erimielisyydestä pidättäydytään niin pitkään, että ilmaan heitettyjä ajatuksia ennätetään koetella, viedä niitä eteenpäin ja
katsoa, minne asti ne kantavat.”10

”Siellä ne miehet pölisevät keskenään”
Kun ongelmaa lähestytään toimintakulttuurin, tapojen
ja arvojen kautta, sitä ei yritetä palauttaa yksittäisten
miesten tai naisten toimintaan. Toisaalta juuri yksilöt
ylläpitävät, hyötyvät ja kärsivät kulttuurista tai ”ilmapiiristä”, miten asiaan halutaankin viitata.
Nainen, joka oli tunnistanut opiskeluaikanaan
naisten ja miesten luisumisen erilaisiin rooleihin, kokee,
ettei tilanne muuttunut merkittävästi jatko-opinnoissakaan:
”Monet epäviralliset tilanteet yliopistolla tai seminaareissa
yms. on sellaisia, että siellä ne miehet pölisevät keskenään
vakavia tai vähemmän vakavia juttuja. Naisena tuntuu
olevan vaikea päästä ’sisäpiiriin’. Opiskeluaikojen tilanne
siis jatkuu myöhemminkin.”

Yksi vastaajista koki sukupuolen vaikuttavan opiskelijoiden keskinäisten suhteiden lisäksi kanssakäymiseen
oppiaineen henkilökunnan kanssa:

NFY:n toiminnan
lähtökohdista
Filosofia on perinteisesti ollut hyvin miesvaltainen ala, jonka
piiristä naisten on ollut vaikea löytää naispuolisia esikuvia ja
tiennäyttäjiä. Suomessa naisfilosofian kehitys näyttää pysähtyneen tai jopa menneen taaksepäin, jos sitä arvioidaan filosofian
instituutioiden sisäisen sukupuolitietoisuuden näkökulmasta.
Perustaessamme Suomen nais- ja feministifilosofien
yhdistystä (NFY) vuonna 2012 naispuolisilla filosofian
opiskelijoilla ei esimerkiksi enää ollut samanlaista innoittavaa tukea opintoihinsa ja tutkimuksiinsa kuin 1990-luvulla ja
2000-luvun alussa. Kiinnitimme huomiota myös siihen, että
kansainvälisen uran luoneita suomalaisia naisfilosofeja on
enemmän kuin koskaan. Heidän teoksensa kuitenkin harvoin
nostetaan esille kotimaassa, olipa kyse sitten kirja-arvioista tai
tutkintovaatimuksiin valikoitumisesta. Tämäntapaiset puutteet
ovat kauaskantoisia erityisesti kasaantuessaan ja yhdistyessään vertaistuen ja roolimallien puutteeseen. Ne voivat
myös synnyttää epäilyksen siitä, ettei naisilla tai feministisestä
filosofiasta kiinnostuneilla ole mahdollisuutta tunnistaa itseään
tai tulla tunnistetuiksi filosofeina.
Viime vuosina suurlaitosten yhteiset tasa-arvoselvitykset
sekä filosofiaoppiaineiden omat tasa-arvokyselyt ja laitosar-

”Huomasin opiskelun alkuaikoina, että miespuoliset opiskelijat viettivät myös vapaa-aikaa laitoksen henkilökunnan kanssa.
Itse en kokenut tuntevani laitoksen henkilökunnasta ketään
enkä uskonut, että kukaan muistaisi nimeäni. Muistan gradua
tehdessä keskustelun, jossa miespuolinen opiskelijakaverini
totesi, että on ensimmäisestä vuodesta lähtien viettänyt aikaa
lähinnä opettajien kanssa. Nuoret miehet tuntuvat kyseenalaistavan vähemmän omia tietojaan ja taitojaan. Samaan aikaan
nuoret naiset kommunikoivat jatkuvaa epävarmuutta omasta
pätevyydestään ja taidoistaan. Omasta vuosikurssistani nuoret,
ilmiselvästi lahjakkaat ja opinnoissaan hyvin pärjänneet nuoret
naiset eivät kokeneet olevansa kykeneviä filosofeiksi tai tekemään filosofista tutkimusta. Olen tuosta joukosta ainoa, joka
jatkoi filosofian oppiaineessa gradun jälkeen.”

Erityisesti suomalaisia syrjinnän käytäntöjä tutkineen
Liisa Husun mukaan ongelmana ei useinkaan ole naisten
näkyvä syrjintä vaan miesten keskinäinen yliarvostus.
Jotkut tutkijat puhuvat ilmiöstä ”homososiaalisuutena”
– miehet nyt vain vaikuttavat olevan kiinnostavampia,
omaperäisempiä, enemmän tutustumisen arvoisia ainoastaan siksi, että he ovat miehiä.11 Filosofi Sally Haslanger jäsentää asiaa skeemojen avulla: heijastamme usein
tiedostamatta omia odotuksiamme ja kokemuksiamme
toisiin jo ennen kuin toinen avaa suunsa.12 Sukupuoleen
liittyvillä odotuksilla on väistämättä iso rooli, koska

vioinnit ovat osaltaan havainnollistaneet yliopiston sukupuolittuneita käytäntöjä: sukupuolella todettiin olevan merkitystä
urakehityksessä, palkkauksessa sekä esimerkiksi pro gradu
-tutkielmien arvioinnissa1. Eräässä filosofiaoppiaineen tasaarvokyselyssä vastaajat toivat esille suuren joukon syrjiviä
toimintatapoja ja tilanteita, joista vakavimpana mainittiin
seksuaalinen häirintä2. Selvityksissä nuoret naiset raportoivat
näkymättömyyden ja siitä johtuvan epävarmuuden tunteesta. Etäisyys oppiaineen henkilökuntaan vaikuttaa kielteisesti
integroitumiseen ja saattaa johtaa siihen, että opiskelija jää yksin
filosofisten kiinnostuksen kohteidensa kanssa. Ei myöskään ole
sukupuolen kannalta neutraalia, mitkä tutkimusaiheet ja teoriakehykset asetetaan tieteellisesti arvostetuimpaan asemaan
oppiaineissa. Selvityksissä on tullut esille näkemyksiä, joiden
mukaan sukupuolta koskeva teoria tai naistutkimus ei kuulu
filosofiaoppiaineen alaan3.
Filosofian oppiaineiden tavassa toimia, tukea ja kannustaa
voi olla eroja eri yliopistojen ja laitosten välillä, mutta yleisesti
ottaen filosofian harjoittamiseen liittyvät ongelmalliset käytännöt ovat tutkittuja ja kansainvälisesti tunnistettuja. Feministifilosofit Suomessa ja ulkomailla ovat käsitelleet selvityksissä
ilmi tulleita ongelmia jo 1980-luvusta alkaen ja laatineet niihin
parannusehdotuksia.4 Jotkut filosofit jopa argumentoivat, että
vain filosofiakäsitystemme syvällinen kritiikki ja uudistaminen
sekä filosofisten instituutioiden muokkaaminen avoimemmiksi vaikeidenkin konfliktien kautta voi todella avata filosofian
instituutiot naisille5.
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sukupuoli koetaan yleisesti merkitykselliseksi ominaisuudeksi. Juuri tästä syystä tasa-arvosta kiinnostuneet
joutuvatkin jatkuvasti tasapainoilemaan sen paradoksin
kanssa, että kohti tilannetta, jossa ”sukupuolella ihan oikeasti ei ole väliä”, ei voi edetä tunnistamatta, miten vahvasti sukupuolella on yhä merkitystä.
Syrjinnän tutkimuksessa erotetaan toisistaan näkyvä
eli suora syrjintä sekä niin sanottu piilosyrjintä. Jälkimmäiseen on vaikeampi tarttua, koska monet piilosyrjinnän
muodot ovat Husun sanoin usein ”’ei-tapahtumista’: hiljaisuutta, vaikenemista, sivuuttamista, hienovaraista ulossulkemista, näkymättömyyttä tai tuen ja kannustuksen
puutetta”13. Miten reagoi toisiin, kenen puheisiin kiinnittää huomiota ja miten antaa tilaa puhua, ovat olennaisia kysymyksiä, kun pohditaan keskustelun käytänteitä.
Syrjivän kohtelun tunnistaminen ei ole helppoa. Yksi
vastaajista kuvaa seuraavasti eräänlaista ”valaistumisen
prosessia”, johon johti kokemusten pohdinta muiden
alojen opiskelijoiden kanssa:
”Minulle valkeni, että omissa kokemuksissani siitä, että olen
tullut ja havainnut muiden naisen roolissa olevien tulevan
ohitetuksi, lytätyksi ja häivytetyksi vuorovaikutuksessa, ei
olekaan kyse vain sen meidän oman opiskeluporukan dynamiikoista, vaan laajemmasta asiasta, josta meillä kaikilla oli
samanlaisia kokemuksia.”

Saatujen tutkimustulosten, vähemmänkään radikaalien,
hyödyntäminen filosofisten käytäntöjen kriittisessä tarkastelussa ja uudistamisessa on kuitenkin jostakin syystä jäänyt joko
kokonaan tekemättä tai viivästynyt kohtalokkaasti.Yliopistojen
haluttomuus tai kyvyttömyys ratkaista näitä filosofian elinvoimaisuuteen ratkaisevasti vaikuttavia ongelmia on johtanut siihen, että niiden käsitteleminen on joko ulottunut tai
siirtynyt julkiseen keskusteluun. Tätä kehityskulkua heijastavat
esimerkiksi tuoreet kirjoitukset The New York Timesissa sekä
The Guardianissa.6
Paikatakseen osaltaan muun muassa yllämainittuja puutteita NFY on kehittänyt jäsenistönsä tarpeista lähteviä, sosiaalisesti ja ammatillisesti toimivia foorumeita.7
Saara Hacklin, Virpi Lehtinen,
Erika Ruonakoski & Sanna Tirkkonen

”Puhuttiin siitä, kuinka olemme kaikki kokeneet, kuinka
sitä alkaa kyseenalaistaa omia ajatuksiaan, ymmärrystään,
kiinnostuksen kohteitaan ja näkökulmiaan, kun ei saa niille
tunnustusta; kuinka sitä yksinään miettii, että ehkä kyse sit
on vaan siitä että on huono ja tyhmä; että voisihan sitä olla
paljon fiksumpikin, tietää enemmän, osata enemmän. Että
ehkä sitten saisi sitä tunnustusta. Ja miten näitä ajatuksia ei
ole voinut oikein jakaa kenenkään kanssa. On hämmentävää,
että tällainen emansipaatio pitää edelleen tapahtua näin.”

Syrjivän käytöksen vaarallisuus liittyy siihen, että kokemukset aiheuttavat häpeää ja ihminen päätyy etsimään
syytä itsestään. Toisaalta kokemuksista vaietaan Husun
mukaan myös ”hankalaksi leimautumisen pelossa”. Vaitonaisuutta ruokkii huoli siitä, että kokemusten esiintuominen saattaa aiheuttaa urakehitykselle ongelmia.15 Yksilötasolla tämä näkökulma on mielekäs ja ymmärrettävä.
Kuitenkin laaja vaikenemisen kulttuuri saa jokaisen syrjintää kohdanneen tuntemaan olonsa ainoaksi samassa
tilanteessa olevaksi.
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