto koostuu 

arkistoainestosta, henkilötietokirjallisuudesta sekä digitoidusta sanoma- ja 

aikakausilehtiaineistosta. Lisäksi aineistoa on täydennetty kolmen tutkimusjoukkoon 

kuuluvan tohtorinaisen päiväkirja- ja muistelma-aineistolla, joka kertoo akateemisen kentän 

kokemisesta.  

Tutkitut naiset olivat yleisesti ottaen melko korkeasta sosioekonomisesta taustasta, ja 

sosiaalisella ja kulttuurisella pääomalla vaikuttaa olleen merkitystä akateemiseen 

menestykseen. Sosiaalisella pääomalla on ollut naisille monenlaista merkitystä. Yliopisto on 

merkinnyt monille myös sosiaalista nousua. Vaikka ruotsinkieliset naiset olivat joukossa 

yliedustettuna, akatemian kielessä tapahtuva muutos suomenkielisyyteen on havaittavissa 

tutkimusjoukossa. 

Tutkimusjoukosta ei ole selvästi havaittavissa yhtä akateemisen naisen tyyppiä, vaan 

useita. Tämä liittyy paitsi yliopiston ja yhteiskunnan muutokseen tutkitulla ajanjaksolla, myös 

akateemisen kentän jakautumisesta alakenttiin, tässä tutkielmassa etenkin filosofiseen ja 

lääketieteelliseen tiedekuntaan. Naisten luokka- ja kielitaustoissa on ollut eroja 

tiedekunnasta riippuen, minkä lisäksi perheen perustaminen on ollut yleisempää filosofian 



 

 
tohtoreille. Ajallisesti muutosta on tapahtunut paitsi naistohtoreiden määrän kasvussa myös 

muun muassa akateemisen kentän suomenkielistymisessä sekä akateemisen naisen 

hahmon muuttumisessa: avioituminen on ollut yleisempää ajanjakson loppupuolella 

väitelleille naisille. Toisaalta yliopistomaailmaa ei ole koettu sukupuolisesti tasa-arvoisena, 

vaikka akateeminen kenttä on tarjonnut naisille monia mahdollisuuksia, ja vaikka melko 

suuri osa naisista eteni akateemisella uralla vähintään dosentiksi. Sosiaalisen ja kulttuurisen 

pääoman merkitys ei vaikuta juuri muuttuneen. Akateeminen kenttä sukupuolinäkökulmasta 

ei ole ollut täysin yhtenäinen, vaan moniulotteinen ja osittain ristiriitainen, ja kenttä on 

muuttunut tutkitulla ajanjaksolla. 
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1. JOHDANTO 

Suomalainen yliopistomaailma muuttui runsaasti 1900-luvun alkupuolella. Yksi suurimmista 

muutoksista oli naisylioppilaiden määrän kasvu. Naisten määrä tohtoriksi väitelleistä kuitenkin 

pysyi pienenä, vaikka se suhteutettaisiin naisten pienempään osuuteen ylioppilaista.1 Vaikka 

naisten opinnot ovat olleet samanlaiset kuin miehillä, on heidän asemansa ollut erilainen.2 Heini 

Hakosalo onkin kyseenalaistanut näkemyksen, jonka mukaan naisten osallistuminen 

akateemiseen maailmaan on Suomessa tapahtunut suhteellisen helposti. 3  Tutkielmassani 

tarkastelen erästä naisten ensiaskelista akateemiselle kentälle: Suomen ensimmäisiä tohtoriksi 

väitelleitä naisia. 

Akateemisen auktoriteetin rooli on muodostunut historiallisesti maskuliinisena. 4  Tämä 

maskuliinisuuden valta ilmenee kielessä, tiedossa ja tavoissa – kyseessä on eräänlainen 

kulttuurinen valta.5 Lisäksi akateeminen kulttuuri, joka historiallisesti oli jättänyt ulkopuolelleen 

naiset ja muovautunut maskuliinisesti ja maskuliiniseksi, sekä naisesikuvien ja –auktoriteettien 

puute jättivät naiset ulkopuolisiksi akateemisesta kulttuurista.6 Ensimmäiset tohtorinaiset siis 

tulivat siis akateemiselle kentälle, joka oli rakentunut sukupuolittuneesti jättäen ulkopuolelleen 

naiset. 

Sukupuoli ei ole kuitenkaan ainoa tekijä, joka vaikuttaa akateemiseen valtaan ja akateemiseen 

habitukseen: myös sosiaalisella, taloudellisella ja kulttuurisella taustalla on merkitystä. 

Tutkielmassani tarkastelen ensimmäisten suomalaisten akateemisten naisten elämänpolkuja 

tarkoituksenani näiden avulla tutkia Suomen akateemista kenttää sukupuolinäkökulmasta. 

Huomion kohteena ovat naisten luokka- ja kielellinen tausta, sukupuolen vaikutus sekä ura- ja 

perhevalinnat. Naisten elämänpolkuja tutkitaan siis moniulotteisesti intersektionaalisuuden 

avulla. Tutkimusjoukkooni kuuluu vain Suomessa väitelleitä naisia, jolloin tutkielmani 

ulkopuolelle rajautuu muun muassa Suomen ensimmäinen naistohtori Lydia Sesemann, joka 

väitteli kemian tohtoriksi Zürichissa jo vuonna 1874.7 Tutkielmani aikarajaus lähtee vuodesta 

1895, jolloin ensimmäistä kertaa Suomessa nainen puolusti väitöskirjaansa. Aikarajaukseni 

päättyy vuoteen 1938 eli aikaan ennen toista maailmansotaa. Aikarajausta koskien on hyvä 

 
1 Engman 2005b, 43; Tuohinto 1965, 6–14; Enäjärvi-Haavio 1947, 5. 
2 Hakosalo 2015, 198-199.  
3 Hakosalo 2006. 
4 Carter, Blumenstein & Cook 2013, 342; Schiebinger 1999, 11. 
5 Dillabough 2006, 57. 
6 Hakosalo 2008, 17. Ks. myös Smith 1995. 
7 Engman 2005b, 43. 
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huomata, että monilla aloilla ensimmäiset naiset väittelivät vasta sotavuosien aikana tai niiden 

jälkeen. Lisäksi tutkielmani kohteena olevien naisten elämät ovat ulottuneet laajalle tohtoriksi 

väittelemisen ulkopuolelle. Naiset ovat syntyneet välillä 1864–1909 ja kuolleet välillä 1909–

2003, joten tarkasteltava ajanjakso on yli sata vuotta. Tutkittava ajanjakso on siis pitkä, mutta 

pääpaino on 1900-luvun ensimmäisessä puoliskossa.  

Yliopisto ja suomalainen akatemia ovat merkittäviä yhteiskunnallisia vaikuttajia, joten niiden 

tutkiminen on tärkeää.  Yliopisto on myös kulttuurisen vallan uudelleen tuottamisen alusta.8 

Sukupuolinäkökulman huomioon ottavaa tutkimusta yliopistomaailmasta on tehty koskien 

etenkin Suomen ensimmäisiä naisylioppilaita ja –tutkijoita, 9  sekä koskien sotien jälkeistä 

aikaa.10 Kuitenkin maailmansotien välistä yliopistomaailmaa on sukupuolen kannalta tutkittu 

melko vähän,11 ja vaikka tutkielmani käsittelee myös yliopiston ensimmäisiä naisia, on sotien 

välinen aika merkittävä ajankohta tutkielmassani. Aikakausi on kiinnostava myös suomalaisessa 

yhteiskunnassa ja yliopistossa tapahtuvien muutosten vuoksi, sillä akatemian vanhat 

valtarakenteet ovat tutkimallani ajanjaksolla alkaneet vähitellen murtua: yliopiston opiskelija- ja 

henkilökunta on alkanut hiljalleen monipuolistua muun muassa sukupuoleltaan ja 

luokkataustaltaan. 

Tässä ensimmäisessä luvussa esittelen tutkimuskysymykseni sekä tutkielma-aiheeni teoreettisen 

viitekehyksen ja historiallisen taustan. Tämän jälkeen käyn lyhyesti läpi aiempaa tutkimusta 

(luku 2), minkä jälkeen esittelen tutkimusmenetelmäni ja aineistoni (luku 3). Luvuissa 4–8 

käsittelen tutkimustuloksiani: luku 4 käsittelee tohtorinaisten ajallista ja tiedekunnittaista 

jakautumista ja luku 5 naisten taustoja. Luku 6 puolestaan käsittelee naisten sopeutumista 

yliopistoyhteisöön ja akateemiseen maailmaan. Luvussa 7 huomion kohteena on naisten perhe-

elämä ja luvussa 8 tohtoreiden moninaiset urapolut, pääpainona akateeminen ura. Lopuksi 

luvussa 9 teen johtopäätökseni sekä yhteenvedon tutkielmani tuloksista. 

 

1.1 TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Tutkielmani käsittelee suomalaista yliopistomaailmaa ja sen muutosta 1900-luvun vaihteesta 

toisen maailmansodan alkuun etenkin sukupuolinäkökulmasta. Muita teemoja ovat 

 
8 Silvennoinen & Laiho 1994. 
9 Esim. Hakosalo 2006; Engman 2005b; Engman 1989; Engman 1987. 
10 Husu 2005; Husu 2001; Raehalme 1996; Silvennoinen & Laiho 1994; Wager 1994; Sutherland 1985. 
11 Hakosalo 2012a, 36. 
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yhteiskuntaluokka ja kielikysymys. Keskiössä ovat tohtoriksi väitelleiden naisten sosiaalinen ja 

kulttuurinen pääoma sekä naiseuden ja akateemisuuden yhdistäminen, minkä lisäksi tutkitaan 

kielikiistojen merkitystä. Tutkielmani pääasiallinen menetelmä on joukkoelämäkerrallinen, 

johon sisältyy myös yksilökohtaista laadullista aineistoa. 

Päätutkimuskysymykseni on: 

1. Millainen Suomen akateeminen maailma oli sukupuolinäkökulmasta 1800-luvun lopusta 

1900-luvun puoliväliin? 

Tätä tutkitaan akateemisen naisen hahmon kautta, minkä vuoksi toinen tutkimuskysymykseni 

on: 

2. Millainen oli tyypillinen akateeminen nainen? 

Alakysymyksiäni ovat: 

1. Miten sosiaalinen ja kulttuurinen pääoma sekä ensisijainen kieli vaikuttivat akateemisten 

naisten yliopistomaailmassa? 

2. Millaisia ura- ja perheratkaisuja naiset tekivät?  

3. Miten naiset sovittivat yhteen akateemisuuden ja sukupuolensa? 

 

1.2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

Tutkimuskysymysteni mukaisesti tutkimuksellani on kaksi kohdetta: akateemisen naisen tyyppi 

sekä Suomen akateeminen kenttä. Kenttään liittyen hyödynnän Pierre Bourdieun teorioita ja 

akateemisen naisen hahmoa puolestaan tarkastelen intersektionaalisuuden kautta.  

 

KENTTÄ, HABITUS JA PÄÄOMA 

Tutkielmassani käytän sosiaalisen ja kulttuurisen pääoman käsitteitä, joille on monia 

määritelmiä riippuen tutkimussuuntauksesta. Tutkielmassani nojaan Pierre Bourdieun 

pääomateorioihin, joita myöhemmät tutkijat ovat hyödyntäneet ja kehittäneet edelleen. 

Tärkeimmät käsitteet ovat sosiaalinen ja kulttuurinen pääoma sekä kenttä ja habitus, jotka 

kietoutuvat kaikki yhteen: yksilön toiminnan voidaan ajatella olevan seurausta habituksen ja 
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pääoman sekä kentän sen hetkisten sääntöjen yhteisvaikutuksesta.12 Huomionarvoista on, että 

sosiaalinen ja kulttuurinen pääoma liittyvät yhteen myös muihin pääomamuotoihin (esim. 

taloudellinen pääoma), vaikka näitä muita pääomamuotoja en tutkielmassani käsittelekään. 

Yleisenä pääoman määritelmänä voidaan pitää sekä investointia että tästä investoinnista saatua 

hyötyä.13 Tämä pätee kaikkiin pääomamuotoihin, vaikka määritelmä on melko välineellinen. 

Lisäksi määritelmää voisi täydentää huomiolla, että osa pääomasta voi olla perittyä – niin sanottu 

investointi voi siis olla muun kuin siitä hyötyvän tekemää. Nan Lin on määritellyt sosiaalisen 

pääoman sosiaalisiin suhteisiin sijoittamisella, jolta odottaa jonkinlaista hyötyä. Sosiaalinen 

pääoma on siis sosiaalisia yhteyksiä muihin toimijoihin tai ryhmiin, jotka ovat jollain tapaa 

hyödyllisiä. Linin mukaan sosiaalinen pääoma vaikuttaa neljällä tavalla: sosiaalisilta suhteilta 

voi saada tietoa mahdollisuuksista (1), sosiaaliset suhteet voivat käyttää vaikutusvaltaa toimijan 

hyväksi (2), sosiaaliset suhteet voivat toimia todisteena toimijan omasta vaikutusvallasta tai 

suosiosta (3) ja sosiaaliset suhteet voivat vahvistaa toimijan identiteettiä ja tunnustusta jonkin 

ryhmän jäsenenä (4). Sosiaalisena pääomana voidaan siis pitää resursseja, jotka ovat 

käytettävissä sosiaalisen verkoston kautta.14  

Sosiaalisen pääoman lisäksi tarkastelen kulttuurista pääomaa. Kulttuurinen pääoma on 

hallitsevan kulttuurin arvojen omaksumista ja siten myös näiden arvojen legitimiteetin uudelleen 

tuottamista. Määritelmään kuuluu siis hallitseva luokka, mutta ainakin periaatteessa myös 

mahdollisuus muutokseen ja sosiaaliseen liikkuvuuteen. 15  Kulttuurista pääomaa ovat 

esimerkiksi tiedon tuottamisen tavat, kulttuurimieltymykset sekä kielenkäyttö. 16  Tämä on 

pitkälle perinnöllistä eli vanhemmilta tai muulta lähipiiriltä opittua, mutta kulttuurista pääomaa 

on mahdollista kerryttää myös esimerkiksi koulutuksella.17 

Kulttuurisella ja sosiaalisella pääomalla on merkitystä riippuen kentästä, jolla toimitaan: tietyllä 

kentällä on tietyt säännöt, tietyt rituaalit ja tietyt auktoriteetit, ja kentällä pärjääminen vaatii 

ymmärrystä kentästä ja taitoa toimia sillä.18 Toisin sanoen asema kentällä vaatii oikeanlaista 

habitusta ja oikeanlaista pääomaa.19 Karl Maton on yksinkertaistanut habituksen merkityksen 

tapaan ajatella, tuntea, käyttäytyä ja olla. Tämä tapa toimia on muovautunut ja muovautuu 

 
12 Maton 2012, 50. 
13 Lin 2001, 3–14. 
14 Lin 2001, 19–25. 
15 Lin 2001, 15–17. 
16 Thomson 2012, 67. 
17 Broady 2014, 100. 
18 Broady 2002, 383–384. 
19 Bourdieu 1983, 311–312. 
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edelleen yhteisvaikutuksessa sosiaalisen ympäristömme kanssa – samalla kun sosiaalinen 

ympäristömme muovautuu meidän ja muiden vaikutuksesta. 20  Habituksen muovautumiseen 

vaikuttaa merkittävästi yhteiskuntaluokka sekä perhetausta.21 Toisaalta habitusta voidaan pitää 

myös eräänlaisena pääomien ruumiillistuman. 22  Kentän rakenne on seurausta kentällä 

vaadittavien ja arvostettavien pääomien jakautumisesta – pääomat vaikuttavat menestykseen 

kentällä. 23  Kentän toimijat voivat riippuen asemastaan kentällä yrittää muuttaa tai pitää 

ennallaan kentän säännöt ja vaatimukset.24 

Pääomaan ja habitukseen vaikuttaa myös sukupuoli ja myös tiettyyn kenttään voi liittyä 

jonkinlaisia sukupuoleen liittyviä oletuksia. Saksalaisessa yliopistomaailmassa ennen 

ensimmäistä maailmansotaa vaalittiin esimerkiksi tietynlaista sotilaallisuutta, 25  ja Isossa-

Britanniassa lääketieteellisessä tiedekunnassa vaalittiin maskuliinista urheilullisuutta jopa siinä 

määrin, että naispuolisia lääketieteen opiskelijoita vastustettiin sillä perusteella, että 

opiskelijakunnan naisistuminen veisi huomion pois urheilusta tai heikentäisi urheilujoukkueita.26 

Helsingin yliopistossa puolestaan tohtorintutkinnon suorittamisen rituaaliin on kuulunut 1800-

luvulta lähtien miekka ja tohtorin hattu, joita molempia voidaan pitää maskuliinisina 

symboleina.27 Tavallisen akateemisen habituksen onkin arvioitu olevan maskuliininen,28 ja on 

huomattava, että vaikka habitus on jollain tapaa subjektiivisesti sisäistetty järjestelmä, on se 

yhteinen tietylle ryhmälle tai luokalle.29 Akateemisella kentällä habitus muodostuukin paitsi 

sosiaalisesta ja kulttuurisesta pääomasta, myös sukupuolisesta pääomasta.30 Tässä tutkielmassa 

habituksen sijasta huomio on pääoman muodoissa, joista habitus rakentuu, mutta tämä pääomien 

ja habituksen yhteys on huomionarvoinen.  

Sukupuolen lisäksi esimerkiksi poliittisilla suuntauksilla ja etenkin kielikiistan aikana kielellä on 

voinut olla merkitystä suomalaisessa tiedeyhteisössä. 31  Akatemia on kuitenkin ajassa 

muuttuvainen ja toisaalta akateemisen kentän voi jakaa pienempiin alakenttiin. On täten 

mahdollista, että esimerkiksi tiedekuntien välillä on eroja ja eri tiedekunnissa on vaadittu erilaista 

 
20 Maton 2012, 51. 
21 Edgerton, Peter & Roberts 2014, 184–185; Bourdieu 2004. 
22 Broady 2014, 101. 
23 Bourdieu 1983, 311. 
24 Wacquant 1992. 
25 Hakosalo 2000, 195–200. 
26 Dyhouse 1998. 
27 Husu 2001, 52. 
28 Reay 2004, 35–37. 
29 Bourdieu 2004, 182–183. 
30 Carls 2004, 36. 
31 Hakosalo 2012b; Engman 1987, 42–47.  
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pääomaa ja habitusta. 32  Alavalinnat ovatkin voineet vaikuttaa tutkimieni naisten 

mahdollisuuksiin ja menestykseen.  

 

RISTEÄVÄT EROT: SUKUPUOLI, LUOKKA JA KIELI 

Heini Hakosalo on lääketieteen tohtori Elsa Rytiä koskevassa tutkimuksessaan tutkinut 

lääketieteellisen tiedeyhteisön valtadynamiikkaa. Hakosalo on tutkimuksessaan tuonut esiin 

tavat, joilla sukupuolen lisäksi muun muassa kieli sekä tieteenalan sisäiset hierarkiat vaikuttivat 

akateemisessa kiistassa 1920-luvulla: vastakkain kiistassa olivat nuori suomenkielinen 

naislääkäri Elsa Ryti ja vanhempi ruotsinkielinen mieslääkäri.  Hakosalon mukaan Rytin tapaus 

osoittaa, miten suomalainen akatemia oli muuttunut ja muuttumassa, ja arvioi, että suurin muutos 

oli tapahtunut akatemian kieliryhmissä: vanha ruotsinkielinen yläluokka oli väistymässä 

suomenkielisen talonpoikaiston tieltä, minkä vuoksi naissukupuolesta huolimatta Ryti oli kiistan 

voittaja.33 Elsa Rytin tapausta voidaankin hahmottaa intersektionaalisuuden eli risteävien erojen 

tai ominaisuuksien, kuten sukupuolen, luokan ja kielen, kautta.  

Intersektionaalisuus-käsite on yleistynyt tutkimuksessa ja julkisessa puheessa viime 

vuosikymmenten aikana, mutta intersektionaalisuuden juurena pidetään usein Kimberle 

Crenshaw’n esseetä, joka toi esiin afroamerikkalaisten naisten mahdottoman aseman sukupuoli- 

ja rotupolitiikan välissä: ihonvärinsä ja sukupuolensa kannalta afroamerikkalaiset naiset olivat 

kahdelta taholta syrjittyjä, mutta he jäivät huomiotta niin naistenoikeuksien kuin myös 

afroamerikkalaisten oikeuksien liikkeissä. 34  Intersektionaaliseksi luettavaa tutkimusta on 

kuitenkin tehty jo ennen Crenshaw’ta.35  Intersektionaalisuus-käsite pohjimmiltaan tarkoittaa 

useiden eri tekijöiden, kuten sukupuolen, etnisyyden tai seksuaalisen suuntautumisen, 

yhteisvaikutusta elämässä, ja sitä käytetään usein eriarvoisuuden tutkimuksessa.36  Käsitteen 

tausta on Crenshaw’n tutkimuksen tapaisessa rotuun ja sukupuoleen liittyvässä tutkimuksessa, 

mutta se on sittemmin levinnyt myös muille tieteenaloille. Onkin huomattava, että Crenshaw’ta 

edeltävässä ja seuraavassa tutkimuksessa on voitu tarkastella risteäviä eroja tai ominaisuuksien 

moniulotteisuutta ilman että tätä tutkimusteoriaa on nimetty intersektionaalisuudeksi. 

 
32 Bourdieu 1990, 36–72. 
33 Hakosalo 2012b. Ks. myös Hakosalo 2012a. 
34 Crenshaw 1989. 
35 Collins & Bilge 2016, 63–87. 
36 Ks. Collins & Bilge 2016. 
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Vaikka intersektionaalisuutta käytetään usein eriarvoisuutta tai esimerkiksi syrjintää koskevassa 

tutkimuksessa, on risteymiä mahdollista tarkastella myös toisin. Mikko Kemppainen on 

väitöskirjassaan tutkinut sukupuolen, politiikan ja uskonnon leikkauskohtia. Kemppaisen 

tutkimuksessa intersektionaalisuus toimiikin tapana tarkastella tutkimuskohteen 

moniulotteisuutta.37 Tässä tutkielmassa lähtökohta on samantapainen: intersektionaalisuus ei 

välttämättä ole tapa tarkastella syrjintää, vaan tapa huomioida, onko akatemiassa joitain tekijöitä, 

joilla on enemmän merkitystä kuin sukupuolella, kuten Hakosalo epäili Rytiä koskevassa 

tutkimuksessaan. 38  Koska tutkimusjoukko koostuu ainoastaan naisista, tutkittavien 

ominaisuuksien eli sukupuolen, kielen ja luokan merkityksestä voidaan tämän tutkimuksen 

puitteissa saada vain rajoitetusti tietoa. Kuitenkin intersektionaalinen lähestymistapa 

mahdollistaa monipuolisemman keinon käsitellä akateemisuutta ja akateemista kenttää. 

Tarkasteltavat elementit ovat myös yksinkertaistettavissa erilaisiksi pääoman muodoiksi, jotka 

yhdessä muiden pääomamuotojen kanssa muodostavat habituksen.  

 

1.3 HISTORIALLINEN TAUSTA JA YHTEISKUNNALLINEN MUUTOS 

Yliopistokoulutus ja akatemia ovat alkujaan olleet korkeimpien yhteiskuntaluokkien etuoikeus. 

Esa Konttisen mukaan 1800-luvun alun eliitti Suomessa halusi rajoittaa sosiaalista liikkuvuutta, 

minkä vuoksi he vastustivat koulutuksen ja etenkin yliopistojen avautumista alemmille 

sosiaaliluokille.39 Lisäksi yliopisto on alkujaan ollut instituutio, johon naisilla ei yleensä ollut 

asiaa. Tämä muuttui 1800-luvun jälkimmäisellä puoliskolla, jolloin naisten yliopisto-opiskelu 

alkoi vähitellen yleistyä Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Suomessa ensimmäisenä naisena 

ylioppilastutkinnon suoritti Maria Tschetschulin vuonna 1870. Naisilla on ollut kolme kynnystä 

akatemiaan ja tieteen tekemiseen: ylioppilastutkinto ja sitä kautta pääsy yliopistoon, väitöskirja 

ja tohtorintutkinto sekä ura yliopistolla – kynnystekijä oli nimenomaan sukupuoli, josta naisten 

piti hakea erivapautta. 40  Yliopisto-opintoihin naisten ei tarvinnut hakea erivapautta enää 

vuodesta 1901 ja yliopistovirat avattiin naisille vuonna 1916. Suomessa naiset opiskelivat 

miesten kanssa samassa yliopistossa, mutta Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa on ollut myös 

 
37 Kemppainen 2020. 
38 Hakosalo 2012b. 
39 Konttinen 1996. 
40 Engman 2005b, 37–39. 
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eriytettyjä opintopolkuja ja naisille omia yliopistoja tai collegeja, tai sukupuolille erikseen 

järjestettyä opetusta.41 Joskus opetuksen yhdistäminen sai vastaansa vastustusta.42  

Vaikka naiset ovat kouluttautuneet, on koulutuksen tai niin sanotun naissivistyksen päätehtävä 

1800-luvulla ollut valmistaa naisia naisen ”todelliseen tehtävään”: koulutetut naiset olisivat 

parempia äitejä ja vaimoja.43 Tämä ajattelu toimi myös naisten koulutusta vastaan, sillä naisen 

velvollisuudet kotia ja isänmaata kohtaan eivät vaatineet tutkintoa.44  Kuitenkin Suomessa monet 

yliopistoviroissa toimineet miehet suhtautuivat hyvin myönteisesti ensimmäisiin 

naisylioppilaisiin,45 ja joissain Euroopan maissa jotkut yksittäiset naiset ovat voineet opiskella 

ja opettaakin yliopistoissa jo 1700-luvulla.46 1800-luvun lopulla ja 1900-luvulla merkitystä on 

saanut myös varhainen feministinen liikehdintä, joka ajoi paitsi naisten koulutusta ja 

äänioikeutta, pyrki muillakin tavoin muuttamaan käsitystä naissukupuolesta.47 Vaikka tutkitulla 

ajanjaksolla on jossain määrin vaikuttaneet vielä 1800-luvun porvarilliset sukupuolinormit, on 

naisten asema ja naiseuden merkitys ajanjaksolla muuttunut, etenkin kun huomioidaan laajempi 

aikaväli 1800-luvun jälkipuoliskolta 1900-luvun lopulle. Lisäksi on huomattava sukupuolen ja 

luokan yhteisvaikutus, sillä sukupuolinormit ja -roolit olivat jossain määrin erilaisia 

yhteiskuntaluokasta riippuen. Tässä tutkielmassa merkittävintä on ylempien ja porvarillisten 

luokkien naiseus ja sen muutos.  

Yliopisto oli siis pitkään ollut miehille suunnattu instituutio, mutta lähinnä eliitille tai 

keskiluokalle. 48  1900-luvulle tultaessa opiskelijoiden joukko on luokkataustaltaan 

monipuolistunut ja suomenkielistynyt naisistumisen lisäksi. 49  Varhaisten tohtorinaisten 

tutkiminen onkin erään eliitin tutkimista: korkeakoulutus yleistyi 1900-luvulla, mutta varsinkin 

vuosisadan alussa korkeakouluttautuminen oli vielä suhteellisen harvinaista. Yliopiston 

käyminen vaati aikaa ja rahaa, eikä tähän kaikilla siten ollut mahdollisuutta, ja koulutuspolku 

katkesi usein jo ennen ylioppilastutkintoa. 

Muutoksia on tapahtunut paitsi opiskelijakunnan jakaumassa, myös muutoin yliopistossa ja 

laajemmin suomalaisessa yhteiskunnassa. Tutkimani ajanjakson aikana Suomi on itsenäistynyt, 

 
41 Kirk 2003; Cole 1997; Delamont 1989. 
42 Dyhouse 1998. 
43 Korppi-Tommola 1984, 148–153. 
44 Kaarninen & Kaarninen 2002, 96. 
45 Engman 2005b, 40–41; Kaarninen & Kaarninen 2002, 90. 
46 Schiebinger 1999, 25–27. 
47 Patterson 2008; Hobsbawm 1987, 192–218; Jallinoja 1983, 32–122. 
48 Ks. Helsingin yliopiston historiasta Knapas 1990, Knapas 1989. 
49 Strömberg 1990, 518–569. 



Feminae academicae | Aino Saaristo 
 

11 
 

ja poliittista epävakautta ovat aiheuttaneet esimerkiksi sisällissota ja sen jälkeinen poliittinen 

tilanne, joilla on voinut olla huomattavia vaikutuksia yksittäisten toimijoiden elämään ja 

katsantokantoihin. Etenkin yliopistopolitiikassa huomattavaksi vaikuttajaksi nousi 1920-luvulla 

oikeistolainen ja vahvasti kielipoliittinen Akateeminen Karjala-Seura. 50   Yliopisto säilyikin 

vahvan oikeistolaisena vielä toisen maailmansodan jälkeenkin.51 Kielikiistat kuitenkin jakoivat 

yliopistoväkeä, ja 1900-luvun alkaessa Suomeen perustettiin myös uusia yliopistoja osittain 

näiden kiistojen seurauksena, ensimmäisinä Turkuun erikseen ruotsinkielinen ja suomenkielinen 

yliopisto. 52  Ajanjaksolla onkin tapahtunut myös eliitin tai laajemmin katsottuna ylempien 

luokkien suomenkielistymistä sekä sosiaalisen liikkuvuuden että fennomanian myötä.53 Vaikka 

kielikiistalla ja fennomanialla oli myös poliittisia tavoitteita, ja vaikka suomen kielen asemaa 

ajavat saattoivat sanoa olevansa “kansan asialla” ruotsinkielistä eliittiä vastaan, kielikysymys ei 

todellisuudessa välttämättä ole niinkään ollut luokkakysymys.54 

Samanaikaisesti Suomi vaurastui ja modernisoitui, mutta ajanjaksolle osuu myös 1930-luvun 

lama, joka yhdistettynä niin kutsuttuun ylioppilastulvaan – aiempaa suurempaan määrään uusia 

ylioppilaita – aiheutti huolta myös akateemisesti koulutettujen toimeentulosta.55 Sota-aika 1939–

1945 merkitsi uudenlaisia muutoksia niin yliopistossa kuin yhteiskunnassakin, ja 1900-luvun 

jälkimmäisellä puoliskolla yliopistojen opiskelija- ja opettajakunta ovat naisistuneet ja 

korkeakoulutus on lisääntynyt. Kuitenkin on huomattava, että yliopisto on edelleen hierarkkinen 

instituutio, jossa korkeimmissa asemissa on yleensä enemmän miehiä kuin naisia, minkä lisäksi 

sukupuolittuneisuutta on tapahtunut tieteenaloittain ja -kunnittain. Toisaalta koulutuksen 

eriarvoisuudessa on tapahtunut toisenlainen käänne, kun useammat naiset kuin miehet 

korkeakouluttautuvat.56 Peruskoulu-uudistuksesta sekä muista koulutuksen tasa-arvoistamiseksi 

tehdyistä muutoksista huolimatta koulutus on edelleen pitkälti periytyvää, mikä kertoo 

sosiaalisen ja kulttuurisen pääoman pysyvästä vaikutuksesta.  

 

 
50 Alapuro 1973. 
51 Ikonen 2011, 233. 
52 Klinge 1990a, 107–111. 
53 Ks. Lindgren, Lindgren & Saari 2011. 
54 Alapuro 1973. 
55 Strömberg 1990, 532–534. 
56 Pekkarinen 2012; Goldin, Katz & Kuziemko 2006. 



2. AIKAISEMPI TUTKIMUS 

Suomalaisessa yhteiskunnassa ja yliopistomaailmassa tapahtui siis runsaasti muutoksia 1800-

luvun lopulla ja 1900-luvulla. Yliopistoa ja etenkin koulutusta onkin tutkittu paljon. Tässä 

luvussa käyn ensin läpi yliopistoon ja koulutukseen liittyvää tutkimusta etenkin luokan ja 

sukupuolen näkökulmasta, minkä jälkeen esittelen aiempaa tutkimusta, jota on tehty tämän 

tutkielman tohtorijoukkoon liittyen.  

 

2.1 YLIOPISTO, LUOKKA JA SUKUPUOLI 

Kouluttautumiseen liittyy usein ajatus sosiaalisesta noususta tai sosiaalisesta pysyvyydestä. 

Kouluttautuminen on saanut erilaisia merkityksiä riippuen sosioekonomisesta asemasta tai 

sukupuolesta. Merkitykset ovat myös riippuvaisia paikallisesta ja ajallisesta kontekstista, 

vaikka yhtäläisyyksiäkin on. 1900-luvun alun Suomessa tyttöjen kouluttaminen on esimerkiksi 

voinut olla perheen kannalta kannattavampaa kuin poikien varsinkin alemmissa 

sosiaaliluokissa. 57  Kuitenkin vielä 1900-luvun puolivälin Isossa-Britanniassa naisten 

sosiaalinen nousu saattoi useammin tapahtua avioliiton – ei koulutuksen – kautta ja täten myös 

naisten korkeakouluttautumisen merkitys on voinut olla toisenlainen kuin miehillä.58 Sukupuoli 

sekä luokka ovat vaikuttaneet kouluttautumiseen, mutta eri konteksteissa ei tavoin. 

Merkittävä osa koulutukseen liittyvästä tutkimuksesta keskittyy yhteiskuntaluokkaan ja sen 

merkitykseen. 1990-luvulla ja 2000-luvulla on tutkittu paljon koulutuksen periytyvyyttä sekä 

tämän syitä. Susanna Mikkosen ja Vesa Korhosen tutkimuksen mukaan työläistaustoista 

tulevilla nuorilla on heikommat mahdollisuudet saada tietoa opiskelumahdollisuuksista, ja 

heidän uskonsa kykyihinsä tai opiskelun hyödyllisyyteen ovat alhaisemmat, mikä voi hidastaa 

heidän hakeutumistaan korkeakoulutukseen. 59  Akatemiassa on myös omat kulttuuriset 

koodinsa, ja akatemiassa etenevät helpoiten ne, jotka tuntevat ja hyväksyvät koodit – vaaditaan 

niin kutsuttua hiljaista tietoa.60 Risto Rinne huomauttaakin, että vaikka varsinaisia esteitä ei 

enää ole minkään yhteiskuntaluokan korkeakoulutukselle, alemmat yhteiskuntaluokat 

harvemmin edes pyrkivät opiskelemaan. 61  Paitsi sosioekonomisella taustalla, myös 

 
57 Saaritsa & Kaihovaara 2016. 
58 Dyhouse 2002, 332–334. 
59 Mikkonen & Korhonen 2018. 
60 Silvennoinen & Laiho 1994. 
61 Rinne 2014. 
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sukupuolella on merkitystä koulutuksessa: tytöt ja pojat pärjäävät toisiaan paremmin eri 

oppiaineissa, mikä voi johtua erilaisesta sukupuolihabituksesta.62  

Sukupuolella on merkitystä paitsi kouluttautumisessa, myös muutoin akatemiassa. Tätä on 

tutkittu monella tavalla. Liisa Husu on tutkinut akateemisten naisten kokemaa avointa ja 

piilossa olevaa syrjintää 1990-luvun lopun Suomessa, ja on tutkimuksessaan havainnut naisten 

kokeneen syrjintää muun muassa äitiyteen liittyen, mutta myös esimerkiksi seksuaalista 

häirintää ja sen väheksymistä sekä ulkopuolelle jättämistä. 63  Naisiin akatemiassa tai 

yliopistossa kohdistuva syrjintä on ollut esillä muussakin tutkimuksessa. Lina Carls on tutkinut 

ruotsalaisten suhtautumista naisylioppilaisiin 1930–1970 diskurssianalyysin kautta, 64  Heini 

Hakosalo naisopiskelijoiden kohtaamia vaikeuksia Saksassa ennen ensimmäistä 

maailmansotaa,65 ja Carol Dyhouse naispuolisten lääkäriopiskelijoiden ja lääkäreiden edessä 

olleita virallisia ja epävirallisia esteitä Englannissa ennen toista maailmansotaa.66  Yhteistä 

näiden tutkimusten tuloksissa on avoimesti tai piilotetusti kielteinen suhtautuminen naisiin 

yliopistoyhteisöissä, vaikka poikkeuksiakin tuodaan esille. Hakosalon mukaan naiset onkin 

voitu sulkea pois yliopistosta ja koulutuksesta tilallisesti, sosiaalisesti ja diskursiivisesti: 

tilallisesti estäen naisilta opiskelu, sosiaalisesti jättämällä naiset pois yliopistojen ja 

ammattijärjestöjen sosiaalisista verkostoista ja diskursiivisesti rajaten sitä, miten naisista 

puhuttiin ja miten naiset pääsivät osallistumaan tieteelliseen keskusteluun.67 

Toisaalta tutkimuksen kohteena on voinut olla ennemminkin naiseuden ja akateemisen 

identiteetin yhteensovittaminen. Maaret Wager on tutkinut akateemisten naisten 

naisidentiteetin rakentumista ja rakentamista. Wagerin mukaan naiset määrittelevät naiseutensa 

eri tavoin riippuen ympäristöstä: naiseus töissä tarkoittaa eri asiaa kuin naiseus kotona, mutta 

naiset yrittävät sovittaa nämä erilaiset naiseudet yhteen. Wagerin tutkimuksessa tulee kuitenkin 

ilmi myös naisten välisiä eroja. 68  Susan Carter, Marion Blumenstein ja Catherine Cook 

puolestaan havaitsivat tutkimuksessaan, että tohtoriksi kouluttautuvilla naisilla naisille 

tyypilliset roolit vaikuttivat heidän väitöskirjaprosessiinsa ja akateemiseen identiteettiinsä. 

Vaikeuksia aiheutti naisidentiteetin ja akateemisen identiteetin yhteensovittaminen.69  

 
62 Edgerton, Peter & Roberts 2014. 
63 Husu 2001. 
64 Carls 2004. 
65 Hakosalo 2000. 
66 Dyhouse 1998. 
67 Jauhiainen 2014, 31–35; Hakosalo 2000. 
68 Wager 1994. 
69 Carter, Blumenstein & Cook 2013. 
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Tieteen ja naiseuden yhteensovittamisen vaikeus on tullut esiin historiallisessa tutkimuksessa. 

Claire G. Jones on tutkinut, miten luonnontieteitä tutkivia ja opiskelevia naisia on käsitelty 

englantilaisessa kaunokirjallisuudessa 1900-luvun vaihteessa: naistutkija on esitetty erikoisena, 

poikkeavana, ja tiedenaisenkin lopullisena todellisena kutsumuksena on esitetty äitiys. 70 

Ruotsissa puolestaan tiedettä ja tieteellisyyttä pidettiin 1930-luvulla maskuliinisina: 

naisellisuus ja älykkyys olivat ristiriidassa keskenään, minkä lisäksi opiskelijakulttuuria ja 

etenkin siihen liittyvää juhlintaa pidettiin opiskelijanaisille sopimattomana.71  

Myös tieteenharjoittamisen käytännön puolella naiset ovat toisinaan olleet altavastaajia. Bonnie 

G. Smith on tarkastellut historiankirjoittamisen tieteellisyyden muodostumista 

maskuliinisuuden kautta. Smithin mukaan historioitsijan rooli muodostui miehuuden kautta.72 

Elizabeth Kirk puolestaan on tarkastellut kahden englantilaisen naiscollegen naispuolisten 

opettajien roolia sekä oppilaita ohjaavina äitihahmoina että vakavasti otettavina 

tieteenharjoittajina vuosina 1939–1960. Kirkin vertailemat kaksi collegea lähestyivät 

naisopettajia eri lähtökohdista: toinen suosi naimattomia naisia, jotka saattoivat opastaa 

opiskelijoita asuessaan collegella, toisen linja oli ainakin periaatteessa perheen ja akateemisen 

uran yhdistämisen mahdollistaminen. Lopputulos molemmissa collegeissa oli kuitenkin sama: 

toisen maailmansodan jälkeisenä aikana, kun colleget lakkasivat olemasta yhden sukupuolen 

collegeja, naishenkilökunnan määrä väheni.73  

 

2.2 NAISET ELÄMÄKERTAKIRJALLISUUDESSA JA TAPAUSTUTKIMUKSISSA 

Tutkielmassani käsittelen tiettyä, naistohtorien muodostamaa joukkoa. Suomen ensimmäisistä 

naistohtoreista ja -tutkijoista selvitystä ovat tehneet Elsa Enäjärvi-Haavio (1947) ja Aino 

Tuohinto (1965). Enäjärvi-Haavio on tarkastellut ensimmäisten tohtorinaisten väitöskirja-

aiheita ja pohtinut naiseuden ja tieteellisyyden yhteensovittamista.74 Tuohinto sen sijaan on 

tehnyt määrällistä selvitystä ja selvittänyt naistohtoreiden määriä eri tieteenaloilla ja 

korkeakouluissa.75 Molemmissa tutkitaan naistohtoreita, mutta käytännössä ainoastaan lukuina, 

vaikka sekä Enäjärvi-Haavio että Tuohinto nostavat esiin myös joitain yksittäisiä naisia.  

 
70 Jones 2016. 
71 Carls 2004, 95, 107–109. 
72 Smith 1995. 
73 Kirk 2003. 
74 Enäjärvi-Haavio 1947. 
75 Tuohinto 1965. 
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Naistutkijoita on käsitelty myös elämäkertakirjallisuudessa. Londa Schiebingerin mukaan 

merkittävistä naisista tavanomaisesti on kirjoitettu kokoelmateoksia.76  Useat ensimmäisistä 

naistohtoreista esiintyvätkin tällaisissa kokoelmateoksissa, jossa on yleensä esitelty heidän 

elämänsä ja uransa lyhyesti: muun muassa Alma Söderhjelm77, Elsa Enäjärvi-Haavio78, Katri 

Laine79 ja Karolina Eskelin80 ovat esiintyneet tällaisissa julkaisuissa, minkä lisäksi useista on 

kirjoitettu pidempiäkin elämäkertoja.81 Huomion keskipisteenä on yksittäisen henkilön elämän 

erityislaatuisuus ja merkittävyys, eivätkä tämän tyyppiset biografiat välttämättä kerro 

ympäröivästä yhteiskunnasta tai naisten toiminnan kentästä kokonaisuutena.  Kokoelmateokset, 

joissa tohtorinaiset esiintyvät, käsittelevät usein jonkin tietyn alan merkittäviä naispioneereja, 

esimerkiksi naislääkäreitä tai naishistorioitsijoita. 

Elämäkertakirjallisuuden lisäksi jotkut tohtorinaisista ovat olleet myös tapaustutkimusten 

kohteena, jolloin heidän kokemustaan on usein katsottu juuri sukupuolen näkökulmasta – 

muitakin näkökulmia tosin voidaan nostaa esiin. Heini Hakosalon tapaustutkimus Elsa Rytistä 

on esitelty lyhyesti jo edellä, 82  mutta muistakin akateemisista naisista on tehty 

tapaustutkimusta. Annukka Jauhiainen on käsitellyt Kaino Oksasen vuoden 1919 

kasvatustieteen väitöskirjaan kohdistunutta kritiikkiä. Oksanen esitti väitöskirjassaan, että 

opiskelu ei ole naisten terveydelle haitallista, mikä liittyi laajempaan keskusteluun naisten 

koulutuksesta. Jauhiaisen mukaan väitöskirjaan kohdistetussa kritiikissä on havaittavissa tähän 

keskusteluun liittyvät sukupuoliasetelmat.83 Solveig Widén puolestaan on tutkinut antropologi 

Hilma Granqvistin uraa keskittyen etenkin kolmeen erityiseen uran takaiskuun. Widénin 

tutkimuksen perusteella sukupuolen lisäksi Granqvistin uraan vaikutti muun muassa tämän 

sosiaalisten suhteiden laatu ja tutkimussuuntaukseen liittyneet valinnat. 84  Hakosalon, 

Jauhiaisen ja Widénin tutkimukset eivät ole vain kertomuksia Rytistä, Oksasesta tai 

Granqvistista yksilöinä, vaan ne ulottavat tutkimusalan laajemmin akatemiaan ja yhteiskuntaan. 

Ne kertovat paitsi sukupuolen vaikutuksesta akateemiseen kohteluun myös esimerkiksi 

sosiaalisten suhteiden tai äidinkielen merkityksestä suomalaisessa tiedemaailmassa 1900-luvun 

alkupuolella. 

 
76 Schiebinger 1999, 21–24. 
77 Engman 2015, Engman 2005a. 
78 Koskijoki & Haavio-Mannila 1977.  
79 Kinnunen 2005.  
80 Hakosalo 2015.  
81 Esim. Sievänen-Allen 1993; Kiiski 1978. 
82 Ks. luku 1.2; Hakosalo 2012b. 
83 Jauhiainen 2014. 
84 Widén 1989. 



3. TUTKIMUSMENETELMÄT JA LÄHDEAINEISTOT 

Tutkielmani pääasiallinen tutkimusmenetelmä on joukkobiografinen, ja aineisto koostuu 

useista eri lähteistä. Joukkobiografian osana ja sen täydennyksenä käytetään myös 

yksilökohtaista aineistoa. Tässä luvussa esittelen ensin joukkobiografiaa menetelmänä sekä 

tähän liittyvän aineistoni, mitä seuraa yksilökohtaisen aineiston esittely.   

 

3.1 PROSOPOGRAFIA TUTKIMUSMENETELMÄNÄ 

Tutkielmassani tarkastelen ensimmäisiä suomalaisia naistohtoreita prosopografisesti. 

Prosopografia ei ole vain yksittäinen tutkimusmenetelmä ja sen määritelmät 

ovat siten vaihtelevia.85 Yleisesti ottaen prosopografiassa huomion kohteena ei ole yksilö, vaan 

joukko, jota yksilöt edustavat.86  Merja Uotila sekä Heini Hakosalo pitävät prosopografiaa 

ennen kaikkea joukkobiografiana,87 mutta Donald Broady kutsuu bourdieulaista tai ranskalaista 

prosopografiaa eräänlaiseksi kollektiiviseksi biografiaksi. 88  Toisaalta erot kollektiivisen 

biografian, joukkobiografian tai ryhmäbiografian välillä eivät välttämättä aina ole kovin 

huomattavia, vaan kyse on osittain käsitemieltymyksistä sekä kielellisistä eroista. 

Tutkielmani menetelmä on lähimpänä joukkobiografiaa tai Broadyn määritelmän mukaista 

ranskalaista prosopografiaa. Broadyn määritelmän mukaisessa ranskalaisessa prosopografiassa 

tutkitaan samalla kentällä toimivia yksilöitä keräämällä heistä mahdollisuuksien mukaan samat 

tiedot, mutta tutkimuksen perimmäisenä kohteena on kenttä, jolla yksilöt 

toimivat. 89  Tutkittavani yksilöt ovat näin ollen Suomessa vuosina 1895–1938 tohtoriksi 

väitelleet naiset, ja tutkimuksen kohteena oleva kenttä on suomalainen yliopisto- ja 

tiedemaailma. Akateemista kenttää ei siis tässä tutkielmassa tarkastella täydellisenä 

kokonaisuutena, vaan sukupuolen kautta. Naiskeskeistä joukkobiografiaa ovat tehneet 

Suomessa aiemmin esimerkiksi Heini Hakosalo ja Heidi Kurvinen: edellinen tutki 

naislääkäreitä, jälkimmäinen naistoimittajia.90  

 
85 Uotila 2014, 240–247. 
86 Uotila 2014, 241, 244. 
87 Hakosalo 2014, 45; Uotila 2014, 240. 
88 Broady 2002, 381. 
89 Broady 2002, 381–382. 
90 Kurvinen 2015; Hakosalo 2008. 
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Joukkobiografian ensimmäinen vaihe on joukon määritteleminen jonkin tai joidenkin 

ominaisuuksien perusteella. 91  Tutkielmani joukko muodostuu 36 naisesta, jotka väittelivät 

tohtoriksi Suomessa ennen vuotta 1939. Joukon voidaan katsoa olevan osa akateemista kenttää 

juuri väitöskirjan vaatiman tieteellisen työn vuoksi, mutta on huomattava, että kaikki eivät ole 

pysyneet tällä kentällä. Joukon määrittelemisen jälkeen joukon muodostaville yksilöille 

esitetään joukko kysymyksiä ja näiden kysymysten pohjalta yksilöistä muodostetaan tietokanta, 

jota analysoidaan. 92   Kysymysteni pohjana ovat Pierre Bourdieun Homo Academicus –

tutkimuksen indikaattorit, joita ovat muun muassa isän ammatti, yliopistoa edeltävä koulu, 

toimet yliopistoviroissa sekä kuuluminen tieteellisiin tai ammatillisiin yhteisöihin.93  Bourdieu 

tuo tutkimuksessaan esiin ranskalaisissa yliopistoissa tapahtunutta muutosta sekä sen 

vaikutuksia vuoden 1968 tapahtumiin tutkimalla yliopiston opetushenkilökuntaa. 

Tutkimuksessa olennaista on akateemisen kentän suhde ympäröivään yhteiskuntaan. Bourdieun 

tavoin tutkin akateemista kenttää, vaikka kontekstimme, tutkimuskysymyksemme tai 

aineistomme laajuus eivät olekaan samat. Tämä on vaikuttanut myös siihen, mitkä indikaattorit 

ovat olleet soveltuvia tässä tutkielmassa: Bourdieu on esimerkiksi huomioinut uskonnon, mutta 

ei äidinkieltä, ja sukupuolta Bourdieu ei käsittele Homo Academicuksessa lainkaan – vaikka 

tämä olisi saattanut olla aiheellista. Toisaalta yhteistä on tutkittavan kentän lisäksi kentän 

eräänlainen kriisi: Bourdieun tutkimuksessa vuosi 1968 ja opiskelijamellakat, tässä 

tutkielmassa esimerkiksi kielikiistat ja akateemisen kentän suhteellisen nopea muutos.  

Elämänvaiheesta riippuen tohtorinaiset ovat tarvinneet erityyppistä pääomaa, ja naiset ovat 

voineet kerryttää pääomaa elämänsä aikana. Kulttuurisen ja sosiaalisen pääoman mittareina 

käytän ensisijaisesti vanhempien sosioekonomista asemaa ja sisarusten ja puolisojen asemaa 

yhteiskunnassa tai tieteellisellä kentällä. Sosiaalisesta pääomasta kertovat sosiaaliset suhteet, 

minkä vuoksi selvitän esimerkiksi, millaisiin yhteisöihin ja verkostoihin tohtorinaiset ovat 

kuuluneet. Pääomalla voi olla merkitystä urakehityksen kannalta: 1920–1950-lukujen 

toimittajanaisia prosopografisesti tutkinut Heidi Kurvinen toteaa, että naisten sosiaalisella ja 

kulttuurisella pääomalla on voinut olla merkitystä urakehityksen kannalta, minkä lisäksi naiset 

olivat usein miehiä korkeammin koulutettuja aloittaessaan toimittajauransa.94 Yksilökeskeisen 

aineiston avulla perehdytään tarkemmin sosiaalisen ja kulttuurisen pääoman merkitykseen.  

 
91 Hakosalo 2014, 48. 
92 Uotila 2014, 247–252. 
93 Bourdieu 1990, 39–40. 
94 Kurvinen 2015. 
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Kun kiinnostuksen kohteena on suomalainen akatemia ja yliopisto, on kiinnostavaa myös 

selvittää, sijoittuivatko tohtorinaiset akateemiselle kentällä vai sen ulkopuolelle, ja millaiseen 

asemaan. Näin ollen selvitettäväksi tulevat naisten urat ja ammattiyhteisöt.  Lisäksi merkitystä 

habituksen kannalta on voinut olla esimerkiksi kielellä, 95  jolloin ensisijainen suomen- tai 

ruotsinkielisyys on tärkeää.  

  

3.2 JOUKKOELÄMÄKERRAN LÄHDEAINEISTO 

Tutkielmani aineisto koostuu tohtorinaisista keräämästäni tietokannasta, jonka pohjalla on 

useita lähteitä. Elsa Enäjärvi-Haavion mukaan vuosien 1907–1946 välillä Helsingin 

yliopistossa väitteli tohtoriksi 1069 miestä ja 51 naista.96 Tämän Enäjärvi-Haavion viimeistään 

vuonna 1947 väitelleiden naisten väitöskirja-aiheita koskevan selvityksen perusteella olen 

selvittänyt, minä vuosina Enäjärvi-Haavion esittelemien naistohtoreiden väitöskirjat on 

julkaistu. Tämän mukaisesti tutkielmani joukon muodostaa 36 naista. Tätä tietoa olen verrannut 

myös Aino Tuohinnon vuoden 1965 naisten tieteellistä työtä koskevaan selvitykseen. 97 

Tutkielmani naisjoukko on siis muodostettu väitöskirjan julkaisuvuoden perusteella, vaikka 

virallinen tohtoriksi vihkiminen on voinut tapahtua vasta aikarajaukseni jälkeen. Naisista olen 

mahdollisuuksien mukaan kerännyt samat tiedot, jotka muodostavat joukkoelämäkertalähteeni.  

 

MATRIKKELIAINEISTO 

Keräämäni tietokannan perustana toimivat Helsingin yliopiston ylioppilasluettelot ja –

matrikkelit vuosilta 1853–1928 98  sekä Helsingin yliopiston opettaja- ja virkamiesluettelo 

1918–2000. Matrikkelit vuoteen 1907 asti ovat sähköisessä muodossa, mutta tämän jälkeisiin 

matrikkeleihin samoin kuin ylioppilasluetteloihin olen tutustunut Helsingin yliopiston 

arkistossa. Ylioppilasmatrikkeleista ja -luetteloista selviää tohtoriksi väitelleiden naisten 

syntymäaika ja useimpien kohdalta myös kotikunta, osakunta ja tiedekunta, ylioppilaaksi 

kirjoittamisen vuosi sekä yliopistoa edeltänyt koulu. Veli-Matti Aution kokoamista sähköisessä 

muodossa olevista matrikkeleista99  löytyy myös tiedot vanhemmista sekä kuolinvuosi ja -

 
95 Kielestä ja habituksesta ks. Grenfell 2011. 
96 Enäjärvi-Haavio 1947, 5. 
97 Tuohinto 1965. 
98 Tohtorinaisten sukulaisten tietoja on lisäksi täydennetty Yrjö Kotivuoren kokoamalla matrikkelilla 1640–1852. 
99 Ylioppilasmatrikkelit 1853–1899, ylioppilasmatrikkelit 1900–1907. 
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paikka. Ylioppilasmatrikkeleihin sisältyy vaihtelevasti tietoa myös tohtorinaisten suorittamista 

tutkinnoista. Opettaja- ja virkamiesluettelosta puolestaan selviää, ketkä ovat toimineet virassa 

Helsingin yliopistossa, missä toimessa ja minä aikana. 

 

AIKALAISKIRJAT JA LEHTIAINEISTO 

Useiden tohtorinaisten voidaan katsoa kuuluneen korkeakoulueliittiin, minkä vuoksi heidät on 

laajemminkin tunnustettu suomalaisessa yhteiskunnassa. Tästä johtuen heistä tai heidän 

lähisukulaisistaan kuten vanhemmista, sisaruksista tai puolisosta löytyy tietoa Aikalaiskirja- ja 

Kuka kukin on -tyyppisistä teoksista, 100  jotka on koottu yleensä henkilöiden itsestään 

lähettämien tietojen perusteella. Näistä lähteistä on useimmiten selvinnyt ainakin henkilön 

vanhemmat, puoliso ja lapset sekä merkittävimmät elämänvaiheet ja julkaisut. Huomattava on 

kuitenkin, että esittelytekstit näihin teoksiin on voitu kirjoittaa eri vaiheessa elämää, eikä 

kaikista tohtoreista tällaisia biografioita ole julkaistu, joten tietoja on täydennetty muillakin 

lähteillä.  

Arkistolähteiden ja henkilötietokirjallisuuden lisäksi olenkin saanut tietoa naisten 

elämänvaiheista tutustumalla digitoituun lehtiaineistoon: ilmoitukset vihkiytymisestä ja 

kuolemista sekä muistokirjoitukset ovat olleet olennaisia, samoin kuin laajemmat artikkelit tai 

haastattelut esimerkiksi erityisesti naisille suunnatuissa lehdissä kuten Naisten ääni tai Astra. 

Digitoituun sanoma- ja aikakauslehtiaineistoon olen tutustunut Kansalliskirjaston kautta, ja 

lehtiä ovat olleet edellä mainittujen lisäksi muun muassa Helsingin Sanomat, Suomen nainen, 

Maaseudun Tulevaisuus ja Uusi Suomi.101 Lehtiaineisto on ollut tärkeää etenkin niiden naisten 

kohdalla, joiden tietoja ei ole kerätty Kuka kukin on –tyyppisiin kokoelmiin. Näiden lähteiden 

lisäksi tohtorinaisista ja heidän läheisistään on löytynyt tietoa erilaisista verkkojulkaisuista 

kuten Kansallisbiografiasta.102 

 

 

 

 
100 Ks. Lähteet: Kansalaishakemistot ja aikalaiskirjat. 
101 Ks. Lähteet: Aikakausi- ja sanomalehdet. 
102 Ks. Lähteet: Sähköiset lähteet. 
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3.3 PÄIVÄKIRJAT JA MUISTELMAT 

Joukkobiografisen menetelmän ohella kiinnitän tutkielmassani erityistä huomiota kolmeen 

ajanjaksoni akateemiseen naiseen: Alma Söderhjelmiin, Anni Seppäseen ja Elsa Enäjärvi-

Haavioon. Tarkastelen näiden naisten elämiä ja kokemuksia osana koko joukkoa. Aineistonani 

tässä analyysissa toimii naisten päiväkirjat ja muistelmat. Täydennystä tuovat myös muutamat 

Tekla Hultinin päiväkirjamerkinnät. 103  Päiväkirjamerkintöjä tai muistelmia ei käsitellä 

kronologisessa järjestyksessä eikä kokonaisuudessaan, vaan sen mukaan, miten näissä esiin 

tuodut teemat liittyvät tutkielman teemoihin. 

Tarkasteltavat naiset edustavat kahta erilaista ajanjaksoa. Alma Söderhjelm (1870–1949) 

edustaa aivan ensimmäisiä naistohtoreita ja on suorittanut perustutkintonsa 1800-luvun 

loppupuolella ja väitellyt tohtoriksi vuonna 1900. Enäjärvi-Haavio (1901–1951) ja Seppänen 

(1895 – ?)  ovat myöhempää akateemisten naisten sukupolvea: molemmat ovat valmistuneet 

ylioppilaiksi 1900-luvulla ja väitelleet tohtoriksi 1930-luvulla. Seppänen eroaa muista kahdesta 

siten, että hän on joukon ainoa lääkäri muiden kahden ollessa humanisteja, Söderhjelm historia-

alalta ja Enäjärvi-Haavio kansanrunoudesta. Seppäsen ja Enäjärvi-Haavion kohdalla aineiston 

on muodostanut päiväkirjamerkinnät, Söderhjelmin kohdalla puolestaan muistelmat. 

Alma Söderhjelmin muistelmat on julkaistu vuosina 1929–1938.104 Ensimmäinen osa käsittelee 

Söderhjelmin perhettä ja lapsuutta, toinen osa yliopistoaikoja Helsingissä ja kolmas aikaa 

väitöskirjatutkijana ja aloittelevana tiedenaisena. Neljäs osa käsittelee Ruotsissa, viides etenkin 

Turussa vietettyä aikaa ja elämää. Muistelmien osista tärkeimpiä tämän tutkielman kannalta 

ovat toinen ja kolmas osa. Muistelmissaan Söderhjelm kirjoittaa muistoistaan laajasti ja 

yksityiskohtaisesti kertoen tarkasti elämäänsä kuuluneista ihmisistä ja heihin liittyvistä 

muistoistaan.  

Enäjärvi-Haavion tytär Katarina Eskola on toimittanut äitinsä tyttöpäiväkirjat 105  sekä 

molempien vanhempiensa päiväkirjat ja kirjeet usean kirjan kokoelmana.106 Enäjärvi-Haavion 

päiväkirjamerkinnät on julkaistu muokkaamattomina. Selkeyden vuoksi viittaan Enäjärvi-

Haavioon kaksoisnimellä tämän avioitumisen jälkeen ja Enäjärvenä ennen avioliittoa myös 

 
103 Hultin 1938; Hultin 1935. 
104 Söderhjelm 1929; Söderhjelm 1930; Söderhjelm 1931; Söderhjelm 1932; Söderhjelm 1938. 
105 Eskola 2012. 
106 Enäjärvi-Haavio, Eskola & Haavio 2003: Enäjärvi-Haavio, Eskola & Haavio 2002; Enäjärvi-Haavio, Eskola & Haavio 
2000; Enäjärvi-Haavio, Eskola & Haavio 1999. 
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aikana, jona tämä ei ollut muuttanut nimeään Eklundista Enäjärveksi. Päiväkirjamerkintöihin 

tehdyissä viittauksissa kerrotaan merkinnän päivämäärä sekä teos, jossa merkintä on julkaistu.  

Anni Seppänen on mahdollisesti tämän naiskolmikon tuntemattomin jäsen. Hänen 

päiväkirjojaan ei ole julkaistu, vaan ne sijaitsevat alkuperäismuodossaan Kansallisarkistossa 

Helsingissä. Ensimmäinen päiväkirja on vuodelta 1908 ja viimeiset päiväkirjamerkinnät ovat 

1960-luvulta – päiväkirjaa ei kuitenkaan ole pidetty aivan säännöllisesti. Ensimmäiset 

päiväkirjat ovat pieniä vihkoja, mutta viimeiset kovakantisia kirjoja, joihin päivän tapahtumien 

kirjaamisen lisäksi on usein liimattu sanomalehtileikkeleitä tai muita paperisia muistoja. Osa 

myöhemmistä päiväkirjamerkinnöistä on kirjoitettu kirjoituskoneella ja liimattu paikalleen, ja 

jotkin nuoruuden käsin kirjoitetuista päiväkirjoista Seppänen on myöhemmin kirjoittanut 

puhtaaksi. Joitain yksittäisiä kohtia tai sivuja päiväkirjamerkinnöistä on sutattu tai muulla 

tavoin poistettu. Seppäsen arkistosta on käytetty myös yksittäisiä käsikirjoituksia.  

Huomattavaa on, että päiväkirja- ja muistelma-aineisto on rajoittunutta: päiväkirjamerkintöjä 

on voitu tehdä hyvin hajanaisesti ja vain koskien tiettyjä asioita, eivätkä kaikki merkinnät ole 

välttämättä säilyneet. Lisäksi päiväkirjamerkinnät ja muistelmat ovat paitsi eri vuosilta myös 

eri vaiheista naisten elämää: Söderhjelm on kirjoittanut muistelmansa ollessaan pitkällä 

akateemisella urallaan, kun taas Enäjärvi ja Seppänen ovat tehneet ensimmäiset 

päiväkirjamerkintänsä teini-ikäisinä ja jatkaneet hajanaisemmin merkintöjä pitkälle 

aikuisuuteen tai kuolemaan asti. Lisäksi muistelma- ja päiväkirja-aineisto on keskenään 

erilaista, sillä päiväkirjaan kirjoitetaan yleensä viime aikojen tapahtumia ja tuntemuksia, kun 

taas muistelmissa näihin katsotaan taaksepäin, jolloin mielikuvat, ajatukset ja muistot ovat 

voineet muuttua. Apuna muistelmien kirjoittamisessa on kuitenkin voitu käyttää päiväkirjoja 

tai kirjeitä, ja Söderhjelm onkin kirjoittanut muistelmiinsa myös pätkiä ajan kirjeenvaihdostaan.  

Näiden kolmen naisen elämät ja kokemukset tuovat lisätietoa suomalaisesta akatemiasta, mutta 

ne eivät voi kertoa siitä kaikkea. Söderhjelm, Enäjärvi-Haavio ja Seppänen ovat valikoituneet 

erityiseen tarkasteluun osittain aineiston saatavuuden perusteella. Vaikka pyrin tuomaan 

kaikkien näiden naisten kirjoituksia esiin, toisten äänet korostuvat toisia enemmän johtuen 

kirjoitusten määrästä sekä soveltuvuudesta aihealueeseen. 

 



4. TOHTORINAISET 1895–1938: JAKAUTUMINEN TIEDEKUNNITTAIN JA 

AJALLISESTI 

Tutkimusjoukkoni koostuu 36 naisesta, jotka ovat väitelleet tohtoriksi Suomen yliopistoissa 

1896–1938. 107  Valtaosa vuosina 1896–1938 Suomessa väitelleistä naisista on väitellyt 

Helsingin yliopistossa,108 etenkin filosofisen tiedekunnan historialliskielitieteellisellä osastolla 

sekä lääketieteellisessä tiedekunnassa. 109  Naisista 15 (42 %) on väitellyt lääketieteen tai 

hammaslääketieteen alalta, ja lähes saman verran väittelijöitä (14; 39 %) on ollut humanistisilta 

aloilta (historialliskielitieteellinen osasto). Luonnontieteellisellä alalla (fyysismatemaattinen 

osasto, matemaattisluonnontieteellinen osasto) naisväittelijöitä on ollut vähemmän (6; 17 %), 

ja maatalousmetsätieteellisellä alalla tarkastelujaksolla ainoastaan yksi, Synnöve von Hausen-

Saubert. Tiedekuntien vertailun helpottamiseksi olen liittänyt von Hausen-Saubertin 

luonnontieteilijöiden yhteyteen analyysissani. Naistohtorien määrät tieteenaloittain on esitetty 

taulukossa 1. Tästä tieteenaloittaisesta jaottelusta on huomattava, että fyysismatemaattinen 

osasto ja historialliskielitieteellinen osasto ovat olleet osa yhtä filosofista tiedekuntaa. 

Merkittävää on, että tutkittavalla ajanjaksolla yksikään nainen ei ole vielä väitellyt teologian tai 

oikeustieteen tohtoriksi. Teologisessa tiedekunnassa esteenä on ollut se, että naisia ei ole voitu 

vihkiä papiksi, mutta tiedekunta ei muutoinkaan ole ollut naisopiskelijoiden suosiossa. Naisten 

puuttuminen oikeustieteen väittelijöistä selittyy naisten pienellä määrällä tiedekunnassa. 110 

Euroopassa lainharjoittajiksi pyrkivillä naisilla oli edessään monenlaisia haasteita,111 eivätkä 

naiset vielä 1900-luvun alun Suomessa olleet kelpoisia valtion virkoihin, saati tuomariksi.112 

Yhteiskunnalliset odotukset ja rajoitukset ovat siis jossain määrin vaikuttaneet siihen, millä 

aloilla naisia on opiskellut ja väitellyt tohtoriksi.  

Naisten osuus opiskelijoista historialliskielitieteellisellä osastolla on ollut itsenäisyyden ajan 

ensimmäisinä vuosikymmeninä noin puolet ylittäen 1930-luvulla jo 60 prosentin osuuden.113 

Lääketieteellisessä tiedekunnassa naisopiskelijoiden osuus on ollut alhaisempi. 114  Vaikka 

naiset suosivat hammaslääketiedettä yleisen lääketieteen kustannuksella, 115  tutkielmani 

 
107 Ks. liite 1. 
108 Tuohinto 1965, 6–14. 
109 HYKA ylioppilasluettelot, matrikkelit. 
110 Strömberg 1990, 526 taulukko 1. 
111 Albisetti 2000. 
112 Kaarninen 1995, 225. 
113 Strömberg 1990, 526 taulukko 1.  
114 Strömberg 1990, 526 taulukko 1. 
115 Hakosalo 2006, 404–405. 
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naisjoukosta ainoastaan kaksi on hammaslääketieteen tohtori. Lääketieteellisessä tiedekunnassa 

on väitelty eniten suhteessa opiskelijamäärään,116 mikä näkyy myös naistohtoreiden joukossa, 

sillä suhteutettuna loppututkinnon suorittaneiden määrään naisia on tässä tiedekunnassa 

väitellyt tohtoriksi eniten.117 Myös naisten osuus kaikista lääketieteen uusista tohtoreista on 

1930-luvulla jo lähentynyt kymmenesosaa.118 Humanistisessa tiedekunnassa väittelemistä on 

pidetty harvinaisempana,119  mutta tiedekunnan suosio naisten keskuudessa selittänee myös 

naistohtoreiden määrää.   

Alavalinnat eivät ole olleet samanlaiset miehillä ja naisilla. Humanistiset tieteet ovat olleet 

naisten suosiossa muuallakin kuin Suomessa, 120  ja lääketiedettä puolestaan on voitu pitää 

luontaisena jatkona naisten oletetulle hoivavietille.121 Toisaalta lääketiede on saattanut yhdistyä 

vahvasti myös maskuliinisina pidettyihin luonnontieteisiin.  Toisaalta eivät tieteenalavalinnat 

ole olleet välttämättä täysin suorasukaisia: Anni Seppänen on aluksi kirjoittautunut 

historialliskielitieteelliselle osastolle, sitten harkinnut teologista tiedekuntaa, kunnes on lopulta 

päätynyt lääketieteen alalle – ja tällöinkin miettinyt, onko tehnyt väärän valinnan.122 Myös 

erilaiset väittelyprosessit ovat voineet vaikuttaa naisten määrään kussakin tiedekunnassa.  

TAULUKKO 1. TOHTORINAISET TIETEENALOITTAIN 1895–1938. 

Tieteenala Lukumäärä 

Lääketiede 15 

Humanistiset tieteet 14 

Luonnontieteet 6 

Maatalous- ja metsätieteet 1 

Yhteensä 36 

Lähteet: Ylioppilasluettelot ja –matrikkelit. 

Ajallisesti naisten väitöskirjat eivät jakaudu tasaisesti tutkimallani ajanjaksolla. 1930-luvulla 

naispuolisten väittelijöiden määrä lisääntyi,123 ja noin puolen (19) tutkielmani tohtorinaisista 

väitöskirja onkin julkaistu 1930-luvulla. Naisten väitöskirjojen määrät on esitetty taulukossa 2. 

Tarkastelemani ajanjakson ensimmäisenä 35 vuotena (1895–1929) naisväittelijöitä on ollut 

vähemmän kuin ajanjakson viimeisinä yhdeksänä (1930–1938). Muutokseen on vaikuttanut 

 
116 Klinge & Leikola 1990, 392. 
117 Tuohinto 1965, 12. 
118 Tuohinto 1965, 11 taulukko 2. 
119 Klinge & Leikola 1990, 393. 
120 Dyhouse 1995, 469–470. 
121 Dyhouse 1998, 125; Korppi-Tommola 1984, 155. 
122 Seppäsen päiväkirjat, Anni Seppäsen arkisto, KA. 
123 Tuohinto 1965, 6–14. 
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naisylioppilaiden määrän kasvu, ja onkin hyvä huomata, että ajanjaksoon sisältyy 22 vuotta, 

jona naisia ei väitellyt tohtoriksi Suomessa. Suhteutettuna kaikkiin väittelijöihin 1900-luvun 

alkuvuosina naisten osuus on ollut pari prosenttia, mutta osuus on kasvanut 1930-luvulla.124 

Yliopistollisen loppututkinnon suorittaneisiin naisiin suhteutettuna väittelevien naisten määrä 

on kuitenkin pysynyt miehiin verrattuna pienenä.125 

TAULUKKO 2. NAISTEN KIRJOITTAMIEN VÄITÖSKIRJOJEN MÄÄRÄ JULKAISUVUODEN MUKAAN 1895–1938. 

Vuodet 1895-
1898 

1899-
1902 

1903-
1906 

1907-
1910 

1911-
1914 

1915-
1918 

1919-
1922 

1923-
1926 

1927-
1930 

1931-
1934 

1935-
1938 

Väitelleitä 
naisia 

2 2 2 1 1 2 2 3 2 11 8 

 

Naiset eivät ole siis astuneet akateemiselle kentälle tasaisesti eri tieteenaloille, eikä 

naistohtoreiden määrän kasvu ole ollut tasaista, vaan väittelemisessä on tapahtunut hypähdys 

1930-luvulle tultaessa. Tuohinto epäilee, että 1930-luvulla tieteellistä työtä alettiin yleisemmin 

pitää myös naiselle sopivana vaihtoehtona, 126  eli yhteiskunnallisessa ajattelussa sekä 

akateemisessa kulttuurissa olisi tapahtunut muutos. 1930-luku ei kuitenkaan eroa 

tieteenaloittain tarkasteltuna aiemmasta. Alavalintoihin liittyvät odotukset eivät siis vaikuta 

poistuneen, ja sukupuoleen liittyvät tekijät ovatkin todennäköisesti vaikuttaneet 

tiedekuntavalintoihin: Kaarnisen mukaan naisia onkin kehotettu valitsemaan naisen 

kokemusmaailmaan sopivia aloja. 127  Ajattelutapaa on jonkin verran havaittavissa naisten 

kirjoituksista. Opiskelija Elsa Enäjärvi kirjoittaa:  

Epäilemättä naisen sielullinen rakenne on erilainen kuin miehen; mutta yhtä varmaa on myöskin, että 

tuo erilaisuus ei eräillä aloilla vaikeuta – ainakaan suuresti – naisen henkistä työtä. Emmekö voi uskoa 

sitä, että on olemassa joku henkinen luovan työn ala, jossa naisen luontaiset ominaisuudet eivät estä 

häntä olemasta alalle ainakin yhtä kykenevä kuin mies. Kun kerran lähdemme erilaisuudesta, tuntuu 

luonnolliselta, että tuo kykeneväisyys olisi erilaista.128 

 

Enäjärvi vaikuttaa omaksuneen ajattelumaailmaansa aikakautensa käsityksiä naisten 

tieteellisestä tai henkisestä kyvykkyydestä,129 mutta myös kyseenalaistanut näkemyksen. Onkin 

 
124 Tuohinto 1965, 8 taulukko 1a ja 11 taulukko 2. 
125 Tuohinto 1965, 12–14. 
126 Tuohinto 1965, 14. 
127 Kaarninen 1995, 223. 
128 Enäjärven päiväkirjamerkintä 16.8.1922. Teoksessa Kahden (1999). 
129 Ks. Jauhiainen 2014; Häggman 1994, 182–190. 
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huomattava, että vaikka Enäjärvi on ajattelut miesten ja naisten olevan joiltain osin erilaisia ja 

eri tavalla taitavia, tämä ei ole estänyt häntä tavoittelemasta tieteellistä uraa.



5. AKATEEMISTEN NAISTEN TAUSTAT 

Suomen akateemisen yhteisön on perinteisesti muodostanut korkeimpien yhteiskuntaluokkien 

jäsenet. Asetelma on muuttunut 1900- ja 2000-luvuilla, vaikka korkeakoulutuksen periytyvyys 

on pysynyt korkeana. 130 Huomattava muutos 1900-luvun alkupuolella oli yliopiston 

suomenkielistyminen sekä uusien yliopistojen perustaminen, mikä muutti Suomen 

yliopistokenttää. Tässä luvussa tarkastelen, miten muutos näkyi tohtorinaisten perhe- ja 

koulutaustoissa sekä naisten ensisijaisessa kielessä. 

 

5.1 PERITTY PÄÄOMA JA KASVATUS 

Sosioekonomisella taustalla on todettu olevan yhteys kouluttautumiseen, 131  ja tohtoriksi 

väitteleminen on osa tieteen ja koulutuksen ylisukupolvista uusintamisen järjestelmää. 132 

Tohtorinaisten sosioekonomisen taustan mittarina on tässä tutkielmassa käytetty isän 

yhteiskunnallista asemaa. Nämä on merkitty taulukkoon 3. Suuri osa naisista on kuulunut 

korkeampiin yhteiskuntaluokkiin ja lähes neljäsosa eliittiin, ja vain yhden naisen isä on ollut 

työväenluokkainen. Työläistaustaisten osuus ei ole yllättävä ottaen huomioon, miten vähän 

työläistaustaisia yliopisto-opiskelijoita Suomessa on ajanjakson aikana opiskellut. 133 

Koulutuspolku on katkennut usein ennen korkeakouluopintoja,134 ja onkin mielenkiintoista, 

että joukon ainoa työläistaustainen tohtori ei myöskään ole suorittanut ylioppilastutkintoa,135 

eli yliopistoon on kuljettu epätavallista polkua. Ainakin viidesosa (8) naisista on äidin tai isän 

sukunimen perusteella aatelissukua, 136  mutta tutkimusjoukkoon sisältyy naisia myös 

esimerkiksi maanviljelijä- ja kauppiasperheistä.  

 

 

 

 
130 Ks. Nori 2011; Rinne 2014. 
131 Esim. Mikkonen & Korhonen 2018; Rinne 2014; Jonsson & Mills 1993a ja 1993b. 
132 Silvennoinen & Laiho 1994. 
133 Ks. Strömberg 1990, 553–570. 
134 Kaarninen 1995, 148, 218. 
135 Kauhanen 1961. 
136 Suomen sukututkimusseura: Suomen aatelissuvut. 



TAULUKKO 3. TOHTORINAISTEN ISIEN YHTEISKUNNALLINEN ASEMA. 

1. Eliitti: mm. ylimmät virkamiehet ja upseerit 8 22 % 

2. Ylemmät virkamiehet, rovastit ja kirkkoherrat, korkeat lääkärinvirat 9 25 % 

3. Virkamiehet, alemmat pappisvirat, korkeakoulutetut opettajat 5 14 % 

4. Alemmat virkamiehet, kansakoulunopettajat 3 8 % 

5. Kauppiaat, merikapteenit 6 17 % 

6. Maanviljelijät 4 11 % 

7. Käsityöläiset ja työläiset 1 3 % 

 

Hyvä yhteiskunnallinen asema ja korkea virka on tarkoittanut paitsi vaurautta myös kulttuurista 

ja sosiaalista pääomaa. Kulttuurisesta pääomasta kertoo erityisesti koulutuksen taso. Ainakin 

viisitoista eli vajaa puolet (42 %) tohtorinaisten isistä on suorittanut yliopistotutkinnon, ja 

ainakin viisi heistä on väitellyt tohtoriksi. Isät ovat käyneet koulunsa 1800-luvulla, jolloin 

yliopisto-opiskelu oli vielä vahvemmin elitistitaustaista kuin 1900-luvulla.137 Naistohtoreiden 

taustoissa on siis selkeästi korkeakoulueliittiä ja koulutuksen ylisukupolvisuutta, mutta useampi 

naisista tulee alemman koulutustason perheistä. Korkeakoulutus ei ollut eliittiin kuulumisen 

edellytys, mutta on selvää, että osalla naisista kouluttautuminen on merkinnyt myös sosiaalista 

nousua. Toisaalta yliopistokoulutuksen merkitys alkoi muuttua 1900-luvulla: Alapuron mukaan 

1920–1930-luvulla korkeakoulutettujen asema yhteiskunnan eliittinä muuttui, ja 

korkeakoulutetuista tuli suureksi osaksi keskiluokkaista, 138  mikä liittynee myös kasvavaan 

opiskelijakuntaan ja ylioppilaiden taustojen monipuolistumiseen.139 

Kulttuurinen pääoma vaikuttaa koko perheen koulutustasoon, 140  joten peritystä pääomasta 

todistaa myös sisarusten koulutustaso. Useiden naisten sisarukset ovat kouluttautuneet pitkälle 

ja saavuttaneet merkittävän aseman yhteiskunnassa ja osa myös tieteellisissä yhteisöissä. 

Kolmellakymmenelläkahdella 141  tohtorinaisella on tiettävästi ollut sisaruksia, ja ainakin 22 

naisella eli noin kahdella kolmasosalla koko naisjoukosta vähintään yksi sisarus on ollut 

korkeakoulutettu. 142  Ainakin kahdellatoista tohtorinaisista on vähintään yksi lisensiaatti- tai 

tohtorisisarus, mutta lisäksi sisaruksissa on muun muassa poliitikkoja ja liikemiehiä, toisaalta 

myös opettajia, metsänhoitajia ja pappeja. Suurimmassa osassa perheistä (7/12), joissa on 

 
137 Ks. Konttinen 1996. 
138 Alapuro 1973, 48–52. 
139 Ks. Strömberg 1990.  
140 Silvennoinen & Laiho 1994, 16. 
141 Mukaan on laskettu ainoastaan ne naiset, joiden sisaruksista vähintään yksi on selvinnyt elossa aikuisuuteen asti. 
142 Kaikkien sisarusten koulutustaso ei ole selvillä. 



Feminae academicae | Aino Saaristo 
 

28 
 

useampi tohtori- tai lisensiaattilapsi, isälläkin on ollut korkeakoulutus, mutta isistä löytyy myös 

esimerkiksi maanviljelijä ja kauppias. Tohtorinaisten sukupolvi ei siis ole vain vanhan yläluokan 

uusi sukupolvi, vaan naiset sisaruksineen ovat esimerkki myös sosiaalisesta noususta: 

akateeminen kenttä oli avoinna muillekin kuin ylimmille luokille tai korkeakoulutettujen 

jälkikasvulle. Kiinnostavasti tohtorinaisten osalta ei ole kuitenkaan havaittavissa selkeää ajallista 

muutosta, vaan eri sosioekonomisista taustoista on väitelty melko tasaisesti koko tutkimusjakson 

ajan. Vaikka ajanjakson alkupuolella akateemisten naisten sosioekonominen tausta vaikuttaa 

olleen keskimäärin hieman korkeampi kuin myöhemmin, ero on pieni, eikä tämän 

tutkimusjoukon perusteella vaikuta, että sosioekonomisen taustan merkitys tohtoriksi 

väittelemiseen olisi juuri muuttunut ajanjaksolla.  

Tutkielman koko naisjoukosta on tarkasteltu ennen kaikkea isän asemaa, sillä naisten 

kouluttautuminen on ollut vanhempien nuoruudessa harvinaisempaa. Tämä ei kuitenkaan 

tarkoita, etteikö äideillä olisi ollut merkitystä naisten valintojen ja saavutusten kannalta. 143 

Kasvatus vaikuttaa. 19-vuotias maanviljelijä- ja kauppiastaustainen144 Elsa Enäjärvi kirjoittaa: 

Mitä taas taipumuksiin tai harrastukseen tulee, riippuvat nekin suuresti kasvatuksesta ja olosuhteista. 

Niinpä tuntuu minusta, kuin voisin ehkä, toisissa oloissa kasvaneena, olla ehdottomasti sillä kannalla, että 

- taloudenhoito ja ruuanlaitto ovat ainoat oikeat alani.145 

 

Tehdyt valinnat eivät johdu suoraan vanhempien yhteiskunnallisesta asemasta, vaan tekijöitä on 

useampia, ja niin omat kuin myös läheisten ja laajemman sosiaalisen verkoston tekemät valinnat 

ja suositukset vaikuttavat – sosiaalinen pääoma vaikuttaa tässäkin mielessä. Kasvatuksella on 

voinut olla merkitystä naisille etenkin aikana, jolloin yhteiskunnan tarjoamat mahdollisuudet 

ovat olleet rajalliset. Esimerkiksi Tekla Hultinin elämäkerran kirjoittanut Venla Kiiski kertoo 

Hultinin perheessä vallinneen ilmapiirin, joka ei määrännyt lasten elämää sukupuolen 

perusteella. 146  Myös sisaruksilla on vaikutusta. Alma Söderhjelm kirjoittaa muistelmissaan 

veljestään: 

Den första människan som utövade en inspirerande inverkan på mig var min bror Werner Söderhjelm. Jag 

kallar honom därför den första människan i mitt liv. Kontakten med Werner var från mina tidigaste 

barndomsår den mest livgivande för mitt intellekt och har varit det under den längsta följden av år.147 

 
143 Ks. esim. Dyhouse 2002. 
144 Elsa Enäjärven vanhemmat olivat alun perin maanviljelijöitä, mutta muuttivat Helsinkiin ja ryhtyivät kauppiaiksi. Enäjärven 
tausta on täten määritelty taulukossa 3 kauppiaisiin. 
145 Enäjärven päiväkirjamerkintä 7.9.1920. Teoksessa Kahden (1999). 
146 Kiiski 1978, 59. 
147 Söderhjelm 1929, 156. 
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Almaa 11 vuotta vanhempi Werner Söderhjelm teki uran Helsingin yliopistossa dosenttina ja 

professorina, ja Alma Söderhjelm kuvaa veljensä vaikutusta itseensä suopeasti. Veli toi myös 

sosiaalisia suhteita ja arvokasta sosiaalista pääomaa. Kuvatessaan veljensä kotia Söderhjelm 

kirjoittaa: 

Detta hem var för både mig och mina i Helsingfors boende systrar en källa till glädje och tillika en 

stimulanshärd i arbetet och utvecklingen. Här kom för det mesta människor, som betydde något, hade 

uträttat något, hade något att säga. I hans krets talades det alltid intressanta saker, här hade skämtet en 

spirituell udd, icke ens anekdoten hängde i luften utan blev illustration till den text man ville belysa.148 

 

Kaikilla tohtorinaisilla ei kuitenkaan ole ollut samanlaista perheilmapiiriä: Aura Korppi-

Tommola kertoo Zaida Eriksson-Lihrin opiskelleen lääkäriksi vastoin isänsä tahtoa,149 ja myös 

Hilja Teräskelille sisarineen kouluttautuminen tuli mahdolliseksi vasta isän kuoleman jälkeen.150 

Yliopistoon on siis lähdetty paitsi osittain luokkataustasta riippumatta myös vanhempien 

toiveista ja vastustuksesta huolimatta. 

 

5.2 YHTEISKOULUIHIN JA TYTTÖKOULUIHIN ERI PUOLILTA SUOMEA JA EUROOPPAA 

Bourdieu kiinnitti Homo Academicuksessa huomiota ranskalaisakateemikoiden 

synnyinpaikkakuntaan sekä toisen asteen koulutukseen.151 Suomessa ei tutkimallani ajanjaksolla 

ole ollut samanlaisia eliittikouluja kuin Ranskassa Bourdieun tutkimusajankohtana tai Suomessa 

ehkä sittemmin, mutta naistohtoreiden maantieteellinen ja koulutuksellinen tausta voi silti kertoa 

suomalaisesta yliopistomaailmasta. Ylioppilastutkinnon hyväksytty suorittaminen merkitsi 

oikeutta kirjoittautua yliopistoon, mutta tutkitulla ajanjaksolla ylioppilastutkinnon rakenne sekä 

sen merkitys ovat muuttuneet.152 Huomattavaa on, että ylioppilastutkintoon jatkaminen on ollut 

suhteellisen harvinaista; suurimmalla osalla koulutustaso jäi alhaisemmaksi.153 

Naistohtorit ovat kotoisin eripuolilta Suomea, ja muutamat ovat syntyneet Suomen ulkopuolella. 

Suuri osa (17) on käynyt oppikoulun Helsingissä, mutta vain kuuden naisen syntymäkunta on 

Helsinki. Useimmat naisista eivät olekaan suorittaneet ylioppilastutkintoa samalla 

 
148 Söderhjelm 1930, 46.  
149 Korppi-Tommola 2002. 
150 Tiikkaja 2014, 22. 
151 Bourdieu 1990.  
152 Kaarninen & Kaarninen 2002. 
153 Kaarninen 1995, 148–149. 
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paikkakunnalla, jolla ovat syntyneet. Suuremmissa kaupungeissa on ollut huomattavasti 

paremmat mahdollisuudet kouluttautua, 154  ja tohtorinaiset ovatkin käyneet oppikoulunsa 

Helsingin lisäksi esimerkiksi Viipurissa ja Oulussa. Eniten naistohtoreita on tullut Helsingin 

suomalaisesta yhteiskoulusta (5).  

Hieman yli puolet naistohtoreista on käynyt yhteiskoulua, joista ensimmäiset perustettiin 1880-

luvulla ja joita myös perustettiin vuosisadan lopulla enemmän kuin erilliskouluja,155 mutta osa 

on käynyt tyttökouluja ja niiden jatkoluokkia. Tyttökoululla tarkoitetaan tässä yhteydessä 

nimenomaan ylempiä keskitason yksisukupuolisia kouluja, joista oli mahdollista jatkaa 

yliopistoon. 156  Muutamat ovat saaneet ylioppilastutkintonsa yksityisoppilaina eli he ovat 

kirjoittautuneet kouluihin vain päästötodistusta varten. 157  Yhteiskoulujen, tyttö- ja 

poikakoulujen opetussuunnitelmat erosivat toisistaan,158 mutta koulun tyypillä ei vaikuta olleen 

merkitystä esimerkiksi alavalintojen suhteen ainakaan tässä tutkimusjoukossa. Oppikouluja on 

ollut niin suomenkielisiä kuin myös ruotsinkielisiäkin, ja valitulla kielellä onkin voinut olla 

merkitystä.  

 

5.3 SUOMEA, RUOTSIA JA FENNOMANIAA 

Suomi on nykyisin virallisesti kaksikielinen maa, mutta suomen ja ruotsin kielen asemat eivät 

ole olleet samanlaiset ja kielikysymys on ollut toisinaan merkittävä kiistanaihe. Suomen ja 

ruotsin kielen välille muodostui 1600- ja 1700-luvuilla sosiaalinen jako: ruotsi oli ylempien, 

suomi alempien sosiaaliluokkien kieli.159 Jako – tai usko tällaisen jaon olemassaoloon – jatkui 

vielä 1900-luvun ensimmäisille vuosikymmenille.160  Ylioppilaiden äidinkieli sekä opetuksessa 

käytetty kieli olivat kiistanaiheita 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä Helsingin 

yliopistossa. Ylioppilaskunta suomenkielistyi uusien suomalaisten oppikoulujen lisääntymisen 

myötä, mutta opettajakunta pysyi ruotsinkielisenä, minkä vuoksi opetuskielen sääntelemisestä 

käytiin väittelyitä.161  Yliopiston ylioppilaista suomenkielisiä on ollut yli puolet 1900-luvun 

 
154 Ks. Kaarninen 2011. 
155 Ikonen 2011, 225; Kaarninen & Kaarninen 2002, 153. 
156 Oppikoulujärjestelmä ja tyttöjen ja tyttökoulujen asema siinä on muuttunut tutkitulla ajanjaksolla, ks. Strömberg 2011; 
Kaarninen 1995, 148–167. 
157 Kaarninen 2011, 406. 
158 Kaarninen 2011; Kaarninen 1995. 
159 Lindgren, Lindgren & Saari 2011, 18–19. 
160 Klinge 1990a, 40. 
161 Klinge 1990a. 
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alusta alkaen.162 Suomenkielistyminen tapahtui kahdella tavalla: suomen asema koulukielenä 

vahvistui ja ruotsinkielinen eliitti alkoi poliittisena tekona omaksua suomen ensisijaisena 

kielenä.163 Kielipolitiikkaa ei käyty ainoastaan yliopiston sisällä, vaan kielikysymykset olivat 

laajemminkin esillä fennomaniassa, jonka myötä monet valitsivat suomen kielen ruotsin sijaan. 

Esimerkiksi Tekla Hultin, joka kävi suomenkielisen koulun, on ollut täysin kaksikielinen, vaikka 

periaatteessa hänen kotikielensä on ollut ruotsi. 164  Muutos saattoi näkyä myös esimerkiksi 

sukunimessä, sillä niin pääsääntöisesti ruotsia kuin myös suomea puhuvat perheet saattoivat 

suomalaistaa nimensä etenkin 1900-luvun puolella.165 Tohtorinaisten perheissä Eklundista on 

tullut Enäjärvi, Träskelinistä Teräskeli ja Elmgrenistä Jalavisto. 

Vaikka sukunimen perusteella ei voi määritellä äidinkieltä tai valittua ensisijaista kieltä, vastaa 

useimpien tohtorinaisten sukunimen kieli näiden käymän oppikoulun kieltä. Tohtoreiden 

ensisijaisen kielen – äidinkielen tai kielipoliittisista syistä valitun opiskelukielen – olen päätellyt 

naisten käymän keskiasteen koulun perusteella. Yksi tohtorinaisista, Hanna Lappalainen, ei 

suorittanut ylioppilastutkintoa, vaan opiskeli yliopistossa eriluvalla. 166  Lappalainen on ollut 

taustaltaan suomenkielinen, joskin oppinut ruotsin koulussa. 167  Yksi nainen on suorittanut 

ylioppilastutkinnon Saksassa ja yksi Venäjällä, ja näiden naisten ensisijainen suomen- tai 

ruotsinkielisyys on määritelty muiden lähteiden perusteella: muualla kuin Suomessa 

yliopistotutkinnon suorittaneet vaikuttavat omaksuneen ruotsin kielen ensisijaiseksi kielekseen.  

Suomessa yliopistotutkinnon suorittaneista 33 naisesta viisitoista on käynyt ruotsinkielisen, 

kahdeksantoista suomenkielisen toisen asteen koulutuksen. Ruotsinkielinen koulutus on siis 

yliedustettu suhteessa ruotsinkielisen väestön osuuteen Suomessa, mikä havainnollistaa myös 

kieliryhmien välisiä luokkaeroja. Ensimmäiset naisopiskelijat Suomessa olivat miesopiskelijoita 

useammin ruotsinkielisiä,168 mutta 1900-luvun ensimmäisillä vuosikymmenillä suomenkielisten 

naisten osuus oli jo ruotsinkielisiä suurempi.169 Kielen kohdalla on havaittavissa ajassa tapahtuva 

muutos: 1800-luvun puolella sekä 1900-luvun alussa ylioppilaaksi kirjoittaneet tohtorinaiset 

ovat useammin käyneet ruotsinkielistä koulua. Suomenkielisyyden lisääntyminen on johtunut 

todennäköisesti ainakin osittain suomenkielisten koulutusmahdollisuuksien lisääntymisestä: 

 
162 Klinge 1990a, 47. 
163 Lindgren, Lindgren & Saari 2011, 19–20. 
164 Kiiski 1978, 58. 
165 Lindgren, Lindgren & Saari 2011. 
166 Kauhanen 1961, 22–23. 
167 Naisten Ääni 6.11.1920, 245. 
168 Engman 1987, 37. 
169 Strömberg 1990, 530. 
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1800-luvun lopussa ruotsinkielisiä oppikouluja oli vielä suomenkielisiä enemmän, mutta uusia 

suomenkielisiä oppikouluja alettiin perustaa ruotsinkielisiä runsaammin.170 Tämä vaikutti myös 

naisiin ja tyttöihin: 1900-luvun alusta lähtien suomenkielisissä oppikouluissa suoritti 

ylioppilastutkinnon useampi tyttö kuin ruotsinkielisissä.171  

Vaikka kielikiistat hallitsivat yliopistopolitiikka 1900-luvun alussa ja vaikka jotkut 

tohtorinaisista ottivatkin kiistaan kantaa ja monilla muilla oli varmasti mielipiteitä asiasta,172 

näyttäytyy yliopistokenttä tässä vaiheessa vielä sekä suomen- että ruotsinkielisenä tohtorinaisten 

osalta. Tutkittava ajanjakso ei ole ollut yhtenäinen, joten suomenkielisten tohtorinaisten 

suurempi määrä ajanjakson jälkimmäisellä puoliskolla ei ole yllättävää, vaan vaikuttaa johtuvan 

muutoksista ylioppilaskunnan koostumuksessa. Kielikiistoilla on kuitenkin ollut selvästi näkyvä 

vaikutus: Tekla Hultinin ruotsiksi julkaisema väitöskirja sai osakseen runsaasti huomiota tämän 

tekemän kielivalinnan eli ruotsin takia. 173  Yliopiston muuttamista suomenkieliseksi myös 

ajettiin aktiivisesti, joten tässä mielessä akatemian kielessä tapahtuva muutos on myös seurausta 

kentällä toimivien vaikuttajien toimimisesta. Akateemista habitusta on siis ainakin yritetty 

suomenkielistää, ja naisten osalta suomenkielistymistä onkin havaittavissa, ja akateemiset naiset 

ovat hekin toiminnallaan voineet vaikuttaa suomenkielistymiskehitykseen.  

 

5.4 TIEDEKUNNITTAISIA EROJA 

Bourdieun mukaan tieteenalat värväävät toimijoita, jotka muistuttavat tieteenalan kentällä jo 

toimivia.174 Vaikka akateemisella kentällä kokonaisuutena on joitain tiettyjä yhteisiä piirteitä, on 

tieteenalojen välillä myös eroja. Tiedekunnittain tarkasteltuna tulee selville ero akateemisten 

naisten ensisijaisessa kielessä. Neljästätoista humanistista vain kuusi (42 %) on käynyt 

oppikoulun, jonka opetuskieli on ollut suomi. Luonnontieteellisellä alalla 175  äidinkielen 

perusteella naiset jakautuvat samankaltaisesti, sillä näistä tohtoreista neljä on ruotsinkielisiä ja 

kolme suomenkielisiä. Lääkäreissä tilanne on kuitenkin erilainen: kymmenen viidestätoista (66 

%) lääketieteen tohtorista on suorittanut suomenkielisen oppikoulun. Tiedekuntien välillä on siis 

ollut jonkinlainen kieliero. 

 
170 Kaarninen 2011, 405–410. 
171 Kaarninen 2011, 408. 
172 Ks. esim. Söderhjelm 1931 sekä Enäjärvi-Haavion päiväkirjamerkintä 29.10.1931. Teoksessa Yhdessä (2000). 
173 Kiiski 1978, 48–49. 
174 Bourdieu 1990, 148. 
175 Tässä yhteydessä fyysismatemaattinen osasto, matemaattisluonnontieteellinen tiedekunta sekä maatalousmetsätieteet. 
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Perityssä kulttuurisessa pääomassa on havaittavissa samankaltainen ilmiö. Vain kolmella (20 %) 

lääketieteentohtoreiden isistä on ollut korkeakoulututkinto, kun humanistitohtoreiden ja 

luonnontieteiden tohtoreiden isistä reilulla puolella (57 %) on ollut korkeakoulututkinto. 

Lääketieteen ylioppilaat olivat 1900-luvun alussa yleensä etenkin virkamies- ja 

kauppiastaustaisia poikia,176 mikä ei välttämättä vaatinut korkeakoulututkintoa. 1900-luvulla 

lääkärikunnassa yleistyi myös talonpoikaistaustaisuus.177 1990- ja 2000-luvun tutkimuksessa 

lääketieteen opiskelijoiden isät ovat olleet keskimäärin korkeammin koulutettuja tai muutoin 

ylemmistä luokista.178 Kuitenkin ennen vuotta 1939 väitelleet humanististen ja luonnontieteiden 

naistohtorit ovat sosioekonomiselta taustaltaan olleet lääketieteen tohtoreita useammin 

korkeammista yhteiskuntaluokista. Hakosalon mukaan lääketieteellinen tiedekunta onkin 1900-

luvun ensimmäisillä vuosikymmeninä suomenkielistynyt ja muuttunut vähemmän elitistiseksi, 

ja suomenkielisyys ja maalaistausta ovat voineet olla tiedekunnassa eduksi.179  Tiedekuntien 

välillä on voinut olla jonkinlainen luokkaero huolimatta siitä, että lääketieteen opinnot olivat 

pitkät ja kalliit. 180  Erot voivat johtua tiedekuntien erilaisesta opiskelijajakaumasta 

sosioekonomisen taustan suhteen, väitöskirjaprosessin erilaisuudesta, sattumasta, tai 

tieteenalojen tarjoamista erilaisista uramahdollisuuksista. Eron taustalla voi siis olla monia eri 

syitä, mutta ainakin naisten osalta tieteellinen kenttä on filosofisessa tiedekunnassa ollut 

taustaltaan elitistisempi kuin lääketieteellisessä.  

Syntymäkunnan perusteella tiedekuntien välillä ei ole huomattavia eroavaisuuksia, vaan 

tiedekuntien naistohtorit ovat tulleet tasaisesti kaupungeista ja maalaiskunnista. Kuitenkin yli 

kaksi kolmasosaa humanistitohtoreista (10/14) on käynyt oppikoulun Helsingissä, kun 

lääketieteen tohtoreista helsinkiläisen oppikoulun on käynyt hieman harvempi (6/15) – kuitenkin 

Helsingistä kotoisin on molemmissa tiedekunnissa yhtä moni. Erot voivat johtua erilaisista 

sosioekonomisista taustoista tai sosiaalisista suhteista, jotka ovat voineet helpottaa 

pääkaupunkiseudulle muuttoa jo varhaisemmassa vaiheessa opintoja. Filosofian tohtori Tekla 

Hultin kertoo omasta siirtymisestään Helsinkiin: 

Pikku maalaistyttö sai siellä ystävällisen vastaanoton, luettiin vähitellen lähimpää sukulaispiiriin 

kuuluvaksi, pääsi lopulta milloin tahansa Leo-sedän [valtiomies Leo Mechelinin] työhuoneeseen ja sai 

istuutua vastapäätä häntä hänen kirjoituspöytänsä ääreen.181 

 
176 Kaarninen 1995, 229. 
177 Hakosalo 2010. 
178 Nori 2011, 200–208; SIlvennoinen & Laiho 1994. Ks. myös Rinne 2014, 34–36.  
179 Hakosalo 2012a, 37–49. 
180 Hakosalo 2006, 404. 
181 Hultin 1935, 9. 
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Hultinilla on ollut sosiaalisia suhteita perheensä kautta aloittaessaan opintonsa Helsingissä, mikä 

on auttanut uudella paikkakunnalla. Samalla tuttavuus valtiomies Mechelinin kanssa on 

tutustuttanut Hultinin paremmin Suomen politiikkaan, jossa Hultin myöhemmin toimi. 

Tiedekuntia vertailtaessa on siis huomattavissa, että Suomen akateeminen kenttä ei ole ollut 

täysin yhtenäinen, sillä tiedekuntien naistohtoreiden välillä on eroja luokkataustan sekä kielen 

suhteen.  Nämä ovat yhdistäneet kunkin tiedekunnan tohtoreita selkeämmin kuin esimerkiksi 

synnyinpaikkakunta tai oppikoulun tyyppi.  Luokka ja kieli – tai näiden yhdistelmä – vaikuttavat 

siis sukupuolen lisäksi vaikuttaneen alavalintoihin, vaikka täysin ehdottomia jakoja tiedekuntien 

välille onkin mahdotonta vetää. 



6. SOPEUTUMINEN YLIOPISTOON 

Ylioppilaslehdessä julkaistiin 1910–1930-luvuilla naisten yliopisto-opiskelua vähätteleviä tai 

vastustavia kirjoituksia.182  Nämä kirjoitukset poikivat vastauksia183  eikä Ylioppilaslehti ole 

välttämättä ottanut asiaan varsinaisesti kantaa – tosin vuonna 1926 keskustelu lähti käyntiin 

Ylioppilaslehden kyselystä.184 Yliopistolla vallinneet asenteet ovat kuitenkin voineet vaikuttaa 

siihen, miten naiset ovat kokeneet yliopisto-opiskelun sekä halukkuuteen jatkaa opintoja tai 

hakeutua akateemiselle uralle. 

 

6.1 NAISEUS, OPINNOT JA TIEDE 

Vaikka naiset olivat voineet opiskella samoin ehdoin kuin miehet yliopistossa vuodesta 1901, 

ja ensimmäisen naismaisterin valmistumisesta oli kulunut kymmeniä vuosia, naisten 

akateeminen koulutus ja naisten akateeminen kyvykkyys asetettiin toisinaan edelleen 

kyseenalaiseksi 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä. Tällainen ajattelu näkyy 

ylioppilas Elsa Enäjärven päiväkirjassa:  

--Oppineelta naiselta odotetaan ja vaaditaan aina jotain erikoista. Ehkä he kykenevätkin sitä antamaan, 

mutta kyllä heissä ainakin on paljon särkynyttä ja onnetonta. Vaikka eihän tietenkään ole sanottu, että 

he sen “onnellisempia” olisivat navettapiikana tai käsityökoulussa. Mutta missään tapauksessa en antaisi 

tyttäreni halun ja harrastuksen suuntautua tieteeseen--.185 

 

Enäjärven kuvauksissa akateeminen kenttä koetaan naiselle vaikeampana: naiselta vaaditaan 

“jotain erikoista”, erityislaatuista. Huomattavaa on myös ajatus oppineiden naisten 

särkyneisyydestä tai onnettomuudesta. Ajatus vaikuttaa liittyvän nimenomaan naissukupuolen 

ja tieteellisen työn yhdistämiseen – haluaahan Enäjärvi suojella kuvitteellista tytärtään 

tieteelliseltä harrastuneisuudelta. Tämä Enäjärven mainitsema oppineen naisen erikoisuus voi 

olla myös syy, miksi Enäjärvi on epäillyt tieteellisen uran soveltuvuutta itselleen: 

Kirjailijaksi minusta ei ole, muitakaan taiteellisia taipumuksia en omaa – tiedemiestä (!) minusta tuskin 

voi tulla – siis minun on antauduttava naisen kutsumukseen – kasvattamaan lapsia ja tukemaan miestä 

suurissa töissä (haa!).186 

 

Enäjärven merkinnöistä tulee esiin kiinnostus tieteellistä uraa kohtaan, mutta epäilys siitä, onko 

se mahdollista muutoin kuin tukemalla miestä. Tällaista elämänsuuntaa Enäjärvi ei kuitenkaan 

 
182 Esim. Miettinen 1913; Väänänen 1923; Nimimerkki ”P” 1927. Ks. myös Kaarninen 1995, 231–238. 
183 Ks. Ylioppilaslehti 11 13.4.1913, 122–126. 
184 Ylioppilaslehti 18 30.10.1926, 224. Kaarninen (1995) liittää kyselyyn myös lehdessä vahvasti vaikuttaneen AKS:n. 
185 Enäjärven päiväkirjamerkintä 18.1.1921. Teoksessa Kahden (1999). 
186 Enäjärven päiväkirjamerkintä 13.9.1920.  Teoksessa Kahden (1999). 
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valinnut, sillä romanssi professori Kalle Väisälään kaatui osittain juuri Enäjärven akateemisten 

tavoitteiden vuoksi.187 

Myös Anni Seppänen on pohtinut tieteellisen uran sopivuutta itselleen. 20-vuotias Seppänen ei 

tuo esiin sukupuolikysymystä, mutta pohtii, mikä on olennaista tieteellisessä työssä ja 

Enäjärven tavoin epäilee kykyjään: 

Kysyin itseltäni, onko minulla se “kaikki voittava rakkaus tähän tieteenhaaraan”, jonka Snellman asettaa 

tärkeimmäksi ehdoksi tieteellistä elämänuraa valittaessa. Ei, ei minulla sitä ole. En minä pyydä syventyä 

tieteeseen, vaan ihmisiin. Onko siis valintani väärä? Tieteellisen tarkkuuden noudattaminen, itsenäisen 

tieteellisen työn tekeminen, se on varmasti minulle jotain hyvin vaikeata, kenties saavuttamatonta.188 

 

Vaikka Alma Söderhjelm ei ole epäillyt kykyjään, on hän kokenut yhteiskunnallisen ilmapiirin 

suhtautuvan kielteisesti naisten yliopisto-opintoihin:  

Under en tid, då det ännu var ovanligt med flickors studier, betraktades man ju en liten smula som ett 

unicum, och folk hade många fördomar gentemot studerande flickor. Man var inte särdeles vänligt stämd 

emot kvinnor som valt den så kallade lärda banan. Den allmänna opinionen hyste rädsla och 

förskräckelse för den förändring av världen, som skulle komma till stånd, när denna skulle bli full av 

kvinnliga studenter. Att detta icke skulle ändra deras natur, kunde man inte tanka sig. -- Där man inte 

hörde det, kände man det i luften. Jag kände det ofta, när jag var i sällskap med äldre herrar så där 

mellan 25 och 40. Jag kände att de a priori satte en skylt på mig från början: predestinerad till ensamliv, 

brist på äktenskap, brist på kärlek, hem och barn.189 

 

Söderhjelmin kuvauksessa tulee esiin esimerkkejä siitä, mitä Enäjärvenkin pohtima oppineen 

naisen onnettomuus saatettiin katsoa olevan: yksinäisyyttä, aviottomuutta, lapsettomuutta – siis 

vääränlaista naisen elämää. Akateemiseen identiteettiin on siis liitetty piirteitä, joita nämä naiset 

eivät välttämättä ole kokeneet omakseen tai toisaalta joiden katsottiin olevan ristiriidassa naisen 

todellisen kutsumuksen kanssa. 

 

6.2 YLIOPPILAANA MUIDEN JOUKOSSA 

Vaikka yhteiskunnallinen ilmapiiri on ainakin osittain tuntunut Söderhjelmistä tuomitsevalta, 

yliopiston hän koki vapauttavana. 190  Söderhjelmin kuvauksen mukaan yliopisto otti 

naisylioppilaat avosylin vastaan: 

Aldrig har väl en ny sak omfattats med samma naturliga, självklara välvilja, som den med vilken våra 

universitetsmyndigheter och lärare mötte de första flickornas strövtåg på olika arbetsområden. Sedan vi 

 
187  Ks. Enäjärven päiväkirjamerkinnät 1.2.1923 ja 23.3.1923 sekä kirje Martti Haaviolle 9.–10.2.1923. Teoksessa Kahden 
(1999). 
188 Seppäsen päiväkirjamerkintä 12.12.1915. Anni Seppäsen arkisto, KA. 
189 Söderhjelm 1930, 47–48. 
190 Söderhjelm 1930, 50. 
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en gång inskrivits i universitetets matrikel, blev det aldrig tal om något slags skillnad mellan manliga 

och kvinnliga studenter.191 

 

Kuitenkin toisenlaisiakin kokemuksia on. Vuosikymmeniä Söderhjelmin kokemusten jälkeen 

opiskelujaan suorittava Elsa Enäjärvi kirjoittaa päiväkirjassaan: 

-- jos olisin poika, antautuisin varmaan koko sielullani opinnoilleni ja tieteelle, mutta paikkansa pitää 

vanha totuus, että koulussa olemme kaikki, tytöt ja pojat, samanarvoisia työtovereita, mutta yliopistoon 

tultuaan huomaa ent. koulutyttö olevansa vain nainen. Ja totta puhuen suhtaudun itsekin epäilyllä aina 

naispuolisiin opiskelijoihin, ehkä se johtuu siitä, etten ole joutunut lähemmin tekemisiin sellaisen kanssa, 

joka todella olisi voinut herättää kunnioittavaa ihailuani. -- Niin, tunnen siis olevani nainen, kuitenkin 

kaikitenkin, ja vainuan aina sellaista suhtautumistakin. --192 

Miehet ovat nykyään yliopistossa naisia edullisemmassa asemassa senkin vuoksi, että opettajat ovat 

miehiä.193 

 

Enäjärvi tuo esiin kokemuksen eriarvoisuudesta yliopistossa: koululaisina – Enäjärvi on käynyt 

yhteiskoulun – tytöt ja pojat ovat työtovereita, mutta yliopistossa sukupuoliero tulee näkyviin, 

eivätkä nais- ja miesopiskelijat ole samalla tavalla samanarvoisia kuin Söderhjelmin muistoissa. 

Enäjärven kirjoituksessa tulee esiin myös Enäjärven oma nuiva suhtautuminen 

naisopiskelijoihin, vaikka hän on myöhemmin saattanutkin tulla toisiin ajatuksiin, sillä hän 

kirjoittaa:  

Intelligentin miehen seura on miellyttävää, mutta intelligentin naisen tapaaminen tuottaa suorastaan 

riemua.194 

 

“Intelligentti nainen” on tosin voinut tarkoittaa myös naisia yliopiston ulkopuolelta. Merkintään 

kuitenkin liittyy selkeä sukupuoliasetelma, jossa älykkään naisen – ehkä Enäjärven 

näkökulmasta vertaisensa – seura tuottaa selkeää iloa. Esikuvilla ja vertaistuella – sekä niiden 

puutteella – on merkitystä.  

Enäjärven ja Söderhjelmin kokemukset yliopistoyhteisön suhtautumisesta naisiin ovat olleet 

keskenään erilaiset. Erot kokemuksissa voivat johtua ajallisesta muutoksesta: Söderhjelmin 

opiskeluaikoina naiset olivat harvinaisuus yliopistossa, joten heitä ei välttämättä koettu samalla 

tavalla uhkana kuin Enäjärven opiskeluaikoina, jolloin naisylioppilas oli jo tavanomaisempi 

hahmo yliopistolla. Ensimmäisten naisylioppilaitten vähäinen määrä ei vielä aiheuttanut uhkaa 

miehille.195 Enäjärven opiskeluaikana naiset kuitenkin toimivat vahvemmin ja näkyvämmin 

yliopistolla ja yhteiskunnassa, mikä on voinut aiheuttaa pelkoa esimerkiksi kilpailusta 

 
191 Söderhjelm 1930, 82. 
192 Enäjärven päiväkirjamerkintä 4.4.1921. Teoksessa Kahden (1999). 
193 Enäjärvi-Haavion päiväkirjamerkintä 14.1.1923. Teoksessa Kahden (1999). 
194 Enäjärven päiväkirjamerkintä 14.1.1923. Teoksessa Kahden (1999). 
195 Ks. Hapulinen, Koivunen, Lappalainen & Rojola 1992 sekä “tokenismista” Husu 2001, 59–64, 313–314. 
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työmarkkinoilla ja akateemisesta työttömyydestä.196 Naisen asema oli muutoksessa Suomessa. 

Toisaalta erot Enäjärven ja Söderhjelmin kokemuksissa voivat johtua muustakin kuin 

sukupuolesta, kuten sosiaalisista suhteista tai kulttuurisesta pääomasta, jotka ovat auttaneet 

yliopistoympäristössä.  

Carol Dyhouse on arvioinut, että Isossa-Britanniassa varhaisten yliopistonaisten on ollut 

välttämätöntä perustaa omia yhdistyksiä, sillä heidät on jätetty olemassa olevien (miesten) 

yhdistysten ja järjestöjen ulkopuolelle.197 Näin on osittain ollut myös Suomessa. Akateeminen 

Karjala-Seura (AKS), joka oli mahdollisesti kaikkein merkittävin yliopistojärjestö 1920–1940-

luvulla, ei ottanut naisia jäsenikseen. 198  AKS:sta on monesti ponnahdettu merkittävään 

asemaan yhteiskunnassa ja yliopistolla, 199  eikä sen merkitystä tässäkään mielessä pidä 

vähätellä. Sen rinnalla hetken aikaa toimineessa Naisylioppilaitten Karjala-Seurassa on 

toiminut myös joitain joukon tohtorinaisia – seuran suhde AKS:aan ei kuitenkaan ollut täysin 

yksinkertainen.200 Aivan ensimmäiset naisylioppilaat eivät myöskään saaneet liittyä osakuntiin, 

joten nämä muodostivat oman epävirallisen yhdistyksensä, johon ensimmäiset naistohtoritkin 

kuuluivat ja joka toimi naisten yhteisenä verkostona läpi elämän.201 Tämä ”de gamla kvinnliga” 

-nimellä tunnettu naisten joukko muodostui vahvaksi yhteisöksi Alma Söderhjelmin mukaan 

juuri siksi, että naiset eivät voineet kuulua osakuntiin.202 Naiset kuitenkin kutsuttiin osakuntien 

vuosijuhliin ja näin hekin pääsivät osaksi osakuntayhteisöä, mitä Söderhjelm piti tärkeänä.203 

On tosin huomattava, että naisille ei olisi tarvinnut tehdä tällaisia erityisjärjestelyjä, mikäli he 

olisivat kuuluneet osakuntiin. Kuitenkin Söderhjelm piti muiden opiskelijoiden sekä 

henkilökunnan suhtautumista naisopiskelijoihin suopeana ja epäileekin, että myöhemmät 

naisylioppilaat eivät kokeneet samanlaista ystävällisyyttä.204  

Osakuntien ja AKS:n suhtautumista naisopiskelijoihin ei voi täysin verrata toisiinsa, sillä 

osakuntiin kuuluminen oli (mies)ylioppilaille pakollista, ja näin ollen naisten syrjintä oli 

institutionaalista – tämä institutionaalinen este kuitenkin poistettiin. AKS puolestaan oli 1900-

luvun ensimmäisten vuosikymmenten merkittävä järjestö, joka ei ottanut naisia jäsenikseen – 

syrjintä tapahtui tässä tapauksessa siis yliopisto-, tarkemmin ylioppilasyhteisön, sisällä.  

 
196 Kaarninen 1995, 220–238. 
197 Dyhouse 1995, 470. 
198 Kaarninen 1995, 236. 
199 Alapuro 1973, 178–179. 
200 Kaarninen 1995, 236. 
201 Engman 1989, 18–19; Söderhjelm 1930, 100. 
202 Söderhjelm 1930, 101. 
203 Söderhjelm 1930, 91. 
204 Söderhjelm 1930. 
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Vaikka Enäjärvi edellä on pohtinut yliopiston ja muiden ylioppilaiden suhtaututeen naisiin 

välillä vähätellen, vaikuttaa hän myös nauttineen ylioppilaselämästä ja saaneen yliopistolta 

ystäviä, mukaan lukien tulevan puolisonsa Martti Haavion. Enäjärvi kirjoittaa päiväkirjaansa: 

Osakunta tanssii ja rallattaa ja on hyväpäinen. Kaila on hävytön ja Sipilä välinpitämätön. Minä istun 

punaisine lamppuineni pimeyden ääressä ja kuuntelen telefoonilankoja. Minä luulen, että onnellisimmat 

hetkeni olenkin viettänyt tässä näin iltamyöhällä. Täällä, tässä on kaikki niin hyvää ja ystävällistä. 

Suurimmatkin henget puhuvat lempeästi ja vaatimattomasti. Ei kukaan ole tyly ja kylmä ja halveksiva. 

Minä saan vapaasti seurustella heidän kanssaan, kaikki tulevat luokseni ja me mietimme yhdessä 

luottavaisesti. Tässä on minun oikea paikkani.--.205 

 

Yliopistoyhteisöstä on siis löydetty oma sosiaalinen piiri, johon kuulua: Söderhjelmille yhteisö 

muodostui varsinkin toisten naisylioppilaiden kanssa, Enäjärven sosiaalinen piiri 

miesylioppilaiden kanssa. Etenkin Söderhjelmin opiskeluaikana naisten määrä yliopistossa on 

ollut pieni, jolloin naisten keskinäiset suhteet ja keskinäinen tuki on voinut olla erityisen 

tärkeää.206 Vaikka naisten osallistuminen yhteiseen toimintaan yliopistokentällä on toisinaan 

ollut rajoittunutta, ovat naiset voineet luoda suhteita yliopistolla paitsi toisiinsa myös 

miesopiskelijoihin, mikä ei tosin aina ole ollut aivan yksinkertaista. Söderhjelm kirjoittaa:  

Då inte några gemensamma seminarier eller kollegier sammanförde kvinnliga och manliga studenter, 

var det endast på föreläsningarna, som man träffades. Det var nämligen inte chic att göra bekantskap 

utan presentation och det fanns ju inte alltid till hands en tredje man, som kunde träda förmedlande 

emellan. En student kunde tio gånger ha öppnat dörren för en och tio gånger hjälpt kappan på en, 

naturligtvis allt detta alldeles av en händelse, utan att man hälsade på eller språkade med varandra.207 

 

Kuvaillussa tilanteessa ongelma ei välttämättä ole niinkään akateeminen ilmapiiri, vaan 

yhteiskunnalliset normit ja tavat. Yliopistoyhteisö onkin voinut merkitä naisille eri asioita ja 

sen osaksi on päästy eri reittejä. Vaikka naiseuteen ja naisten opintoihin on vielä liittynyt 

ennakkoluuloja, eivät ne ole estäneet ainakaan Söderhjelmiä ja Enäjärveä kokemasta yliopistoa 

omakseen. Toisaalta naiset on jätetty joidenkin sosiaalisten piirien ulkopuolelle, ja ottaen 

huomioon etenkin AKS:n aseman ylioppilaskentällä 1920–30-luvulla, tämä on voinut olla 

merkittävää naisten kokemusmaailman kannalta. 

 
205 Enäjärven päiväkirjamerkintä 23.10.1922. Teoksessa Kahden (1999). 
206 Dyhouse 1995, 479. 
207 Söderhjelm 1930, 205–206. 



7. PERHE-ELÄMÄ – JA SEN PUUTTUMINEN 

Kuinkahan oikeastaan lienee, onko minunlaiselleni luonteelle onnellista joutua avioliittoon vai ei? 

Voisivatko silloin henkiset harrastukset kuolla kokonaan – se tietysti riippuu toisesta osakkaasta tuossa 

“yhtiössä”. -- Vain erikoisen lahjakkaat naiset voivat olla onnelliset naimattomina – jos sitten hekään.208 

 

Elsa Enäjärven päiväkirjamerkintä vuodelta 1920 kertoo Enäjärven uskosta siihen, että naisen 

onni löytyy yleensä avioliitosta, vaikka hän on epäillytkin avioliiton ja “henkisten harrastusten” 

yhteensopivuutta. Suomessa ylemmissä luokissa naisille oli epätavallista yhdistää perhe- ja 

työelämä, joten tässä mielessä valinta on ollut tehtävä perheen ja uran välillä. Todellisuus ei 

kuitenkaan ole ollut aivan näin yksinkertainen. 

 

7.1 NAIMATTOMUUS JA LAPSETTOMUUS 

Matti Klinge on arvioinut, että 1900-luvun alussa avioituminen on saattanut pidentää erityisesti 

naisten opintoja tai keskeyttää ne kokonaan.209 Suurin osa tohtorinaisten joukosta on pysynyt 

naimattomana: vain kolmetoista (36 %) kaikista joukon naisista on ollut naimisissa.210 Lähes 

kaksi kolmannesta tohtorinaisista ei siis avioitunut eikä hankkinut lapsia, mitä voidaan pitää 

melko poikkeuksellisena. 1800-luvun länsimainen lääketiede oli määritellyt naisen kehon ja 

psyyken ensisijaiseksi tehtäväksi äitiyden, ja ydinperheestä tuli ideaali ja normaaliuden malli, 

jossa erityisesti naiset toimivat. 211  Suomessa naisten rooliin äitinä ja kasvattajana liittyi 

erityisen vahvasti myös kansallismielisyys, minkä myötä 1800-luvun viimeisillä 

vuosikymmenillä kehittyi eräänlainen ajatus yhteiskunnallisesta äidistä.212 Tämä ajattelu jatkui 

vielä 1900-luvun puolellakin, ja ainakin periaatteessa toi naisille lisää toiminnanaloja. Myös 

Anni Seppänen on saanut vaikutteita tästä ilmiöstä, sillä hän kirjoittaa päiväkirjassaan 

kuulemastaan vaikuttaja ja kirjailija Maria Stenrothin puheesta: 

Hän puhui naisen yhteiskunnallisesta tehtävästä ja suhteestamme toiseen sukupuoleen painostaen sitä, 

että äidillisyyden, joka on naisluonteen jalointa kultaa, tulee päästä kaikessa oikeuksiinsa, että naisen 

tehtävänä ei ole ainoastaan jatkaa miehen työtä ja lisätä sitä suorittamaan omat voimansa, vaan omalla 

erikoisella tavallaan sitä täydentää, tuoda uusia aineksia.-- Minut se pani ajattelemaan omaa tehtävääni 

ja ilolla huomaan, että päämääräni ei tarvitse eikä saakaan olla tulla lääkärinä miestovereiden 

kaltaiseksi. Minulla on aivan oma tehtäväni ja meillä tytöillä yleensä omat, erikoiset, suuret tehtävämme 

yhteiskunnassa -- .213 

 
208 Elsa Eklundin päiväkirjamerkintä 4.7.1920. Teoksessa Eskola 2012, 124–125. 
209 Klinge 1990b, 650. 
210 Vrt. Enäjärvi-Haavio 1947. 
211 Helén 1997, 89–112. 
212 Helén 1997, 139–145. 
213 Seppäsen päiväkirjamerkintä 19.3.1916, Anni Seppäsen arkisto, KA. 
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Yhteiskunnallisen äitiyden ihanteesta huolimatta vuoden 1918 jälkeen kotiäiti-ihanne vielä 

vahvistui, 214  tosin on huomattava, että tämä ihanne oli ennen kaikkea porvarillinen. 

Ensimmäiset naistohtorit ovat kuitenkin poikenneet tästä äidillisestä naiskuvasta lapsettomina 

ja aviomiehettöminä. Naimattomuus ja sitä myötä lapsettomuus tosin yleistyivät Suomessa 

1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä laajemminkin,215 eli ilmiö ei koskenut ainoastaan 

väitelleitä naisia. Kuitenkin noin kolme neljäsosaa yli 30-vuotiaista naisista vuonna 1930 olivat 

naimisissa tai leskiä,216 eli naimattomuus oli edelleen melko poikkeuksellista.  

Naimattomuus ja lapsettomuus ovat voineet liittyä niin sanottuun uuteen naiseuteen, 

Euroopassa ja Yhdysvalloissa 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa muotoutuneeseen 

uuteen tapaan olla nainen. Tämä ”uusi nainen” saattoi esimerkiksi ajaa naisten äänioikeutta, 

kouluttautua tai puhua vapaaehtoisen äitiyden puolesta. Uuden naisen hahmo ei kuitenkaan ole 

ollut täysin yhtenäinen, vaan siitä on ollut monenlaisia variaatioita, eikä naimattomuus ja 

lapsettomuus olleet välttämättömiä uuden, modernin naiseuden kannalta.217 Naisliikkeen myötä 

– tai sen kanssa samanaikaisesti – uusi naiseus rantautui myös Suomeen. Suomalainen 

naisliikkeen ensimmäinen aalto oli luonteeltaan pääasiassa melko konservatiivista, mutta 

liikkeessä muodostui silti kaksi hyvin erilaista ideaalista naistyyppiä: naimaton ja 

yhteiskunnallisesti aktiivinen nainen ja toisaalta perheellinen ja perheen piiriin keskittyvä 

nainen.218 Varhaiset akateemiset naiset vaikuttavat sopivan paremmin ensin mainittuun. 

Tieteenaloittain tarkasteltuna avioituminen on ollut harvinaisinta lääketieteellisessä 

tiedekunnassa, jossa vain neljä tohtorinaista eli hieman yli neljännes (4/15) on mennyt 

naimisiin. Sekä humanisteista (6/14) että luonnontieteilijöistä (3/7) hieman alle puolet on 

avioitunut. Kaikilla avioituneilla lääkäreillä ja humanisteilla on ollut lapsia, mutta sen sijaan 

avioituneista luonnontieteilijöistä vain yhdellä. Myös tiedossa olevien lasten lukumäärällä 

mitattuna lapsia naista kohden ovat hankkineet eniten humanistitohtorit, jotka ovat saaneet 

keskimäärin 2,8 lasta, kun lääketieteen tohtorit ovat saaneet keskimäärin 1,8 lasta. Aineiston 

perusteella ei voi sanoa, mistä erot avioituneisuudessa ja lasten määrässä johtuvat, mutta eräs 

 
214 Helén 1997, 202. 
215 Valkonen 1980, 20. 
216 SVT XXXI 1933. 
217 Ks. Patterson 2008. 
218 Jallinoja 1983, 57–69. 
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syy voi olla töiden erilainen luonne. Anni Seppänen on varoittanut tyttökoulun oppilaita vuonna 

1948: 

Kun lääkärinammatti nyt kerta kaikkiaan on tällaista, niin se ei siedä sivullaan muita voimakkaita 

harrastuksia, jotka kiinnittävät koko persoonallisuuden. Naislääkärille on perhe-elämä tällainen 

harrastus silloin, jos hän ei saa riittävästi aputyövoimaa.219 

 

Lääketieteellisellä kentällä toimimista Seppänen on pitänyt siis perheelliselle naislääkärille 

hankalana. Seppäsen oma naimattomuus ei välttämättä kuitenkaan ole johtunut tällaisesta 

ennakoivasta suunnittelusta, sillä päiväkirjoissa on myös toiveita rakkaudesta ja avioliitosta. 

Lapsettomat lääkärinaiset toteuttivat toisaalta eräällä tapaa jo edellä mainittua yhteiskunnallisen 

äidin roolia varsinkin toimiessaan naisten ja lasten parissa: edistihän lääkäreiden toiminta 

kansakunnan terveyttä ja elinvoimaa.220 Tällainen käsitys yhteiskunnallisesta äitiydestä tosin 

jätettiin toisinaan vähemmälle huomiolle 1920–1930-luvuilla, jolloin naimattomiin ja 

lapsettomiin naisiin iskettiin itsekkyyden leima.221 Tähän on voinut vaikuttaa ajan hallitsevat 

aatesuuntaukset. 

Naisen avioliiton ja tieteellisen työn yhteensovittamista ei myöskään välttämättä pidetty 

suositeltavana. Enäjärvi-Haavio kirjoittaa naisten tieteellistä työtä koskevassa selvityksessään 

vuonna 1948, että  

yhteiskunnan kannalta ei ole mitään probleemia siinä, että nimenomaan naimattomat naiset -- tiedettä 

harjoittavat. -- Mutta yhteiskunnan etu vaatii myös naisen biologisen tehtävän suorittamista.222  

 

Enäjärvi-Haavion omat ideologiset suuntaukset näkyvät lausunnon taustalla, sillä hän oli 

vahvasti väestönkasvun kannalla. Enäjärvi-Haaviota vaikuttaakin huolestuttaneen avioliiton, 

lastenhoidon ja tieteellisen työn yhdistämisen hankaluus huolimatta siitä, että Enäjärvi-Haavio 

itse oli tässä vaiheessa tuottelias tutkija, Helsingin yliopiston dosentti ja viiden lapsen äiti. Ura 

ja perhe-elämä oli ainakin osalle akateemisista naisista mahdollista yhdistää, mitä saattoi 

helpottaa kotiapu – varallisuudella on voinut olla merkitystä. Avioituneet naiset eivät 

kuitenkaan ole tulleet vain yhdestä sosioekonomisesta luokasta, ja ylimpien luokkien edustajat 

ovat koko tohtorijoukkoon nähden vähemmistössä. Sosioekonominen tausta ei todennäköisesti 

ole ollut merkittävä tekijä naimisiin menemisessä tai menemättä jättämisessä tässä joukossa.  

 
219 Käsikirjoituksia; Anni Seppäsen arkisto, KA. 
220 Helén 1997, 209. 
221 Helén 1997, 219. 
222 Enäjärvi-Haavio 1947, 13–14.  
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Naimattomuudelle on voinut olla useita syitä. Perheen ja uran yhteensovittaminen – joko 

käytännössä tai ideologisesti – voi osittain selittää lapsettomuutta ja naimattomuutta, mutta 

joissain tapauksissa perheen perustaminen ei edes kuulunut suunnitelmiin. Söderhjelm 

kirjoittaa: 

Jag var nog realist för att tänka på morgondagen, på vad som sedan skulle följa. Jag trodde redan nu 

inte på det ogrumlade livet och den ogrumlade kärleken. Om kärlek i största allmänhet eller vag erotik 

har jag aldrig drömt; det är kanske det som räddat åt mig arbetstid och arbetskrafter. Drömde jag någon 

gång längre än till kandidatexamen, så slutade åtminstone drömmen vid docenturen. Det var nämligen 

min enda dröm: att jag en gång skulle bli docent.223 

 

Söderhjelm on asettanut tieteellisen uran rakkauselämän edelle, eikä lapsista tai äitiydestä 

Söderhjelm omien sanojensa mukaan ollut myöskään erityisen kiinnostunut. 224  Marja 

Engmanin mukaan varhaisimmat yliopistonaiset pitivätkin naimattomuutta itsestään selvänä, 

sillä naimisisissa olevaa nainen ei tämän täysivaltaisuuden puutteen vuoksi ollut sopiva valtion 

virkoihin.225 Avioituneista naisista tuli täysivaltaisia Suomessa vasta vuonna 1930. Ajallisesti 

onkin havaittavissa muutos: 1930-luvulla väitelleistä naisista (19) melkein puolet (9; 47 %) on 

ollut naimisissa, kun taas tätä edeltäneinä vuosina väitelleistä (17) naimisissa on ollut vain 4 

(24 %). Akateemisen uran ja perhe-elämän yhdistäminen vaikuttaakin yleistyneen vasta 

myöhemmin.226 1920- ja 1930-luvulla ”uusi naiseus” kehittyikin edelleen, ja olennaista nyt oli 

ansiotyön ja perhe-elämän yhdistäminen.227 Ikäluokkien väliset erot on havaittu myös muussa 

naisten työn ja perheen yhdistämistä koskevassa tutkimuksessa.228 

 

7.2 AVIOLIITTO JA LAPSET 

Avioituneiden tohtorinaisten (13) puolisoista kuusi on myös ollut tohtori, ja nämä 

tohtoripuolisot ovat olleet samalta tieteenalalta. Liisa Husu on kutsunut tämän kaltaista 

parinmuodostusta akateemiseksi endogamiaksi, ja arvioinut, että sillä voi olla sekä myönteisiä 

että kielteisiä vaikutuksia naisen akateemisen uran kannalta. 229  Ritva Sievänen-Allen on 

Enäjärvi-Haavion elämäkerrassa epäillyt avioliiton hidastaneen Enäjärvi-Haavion uraa, ja että 

 
223 Söderhjelm 1930, 221. 
224 Söderhjelm 1930, 210–211. 
225 Engman 1989, 18. 
226 Husu 2005, 179–180. 
227 Jallinoja 1983, 119–120. 
228 Kurvinen 2015, 377. 
229 Husu 2005; Husu 2001, 99, 199–201, 314–315. 
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Enäjärvi-Haavion puolison ura on asetettu vaimon uran edelle.230 Sievänen-Allen on perustanut 

näkemyksensä ennen kaikkea Enäjärvi-Haavion päiväkirjamerkintään, jossa Enäjärvi-Haavio 

kertoo luovuttaneensa keräämänsä tutkimusaineiston miehensä käyttöön.231 Enäjärvi-Haavion 

tytär Katarina Eskola on kuitenkin kyseenalaistanut tämän näkemyksen. 232  Margaret W. 

Rossiterin mukaan ei kuitenkaan ole ollut tavatonta, että naisten tieteellinen panostus ja 

saavutus ovat päätyneet miesten – joskus aviomiehen – nimiin.233 Tästä syystä merkitystä voi 

olla aviopuolison koulutuksella ja uralla, mutta tämän tutkielman aineiston perusteella ei voi 

sanoa, minkälainen vaikutus nimenomaan akateemisella aviopuolisolla on ollut.  Puolisot ja 

heidän verkostonsa ovat voineet lisätä tohtorinaisten sosiaalista pääomaa, eli puolison kautta 

on ollut esimerkiksi mahdollista kuulla uusista mahdollisuuksista, tai nämä ovat edesauttaneet 

akateemiseen piiriin kuulumista, minkä lisäksi puolisot ovat voineet olla tieteellisen 

keskustelun kumppaneita. Neljä tohtoripuolisoista on ollut oman alansa professori, tosin eivät 

välttämättä vielä avioitumishetkellä. Ei-akateemiset puolisot ovat niin ikään olleet kohtuullisen 

hyvässä yhteiskunnallisessa asemassa, sillä puolisoista löytyy muun muassa liikemies, 

lentokapteeni, eversti, agronomi ja konsuli. Yhdestä naisesta on tieto avioerosta, mutta ei 

puolisosta. Avioliitolla on ollut monia hyviä vaikutuksia: 1980-luvulla tehdyn tutkimuksen 

mukaan avioliitolla on ollut positiivinen vaikutus niin miesten kuin naistenkin tieteelliseen 

uraan. 234  Lisäksi naiset akateemisella uralla ovat itse arvioineet perheen ja varsinkin 

elämänkumppanin tuen olleen tärkeää akatemiassa pärjäämisen kannalta.235  

Enäjärvi-Haavio on naisten tieteellistä työtä koskevassa selvityksessään pohtinut väitöskirjan 

kirjoittamisen ja avioliiton yhteensovittamista. Enäjärvi-Haavion selvityksessä, joka koski 

kaikkia viimeistään vuonna 1947 väitelleitä Suomen naistohtoreita, naimisiin menneistä 

tohtoreista suurin osa on avioitunut ennen tohtoriksi väittelemistä. 236  Tämän tutkielman 

naisjoukon – joka sisältyy myös Enäjärvi-Haavion selvitykseen – naimisiin menneistä naisista 

seitsemän on avioitunut ennen väitöskirjan julkaisemista, kuusi vasta sen jälkeen, eli 

väitteleminen on tapahtunut lähes yhtä usein ennen ja jälkeen avioliiton. Sen sijaan 

ensimmäinen lapsi on useimmiten saatu vasta väitöskirjan julkaisun jälkeen. Suurin osa on 

 
230 Sievänen-Allen 1993, 249–250. 
231 Enäjärvi-Haavion päiväkirjamerkintä 13.11.1931. Teoksessa Yhdessä (2000). 
232 Eskola 2000, 10–13. 
233 Rossiter 1993. 
234 Luukkonen-Gronow & Stolte-Heiskanen 1983. 
235 Husu 2001, 314–316; Luukkonen-Gronow & Stolte-Heiskanen 1983, 277–278. 
236 Enäjärvi-Haavio 1947, 10. 
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mennyt naimisiin yli 30-vuotiaina: vain neljä on mennyt naimisiin ennen tätä ikää, mutta keski-

ikä naimisiin mennessä on ollut vain hieman yli 30,237 eli suhteellisen korkea. 

Yksitoista naimisiin menneistä 13 tohtorinaisesta on saanut vähintään yhden lapsen, 

enimmillään viisi lasta, ja keskimäärin lapsia hankkineet tohtorinaiset ovat saaneet 2,3 lasta. 

Joukkoon on laskettu ottolapset, mutta ei aviopuolisoiden lapsia aiemmista liitoista. Vuoden 

1900 syntymäkohortin naiset ovat hankkineet keskimäärin 2,5 lasta,238 eli tohtorinaiset ovat 

hankkineet lapsia keskimääräistä vähemmän silloinkin, kun ovat lapsia hankkineet, mutta ero 

ei ole huomattavan suuri. Lapsettomat kaksi avioitunutta naista ovat menneet naimisiin 37- ja 

44-vuotiaina ja siten ovat olleet vanhempia kuin tohtorinaiset keskimäärin avioituessaan, mikä 

on voinut vaikuttaa lapsettomuuteen. Lasten määrään on hedelmällisen iän lisäksi voinut 

vaikuttaa lapsimäärän tietoinen rajoittaminen. Kari Pitkäsen mukaan koulutetuissa perheissä 

lasten määrää alettiinkin rajoittaa jo 1800-luvun loppupuolella.239  Etenkin 1920- ja 1930-

lukujen Suomessa tosin myös kannustettiin suuriin perheisiin väestönkasvun ja kansallisen 

voimakkuuden nimissä,240 ja tähän ideaalin nähden hieman yli kaksi lasta on vähän – tosin 

eniten tästä eroaa naiset, jotka eivät hankkineet lapsia lainkaan. Jotkut akateemiset naiset, joilla 

ei ole ollut omia lapsia, ovat saattaneet kuitenkin toimia puolisoidensa tai sisarustensa lasten 

huoltajina.241 

Vaikka aviopuoliso ja tämän sosiaalinen piiri on voinut merkitä sosiaalista pääomaa, ei 

naimattomuus tarkoita läheisten ja merkittävien suhteiden puuttumista, ja tässä mielessä 

aineistoni on rajallinen: epäviralliset sosiaaliset suhteet, siis muut kuin selkeät perhesuhteet, 

eivät ole sisältyneet joukkobiografiseen aineistooni. Sosiaalisia verkostoja ja siten sosiaalista 

pääomaa on voinut muodostua ystävien ja kollegojen kautta. Tekla Hultin on esimerkiksi tullut 

vahvasti osaksi Suomen poliittista ja kulttuurista sivistyneistöä: hän on viettänyt uutta vuotta 

kirjailija Juhani Ahon, taiteilija Eero Järnefeltin ja säveltäjä Jean Sibeliuksen kanssa,242 minkä 

lisäksi hänellä on ollut merkittäviä ystävyys- ja tuttavuussuhteita politiikassa. Aiemmassa 

elämäkertakirjallisuudessa on tuotu esiin Liisi Karttusen läheinen suhde professori Henry 

Biaudet’hen, 243  ja Solveig Widén puolestaan kertoo, että Hilma Granqvistin kohdattua 

vaikeuksia väitöskirjansa suhteen Helsingin yliopistossa, on väitöskirjaprosessin jatkamista 

 
237 Ikä avioituessa on laskettu syntymävuoden ja avioitumisvuoden, ei tarkan päivämäärän perusteella. 
238 Valkonen 1980, 18 kuvio 1.5. 
239 Pitkänen 1984. 
240 Pitkänen 2003, 194–197. 
241 Ks. Ajan Sana 199 31.8.1931; Saulo 2019. 
242 Hultin 1935, 72–73. 
243 Garritzen 2015, 258–265. 
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Åbo Akademissa auttanut ystävyyssuhde Helena Westermarckin ja tämän veljen, Åbo 

Akademin professorin Edvard Westermarckin kanssa. 244  Sosiaalisia suhteita 

yliopistomaailmassa käsittelen tarkemmin myös seuraavassa luvussa, jossa käsittelen 

akateemisten naisten uria.  

 

 
244 Widén 1989, 27–31. 



8. URA AKATEMIASSA JA SEN ULKOPUOLELLA 

“Pitkään maalla asuessani olin tullut siihen päätökseen, että minun on keskityttävä kotiin ja tieteeseen. 

Kummassakin on suuri urakka ja on suurenmoista, jos ne saa onnistumaan rinnan.”245 

 

Enäjärvi-Haavio on päiväkirjassaan tuonut esiin päätöksensä rajata kiinnostuksen kohteensa 

tieteelliseen työhön sekä perheeseen. Useat joukon naisista ovat Enäjärvi-Haavion tavoin 

tehneet tieteellistä työtä, mutta jotkut ovat päätyneet myös muille urapoluille. Korkea 

koulutustaso onkin avannut naisille monenlaisia työmahdollisuuksia myös aloilta, joilla naisia 

on tavallisesti toiminut vähemmän. 

 

8.1 TIE TOHTORIKSI 

Tämän tutkielman tutkimusjoukko on valikoitunut sukupuolen ja tohtoriksi väittelemisen 

mukaan. Onkin olennaista selvittää, miten tohtoriksi on päädytty, sillä naiset ovat väitelleet 

tohtoriksi harvemmin kuin miehet.246 Tie tohtoriksi ei ole ollut täysin suoraviivainen, sillä 

prosessissa on monia vaiheita, joissa tie voi katketa. Akateeminen tuki voi kuitenkin helpottaa 

prosessia tai kannustaa väitöskirjan kirjoittamiseen. Historian professori J.R. Danielson-

Kalmari kannusti Söderhjelmiä jatkamaan opintojaan. Söderhjelm muistelee erästä 

tenttitilannettaan: 

Professor Danielson vände sig till mig: ”Tänker ni fortsätta studierna och skriva en doktorsavhandling?” 

Jag mumlade något. Vem vet om man vill fortsätta sina studier efter en tre och en halv timmes press? 

Han förstod. Och försynt och intresserat började han att lägga ett perspektiv av lärda framtidsplaner 

inför min fantasi.247  

 

Söderhjelmille väitöskirjaan jatkaminen muodostuikin lähes itsestäänselvyydeksi. 248 Kaikille 

tie ei ole ollut yhtä selvä. Ennen väitöskirjaa mutta jo valmistuneena lääkärinä Anni Seppänen 

on murehtinut, ettei hakenut lääkärintointa Takaharjulta, mutta on kuitenkin ollut tyytyväinen 

voidessaan jäädä Helsinkiin. Oma asema naisena on pohdituttanut, mutta jonkinlaista tukea on 

mahdollisesti ollut saatavilla:  

Se vain painostaa, ettei tässä tunne olevansa minkään arvoinen opettajainsa silmissä, joiden mielestä 

nainen ei kerta kaikkiaan sovi lääkäriksi propedeutilla – juuri siellä, jonne minäkin aion assistentiksi! 

On tästä asiasta ollut keskustelua ja on sanottu, että nainen ei saa mitään aikaan, korkeintaan ehkä 

 
245 Enäjärvi-Haavion päiväkirjamerkintä 27.6.1941. Teoksessa Itään (2002). 
246 Ks. Tuohinto 1965. 
247 Söderhjelm 1930, 275. 
248 Söderhjelm 1930, 379. 
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laboratoriossa jotain. Laboratoriossa minäkin olen joutunut kokeilemaan spesialityöni ääressä, mutta 

koskaan en ole pitänyt laboratoriosta. En siis kelpaa edes laboratorioon, mitä sitten muualle! Professori 

Strengin kanssa oli tänään puhetta työstäni. Selitin suoraan, että olen työlläni tavoitellut etupäässä 

käytännöllisiä tarkoitusperiä, sillä en ole selvillä, kelpaanko tieteelliseen työhön. Kuitenkin ryhdyn 

mielelläni johonkin laajempaankin työhön, jos vain siitä voi syntyä jotakin.— 

 

Seppänen ei tarkemmin kuvaile professorinsa kanssa käytyä keskustelua, mutta ainakin 

tieteellisen työn mahdollisuudesta on tämän kanssa keskusteltu. Nämä ovat esimerkkejä 

yliopistolta saadusta tuesta tai sen puutteesta, mutta henkilökohtaista merkitystä on voinut olla 

myös akateemisen ympäristön ulkopuolelta saadulla tuella eli esimerkiksi perheellä ja 

ystävillä.249 Akateeminen tuki eli sosiaalinen pääoma yliopistolla on kuitenkin siinä mielessä 

huomionarvoista, että akateemisella kentällä merkittävässä asemassa toimivat ovat voineet 

käyttää vaikutusvaltaansa kentällä tohtorinaisten hyväksi, tai mahdollisuuksiensa mukaan 

muokata kenttää vastaanottavaisemmaksi – tai päinvastoin.  

 

8.2 AKATEEMISET YLIOPISTONAISET 

Tohtoriksi väitteleminen on avannut tien akateemiselle uralle. Akateemisena urana pidetään 

tässä yhteydessä akateemista virkaa yliopistossa. Dosentuuri on akateemisen uran ensimmäinen 

vaihe,250 tosin on huomattava, että jotkut naisista ovat toimineet esimerkiksi assistentteina 

yliopistolla väitöskirjaa ennen tai sen jälkeen. Aineistoni naisista kaksitoista on toiminut 

dosenttina Suomessa: yksi luonnontieteellisellä alalla, neljä humanistisella ja seitsemän 

lääketieteen tai hammaslääketieteen alalla. Professorin virkaan nimettiin tai professorin virkaa 

toimitti kuusi aineistoni tohtorinaisista, minkä lisäksi viidelle myönnettiin professorin arvonimi 

tai he toimivat professorina tutkimuslaitoksessa. Taulukkoon 4 on listattu joukon professorit ja 

dosentit. Alma Söderhjelmistä tuli Suomen ensimmäinen naisdosentti vuonna 1906, minkä 

jälkeen seuraavat kaksi naisdosenttia nimitettiin 1920-luvun puolessavälissä. Tämän jälkeen 

kului taas kymmenen vuotta, että seuraava naispuolinen dosentti nimettiin, mutta 1940-luvulla 

tahti kiihtyi – olihan 1930-luvulla väitellytkin enemmän naisia.  

Söderhjelmistä tuli myös Suomen ensimmäinen naisprofessori, kun hänelle myönnettiin 

henkilökohtainen ylimääräinen professuuri Åbo Akademissa vuonna 1927. Häntä seurasi 

vuonna 1930 Laimi Leidenius Helsingin yliopistossa ja vuonna 1945 Hilja Teräskeli Turun 

yliopistossa. 1940-luvulta lähtien tutkimusjoukon naiset ovat yleisemmin toimineet professorin 

 
249 Husu 2001, 197–202; Raehalme 1996. 
250 Hakosalo 2008, 19. 
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virassa, ja etenkin 1960-luvulla heille annettiin professorin arvonimiä. 1960-luvun puolivälistä 

lähtien professorien arvonimiä alettiinkin antaa useammin kuin aiemmin. 251  1930-luvulla 

väitelleet naiset ansaitsivat professorin tai dosentin arvon aiemmin väitelleitä useammin, sillä 

jopa puolet (10/19) 1930-luvulla väitelleistä naisista saavutti jommankumman arvon verrattuna 

ennen vuotta 1930 väitelleisiin naisiin, joista vain neljäsosa (4/17) sai vastaavan arvon – tosin 

naiset saattoivatkin hakea korkeimpia valtionvirkoja ilman erivapautta vasta vuodesta 1926. 

Mikäli arvonimiä ei oteta huomioon, vain kahdeksan 1930-luvulla väitelleistä naisista on 

toiminut dosentin tai professorin virassa, mutta ero aiempiin tohtorinaisiin on silti selkeä. 

Vaikka akateeminen ura ei ole tohtorinaisille ollut välttämättä kovin harvinainen ottaen 

huomioon, että noin kolmasosa naisista on toiminut dosenttina tai professorina, on huomattava, 

että kaikista Suomen dosenteista ja professoreista he ovat muodostaneet mitättömän pienen 

osan. Esimerkiksi vuonna 1930 Helsingin yliopistossa on ollut yhteensä 116 dosenttia.252 Naisia 

heistä näyttää olleen kaksi. 

Professoriksi nimeäminen tapahtui 1900-luvun alussa yleensä 20–30 vuotta oppikoulun 

päättymisestä.253 Professorinaiset tässä joukossa eivät juuri poikkea tästä säännöstä, sillä heistä 

on tullut professoreja 20–30 vuotta ylioppilaaksi valmistumisen jälkeen. Naiset eivät siis 

vaikuta tarvinneen enemmän kokemusta kuin miehet – tässä on toki verrattu vain vuosia, ei 

esimerkiksi tieteellisten julkaisujen määrää tai laatua. Kyseessä on myös eräänlainen keskiarvo, 

josta on voitu poiketa suuntaan tai toiseen: Alma Söderhjelm esimerkiksi nimettiin 

professoriksi lähes 40 vuotta ylioppilaaksi valmistumisensa jälkeen, Kalle Väisälä Turun 

yliopiston professoriksi vain kymmenisen vuotta ylioppilaaksi kirjoittamisen jälkeen. 254 

Sukupuoli ei kuitenkaan vaikuta ilmeisellä tavalla hidastaneen akateemista uraa muutoin kuin 

tämän ensimmäisen naisdosentin ja -professorin kohdalla, 255  vaikka myöhemmässä 

tutkimuksessa on epäilty, että naisten akateemista uraa hidastaa tai jopa estää esimerkiksi perhe-

elämä. 256  Harvat tämän tutkimusjoukon akateemisista naisista kuitenkaan ovat olleet 

perheellisiä, eli perheellistyminen tuskin on ollut merkittävin syy akateemiselta uralta 

jättäytymiseen tai uran katkeamiseen. 

 

 
251 Autio 2008, 15. 
252 Klinge & Leikola 1990, 391. 
253 Klinge 1990a, 46. 
254 Lehto 2002. 
255 Ks. Söderhjelm 1931, Engman 1987 ja Engman 1989 Söderhjelmin kohtaamista akateemisen uran esteistä. 
256 Sutherland 1985. 
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TAULUKKO 4. NAISDOSENTIT JA -PROFESSORIT. 
 

Tieteenala Dosentuuri Professuuri 

Elsa Enäjärvi-
Haavio 

humanistinen HY 1947-51 - 

Zaida 
Eriksson-Lihr 

lääketiede HY 1951-63 - 

Anna 
Hietanen-
Makela 

luonnontieteet HY 1944-49 - 

Eeva 
Jalavisto 

lääketiede HY 1941-49  henk.koht. ylim., HY 1949-66 

Lolo Krusius-
Ahrenberg 

humanistinen HY 1945-54, Svenska 
Handelshögskolan 1945-48, 1973-
76 

Svenska Handelshögskolan 
1948-72 

Laimi 
Leidenius 

lääketiede HY 1925-30 HY 1930-38 

Aune 
Lindström 

humanistinen HY 1948-71 vt. professori 1949-51, 
professorin arvonimi 1961 

Eugenie 
Lisitzin 

luonnontieteet - arvonimi 1965 

Elsa Ryti lääketiede HY 1926-31 - 

Anni 
Seppänen 

lääketiede - arvonimi 1965 

Alma 
Söderhjelm 

humanistinen HY 1906-27 henk.koht. ylim., ÅA 1927-37 

Saima 
Tawast-
Rancken 

lääketiede HY 1955-67 arvonimi 1964 

Hilja 
Teräskeli 

lääketiede HY 1936-45 TY 1945-51 

Aune Ylppö (hammas)lääke-
tiede 

HY 1944-68 arvonimi 1962 

Lähteet: Kansalaishakemistot ja aikalaiskirjat, Helsingin yliopiston virkamies- ja opettajaluettelo 1918–2000, Aikakausi- ja sanomalehdet. 
Lyhenteet: HY=Helsingin yliopisto, TY=Turun yliopisto, ÅA=Åbo Akademi. 

 

Bourdieun Ranskan yliopistomaailmaa koskevassa tutkimuksessa kävi ilmi akateemisen uran 

huipulla olevien keskimäärin suhteellisen korkea sosioekonominen tausta.257 Tämän tutkielman 

professori- ja dosenttinaisten (14) tausta on yllättävän monipuolinen, vaikka 

työväenluokkataustaa ei olekaan kellään. Professori- ja dosenttinaisten isistä ainakin viidellä 

(36 %) on yliopistotutkinto, eli korkeakoulutettujen isien osuus on tässä joukossa hieman 

pienempi kuin koko naistohtorijoukossa, mikä voi johtua lääkäreiden suuresta osuudesta. Vain 

 
257 Bourdieu 1990, 44. 
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yhdellä naisista ei ole sisaruksia, ja lopuilla jokaisella on vähintään yksi sisarus, joka on ainakin 

ylioppilas – seitsemällä naisista on ainakin yksi tohtori- tai lisensiaattisisar tai –veli, ja ainakin 

kolmella professorisisarus. Vaikka sisarusten korkea koulutustaso niin ikään kertoo 

sosiaalisesta ja kulttuurisesta pääomasta, eivät kaikki tämän joukon professorit ja dosentit ole 

olleet eliittitaustaisia.  

Tohtorinaisten taustoissa 258  esiintynyt tiedekunnittainen ero on kuitenkin näkyvissä myös 

pidemmälle akateemiselle uralle päätyneissä naisissa: lääketieteen dosenttien ja professorien 

sosioekonominen tausta on keskimäärin alempi kuin muiden dosenttien tai professorien. 

Akateemiselle kentälle vaikuttaa siis olleen ei-yläluokkataustaisille naisille helpompi astua 

lääketieteellisen tiedekunnan kautta. Tähän on tosin hyvin todennäköisesti vaikuttanut 

lääketieteen dosenttien suurempi nimeämismäärä,259  eikä välttämättä muut lääketieteellisen 

kentän ominaispiirteet. 

Erityisesti yliopiston kielikiistojen aikana myös yliopistolla toimivien kielellä on ollut 

merkitystä. Tässä tutkimusjoukossa suomenkielisiä dosentteja ja professoreja on nimetty 

enemmän kuin ruotsinkielisiä, ja ruotsinkieliset yliopistoprofessorit ovat toimineet 

ruotsinkielisissä korkeakouluissa (Åbo Akademi ja Svenska Handelshögskolan). 

Ruotsinkielisistä tohtorinaisista on nimetty dosentiksi tai professoriksi vain neljäsosa, kun 

suomenkielisistä arvon on saavuttanut yli puolet – mikä on huomattava osuus. Ruotsinkielisiä 

dosentteja tai professoreja on suhteessa kaikkiin ruotsinkielisiin tohtorinaisiin nähden siis 

vähemmän kuin suomenkielisiä. Tämäkin voi tosin selittyä osittain tieteenaloilla, sillä valtaosa 

naisdosenteista ja -professoreista ovat toimineet lääketieteen alalla, joka oli joukon 

suomenkielisten naisten suosiossa. Toisaalta ilmiöön liittyy myös Helsingin yliopiston 

suomenkielistyminen, sekä opiskelija- että opettajakunnan. On kuitenkin huomattava, että 

suurin osa professoriksi tai dosentiksi nimetyistä naisista on nimetty vasta pahimpien 

kielikiistojen jälkeen. 

Sosiaalisen ja kulttuurisen pääoman, sukupuolen ja ensisijaisen kielen lisäksi akateemiselle 

uralle värväytymiseen ovat vaikuttaneet myös yksilöllisemmät, henkilökohtaiset syyt. Keski-

ikäinen tohtori Enäjärvi-Haavio miettii urahaaveitaan ja -mahdollisuuksiaan: 

Nyt olisi hetki minunkin hakea [dosentiksi], ennen Kaukosta. Mutta miten [Helsingin yliopiston 

kansanrunoudentutkimuksen professori] Salminen suhtautuisi?  -- Tietysti minulla olisi sinänsä halua 

tulla dosentiksi. Onhan se eräs asema, merkki siitä, että on tehnyt työtä määrättyyn pisteeseen asti. Ja 

 
258 Ks. luku 5. 
259 Klinge & Leikola 1990, 392. 



Feminae academicae | Aino Saaristo 
 

52 
 

luullakseni voi ilman omahyväisyyttä sanoa, että monet ovat tulleet dosenteiksi vähäisemmilläkin 

ansioilla. -- Kysymys on pohjimmiltaan siitä, harrastanko tarpeeksi kansanrunoutta. Ja totuus on se, etten 

harrasta. Salmisen suhtautuminen on vienyt halun. Jos Salminen suhtautuisi reilusti, voisin hakea 

dosentiksi kansanrunoudessa --.260 

Minua harmituttaa ja ihmetyttää se, että vaikka yleensä olen kai hoitanut suhteeni ihmisiin hyvin päin, 

niin se, jonka suhtautuminen minuun ulkomaailmassa on tavallaan tärkein, nimittäin oman aineeni 

professori, on oikeastaan ainoa tietty vihamieheni.261 

 

Huono suhde oman alan professoriin on saanut Enäjärvi-Haavion epäröimään dosentiksi 

hakemista, vaikka hakeminen on selvästi ollut toiveissa. Enäjärvi-Haavio nimettiinkin 

kansanrunoustutkimuksen dosentiksi muutama kuukausi professori Salmisen kuoleman 

jälkeen. Akateemisten suhteiden laatua ei voi kuitenkaan pitää ainoana tekijänä akateemiselle 

uralle pyrkimisen lykkäämisessä, sillä Enäjärvi-Haavio on kirjoittanut usein päiväkirjassaan 

halustaan tehdä myös yhteiskunnallista tai poliittista työtä sekä keskittymisestä perheeseen.  

Alma Söderhjelmillä puolestaan on ollut hyvät välit alansa professoriin ja saanut tukea tältä 

dosentuuripyrkimyksiinsä: 

Mitt arbete hade nämligen till den grad svällt ut och blivit så jättestort, att jag på uppmaning av både 

Aulard och min gamle lärare professor Danielson i Helsingfors hade beslutat tudela det och göra först 

en doktors- och så en docentavhandling av det. Detta beslut var så mycket betydelsefullare för mig, som 

det ju redan i sig innebar, att jag skulle ägna mig åt vetenskapen.262 

Redan på min disputation hade professor Danielson, min älskade och aktade lärare, inför hela 

församlingen uttalat sin förhoppning om att jag i den närmaste framtiden skulle beklädas med en 

lärarpost, det vill säga att jag skulle bli den första kvinnodocenten vid universitet.263 

 

Söderhjelm on siis tässä mielessä ollut hyvin erilaisessa asemassa kuin Enäjärvi-Haavio: hän 

on tiennyt jo väitellessään haluavansa akateemiselle uralle, ja hänellä on ollut hyvä 

kollegiaalinen suhde alansa professoriin. Söderhjelmin professuurin Åbo Akademissa rahoitti 

hänen ystävänsä täti,264 joten sosiaalisilla suhteilla on voinut olla tällä tavoin hyvin tuntuvia 

vaikutuksia uraan. Toisaalta sosiaaliset suhteet ovat avittaneet myös yliopistouralle 

sopeutumisessa: 

Detta att han [Söderhjelmin ystävä Walter Ekström] blev professor förändrade på sätt och vis hela min 

ställning till universitet. Jag fick trevligt inom universitetets murar. Mina kollegor blevo alla så bekanta 

med mig och jag kände mig hemma där.265 

 
260 Enäjärvi-Haavion päiväkirjamerkintä 18.12.1945. Teoksessa Autius lehtipuissa (2003). 
261 Enäjärvi-Haavion päiväkirjamerkintä 1.1.1947. Teoksessa Autius lehtipuissa (2003). 
262 Söderhjelm 1930, 501. 
263 Söderhjelm 1931, 106–107. 
264 Söderhjelm 1938, 5–42. 
265 Söderhjelm 1931, 368. 
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Walter [Ekström] och Werner [Söderhjelm] höllo mig i var sin hand för att jag inte skulle släppa taget, 

den förre demonstrerade principen, den andre hjälpte mig i praktiken.266 

 

Erityisesti ystävyys Ekströmin kanssa vaikuttaa olleen sellainen, mikä hyödytti Söderhjelmiä 

akateemiseen ympäristöön sopeutumista ja kuulumista, eli Nan Linin teorian mukaan 

sosiaalinen pääoma on lisännyt tuntemusta ryhmään kuulumisesta.267 Akateemista tukea on 

voitu tarvitakin, sillä kaikki eivät suhtautuneet suopeasti ensimmäiseen naispuoliseen 

dosenttiin. Söderhjelm kuvailee professori Wilhelm Chydeniuksen suhtautumista 

naisopiskelijoihin sekä naiskollegaan:  

-- han ville, att de skulle vara damer och inte kvinnor med k. och studentskor och doktorer och 

samhällsförbättrare. Han var till och med sirlig nog att efter denna samvaro göra visit hos mina föräldrar 

i Helsingfors och behandlade mig allting konsekvent som deras dotter och inte som akademisk 

medborgare. -- Senare när jag blev hans kollega vid universitetet i Helsingfors, brukade Walter och jag 

skämta om att “Wille” medvetet eller omedvetet någonsin låtsades märka mig på de universitetsfester 

och tillställningar, där jag var med, men varje gång vi råkades i sällskapslivet genom en utsökt artighet 

och uppmärksamhet gjorde mig skadeslös för försummelsen och förbiseendet.268 

 

Chydeniuksen kaltainen suhtautuminen akateemisessa ympäristössä toimiviin naisiin on tullut 

ilmi myös myöhemmässä tutkimuksessa.269 Kaiken kaikkiaan melko suuri osa tohtorinaisista 

on kuitenkin päätynyt akateemiselle uralle, sillä kolmasosa tohtorinaisista on toiminut 

vähintäänkin dosenttina. Joukkona he eivät eroa huomattavasti muusta naistohtorijoukosta kuin 

lähinnä kielensä puolesta, sillä suomenkielisiä on tässä joukossa suhteessa enemmän – 

yliopistokenttää repinyt kielikysymys on siis voinut vaikuttaa, mutta huomattavaa on myös, että 

akateemiseen virkaan nimetyt naiset ovat useimmat tutkimusjoukon myöhempää sukupolvea. 

Yliopistouralle pyrkineet ja päässeet naiset eivät kuitenkaan ole yhtenäinen joukko, vaan heidän 

välillään on eroja. 

 

8.3 AKATEEMISEN URAN HUIPULLA – EROT DOSENTTIEN JA PROFESSORIEN VÄLILLÄ 

Yliopisto on hierarkkinen instituutio, ja dosentuurin ja professuurin välillä on ollut huomattavia 

eroja – erot ovat myös kasvaneet. Professorin virka Helsingin yliopistossa on tutkitulla 

ajanjaksolla käytännössä merkinnyt akateemisen uran huippua Suomessa. 270  Dosentuuri 

puolestaan on ollut yliopistollinen virka, joka on antanut oikeuden opettaa yliopistolla, ja jota 

 
266 Söderhjelm 1931, 368. 
267 Lin 2001, 20. 
268 Söderhjelm 1931, 65. 
269 Husu 2001, 148–150. 
270 Klinge & Leikola 1990, 377–378. 
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varten on voinut hakea dosenttistipendiä – dosentuurin ja professuurin välillä on ollut selkeä 

taloudellinen ero akateemisen arvostuksen lisäksi.271 Tässä vertailen naispuolisia dosentteja ja 

-professoreja, jotka ovat toimineet virassa jossain Suomen korkeakouluista – vertailun 

ulkopuolelle on siis jätetty naiset, joille on myönnetty professorin arvonimi. Dosenttinaiset, 

joille on myönnetty professorin arvonimi, on tässä vertailussa määritelty ainoastaan 

dosenteiksi. Lisäksi Aune Lindström, joka on toimittanut professorin virkaa vuosina 1949–

1951 on tässä yhteydessä määritetty dosentiksi, sillä tätä virantoimitusta ei ole mainittu 

Helsingin yliopiston opettaja- ja virkamiesluettelossa 1918–2000. On huomattava, että 

vertailtavien dosenttien (7) ja professorien (5) joukot ovat hyvin pienet, ja erot voivat täten olla 

myös sattumanvaraisia. 

Edellä havaittiin, että yliopistonaisten joukossa noin kolmanneksella naisten isistä oli 

korkeakoulututkinto. Kun tarkastellaan professorien ja dosenttien joukkoja erikseen, esiin tulee 

jakolinja. Professoreista (5) neljän isällä on korkeakoulututkinto, kun taas dosenteista (7) vain 

yhdellä. Vastaavasti professorien isien yhteiskunnallinen asema on selvästi ollut korkea, sillä 

isät ovat yhtä lukuun ottamatta kuuluneet ylimpiin yhteiskuntaluokkiin (taulukko 3, luokat 1–

2). Dosenttien isiin puolestaan lukeutuu maanviljelijöitä, kauppiaita, merikapteeni, 

kansakoulunopettaja sekä lehtori (taulukko 3, luokat 3–6), mutta eliittitaustaiset puuttuvat. 

Myös professorien sisarukset vaikuttavat olevan useammin korkeakoulutettuja kuin dosenttien 

sisarukset, tosin kaikkien sisarusten ylin tutkinto ei ole tiedossa. 272  Naisdosenttien ja -

professorien välillä näyttää olleen jonkinlainen luokkaero: professoreilla on ollut enemmän 

perittyä kulttuurista ja sosiaalista pääomaa kuin dosenteilla. Akateemisella uralla professoreiksi 

ovat siis edenneet yleensä naiset, joilla koko tohtorijoukosta on ollut korkein 

yhteiskuntaluokkatausta – kaikki samasta taustasta tulleet eivät kuitenkaan ole tehneet uraa 

yliopistolla. 

Margaret W. Sutherlandin 1970–1980-lukujen Suomea koskevan tutkimuksen mukaan 

yliopistouran ja perheen yhdistämisessä toimivin strategia oli keskeyttämätön akateeminen ura, 

jonka jälkeen on hankittu lapsia, vaikka toisenlaisiakin strategioita esiintyi.273 Tämän joukon 

dosenteista ja professoreista useimmat ovat hankkineet lapsensa ennen dosentiksi nimeämistä, 

mikä voi johtua hedelmällisen iän rajallisuudesta. Dosentti- ja professorinaiset eivät eroa 

perheellistymisen kannalta olennaisesti muusta naisjoukosta. Useimmilla perheellisillä lapsia 

 
271 Lindberg 2020, 26 – 28. 
272 Sisarusten koulutustason mittarina on käytetty korkeimmin koulutetun sisaruksen koulutustasoa. 
273 Sutherland 1985, 57–59. 
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on ollut yksi, mutta yhdellä jopa viisi. Ero on olemassa kuitenkin dosenttien ja professorien 

välillä. Vain yksi naisprofessoreista on mennyt naimisiin ja hankkinut lapsia, kun puolestaan 

dosenteista näin on tehnyt yli puolet, ja suurin osa lapsia hankkineista tohtorinaisista ei ole ollut 

yliopistolla virassa. Aineiston perusteella on vaikea arvioida, missä määrin erot johtuvat 

toteutuneista perheellistymistoiveista ja missä määrin perheellistymisen vaikutuksesta uraan. 

Naisopettajat naisille suunnatuissa collegeissa Englannissa ovat hekin olleet useimmin 

naimattomia, tosin toisinaan avioliitottomuus on näissä collegeissa ollut työllistymisehto, ja 

toisaalta työskentelevää äitiä on pidetty huonona äitinä.274 Elsa Enäjärvi-Haavio puolestaan on 

epäillyt dosentuurin ja äitiyden sopivan hyvin yhteen – ainakin paremmin kuin äitiyden ja uran 

Väestöliitossa: 

Olenhan sen aina tiennyt ja Marttikin [aviomies] minulle selittänyt, että minun lähin päämääräni on 

pyrkiä dosentiksi. -- En kai voi ruveta Väestöliiton toiminnanjohtajaksikaan – se olisi tosin eräs tie. -- 

Mutta lasten takia se on vaikeata. Dosentin tie on sen sijaan soveltuvampi perheenäidillekin. Pitkät lomat, 

kotona tehtävissä olevaa työtä. -- Minun on siis muistettava, että dosentin ura sopii parhaiten 

perheenäidille --.275 

 

Kirjoitusaikaan Suomessa ei ollut ollut vielä yhtään äitiyttä ja dosentuuria yhdistänyttä naista. 

Enäjärvi-Haavio on kuitenkin pitänyt uraa yliopistolla sopivaksi äideille ainakin käytännön 

järjestelyjen puolesta. Enäjärvi-Haavion kirjoituksesta tulee toisaalta esiin toive myös 

toisenlaiseen uraan, eli dosentiksi hakeminen ei välttämättä olisi ollut ensimmäinen vaihtoehto, 

mikäli hän olisi ollut lapseton. Huomionarvoista on myös aviomiehen tarjoama tuki ja 

kannustus dosentiksi hakemiseen.  

Naisdosentit ja -professorit eroavat näin ollen toisistaan taustojensa ja perheellistymisen osalta. 

Vertailtavat ryhmät ovat kuitenkin hyvin pieniä. On myös hyvin mahdollista, että jotkut 

tohtorinaisista olisivat voineet edetä urallaan pidemmälle, mikäli olisivat eläneet pidempään: 

Enäjärvi-Haavio esimerkiksi suunnitteli ylimääräiseksi professoriksi pyrkimistä vain vuotta 

ennen kuolemaansa.276 Kaikkia akateeminen ura ei todennäköisesti ole kiinnostanut, mutta 

joukkoon mahtuu myös toisenlaisia ilmiöitä: tohtori Signe Malmgren on hakenut kemian 

professuuria vuonna 1909, mutta myöhemmin perunut hakemuksensa.277  Syy hakemuksen 

peruuttamiseen ei ole tiedossa. Tutkimusjoukon perusteella ei voidakaan lopullisesti päätellä, 

millä perusteella akateemiselle uralle on päädytty; Söderhjelmillä ja Enäjärvi-Haaviolla 

esimerkiksi näyttää olevan hyvin erilaiset perustelut dosentiksi hakemiseen. Käytetty aineisto 

 
274 Kirk 2003, 139–143. 
275 Enäjärvi-Haavion päiväkirjamerkintä 12.12.1941. Teoksessa Itään (2002). 
276 Enäjärvi-Haavion päiväkirjamerkintä 2.4.1950. Teoksessa Autius lehtipuissa (2003). 
277 Kemian professorinvirka. Aamulehti 213 15.9.1910, 3. 
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ei myöskään kerro, miksi jotkut naisista eivät ole tehneet tieteellistä työtä tohtoriksi 

väittelemisen jälkeen, tai ovatko he pyrkineet akateemiselle uralle siinä onnistumatta. 

 

8.4 URA JA TOIMINTA AKATEMIAN ULKOPUOLELLA 

Edellä on esitelty yliopistolla työskennelleitä naisia, mutta suurin osa tohtoriksi väitelleistä 

naisista toimi muissa toimissa ja mahdollista tutkimustyötä on tehty yliopiston ulkopuolella. 

Suuri osa tohtorinaisista on julkaissut tieteellisiä, yleistajuisia tai kummankinlaisia julkaisuja 

vielä väitöskirjan jälkeen – varsinkin yleistajuisten julkaisujen laatu on tosin voinut vaihdella. 

Hakosalo on suomalaisia naislääkäreitä tutkiessaan arvioinut, että asiantuntija-asema on 

luonnistunut naisilta helpommin suhteessa maallikkoihin ja mahdollisesti toisiin naisiin kuin 

miesvaltaiseen tiedeyhteisöön.278 Toisaalta jotkut naiset julkaisivat myös tieteellisiä julkaisuja 

myös lääketieteen alalla, kaikkein merkittävimmin tosin yliopistolla työskennelleet. 

Naistohtoreiden tieteellisen työn merkittävyyttä ei tässä tutkielmassa kuitenkaan tarkastella, 

vaikka Bourdieu pitääkin tieteellisen auktoriteetin ja tieteellisen tunnettavuuden pääomaa 

merkittävänä akateemisen kentän rakenteen kannalta.279 

Tieteen ja tutkimuksen lisäksi työ on voinut löytyä toisaalta. Lääketieteellisellä alalla väitelleet 

ovat tehneet lääkärin työtä ennen ja jälkeen väittelemisen. Paikka, jossa lääkärintyötä on tehty, 

on vaikuttanut mahdollisuuksiin tehdä tieteellistä työtä ja havitella akateemista virkaa,280 ja 

näiden paikkojen saamiseen on tarvittu vaikutusvaltaisia tukijoita. 281  Useat akateemisissa 

viroissa työskennelleet lääketieteen tohtorit ovatkin ennen väitöskirjaansa työskennelleet 

avustavana lääkärinä tai assistenttina yliopistonsairaalassa. Akateeminen lääketieteen kenttä on 

siis voinut suosia niin sanotusti omiaan ja yliopistosairaalassa työskenteleminen on voinut 

tuoda oikeanlaista pääomaa, joka on edesauttanut akateemista uraa, minkä lisäksi 

yliopistosairaalassa työskentely on voinut tarjota sopivaa tutkimusaineistoa. Toisaalta kaikki 

yliopistouran valinneet naiset eivät tietojeni mukaan ole työskennelleet yliopistolla ennen 

väitöskirjaa, ja toisaalta jotkut yliopistolla työskennelleet eivät ole edenneet akateemisella 

uralla assistenttia tai vastaavaa asemaa pidemmälle. Yliopistouran ulkopuolella lääkärinaiset 

 
278 Hakosalo 2008, 20. 
279 Bourdieu 1990, 48–49. 
280 Hakosalo 2008, 19. 
281 Hakosalo 2012a, 38. 
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ovat olleet esimeriksi koululääkäreitä tai harjoittaneet yksityispraktiikkaa eri puolilla Suomea 

tai joskus ulkomailla. 

Humanistisilta aloilta väitelleet naiset ovat usein olleet opettajia tai kirjoittaneet lehtiin. Kaksi 

kolmasosaa (9/14) humanististen tieteiden tohtoreista on jossakin vaiheessa uraansa tehnyt 

opetustyötä. Humanististen alojen dosenttien ja professorien urataustoissa ei ole havaittavissa 

selkeää kaavaa. Humanistiset alat ovat uramahdollisuuksiltaan toisaalta yleisesti ottaen 

laajemmat ja vähemmän suoraviivaisia kuin esimerkiksi lääketieteen ala, mutta voi olla, että 

tieteenaloilla on ollut merkitystä erilaisilla pääomilla ja erilaisella habituksella, mikä on 

vaikuttanut tieteenala- ja uravalintaan. 

Luonnontieteelliseltä tai maa- ja metsätaloustieteelliseltä alalta väitelleet naiset vaikuttavat 

toimineen usein tutkimusassistentteina ja suuntautuneet työssäänkin useimmiten tutkimukseen, 

ja ovat näin ollen työskennelleet luonnontieteiden tutkimuslaitoksilla. Tohtoriksi 

väittelemisestä huolimatta monet naiset tiedekunnasta riippumatta ovat tehneet työtä, johon 

tohtorin tutkintoa ei tarvitsisi. Tutkinnon merkitys työn kannalta ei siis ole yksiselitteinen, ja 

tohtorinaisilla on todennäköisesti ollut erilaisia syitä väitöskirjan kirjoittamiseen. 

Akateemisesta habituksesta ja sosiaalisesta ja kulttuurisesta pääomasta kertoo kuuluminen 

akateemisiin yhteisöihin. Useat kuuluivat naisjärjestöihin, vähintäänkin Suomen Akateemisten 

naisten liittoon. Monet olivatkin Akateemisten naisten liiton tai sen paikallisyhdistysten 

hallituksessa. Tohtorinaiset ovat siis voineet olla tietoisia sukupuolestaan ja siitä, miten 

nimenomaan se erotti heidät muusta akatemiasta ja tiedeyhteisöstä, minkä vuoksi he 

perustivat 282  ja liittyivät nimenomaan naisille tarkoitettuihin tieteellisiin järjestöihin ja 

seuroihin, kuten Suomen naislääkäriyhdistykseen tai Suomen hammaslääkäriyhdistykseen. 

Järjestöjen perustaminen on myös merkki naisten määrän kasvusta näillä aloilla. 

Naisten liittymistä yleisiin ammatillisiin tai tieteellisiin yhdistyksiin ei kuitenkaan vaikuta 

estetyn, ja merkittävimpänä poissulkemisena voidaan lähinnä pitää seuroja, joiden jäsenyyteen 

on vaadittu kutsua – tohtorinaisia on kuitenkin kuulunut myös tämänkaltaisiin seuroihin, eli 

järjestelmällistä poissulkemista ei ole harjoitettu. Jotkut tohtorinaisista ovat myös pyrkineet 

politiikkaan tai vaikuttaneet paikallispolitiikassa, ja monet ovat osallistuneet erilaiseen 

 
282 Anni Seppänen on kuulunut Naislääkäriyhdistyksen ja Aune Ylppö Naishammaslääkäriyhdistyksen perustajajäseniin. 
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vapaaehtoistoimintaan. Kiinnostuksen aloja on akateemisilla naisilla siis ollut useita, ja 

yhteiskunnallista vaikuttamista on voitu harjoittaa muunkin kuin työn kautta. 

Järjestöt ovat merkinneet myös sosiaalisia verkostoja, ja monet tohtorinaiset ovat tunteneet 

toisensa näiden järjestöjen kautta. Esimerkiksi Enäjärvi-Haavion hautajaisissa on vieraillut 

tästä tutkimusjoukosta ainakin filosofian tohtori Katri Laine, professori Lolo Krusius-

Ahrenberg sekä dosentti Aune Ylppö.283 Enäjärvi-Haavio tosin on toiminut hyvin aktiivisesti 

akatemiassa ja sen ulkopuolella ja voinut näin ollen olla myös harvinaisen hyvin verkostoitunut. 

Erilaiset naisjärjestöt olivat myös osa uuden naiseuden liikettä,284  ja naisten ammatillinen, 

poliittinen ja akateeminen järjestäytyminen voidaan katsoa olevan jatkoa tälle liikkeelle.  

Akateemiset naiset tälläkin tavoin ovat voineet edustaa aikakauden uutta naiseutta.

 
283 Elsa Enäjärvi-Haavion viimeinen matka. Uusi Suomi 29 31.1.1951, 4. 
284 Patterson 2008.  



9. JOHTOPÄÄTÖKSET: SUOMEN AKATEEMINEN KENTTÄ 

SUKUPUOLINÄKÖKULMASTA 

Tässä tutkielmassa olen tarkastellut ensimmäisiä Suomessa tohtoriksi väitelleitä naisia ja 

Suomen akateemista kenttää. Suomen varhaisia tohtorinaisia ei ole aikaisemmin tutkittu 

joukkoelämäkerrallisesti, vaan aiempi tutkimus on esitellyt naisia yksilöinä tai 

tapaustutkimusten kautta. Joukon tarkastelu tuo kuitenkin esiin yhteneväisyyksiä, mikä voi 

paljastaa asioita akateemisesta kentästä laajemmin. Joukkobiografian lisäksi tutkielmassa on 

käytetty hyväksi kolmen tohtorinaisen omia muistiinpanoja ja mietteitä muun muassa Suomen 

yliopistomaailmasta, yhteiskunnasta ja naisen asemasta, mikä on tuonut lisätietoa esimerkiksi 

naisten sosiaalisten suhteiden merkityksestä. Tutkielmassa erityishuomiota saaneista Alma 

Söderhjelmistä, Elsa Enäjärvi-Haaviosta ja Anni Seppäsestä on hyvä huomata, että tämän 

tutkielman piirissä ei ole ollut mahdollista käsitellä heidän elämiään kokonaisuudessaan, vaan 

huomio on suunnattu akateemiseen kenttään, jolloin esimerkiksi muu yhteiskunnallinen 

vaikuttaminen on jäänyt vähemmälle huomiolle – päiväkirja- ja muistelma-aineistoa olisi hyvin 

toisenkin tutkielman verran. Lisäksi huomiota on uran yhteydessä kiinnitetty erityisesti 

akateemiseen valtaan eli asemaan yliopistolla tieteellisen työn tai laajemman yhteiskunnallisen 

tunnustuksen sijaan.285 

Broadyn määritelmän mukaisessa ranskalaisessa joukkoelämäkerrassa tutkimuksen kohteena 

on joukon toiminnan kenttä,286 eli tässä tutkimuksessa suomalainen yliopistokenttä etenkin 

1900-luvun alkuvuosina. Joukko ja tämän toiminnan kenttä ovat siis toisiinsa kietoutuneita. 

Tutkielmassa on keskitytty akateemiseen kenttään, minkä vuoksi on tutkittu akateemisen 

kentän sisäisiä eroja esimerkiksi tiedekuntien välillä, akateemiselle kentälle värväytymistä ja 

akateemisen kentän ajallista muutosta, sekä vertailtu akateemisen kentän hylkääjiä ja sille 

jääneitä. Tutkielmassa on kiinnitetty huomiota paitsi sukupuoleen, myös sosiaaliseen ja 

kulttuuriseen pääomaan sekä kieleen. Tutkimusjoukon pieni koko kohtalaisen laajalla 

aikavälillä on vaikuttanut siihen, miten selkeitä tuloksia on mahdollista esittää. 

Tohtorijoukon elämänpolut ovat olleet kohtalaisen yksilöllisiä, ja tutkielmani pohjalta 

vaikuttaakin, että yhtä tiettyä tohtorinaisen tyyppiä ei ole ollut, sillä naiset ovat eronneet 

toisistaan niin luokkataustaltaan, kieleltään kuin myös ura- ja perheratkaisuiltaan. Sukupuolta 

 
285 Ks. Bourdieu 1990 erilaisten pääomien merkityksestä akateemisessa ja tieteellisessä yhteisössä. 
286 Broady 2002. 
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ja koulutustasoa – joiden perusteella tutkimusjoukko muodostettiin – lukuun ottamatta 

tohtorinaisilla ei vaikuta olevan yhtä selkeää yhdistävää tekijää. Tässä mielessä akateeminen 

kenttä on tutkitulla ajanjaksolla ollut avoin naisille monista erilaisista lähtökohdista. 

Tyypiteltyinä naiset voidaan jakaa kuitenkin kahdella pääasiallisella tavalla: tiedekunnittain 

sekä ajallisesti. Näiden tyypittelyjen tarkempi tarkastelu paljastaa asioita Suomen 

akateemisesta kentästä, sen muutoksista ja ristiriidoista. 

 

9.1 AKATEEMISEN KENTÄN JAKOLINJAT 

Sukupuolen ja akateemisen kentän välinen jännite on tullut esiin tutkielmassa monella tavalla. 

Naisten määrä kentällä on ollut suhteellisen vähäinen, vaikka se onkin kasvanut tutkitulla 

ajanjaksolla. Tieteenalojen ei voi sanoa tohtoreiden suhteen olleen sukupuolittuneita, sillä 

naisten määrä kaikista tohtoreista alasta riippumatta on ollut hyvin pieni. 287  Kuitenkin 

naistohtoreita on valmistunut enemmän toisista tiedekunnista kuin toisista – tämän tutkielman 

naiset ovat väitelleet etenkin lääketieteellisessä tiedekunnassa ja filosofisen tiedekunnan 

historialliskielitieteellisellä osastolla 288 . Sen sijaan väittelijöitä ei ole ollut ollenkaan 

lakitieteestä tai teologiasta, joissa on kyllä ollut naisopiskelijoita, joskin vähäisesti ennen toista 

maailmansotaa.289 Naisten valitsemiin aloihin on voinut vaikuttaa yhteiskunnalliset odotukset 

naissukupuolelle sopivista aloista, mutta myös esimerkiksi työllistymismahdollisuudet. 

Bourdieun mukaan akateeminen kenttä on jakautunut useampiin alakenttiin, joilla arvostetaan 

eri asioita. 290  Tässä tutkielmassa tiedekunnittainen ero on lääketieteellisen ja filosofisen 

tiedekunnan 291  välillä: lääketieteen tohtorit ovat olleet muita tohtoreita useammin 

suomenkielisiä ja keskimäärin hieman alemmasta sosioekonomisesta taustasta. He ovat myös 

avioituneet muita tohtorinaisia harvemmin ja hankkineet keskimäärin vähemmän lapsia. 

Tiedekunnan tohtoreista useampi niin absoluuttisesti kuin myös suhteellisestikin on nimetty 

dosentiksi tai professoriksi. Tiedekuntakohtaiset erot johtuvat todennäköisesti erilaisesta 

tieteellisestä prosessista – lääketieteen opinnot olivat esimerkiksi pidemmät – sekä 

tiedekunnittaisesta akateemisesta kulttuurista, mikä voi selittää myös naisten puuttumisen 

 
287 Ks. Tuohinto 1965. 
288 Tässä tutkielmassa historialliskielitieteellisellä osastolla väitelleisiin on viitattu yleensä humanisteina. 
289 Strömberg 1990, 526 taulukko 1. 
290 Bourdieu 1990. 
291 Filosofinen tiedekunta on käsittänyt sekä historialliskielitieteellisen osaston että fyysismatemaattisen osaston, joita tässä 
tutkielmassa on käsitelty suureksi osaksi erillään. 



Feminae academicae | Aino Saaristo 
 

61 
 

oikeustieteen tai teologian tohtoreista. Tutkitun joukon perusteella vaikuttaakin siltä, että 

akateemisen kentän eri alakentillä on ollut erilaisia vaatimuksia ja odotuksia. Suomen 

akateeminen kenttä vaikuttaa naistohtorijoukon perusteella olleen jakautunut pääosin 

suomenkieliseen ja hieman alempiluokkaiseen lääketieteen kenttään ja vahvemmin 

ruotsinkieliseen ja yläluokkaiseen humanistiseen ja luonnontieteelliseen kenttään. Erot 

perheellistymisessä ja akateemisissa viroissa johtuvat todennäköisesti ennemmin tieteenalojen 

luonteesta kuin naisten taustoihin liittyvistä tekijöistä: Seppänen on todennut lääkärintyön ja 

perhe-elämän yhdistämisen olevan vaikeaa naisille, 292  ja lääketieteellisessä tiedekunnassa 

nimettiin suhteellisen paljon dosentteja.293 

Tiedekuntien jakolinjan lisäksi yliopistomaailmassa on ollut myös hiearkkisia jakolinjoja. 

Yliopistolla on oma arvojärjestyksensä, mikä on tullut jossain mielessä näkyviin myös tässä 

tutkielmassa: naisprofessorit olivat yhteiskuntaluokkansa ja perityn pääomansa puolesta 

elitistisemmistä tausoista kuin joukon naisdosentit. Yhtenä joukkona yliopistovirassa toimineet 

naiset eroavat muusta joukosta lähinnä ensisijaisella suomenkielisyydellään, joka tässä 

joukossa oli yleisempää. Tämän vuoksi erottelu professorien ja dosenttien välillä onkin 

mielenkiintoinen: vaikka koko joukossa on tapahtunut myös sosiaalista nousua ja 

yliopistovirkaan on nimetty suhteellisesti alemmista luokkataustoista tulevia naisia, on 

akateemisen uran huipulle päätyneet ennen kaikkea korkeimmista taustoista tulevat naiset. 

Kaikki naiset eivät ole kuitenkaan tavoitelleet akateemista uraa, ja monet naiset ovat 

työllistyneet yliopiston ulkopuolelle – huomattavaa on kuitenkin professorien ja dosenttien 

suhteellisen suuri osuus koko naisjoukosta. Sukupuoli ei siis välttämättä rajoittanut 

yliopistohierarkiassa nousemista. 

Tiedekunnittaiset ja hierarkkiset jakolinjat ovat kuitenkin vain yleistyksiä. Sukupuolen 

näkökulmasta alakenttien kulttuureja merkittävämpänä voidaankin pitää akateemisen kentän 

muutosta tutkitulla ajanjaksolla – ovathan naiset edenneet akateemisella uralla etenkin 

ajanjakson loppupuolella, minkä lisäksi väittelevien naisten määrä on selkeästi kasvanut. 

 

 

 

 

 
292 Käsikirjoituksia; Anni Seppäsen arkisto, KA. 
293 Klinge & Leikola 1990, 392. 
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9.2 AKATEEMISEN KENTÄN MUUTOKSET JA PYSYVYYS 

Kenttä, vaikka kohtalaisen pysyvä, on myös aina muutoksessa.294 Näin on ollut myös Suomen 

akateemisella kentällä, jossa myös sukupuolen merkitys on muuttunut 1900-luvun 

ensimmäisellä puoliskolla – ja jossa toisaalta sukupuoli ei ole lakannut vaikuttamasta. 

Tutkielman akateemiset naiset ovat liittyneet naisille tarkoitettuihin akateemisiin ja 

ammatillisiin yhteisöihin, mikä voi tarkoittaa, että naisilla on ollut käsitys omasta sukupuolesta 

ja sen tuomista vaikeuksista tieteellisessä maailmassa tai yleisemmin yhteiskunnassa. Yliopisto 

ei aina olekaan tuntunut tasa-arvoiselta. Enäjärvi-Haavion päiväkirjamerkintöjen perusteella 

tämä on tuntenut ulkopuolisuutta ja eriarvoisuutta yliopisto-opinnoissaan, mikä osittain 

poikkeaa Alma Söderhjelmin muistoista, joissa yliopisto otti naisylioppilaat innolla vastaan. 

Huomattavaa onkin tässä yhteydessä ajallinen muutos: ensimmäiset naisylioppilaat on voitu 

nähdä harvinaisuutena, joka ei uhannut perinteistä miesylioppilaan tai korkeakoulutetun 

asemaa, kun taas myöhemmillä vuosikymmenillä ja etenkin lamakautena naisten 

korkeakouluopinnot on nähty uhkana miesten työllisyydelle. 295 Ajallinen muutos 

suhtautumisessa näkyy myös yliopistoyhteisöissä: osakunnat, joihin naiset eivät Söderhjelmin 

opiskeluaikoina voineet liittyä, Enäjärvi-Haavion ja Seppäsen aikana ovat ottaneet naiset 

jäsenikseen. Sen sijaan aikakauden merkittävä järjestö Akateeminen Karjala-Seura ei ole 

hyväksynyt naisjäseniä, eli naisylioppilaat ovat tällä tavoin jääneet sosiaalisten verkostojen 

ulkopuolelle. Huomattavaa on myös, että vaikka Söderhjelmin kuvauksissa ylioppilastoverit 

ovat ottaneet hyvin naisylioppilaat vastaan, naisten opiskeluun ja tieteelliseen uraan liittyi vielä 

runsaasti ennakkoluuloja, joista osaan Söderhjelm törmäsi toimiessaan dosenttina. Ajallinen 

muutos ei siis välttämättä merkinnyt naisten aseman paranemista kentällä. Myös esimerkiksi 

Ruotsissa suhtauduttiin naisiin melko kielteisesti 1930-luvulla,296 eli kyseessä ei ole ollut vain 

suomalainen ilmiö – maiden yliopistohistoria sukupuolinäkökulmasta on tosin hyvin erilainen. 

Tutkielmassa on tarkasteltu naisten sosiaalista ja kulttuurista pääomaa perheen 

sosioekonomisen aseman kautta täydentäen yksilökohtaisella aineistolla. Koska tohtoreiden 

luokkatausta on läpi ajanjakson pysynyt suurin piirtein samana, voidaan olettaa, että 

luokkataustan vaikutus tohtoriksi väittelemisessä ei ole muuttunut, mitä tukee myös myöhempi 

tutkimus sosiaalisen ja kulttuurisen pääoman merkityksen pysyvyydestä.297 Toisaalta joukon 

 
294 Wacquant 1992, 17–19. 
295 Kaarninen 1995, 223. 
296 Carls 2004. 
297 Esim. Rinne 2014. 
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sosioekonomisten taustojen monipuolisuus ja sosiaalinen liikkuvuus osoittavat, että sosiaalisen 

ja kulttuurisen pääoman määrä ei yksin selitä akateemista menestystä ja kunnianhimoa, vaan 

taustalla on muitakin tekijöitä.  

Sosiaalisella pääomalla on kuitenkin ollut myös erilaisia henkilökohtaisia merkityksiä. Nan 

Linin sosiaalisen pääoman määritelmän298 mukaisesti sosiaaliset suhteet ovat antaneet tietoa 

mahdollisuuksista, käyttäneet vaikutusvaltaansa ja toimineet vaikutusvallan merkkinä sekä 

lisänneet yhteenkuuluvuuden tunnetta. Kuten aiemmassakin tutkimuksessa on todettu,299 on 

sosiaalisilla suhteilla ollut vaikutusta pärjäämiseen akateemisessa ympäristössä. Tässä 

tutkielmassa ei ole ollut mahdollista tarkastella kaikkien tohtorinaisten laajempia sosiaalisia 

verkostoja, mutta niin Enäjärvi-Haavion kuin myös Söderhjelmin kuvauksista tulee ilmi 

yliopistollisten suhteiden merkitys. Söderhjelm kuvaa ystävällistä suhdetta historian professori 

Danielson-Kalmariin, joka kannusti Söderhjelmiä tohtorinopintoihin ja povasi hänestä myös 

ensimmäistä naisdosenttia, sekä ystävänsä Walter Ekströmin ja veljensä Werner Söderhjelmin 

kannustavaa ja opastavaa apua yliopistouraan sopeutumisessa. Enäjärvi-Haaviota puolestaan 

on pidätellyt dosentiksi hakemisesta heikko suhde alansa professoriin – toisaalta tukea ja 

tieteellistä keskustelukumppanuutta on voinut tarjota samalla alalla toiminut aviomies. Kentän 

toimijat ovat täten voineet vaikuttaa hyvin suoralla tai huomaamattomalla tavalla naisten 

asemaan kentällä.  

Kielen vaikutusta ja vaikutuksen muutosta naisten yliopistouraan tai muuhun elämään on 

vaikea arvioida, sillä suomenkielisten suurempi osuus dosentti- ja professorinaisissa johtuu 

todennäköisesti suomenkielisten suuremmasta osuudesta tohtorinaisista, etenkin kun 

huomioidaan suomenkielisten tohtoreiden tiedekunta sekä tohtoriksi väittelemisen vuosi. 

Onkin huomattava, että suuri osa yliopistovirkaan nimetyistä naisista on nimetty pahimpien 

kielikiistojen jo jäätyä taakse, ja miesten akateemisen uran tutkiminen kielikiistojen aikaan 

voisikin täten olla antoisaa. On toisaalta mahdollista, että akatemian suomenkielistyminen on 

pidättänyt joitain ruotsinkielisiä naisia pyrkimästä akateemiselle uralle – ainakin Söderhjelm 

piti suomen kieltä eräänä yliopistouransa suurimmista haasteista. 300  Hakosalon epäilemää 

suomenkielisyyden tai talonpoikaisuuden hyödyllisyyttä301 on tämän joukon perusteella vaikea 

osoittaa varmuudella olleen, vaikka havaittavissa onkin muutos suomenkielisyyden suuntaan – 

ja suomenkielisyys ja vähemmän elitistinen luokkatausta on havaittavissa tässä joukossa 

 
298 Lin 2001. 
299 Husu 2001, 190–204, 312–316; Raehalme 1996. 
300 Söderhjelm 1931, 350-351 
301 Hakosalo 2012a, 49. 
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nimenomaan lääketieteellisessä tiedekunnassa, jota Hakosalokin on tutkinut. Tämä voi 

kuitenkin johtua myös lääkärin uran tarjoamasta kohtalaisen varmasta toimeentulosta, joka on 

voinut houkuttaa varsinkin alemmista sosiaaliluokista tulevia naisia. Toisaalta kielikiista on 

myös ollut osa laajempaa poliittista keskustelua,302 jota tässä tutkielmassa ei ole juuri käsitelty, 

ja on mahdollista, että ensisijaisen kielen sijaan merkittävämpää onkin ollut kieli- tai muu 

poliittinen katsantokanta.  

Kielikiistan merkitystä sekoittaa edelleen uusien turkulaisten yliopistojen perustaminen, sillä 

nämä ovat kielikiistan tuotteita, ja yksikielisessä yliopistossa opettaminen ja toimiminen on 

merkinnyt eri asiaa kuin kaksikielisessä – ja tässä joukossa vain harva on työskennellyt 

yksikielisessä korkeakoulussa. Suomen yliopistomaailma kokonaisuudessaan pysyi 

kaksikielisenä, mutta Helsingin yliopisto suomenkielistyi voimakkaasti. Tutkielman 

naisjoukon suhteellisen suuresta ruotsinkielisten määrästä huolimatta hyvin harva 

ruotsinkielinen onkin tehnyt akateemista uraa Helsingin yliopistossa. Tämä ei välttämättä 

tarkoita suomenkielisten naisten suosimista, sillä syynä voi olla myös suomenkielisten 

naisylioppilaiden ja -tohtoreiden määrän kasvu ajanjakson loppupuolella, jolloin naisten 

nimittäminen dosentiksi tai professoriksi ei ollut aivan niin harvinaista kuin ajanjakson 

alkupuolella. Akateemisten naisten joukossa on siis havaittavissa muutos suomenkielisyyden 

suuntaan, mutta kielen merkitys ei ole yksiselitteinen. 

Ajallisesti verrattuna myöhemmät akateemiset naiset ovat varhaisimpia useammin olleet 

naimisissa ja saaneet lapsia. Muutos avioituneisuudessa kuvastaa sukupolvien välistä eroa ja 

akateemisen naisen hahmon tyypin muuttumista aiemmasta ”onnettomasta, yksinäisestä 

naisesta” – jonka hahmon niin Söderhjelm kuin myös Enäjärvi tunnistavat – tai tälle 

vaihtoehtoisesta naisasialiikkeen naimattomasta yhteiskunnallisesta vaikuttajanaisesta naiseen, 

jolle sekä ura että perhe ovat mahdollisia. Tohtorinaiset havainnollistavat täten jossain määrin 

myös yhteiskunnallisesti valveutuneen naisen ihanteen muutosta,303 joka on heijastunut myös 

akateemiseen naiseen. Muutos ei siis välttämättä ole niinkään tapahtunut akateemisella 

kentällä, vaan suomalaisessa yhteiskunnassa laajemmin – kenttä onkin aina yhteydessä 

ympäröivään yhteiskuntaan.304 Naisväittelijöiden määrän vahva kasvu 1930-luvulla kuitenkin 

kertoo myös akateemisen kentän muuttumisesta – vähintäänkin naisten suorittamien 

 
302 Ks. esim. Alapuro 1973. 
303 Jallinoja 119–120. 
304 Ks. Bourdieu 1990. 
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yliopistotutkintojen määrän kasvusta, mutta mahdollisesti myös tieteellistä työtä tekevän naisen 

osittaisesta normalisoitumisesta.  

Sukupuoli on todennäköisesti ollut merkittävin akateemista koulutusta ja uraa torjuva tekijä 

naisten elämässä, mutta sen vaikutus näyttää vähentyneen tutkimusajanjakson loppua kohden. 

Suurin akateemisen uran kynnys vaikuttaa naisille olleen tohtoriksi väitteleminen, sillä 

suhteellisen suuri osa väitelleistä naisista on myöhemmin toiminut dosenttina ja professorina – 

tämä näkyy erityisesti aikavälillä 1930–1938 väitelleiden naisten joukossa. Aiemmassa 

tutkimuksessa305 esiin tuotua akateemisen kentän maskuliinisuutta tai miesten suosimista on 

kuitenkin havaittavissa myös tässä tutkielmassa Elsa Enäjärvi-Haavion ja Anni Seppäsen 

päiväkirjamerkintöjen muodossa. Myös Alma Söderhjelmin muistelmissa tulee ilmi tapauksia, 

joissa Söderhjelmiä on kohdeltu toisin sukupuolensa perusteella, vaikka yleisesti ottaen 

Söderhjelm kuvailee yliopiston ottaneen itsensä hyvin vastaan. Naisten myönteiset kokemukset 

eroavatkin Saksaa 306  ja Isoa-Britanniaa 307  koskevista tutkimuksista, joissa naisten asema 

yliopistossa ei näyttäydy erityisen hyvänä. Vaikka 1900-luvun loppupuolta tai 2000-lukua 

koskevassa tutkimuksessa naisidentiteetin tai etenkin äitiyden yhdistäminen akateemiseen 

uraan on nähty haasteena,308  ja vaikka nuori Elsa Enäjärvi-Haavio on nähnyt samanlaisen 

haasteen, on Enäjärvi-Haavio myös myöhemmin nähnyt akateemisen uran ja äitiyden 

yhteensovittamisen mahdollisena ja jopa helpompana kuin jonkin toisen urasuunnan 

valitsemisen – suurin osa naistohtoreista on silti pysynyt lapsettomana. 

Akateemisten naisten luokkataustan sekä yksittäisten tohtorinaisten sosiaalisten suhteiden 

tarkastelu tukee taustaoletusta, jonka mukaan sosiaalisella ja kulttuurisella pääomalla on 

jonkinlaista merkitystä akateemiseen koulutukseen ja yliopistouralle värväytymisessä. Kielen 

merkitys sen sijaan jää tämän tutkimuksen perusteella epäselväksi, eikä varmuudella voi sanoa, 

millainen yhteisvaikutus sukupuolella, kielellä ja luokkataustalla on ollut tämän joukon 

elämässä. Kuitenkin kielen ja luokan suhteen on havaittavissa yhteneväisyyttä, sillä ylempiä 

luokkia edustavat naiset ovat tässä joukossa muita useammin ruotsinkielisiä. 

Kentästä rakentuva kuva on väistämättä rajallinen valitusta tutkimusjoukosta riippuen. 

Bourdieun tutkimuksessa näkökulma rajoittui yliopistohenkilökuntaan ja etenkin 

yliopistoeliittiin, ja tässä tutkielmassa näkökulma on rajattu tohtorinaisiin, jotka ovat olleet 

 
305 Esim. Jauhiainen 2014; Hakosalo 2006; Reay 2004; Husu 2001; Hakosalo 2000; Dyhouse 1998. 
306 Hakosalo 2000. 
307 Dyhouse 1998. 
308 Esim. Carter, Blumenstein & Cook 2013; Husu 2005; Wager 1994; Sutherland 1985. 
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jotkut vain hetken aikaa, jotkut vuosikymmenten ajan osa akateemista kenttää – ja joidenkin 

vaikutus kentällä on näkynyt vielä heidän kuolemansa jälkeen. Naisen asema kentällä ei ole 

pysynyt aikakaudella samanlaisena, ja tärkeistä ensiaskelista – kuten ensimmäisten 

naispuolisten professorien nimeämisestä – huolimatta kentälle pyrkineet naiset ovat kokeneet 

myös ulkopuolisuutta sukupuolensa takia. Toisaalta kenttä on tarjonnut naisille myös 

monenlaisia mahdollisuuksia sekä tavan toteuttaa itseään myös perinteisen naisihanteen 

ulkopuolisella tavalla. Akateeminen kenttä on monipuolinen ja muuttuvainen, mikä on tehnyt 

myös naisten aseman sillä ristiriitaiseksi ja vaihtelevaksi.
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LIITTEET 

LIITE 1. SUOMEN NAISTOHTORIT 1895–1938. 

Nimi syntynyt kuollut tieteenala väitöskirja akateemiset virat 

Ellen Ahlqvist 1870 1920 lääketiede 1915 
 

Karin Dieckmann 1904 ? humanisti 1935 
 

Elsa Enäjävi-Haavio (aiemmin 
Eklund) 

1901 1951 humanisti 1932 HY dosentti 
1947–1951  

Zaida Eriksson-Lihr 1895 1974 lääketiede 1925 HY dosentti 
1951–1963  

Karolina Eskelin 1867 1936 lääketiede 1895 
 

Jenny af Forselles 1869 1938 humanisti 1903 
 

Beatrice Friedmann 1900 ? humanisti 1937 
 

Hilma Granqvist 1890 1972 humanisti 1931 
 

Stina Gripenberg 1891 1979 luonnontieteet 1934 
 

Synnöve von Hausen-Saubert 1900 1987 maa- ja 
metsätalous 

1936 
 

Ruth Hedvall 1886 1944 humanisti 1915 
 

Anna Hietanen-Makela 1909 1994 luonnontieteet 1938 HY dosentti 
1944–1949  

Tekla Hultin 1864 1943 humanisti 1896 
 

Eeva Jalavisto (aiemmin 
Elmgren) 

1909 1966 lääketiede 1935 HY dosentti 
1941–1949, 

professori 1949–
1966 

Liisi Karttunen 1880 1957 humanisti 1908 
 

Lempi Kena-Apajalahti-
Wickstrand 

1895 1984? lääketiede 1933 
 

Lolo Krusius-Ahrenberg 1909 2003 humanisti 1934 HY dosentti 
1945–1954, 

Svenska 
Handelshögskolan 

dosentti 1945–
1948, professori 

1948–1972  

Katri Laine (os. Soini) 1891 1960 humanisti 1935 
 

Hanna Lappalainen-Kurikka 1881 1966 luonnontieteet 1919 
 

Laimi Leidenius 1877 1938 lääketiede 1913 HY dosentti 
1925–1930, 

professori 1930–
1938  

Hanna Lindberg-Hecht 1869 1909 humanisti 1901 
 

Aune Lindström 1901 1984 humanisti 1932 HY dosentti 
1948–1971 

Eugenie Lisitzin 1905 1989 luonnontieteet 1938 
 

Signe Malmgren 1874 1936? luonnontieteet 1903 
 

Kaino Oksanen 1884 1966 luonnontieteet 1919 
 

Elsa Ryti 1895 1931 lääketiede 1923 HY dosentti 
1926–1931  

Kerttu Seppä (os. Kokkola) 1892 ? lääketiede 1929 
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ii 
 

Anni Seppänen 1895 ? lääketiede 1931 
 

Alma Söderhjelm 1870 1949 humanisti 1900 HY dosentti 
1906–1927, ÅA 

professori 1927–
1937  

Saima Tawast-Rancken 1900 1983 lääketiede 1933 HY dosentti 
1955–1967 

Hilja Teräskeli (aiemmin 
Träskelin) 

1893 1958 lääketiede 1934 HY dosentti 
1936–1945, TY 

professori 1945–
1951 

Dora von Wendt 1891 1985? lääketiede 1925 
 

Karin Widnäs 1898 ? lääketiede 1928 
 

Sisko Vilkama (os. Brummer) 1893 1983? humanisti 1938 
 

Saara Väyrynen 1900 1976 lääketiede 1934 
 

Aune Ylppö 1900 1980 lääketiede 1934 HY dosentti 
1944–1968  
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