
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Täälläkö niitä naisia tutkitaan?” 
 

Jäsenyyskategorisoinnin analyysi tamperelaisesta naistutkijasta  
naistutkimuksen opinto-oppaiden pohjalta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REIVONEN TIINA 
Tampereen yliopisto 
Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos 
Sosiaalipsykologian pro gradu-tutkielma

 Toukokuu 2008 



TAMPEREEN YLIOPISTO 
Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos 
 
REIVONEN, TIINA: ”Täälläkö niitä naisia tutkitaan?” Jäsenyyskategorisoinnin 
analyysi tamperelaisesta naistutkijasta naistutkimuksen opinto-oppaiden pohjalta. 
 
Pro gradu-tutkielma, 60 s., 1 liites. 
Sosiaalipsykologia 
Toukokuu 2008 
 
 
 
Tutkielmassa tarkastellaan Tampereen yliopiston Naistutkimuksen laitoksen 
epävirallisten opinto-oppaiden tervehdysteksteissä muodostuvaa kuvaa 
tamperelaisesta naistutkijasta. Tutkimusaineisto koostuu lukuvuosien 1992/1993-
2006/2007 opinto-oppaissa julkaistuista teksteistä.  
 
Tutkimuksen taustoituksessa luodaan katsaus naistutkimukseen suomessa, sekä 
tarkastellaan suppeasti naistutkimuksen ja feminismin välistä suhdetta. 
Tutkimusmetodina käytetyn, Harvey Sacksin kehittämän jäsenyyskategorisoinnin 
analyysin syntytausta, perusolettamukset ja –käsitteet esitellään lyhyesti.    
 
Työn tulokset jakautuvat kahteen osaan. Aineiston yleisemmässä kuvauksessa 
esitetään ensinnäkin aineistossa rakentuva konteksti eli eräänlainen naistutkimuksen 
institutionaalistumisen polku. Myös naistutkimuksen määrittelyjä aineiston sisällä, 
sekä aineiston sisäistä suhdetta feminismiin pohditaan. Naistutkimus on Tampereella 
vähitellen vakiinnuttanut paikkansa yliopiston osana. Naistutkimuksessa korostetaan 
erityisesti ajattelemista, pohtimista ja analysointia. Feminismiä ei pääsääntöisesti 
julisteta, mutta ei kielletäkään.  
 
Aineistossa jäsenyyskategoriat asettuvat kolmelle kehälle 
jäsenyyskategoriaryhmityksiin henkilökunta, opiskelija ja ulkopuoliset. Kategorioita 
määrittää vahvimmin toiminnallisuus. Henkilökuntaa kuvaavat parhaiten piirteet 
asiantuntijuus, yhteisöllisyys ja kehityskykyisyys. Opiskelijoita taas kuvaavat piirteet 
kyvykkyys ja vuorovaikutuksellisuus. Ulkopuoliset näyttäytyvät aluksi toisaalta 
vastavoimana ja toisaalta yhteistyökumppaneina. Myöhemmin yhteistyökykyisyys on 
ulkopuolisiin liitettävä piirre. 
 
 
 
 
Avainsanat: naistutkimus, naistutkija, feminismi, jäsenyyskategorisoinnin analyysi, 
jäsenyyskategoria, Tampereen yliopiston Naistutkimuksen laitos 



SISÄLLYSLUETTELO 
 
1 JOHDANTO ..........................................................................................1 
2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET........................................4 

2.1 Aiempaa kotimaista tutkimusta ................................................5 

2.2 Naistutkimus Suomessa............................................................5 

2.3 Naistutkimus ja feminismi.......................................................10 

2.4 Tutkimuskysymys....................................................................14 

3 NAISTUTKIMUKSEN OPINTO-OPPAAT AINEISTONA JA 
JÄSENYYSKATEGORISOINNIN ANALYYSI 
TUTKIMUSMENETELMÄNÄ.................................................................16 

3.1 Aineisto, konteksti ja tutkijan positio.....................................16 

3.2 Jäsenyyskategorisoinnin analyysi työkaluna .......................19 

3.2.1 Jäsenyyskategorisoinnin periaatteet .............................................. 19 

3.2.2 Jäsenyyskategorisoinnin säännöt................................................... 23 

3.2.3 Teksti jäsenyyskategorisoinnin analyysin aineistona ................... 27 

4 ANALYYSI ..........................................................................................29 
4.1 Yleisiä huomioita aineistosta..................................................29 

4.1.1 Aineistossa rakentuva konteksti ..................................................... 31 

4.1.2 Naistutkimuksen määrittelyt aineistossa........................................ 34 

4.1.3 Naistutkimuksen ja feminismin suhde aineistossa........................ 36 

4.2 Kategoriat kolmella tasolla......................................................39 

4.2.1 Henkilökunta...................................................................................... 41 

4.2.2 Opiskelijat .......................................................................................... 47 

4.2.3 Ulkopuoliset....................................................................................... 51 

YHTEENVETO .......................................................................................53 
5 LÄHDELUETTELO .............................................................................57 

 
LIITE:      Esimerkki Tampereen yliopiston Naistutkimuksen laitoksen       

epävirallisten opinto-oppaiden tervehdysteksteistä.  
Lukuvuosi 2000-2001. 



 1

1 JOHDANTO 

 

Tämän tutkimuksen nimi viittaa erääseen keskusteluun, jonka kävimme 

”VIivästyneiden AikuisGRAduntekijöiden”-ryhmässämme. Työn valmistuminen ilman 

em. ryhmän ja erityisesti sen vetäjän tutkija Hanna Rautajoen henkistä tukea olisi 

ollut epätodennäköistä. Naisryhmämme keskustelu koski kokemuksia siitä miten 

hienovaraisilla keinoilla naissukupuolta on mahdollista toisarvoistaa tässä 

näennäisesti tasa-arvoisessa yhteiskunnassamme. Toisaalta keskustelu kosketti 

myös tämän pro gradu -työn aihetta: naistutkimusta. Yksi ryhmämme jäsenistä 

muisteli ensimmäistä ”Johdatus naistutkimuksen” -luentosarjan luentoa, johon oli 

aikoinaan osallistunut. Luentosali oli ollut suhteellisen kansoitettu, lähinnä 

naiskuulijoilla, ja naisluennoitsija oli jo aloittamassa, kun sisään astui mieshenkilö, 

joka katsahtaessaan ympärilleen kysyi kuuluvaan ääneen: ”Täälläkö niitä naisia 

tutkitaan?”  

 

Harvey Sacks, joka on kehittänyt tässä työssä käyttämäni jäsenyyskategorisoinnin 

analyysimenetelmän tutki hyvin perusteellisella otteella ”Baby cried. Mommy picked it 

up.” -lauseparia (Sacks 1992, 236-266). Itse en aio tutkia yksittäistä lausetta; tuon 

tuntemattoman mieshenkilön ”Täälläkö niitä naisia tutkitaan?” -tokaisua vaan 

Tampereen yliopiston Naistutkimuksen yksikön/laitoksen epävirallisten opinto-

oppaiden tervehdystekstejä. Edellä mainittuun lauseeseen kuitenkin kiteytyy paljon 

siitä asenteesta, millä naistutkimukseen ja naisiinkin suhtaudutaan vieläkin 

yliopistomaailmassa, puhumattakaan laajemmalla elämänalueella. Miehen euro on 

edelleen naisen 80 senttiä ja naisten liialliset ambitiot tuntuvat edelleen kolahtavan 

lasikattoon. Tasa-arvoa on luvallista kannattaa, mutta feministiksi leimautumista on 

syytä välttää.   

 

Eräs tuttavani ei aikoinaan uskaltanut, kiinnostuksestaan huolimatta opiskella 

naistutkimusta, koska pelkäsi sen näyttävän tutkintotodistuksessa ”epäsopivalta”. 

Miesvaltaisen työpaikkani kahvipöydässä keskusteltiin Helsingin sanomien 

mielipidepalstalla keväällä 2008 käydystä, naistutkimuksen tieteellisyyttä koskevasta 

debatista. Keskustelussa päästiin yksimielisyyteen siitä, että kehittyneessä 

yhteiskunnassa on syytä tukea myös joitain ns. tuottamattomia tieteenaloja – mutta 
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sitä ei ymmärretty, että taloudellisia resursseja kohdistetaan naistutkimukselle.  

Naistutkimus on kuitenkin hiljalleen kehittynyt yliopistoissa kohtalaisen 

marginaalisesta ja pientä henkilöryhmää koskevasta ajatuksellisesta 

lähestymistavasta oppialaksi ja institutionaaliseksi laitokseksi, jonka kanssa pääsee 

kosketuksiin merkittävä määrä opiskelijoita vuosittain. Tämä ristiriita tutkimusalan 

kehityksen ja sen arkijärjellisesti jäsennetyn maineen välillä tekee tämän tutkimuksen 

aiheesta tärkeän ja mielenkiintoisen. 

 

Tämän pro gradu -työn aineiston on kerännyt tamperelainen naistutkija Kirsti 

Lempiäinen1. Häneltä saamani alkuperäinen aineisto sisältää suurimman osan 

suomalaisten yliopistojen naistutkimusoppiainetta opettavien laitosten/yksiköiden 

vuosien kuluessa julkaisemista epävirallisista opinto-oppaista. Epävirallisella 

tarkoitan tässä sitä, että ne ovat kyseisten laitosten omia, itse laatimia julkaisuja ja 

siten erillisiä varsinaisista yliopistolla keskitetysti julkaistuista virallisista opinto-

oppaista, joissa esitetään eri oppiaineiden opintovaatimukset.  

 

Lempiäinen ei esittänyt toiveita näkökulman tai lähestymistavan suhteen vaan jätti 

aineistoon perehtyvälle henkilölle vapaudet tehdä päätöksiä oman mielenkiintonsa 

mukaan. Päädyin rajaamaan tarkasteluun ottamaani aineistoa opinnäytetyön 

laajuuden mukaiseksi. Aineiston rajauksen suhteen luonteva valinta oli oman 

kotiyliopistoni ja sen naistutkimuksen laitoksen julkaisut. Aineistoni koostuu 

Tampereen yliopiston naistutkimuksen laitoksen epävirallisten opinto-oppaiden 

tervehdysteksteistä. Tekstiä on kokonaisuudessaan noin 33 sivua. 

  

Keskityn siis aineiston osalta pienempään otokseen, kuin kokonaisuudessaan olisi 

ollut tarjolla. Osaltaan valitsemani tutkimusmenetelmä, jäsenyyskategorisoinnin 

analyysi, tukee myös rajatumman aineiston valintaa. En ole tämän tutkimuksen 

puitteissa niinkään kiinnostunut vertailemaan eri yliopistojen laitosten antamaa kuvaa 

naistutkimuksesta Suomessa. Mikäli tulevaisuudessa haluan jatkaa tutkimuksen 

tekoa minulla on siis mahdollisuus laajentaa tutkimustani esimerkiksi siihen 

suuntaan. 

   

                                            
1Tampereen yliopisto, naistutkimuksen laitos, tutkijatohtori. 
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Kiinnostuin aiheesta kahdesta syystä. Ensimmäinen syy oli vahvasti 

henkilökohtainen.  Opiskeluaikanani naistutkimus oli ehdottomasti eniten ajatteluani 

avannut oppiaine. Osallistuin syksyllä 1996 naistutkimuksen johdantoluennoille. 

Alunperin kyyninen asenteeni muuttui jo ensimmäisen luentokerran myötä – tunsin, 

että olin löytänyt sen puuttuvan oivalluksen. Myöhemmin olen suorittanut aineesta 

aineopinnot ja nykyisin uskallan jopa (ainakin puolijulkisesti) tituleerata itsenäni 

feministiksi. Pääsin siis minulle tarjotun aineiston kautta koskettamaan itselleni 

läheistä aihepiiriä. Aineiston luentani tulee olemaan taustani huomioiden 

myötämielinen ja luen sitä ”sisäpiiriläisenä”. Tutkimuksen tekoa luultavasti myös 

värittää oma retorinen positioni feministinä ja toiveeni siitä, että useammat opiskelijat 

ja tutkijat jossain määrin tutustuisivat naistutkimukselliseen ja feministiseen 

näkökulmaan.  

 

Toinen syy kiinnostua aiheesta oli luonteeltaan pragmaattisempi. Käynnistäessäni 

graduprosessia uudelleen pitkän tauon jälkeen ja suoritettuani välissä toisen 

korkeakoulututkinnon täysin toiselta alalta2 tiesin haluavani aiheen ja aineiston, joka 

olisi helppo niin sanotusti ”pitää hallussa” eikä lähtisi kovin helposti rönsyilemään. 

Tavoitteenani oli saada käsiini aineisto, joka olisi koottu ulkopuolisen toimesta. Esitin 

toiveeni laitoksemme kahvitilaisuudessa. Onnekseni sosiaalipsykologian professori 

Koski-Jännes osasi ohjata minut Lempiäisen puheille. Lempiäisen tarjoama aineisto 

mahdollisti rönsyilemättömän tutkimuskohteen yhdistämisen itseäni kiehtovaan 

aiheeseen.  

 

 

                                            
2 Vuodesta 1993 asti olen ollut yhteiskuntatieteiden ylioppilas. 1996 kiinnostuin naistutkimuksesta ja 
2003 valmistuin diplomi-insinööriksi materiaalikemia pääaineenani. 
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2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET 

 

Naistutkimus on suhteellisen nuori oppiala. Suomessa naistutkimuksessa on annettu 

opetusta 1980–luvulta lähtien. Naistutkimuksen sisälle mahtuu monia erilaisia 

näkemyksiä ja lähestymistapoja, mutta niille kaikille on yhteistä halu etsiä vastausta 

sille miksi yhteiskuntamme on niin vahvasti sukupuolittunut eli jakautunut mieheyteen 

ja naiseuteen. Traditionaalisilla tieteenaloilla ei perinteisesti ole huomioitu sukupuolta 

vaan ajattelu on useimmiten kohdistettu sukupuolettomaan yksilöön. Nykyisin 

feministisen liikkeen ja naistutkimuksen yleistymisen kautta myös valtavirtaisempiin 

tieteenaloihin on sisällytetty ajatusta sukupuolittuneisuudesta. 

 

Naistutkimusta voidaan tehdä, ja sitä tehdäänkin useimpien tieteenalojen sisällä. 

Yhteiskunta- ja humanististen tieteiden sisällä sillä on kuitenkin vahvin jalansija. 

Naistutkimuksen periaatteena on huomioida sukupuolittuneisuus. Tässä luvussa 

esitän ensin oman tutkimukseni kiinnittymiskohdat. Toiseksi taustoitan aineistoani 

kertomalla lyhyesti naistutkimuksen historiasta ja asemasta Suomessa luvun 

toisessa osassa.  

 

Kolmannessa osassa perehdyn lyhyesti feminismin ja naistutkimuksen suhteeseen. 

Itselleni naistutkimuksen opiskelu oli vahvasti kiinni feministisessä ajattelussa ja 

vahvisti sitä. Periaatteessa naistutkimusta voidaan kuitenkin tehdä myös ei-

feministisesti. Voidaan ajatella, että naistutkimuksessa problematisoidaan 

sukupuoliin liittyviä kysymyksiä ja feminismissä pyritään purkamaan 

sukupuolittuneisuudesta johtuvia epäkohtia. Osittain pyrkimykseni on tämän työn 

avulla toisaalta purkaa sitä ajatusta, että naistutkimus nähdään helposti arkikielessä 

synonyyminä feminismille. Luvun neljännessä osassa esittelen muissa luvun osissa 

esitettyjen taustoitusten perusteella ne kysymykset, joiden kautta lähden Tampereen 

naistutkimuksen opinto-oppaiden tervetuliaistekstejä tarkastelemaan. 
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2.1 Aiempaa kotimaista tutkimusta 

 

Oili-Helena Ylijoki (1998) on väitöskirjatutkimuksessaan ”Akateemiset heimokulttuurit 

ja noviisien sosialisaatio” tutkinut neljän eri yliopisto-oppiainekulttuurin sisällä 

muodostuvaa kuvaa hyvästä ja oikeasta opetuksesta ja opiskelusta. Samalla hän on 

tarkastellut miten uudet opiskelijat sosiaalistuvat omalle oppialalleen. Oma 

tutkimukseni ottaa osaltaan osaa tähän samaan keskusteluun, vaikka eroaakin 

lähtökohdaltaan ja tutkimusmetodiltaan. Ylijoki haastatteli opiskelijoita ja omassa 

tutkimuksessani käytän tekstiaineistoa. 

 

Jaana Saarinenkin (2003) on käyttänyt omassa väitöskirjatutkimuksessaan 

”Naistutkijat tiedemaailmassa. Kertomuksia tutkimusprosesseista” haastatteluja 

aineistonkeruumetodinaan. Hänen tutkimukselliset lähtökohtansa ovat 

fenomenologiassa. Tutkimuksen aihe on lähellä omaani, sillä Saarinen on tutkinut 

naistutkijoiden tutkijaksi tulemista ja prosesseja, jotka liittyvät tähän tutkijaksi 

tulemiseen. Samalla hän on tarkastellut muun muassa sitä, miten tutkija kiinnittyy 

tutkimusyhteisöihin. 

 

2.2 Naistutkimus Suomessa 

 

Suomalaisen naistutkimuksen yliopistoverkoston ”Hilman” tavoitteena on kehittää 

valtakunnallisesti naistutkimuksen opetusta ja toteuttamista, sekä parantaa 

tiedonvälitystä. Verkoston internet-sivustolla ”Mitä naistutkimus on?” naistutkimus 

määritellään seuraavasti: 

 

”Naistutkimus on tieteidenvälinen ja monitieteinen tutkimusala, jolla 

pyritään tuottamaan uutta tietoa sukupuolten välisistä suhteista, naisten 

elämästä ja asemasta sekä sukupuolen merkityksestä historiaa, 

kulttuuria ja yhteiskuntaa jäsentävänä tekijänä. Naistutkimusalalla 

harjoitetaan ja opetetaan myös mies-, tasa-arvo- ja queer-tutkimusta.” 

(http://www.hilmaverkosto.fi/etusivu/mita-on-naistutkimus.) 
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Suomessa naistutkimuksen voidaan nähdä saaneen alkunsa 1960-luvulla, samoihin 

aikoihin, kun pohjoismaissa käynnistyi keskustelu sukupuolirooleista. 1970-luvun 

lopulle tultaessa kansainvälisen feministiliikkeen vaikutuksesta naistutkimus alkoi 

vähitellen kehittyä Suomessakin akateemiseksi oppialaksi (Women’s studies and 

gender research in Finland 2002, 10-11).  

 

Suomessa naistutkimus käynnistyi aluksi yhteiskunta- ja humanistisissa tieteissä ja 

ensimmäisiä artikkeleja aiheesta julkaistiin 1970-luvulla (Stenfors 2006, 12). 

Järjestäytyminen oppiaineeksi alkoi  aluksi yliopistoihin perustettujen naistutkija-

yhdistysten kautta ja myöhemmin 1980-luvulla alan yliopisto-opetuksen alettua ja 

levittyä erityisesti 1990-luvulla nopeasti eri yliopistoihin. (Women’s studies and 

gender research in Finland 2002, 10-11).  

 

Suomessa naistutkimuksen kehittymiseen yliopiston oppiaineeksi on vaikuttanut 

merkittävästi Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE), joka on perustettu 1972. Se 

on viranomaistaho, jolla on neuvoa antava asema valtionhallinnossa ja tehtävänä 

edistää miesten ja naisten tasa-arvoa yhteiskunnallisella tasolla. TANE:n toimintaan 

ovat kuuluneet alusta asti erilaiset jaostot, joista 1981 perustettu tutkimusjaosto3 

tarjosi keskustelufoorumin Suomessa vielä 1980-luvulla hajanaiselle 

naistutkimukselle tuomalla yhteen naistutkimuksellisen tiedon tuottajat, tarvitsijat ja 

hyödyntäjät. Jaoston kokousten pöytäkirjoista ja asialistoista voidaan nähdä 

suomalaisen naistutkimuksen ja yliopistojen tasa-arvotilanteen kehittyminen eri 

aikoina. (Stenfors 2006, 9-10.)  

 

Stenfors (2006) on koonnut TANE:n tutkimusjaoston historiikin sen 25-vuotisjuhlan 

kunniaksi. Historiikin tiedot on koottu niin virallisista, kuin epävirallisistakin lähteistä. 

Tutkimusjaoston tehtävänä oli seurata naistutkimuksen kehitystä ja sen edellytyksiä, 

avustaa hallinnon ja alan tutkimuksen yhteyksien kehittämisessä, sekä tehdä 

TANE:lle tutkimuspoliittisia aloitteita asioissa, jotka koskivat naistutkimusta tai 

naispuolisten tutkijoiden aseman parantamista. (Stenfors 2006, 13.) 

 

                                            
3 Vuodesta 2003 lähtien tutkimusjaoston nimi on ollut tutkimus- ja kehittämisjaosto. 
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Tutkimusjaostoa perustettaessa asiantuntijoita oli helppo saada mukaan sen 

toimintaan ja entiset jäsenet korostavatkin kysyttäessä jaostossa ollutta hyvää 

yhteistyöhenkeä ja yhteisten tavoitteiden eteen työskentelemistä, sekä 

uudistushenkisyyttä. Osallistuminen oli runsasta, vaikka siitä ei käytännössä 

maksettu mitään. Työ on ollut pitkäjänteistä ja useiden ehdotettujen hankkeiden 

toteutuminen on vienyt vuosikymmenenkin. (Stenfors 2006, 60-61.) Työ on vaatinut 

optimismia ja työhuumorin säilymistä. Petra Stenfors toteaakin, että: 

”Naistutkimuksen yhtenä vahvuutena onkin ollut kyky nostaa esiin yhteiskunnan 

epäkohdat ja toisaalta olla ottamatta itseään liian vakavasti” (emt., 10). 

 

Tutkimusjaoston kokoukset olivat erityisesti 1980-luvulla erittäin tärkeitä tutkimuksen 

ja opetuksen suunnittelulle, sillä muutoin naistutkijoiden yhteydenpitomahdollisuudet 

rajoittuivat em. toimintojen osalta omaan henkilökohtaiseen aktiivisuuteen. Teosta 

varten haastatellut aktiivit kuvaavatkin tutkimusjaoston alkuaikoja yhdessä tekemisen 

ja uuden luomisen iloksi. Myös kokemukset naistutkimuksen kansainvälisistä 

konferensseista levisivät jaoston kokousten kautta ja jaosto itse järjesti seminaareja, 

joissa oli usein korkeatasoisia ulkomaisia esitelmöitsijöitä. (Stenfors 2006, 14.)  

 

1990-luvun puolivälissä naistutkimus alkoi olla jo sen verran institutionaalistunutta 

Suomessakin, että tutkimusjaoston luonne muuttui pioneeriryhmästä 

asiantuntijainstituuttien edustajien kokouksiksi. Alkuaikoina työtä tehtiin erityisesti 

naistutkimuksen edistämiseksi ja sen juurruttamiseksi yliopistoihin. 1980-luvun 

lopulla opetusta jo annettiin yliopistoissa, mutta viroista ja resursseista oli puutetta. 

Pitkälti työskentely näiden eteen lepäsi naistutkimusaktiivien harteilla. (Stenfors 

2006, 20.) 

 

Naistutkimuksen vakiinnutettua asemansa tutkimusjaoston tehtäväksi tuli 

korostetummin toimiminen linkkinä tasa-arvopolitiikan ja –tutkimuksen välillä. 

Tutkimusjaoston kokoustenkin rooli muuttui, kun tutkijat saivat pystytettyä 

toiminnalleen muut verkostonsa ja kokouksissa alettiin käsitellä useammin 

erityiskysymyksiä erityisasiantuntijoiden kesken. (Stenfors 2006, 20-21.) 

 

Tutkimusjaoston tehtäviin kuului myös, erityisesti alkuaikoina, selvittää 

tutkimustarpeita eri aloilla. Työ kiteytyi usein siihen, että tutkimuksen edistämiseksi 
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koottiin aiheesta kiinnostuneet ja siihen perehtyneet tutkijat ja opiskelijat yhteisiin 

seminaareihin. (Stenfors 2006, 23.) Tutkimusjaoston yksi päämäärä oli myös edistää 

naisten etenemistä tutkijanuralla. Tämän päämäärän voitiin myös nähdä edistävän 

sukupuolitietoisen tutkimuksen eteenpäin viemistä. (Emt., 49) 

 

Naistutkimuksen opetus oli vielä 1980-luvulla yksittäisten tutkijoiden oman 

kiinnostuksen ja aktiivisuuden varassa. Suomessa opetus on lähtenyt käyntiin varsin 

myöhäisessä vaiheessa kansainvälisesti verrattuna. Naistutkimuksen 

perusopintokokonaisuutta, eli mahdollisuutta opiskella naistutkimusta sivuaineena, 

tarjosi ensimmäisen kerran Helsingin yliopisto 1987. Tampereella opintokokonaisuus 

käynnistettiin ensimmäisen kerran syksyllä 1988. (Stenfors 2006, 33-35.)  

 

Oppiainestatuksen puuttuminen on vaikeuttanut naistutkimuksen opiskelijamäärien 

arviointia ja sitä myöten myös tuloksellisuuden arviointia, jolla taas on ollut vaikutusta 

resurssien jakoon (Stenfors 2006, 36). Naistutkimukselta on pitkälti lähiaikoihin asti 

puuttunut tutkintojen myöntämisoikeus, mikä on suuresti estänyt naistutkimusalalta 

muodollisen ja organisatorisen  tunnustuksen – naistutkimushenkilökunnan ohjaava 

työ on siten jäänyt ikään kuin tunnustamatta (Women’s studies and gender research 

in Finland 2002, 14). 

 

Tutkimusjaosto pyrki työllään vaikuttamaan sekä opetusministeriöön että Suomen 

Akatemiaan, jotta naistutkimuksen edellytykset paranisivat. Sen toimien kautta 

naistutkimus saatiin juurrutettua yliopistoihin ja perustettua naistutkimusyksiköitä ja 

professuureja. Virkojen ja määrärahojen saaminen osoittautui kuitenkin vaikeaksi. 

Opetusmääräraha-asioissa valta oli kuitenkin pitkälti yliopistoilla itsellään, joten sitä 

varten TANE ja SUNS (Suomen Naistutkimuksen Seura ry.) järjestivät 1990 

eduskunnassa tiedotustilaisuuden, jossa ne painottivat naistutkimukseen 

panostamisen tärkeyttä yliopistoille. Opetusministeriö antoikin naistutkimukselle 

korvamerkittyä rahaa. (Stenfors 2006, 37-39.)  

 

Vuonna 1995 opetusministeriö päätti seitsemästä naistutkimusprofessuurista, jotka 

myönnettäisiin viideksi vuodeksi eri yliopistoille. Opetusministeriö rahoitti kahdeksan 

yliopiston naistutkimuksen professuuria vuosina 1996-1998. (Women’s studies and 

gender research in Finland 2002, 7.) Tutkimusjaosto ja SUNS osallistuivat tässäkin 
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päätöksentekoon, vaikkei opetusministeriö niitä täysin kuullutkaan. Professuurien 

jatkuvuuden vuoksi myös kampanjoitiin. Seitsemässä yliopistossa on vakinaistettu 

naistutkimuksen professorin virka. (Stenfors 2006, 41.) 

 

Tärkeänä tehtävänä TANE:n tutkimusjaostolla oli erityisesti alkuaikoina tiedonvälitys. 

Nykyisenä, sähköisten tietokanavien aikakautena ei tule edes ajatelleeksi, miten 

tärkeää informaation löytäminen ja saaminen keskitetysti voi olla. Esimerkiksi 

suomalaisen naistutkimuksen keräämää tietoa oli saatavana keskitetysti käytännössä 

vain TANE:n kirjaston naistutkimuksen koordinaattorilta. Myös ulkomailla tapahtuva 

eteneminen oli keskitetysti saatavilla vain sieltä. Ennen tietokoneverkostojen verkkoa 

”Naistutkimustiedote”-moniste oli tärkeä tietokanava naistutkijoille. Sitä julkaistiin 

vuodesta 1981 lähtien vuoteen 2002. Vuoden 2002 elokuusta lähtien tiedotetta on 

julkaistu Hilman sivuilla sähköisesti. SUNS (perustettu 1988) julkaisee  tieteellistä 

Naistutkimus-lehteä. Naistutkimuksen sähköpostilista perustettiin 1993. (Stenfors 

2006, 42-46.) 

 

Suomessa naistutkimus on ollut läheisessä yhteistyössä valtiollisen tasa-arvotyön 

kanssa (Stenfors 2006, 42). TANE:n tutkimusjaosto välitti naistutkimustietoa tasa-

arvopoliittisen päätöksenteon tueksi. Tätä kautta naistutkimuksella on ollut 

Suomessa tärkeä merkitys tasa-arvopolitiikalle ja myös tasa-arvolain säätämiselle. 

Esimerkiksi sukupuoli tuli käytännössä Tilastokeskuksen muuttujaksi vasta 1986. Sitä 

ennen sukupuoli oli näkynyt lähinnä väestötilastoissa ja esimerkiksi palkkatilastot 

olivat tuohon asti sukupuolettomia. Tutkimusjaostossa tutkijat toimivat yhteistyössä 

poliitikkojen kanssa – tämä yhteys olisi ehkä ollut muuten vaikeaa saavuttaa. (Emt., 

56-59.) 

 

Sinikka Mustakallio on todennut tasa-arvon toteutumisesta Suomessa: 

”Suomalaiselle ajattelulle on tyypillistä, että oletetaan sukupuolten tasa-arvon 

toteutuneen, mutta toisaalta naisten oikeuksista ja eduista suoraan ja erikseen 

puhuminen ei ole hyväksyttyjä. Ajatus naisten ja miesten erilaisista asemista ja 

eduista ja myös erot ja erilaisuudet sukupuolten sisällä ovat poliittiselle 

kulttuurillemme vieraita” (Mustakallio, 2006, 10). Tämä näkyy siinä, että hyvin usein 

yleisissä ja yksityisissäkin keskusteluissa on hyväksyttyä ja jopa toivottua esiintyä 

tasa-arvon kannattajana, mutta perään on hyvä lisätä että ”en minä mikään feministi 
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kuitenkaan ole”. Mustakallio heittääkin kysymyksen siitä, että ”miksi edelleen 

keskusteltaessa naisten oikeuksista useimmiten tunnetaan tarvetta etsiä niille 

perusteluja siitä millaista hyötyä se tuottaa yhteiskunnan kokonaisedulle? Miksi ei 

yksinkertaisesti riitä, että naisilla on oikeus tasa-arvoon” (Emt., 16)?  

 

2.3 Naistutkimus ja feminismi 

 
 
”En ole feministi, mutta...” lauseeseen liittyen Julie Quinn ja Lorraine Radtke (2006) 

havaitsivat tutkimuksessaan, että feministiseen subjektipositioon liittyi huomattavan 

selkeästi se ongelma, että se oli toisaalta vaikea omaksua itselleen, mutta toisaalta 

yhtä vaikea torjua. Tutkimuksen aineisto koostui opiskelijanaisten pareittain käymistä 

nauhoitetuista keskusteluista. Keskustelut ohjeistettiin kirjallisten kysymysten avulla. 

Keskusteluissa feminismin ääriversio tuli yleensä esiin. Ääriversio otettiin yleensä 

varsin annettuna, ilman, että sitä tarvitsi erikseen tarkemmin määritellä ja kelpasi 

sellaisenaan selittämään miksi henkilö ei halunnut omaksua tai halusi omaksua 

jollain ehdollisella tavalla feministisen subjektiposition. Toisaalta kaikki halusivat 

jollain tasolla omata feminististä katsantokantaa, sillä jokainen sanoi kannattavansa 

tasa-arvoisuutta. (Quinn & Radtke 2006, 195.)  

 

Feminismi voidaan ymmärtää toisaalta tieteellisenä teoreettisena lähestymistapana, 

jollaisena sillä on hyvin vahva kytkös juuri naistutkimukseen, ja toisaalta käytännön 

sosiaaliseen/poliittiseen liikkeeseen liittyvänä toimintana. Donna Harawayn mukaan 

sekä feministinen teoria, että käytännön toiminta pyrkivät selittämään, ja samalla 

muuttamaan historiallista, seksuaaliseen eroon perustuvaa systeemiä, jonka avulla 

”miehet” ja ”naiset” on sosiaalisesti rakennettu ja asetettu hierarkkiseen suhteeseen 

ja toisilleen vastakkaisiksi. (Haraway 1989, 290.)  

 

Anu Koivusen ja Marianne Liljeströmin (1996, 19) mukaan feministisessä 

tutkimuksessa ”...pyritään kumoamaan ja kyseenalaistamaan niitä symbolisia ja 

materiaalisia rakenteita ja käytänteitä, jotka tuottavat ja pitävät yllä naisen 

alistamista”. Akateemiselle kentälle feministinen tutkimus nousi ensimmäisen kerran 

1960-luvulla. Ellen Messer-Davidow (2002) on esimerkiksi tarkastellut teoksessaan 
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”Disciplining feminism” kattavasti naistutkimuksen kehitystä feministisistä juuristaan 

oppiaineeksi Yhdysvalloissa. 1960-luvun jälkeen kenttä on laajentunut niin, että sen 

sisällä voidaan nähdä vaikuttavan hyvin monenlaisia feminismejä. Aiemmin naiseus 

nähtiin yhtenä yhdistävänä tekijänä kaikille naisille, mutta nykyisin tunnustetaan, että 

on olemassa monia erilaisia naiseuksia, hyvin erilaisissa positioissa. On olemassa 

erilaisia naisia ja naisen yhteiskunnallinen, sosiaalinen ja psykologinen todellisuus 

vaihtelee naisesta toiseen. (Järviluoma ym. 2003, 9-10.) 

 

Koivusen ja Liljestömin mukaan arkikielessä naistutkimus ja feministinen tutkimus 

ymmärretään toisiinsa liittyviksi. He tulkitsevat naistutkimuksen eräänlaiseksi 

sateenvarjokäsitteeksi, jonka alle mahtuu monia erilaisia teoreettisia lähtökohtia ja 

pyrkimyksiä. Feministinen tutkimus on yksi tämän sateenvarjokäsitteen alle mahtuva 

suuntaus. Feministisellä tutkimuksella on lähtökohtaisesti olemassa teoreettisesti ja 

tutkimuksellisesti asetetut tavoitteet ja pyrkimykset. Tavoitteet ja pyrkimykset eivät 

kuitenkaan ole feministisenkään tutkimuksen sisällä missään muotoa yksimieliset, 

vaan voivat erota toisistaan hyvinkin merkittävästi. (Koivunen & Liljeström 1996, 19.) 

 

Feministisen tutkimuksen sisällä käytetään termiä ”kaksoisstrategia” kuvaamaan 

tavoite- ja pyrkimyskeskustelua, jota käydään siitä miten naista alistavia rakenteita ja 

käytäntöjä tulisi kumota ja kyseenalaistaa. Feministisen tutkimuksen sisällä on, 

yksinkertaistetussa ja kärjistetyssä muodossa, toisaalta pyritty integroitumaan 

miesvaltaiseen yhteiskuntaan ja  toisaalta vetäydytty naiskeskeiseen toimintaan ja 

naiseuden korostamiseen. (Koivunen & Liljeström 1996, 18.) Toril Moi on luokitellut 

naistutkimuksellisista näkökulmista feministiseksi vain ne, joissa sitoudutaan 

kamppailuun seksismiä ja patriarkaatin valtaa vastaan (Moi 1990, 18-21). 

 

Naistutkimuksen keskeisenä perustutkimuskysymyksenä voidaan siis pitää 

sukupuolen yhteiskunnallista, kulttuurista ja historiallista problematisointia. 

Nykyisessä muodossaan naistutkimus on sekä kansainvälisellä, että kansallisella 

tasolla laaja ja monialainen tutkimusala, jolle on kehittynyt omat teoreettiset 

keskustelut, julkaisukanavat ja akateemiset verkostot. Suomessa naistutkimus on 

säilyttänyt ”historiallisen” nimensä siitä huolimatta, että useissa ulkomaisissa 

yhteyksissä naistutkimuksen (eng. women’s studies) yhteyteen on lisätty määre 

gender, (sosiaalinen) sukupuoli, kuvaamaan naistutkimuksen laajenemista mm. 
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sukupuolen, maskuliinisuuden ja gay/lesbian/queer-tutkimukseen suuntaan. 

(Women’s studies and gender research in Finland 2002, 9.)  

 

Koivunen ja Liljeström näkevät nimityksen ”gender studies” (sukupuolen tutkimus) 

kuitenkin ongelmallisena, sillä se ikään kuin häivyttää nais- ja/tai feministisen 

tutkimuksen saavutukset tiedeyhteisössä, jossa perinteisesti on pyritty 

marginalisoimaan ja trivialisoimaan naisten toimintaa. (Koivunen ja Liljeström 1996, 

23-25.) Kuten Helmi Järviluoma, Pirkko Moisala ja Anni Vilkko toteavat sukupuolen 

tutkimusta on tehty myös ilman näkyvää feminististä otetta ja hyvin monenlaisista 

poliittisista näkökohdista lähtien (Järviluoma ym. 2003, 2). Pamela Aronson kutsuu 

yliopiston naistutkimuskursseja institutionaalisesti kelpuutetuiksi feministisiksi 

ajatuksiksi (Aronson 2003, 907). 

 

Sukupuoli on perustavanlaatuinen sosiaalisten asetelmien ja toimintojen 

järjestelyperiaate. Lähes kaikki ympäristössämme on järjestäytynyt jollain tavalla 

sukupuolittuneisuuteen liittyvän ajattelumme kautta. Naistutkimuksen 

perustavanlaatuisena kysymyksenä voidaan pitää sitä, miten maailma ympärillämme 

on sukupuolittunut ja miten tämä sukupuolittuneisuus vaikuttaa meihin, 

identiteetteihimme, arkipäivän toimintoihin ja kaikkeen inhimilliseen 

käyttäytymiseemme. Järviluoma ym. näkevät, että suurimassa osassa naistutkimusta 

ajavana voimana on juuri vastustaa epäsymmetrisiä suhteita niin sukupuolten välillä 

kuin niiden sisälläkin. (Järviluoma ym. 2003, 5-7.) 

 

Sosiaalista sukupuolta koskettavaa tutkimusta tehdään monesta näkökulmasta. 

Toisessa ääripäässä ovat radikaalifeministiset näkökulmat ja toisessa näkökulmat, 

jotka eivät liity poliittisiin kannanottoihin millään tavalla. Kiistatta naistutkimus ja 

erityisesti feministinen tutkimus ovat kuitenkin tuottaneet vahvan kontribuution 

sosiaalisen sukupuolen tutkimukseen. (Järviluoma ym. 2003, 2.) 

 
Länsimaissa naisten vapautusliike heräsi 1960-luvun lopulta alkaen pitkälti erilaisten 

tietoisuuden lisäämiseen pyrkivien ryhmien kautta. Vaikka näiden ryhmien 

muodostaminen lakkasikin 1970-luvun loppua kohden, niin niiden pohjalta 

syntyneiden organisaatioiden ja tekstien kautta naiset pääsivät kosketuksiin 

feminististen ajatusten kanssa. 1980-luvulle tultaessa alettiin kyseenalaistaa 



 13

siihenastisen feminismin universaaliuteen pyrkivä ajatusmaailma ja erilaisten, eri 

rotuisten, seksuaalisesti suuntautuneiden ja eri yhteiskuntaluokasta peräisin olevien 

naisten kokemuksille ja identiteeteille alettiin vaatia tilaa feminismin sisällä. (Hercus 

2005, 2-3.) 

 

Feminismin/naisten vapautusliikkeen eteneminen voidaan luokitella kolmeen aaltoon. 

Ensimmäinen sisältää naisten taistelun julkisesta arvostuksesta, kuten 

äänioikeudesta ja oikeudesta koulutukseen ja työntekoon. Toinen aalto liittyi 

sosiaaliseen reformiin ja naisten oikeuksiin yksityiselämän puolella, esim. oikeuden 

ehkäisyyn ja seksuaalisen kaksoisstandardin purkamiseen. Kolmas aalto koski 

jälleen julkisia oikeuksia, kuten samanpalkkaisuutta ja toisaalta myös ennen 

yksityisten asioiden, kuten kodeissa tapahtuvan väkivallan ja raiskausten tuottamista 

julkisesti puhutuiksi ongelmiksi. Kolmas aalto on myös tuottanut vallankumouksen 

tieteellisen tiedon alalla, kun suurin osa perinteisistä tieteenaloista on saanut 

osakseen feminististä katsantokantaa. (Delamont 2001, 9.) Kolmannen aallon 

feminismi on tuottanut ”mainstream” tai ”malestream” tiedon epistemologisen 

perustan kyseenalaistamisen, tämä näkyy mm. akateemisessa maailmassa 

naistutkimuslaitosten kursseissa ja oppikirjoissa (emt., 17). 

 

Kolmannen aallon feminismin voidaan ajatella jakautuvan lähtökohdiltaan kolmeen4 

ajattelusuuntaan: liberaali-, radikaali- ja sosialistiseen feminismiin. Liberaali-

feministien mukaan sitä mukaa, kun naisten epätasa-arvoisuus eri kentillä 

paljastetaan ja tuodaan julkisen tarkastelun alaiseksi, julkinen demokratia toimii 

poistaakseen havaitun epätasa-arvoisuuden. Radikaalifeministit taas pyrkivät 

erottautumaan kaikkialle tunkeutuvasta patriarkaatin vallasta ja hakeutuvat 

naiskeskiseen ja naisten arvoihin perustuvien yhteisöjen pariin. Sosialistiset feministit 

yhdistävät sorron kapitalismiin ja pyrkivät niin naisten, kuin miestenkin 

vapauttamiseen kapitalismia uhmaamalla. (Delamont 2001, 19.)  

 

Feminismi on siis toisaalta tasa-arvoisuutta ajava poliittinen liike ja toisaalta 

tieteellinen teoreettinen lähestymistapa. Niillä on vahva kytkös toisiinsa, sillä 

naistutkimus on tieteellisenä oppiaineena kehittynyt feministisen liikkeen ajatusten 

                                            
4 Neljäntenä lähtökohtana voidaan pitää nk. mustaa feminismiä (black feminism), joka osaltaan on 
nostanut esiin eroja naisten kesken tuomalla keskusteluihin rodun merkityksen naisten kokemuksissa. 



 14

siirryttyä yliopistollisen teorioinnin kohteeksi. Näkemykseni mukaan feminismi on 

erottamaton osa naistutkimusta. Naistutkimusta voi ehkä harjoittaa ilman feminististä 

näkökulmaa, mutta naistutkimusta ei olisi olemassa ilman feminismiä.  

 

2.4 Tutkimuskysymys 

 

Tieteellisen tutkimuksen aiheena naistutkimuksen opinto-oppaat on mielenkiintoinen 

kohde, koska naistutkimus on hiljalleen yliopistoissa kehittynyt kohtalaisen 

marginaalisesta ja pientä henkilöryhmää koskevasta ilmiöstä institutionaaliseksi 

laitokseksi, jonka kanssa pääsee kosketuksiin merkittävä määrä opiskelijoita 

vuosittain. Esimerkiksi Tampereen yliopiston tilastojen mukaan vuonna 1997 

naistutkimuksen opintoviikkoja suoritettiin 1020 ja vuonna 2006 jo 1683 

(http://www.uta.fi/tilastot/yhteenvedot.htm).   

 

Tutkimusaineiston minulle luovuttanut Kirsti Lempiäinen (2003) on itse tutkinut 

sukupuolen esiintymistä suomalaisessa sosiologiassa Tampereen ja Helsingin 

yliopistojen sosiologian oppiaineen opintovaatimuksissa mainituissa teoksissa. 

Keskusteluissamme kävi ilmi, että Lempiäisen tarkoituksena on laatia käsikirjoitus 

suomalaisen naistutkimuksen historiasta, jolloin oma tutkimukseni osittain ottaa osaa 

tähän tulevaankin keskusteluun. 

 

Tämän luvun edellisissä osissa esitetyn yhteiskunnallisen taustoituksen myötä 

nousee kysymys, millainen on naistutkija, mitä naistutkija tekee? Itse pyrin 

vastaamaan tässä työssä kysymykseen Tampereen yliopiston naistutkimusyksikön 

epävirallisten opinto-oppaiden tervetuliais-tekstien perusteella 

jäsenyyskategorisoinnin analyysimenetelmän avulla. Tutkimus-kysymykseni on: 

 

Millainen kuva rakentuu toisaalta (tamperelaisen yliopiston) 

naistutkimuksen opiskelijasta ja toisaalta naistutkimuksen 

henkilökunnan edustajasta (opettajasta tai tutkijasta) Tampereen 

naistutkimusyksikön/laitoksen naistutkimusopinto-oppaan tervetuliais-

tekstien perusteella?  
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Pro gradu -työssäni käyttämäni menetelmän jäsenyyskategorisoinnin analyysin 

kielellä, sacksilaisittain ilmaistuna kysymyksen voi myös esittää muodossa: millaisia 

jäsenyyskategorioita tuotetaan naistutkimuksen opiskelijasta ja naistutkimuksen 

henkilökunnasta naistutkimuksen opinto-oppaissa ja mitä kategoriasidonnaisia 

toimintoja ja piirteitä näihin kategorioihin teksteissä liitetään? 

 

Koska jäsenyyskategorisoinnin analyysia ei voi tehdä irrallaan kontekstistaan tutkin 

myös miten tervetuliaisteksteissä määritellään naistutkimusta.  Toisaalta on 

kiinnostavaa tarkastella, näkyykö niissä naistutkimuksen yhteys feminismiin jollain 

tavalla. Voiko naistutkijan kategoria olla myös feministin kategoria?  

 

Lisäksi on kiinnostavaa nähdä näkyykö institutionaalistuminen eli tekstien sisäisen 

kontekstin muutos epävirallisten opinto-oppaiden esittelyteksteissä jotenkin. Kaija 

Heikkinen on todennut, että ”Naistutkimuksen institutionalisoitumisen myötä on 

selvää, että naistutkimus alkaa asettua samaan hajuttomaan ja mauttomaan uomaan 

muun akateemisen tutkimuksen kanssa” (Heikkinen 1998, 31). Ulottuuko 

”hajuttomuus ja mauttomuus” tamperelaisen naistutkimuksen tervetuliaisteksteihin ja 

naistutkijan jäsenyyskategorian rakentumiseen? 
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3 NAISTUTKIMUKSEN OPINTO-OPPAAT AINEISTONA JA 
JÄSENYYSKATEGORISOINNIN ANALYYSI 
TUTKIMUSMENETELMÄNÄ 

 

Työn johdannossa viittasin lyhyesti työssäni käyttämääni aineistoon eli Tampereen 

yliopiston naistutkimuksen laitoksen epävirallisten opinto-oppaiden 

tervehdysteksteihin. Tämän luvun ensimmäisessä osiossa esittelen aineiston 

lähemmin ja pohdin lyhyesti kontekstia, johon aineisto sijoittuu. Lisäksi esitän myös 

ne lähtökohdat, joista tutkijana lähden aineistoa tarkastelemaan. 

 

Luvun toisessa osiossa esittelen työni analyysiosuudessa apuna käyttämäni 

tutkimusmetodin eli Harvey Sacksin kehittämän jäsenyyskategorisoinnin analyysin. 

Esitän metodin etnometodologiset lähtökohdat  ja käyn lyhyesti läpi metodin 

peruskäsitteet. 

 

3.1 Aineisto, konteksti ja tutkijan positio 

 

Tampereella on naistutkimuksessa annettu opetusta jo 1980-luvulta saakka. 

Naistutkimusyksikkö perustettiin 1990 Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitoksen 

yhteyteen ja se itsenäistyi omaksi yksikökseen 1996. 1998 yksikkö muuttui 

naistutkimuksen laitokseksi ja nykyisin laitokselta on mahdollista valmistua 

yhteiskuntatieteiden maisteriksi naistutkimuksen alalta. Myös lisensiaatiksi ja 

tohtoriksi valmistuminen on mahdollista.  

 

Tässä työssä aineistona olevat julkaisut, nimeltään ”Tampereen yliopisto. 

Naistutkimuksen opinto-opas”, ovat olleet vuosittain saatavilla 

Naistutkimusyksiköstä/laitokselta, josta ne ovat olleet vapaasti haettavissa. Julkaisut 

ovat  epävirallisia, laitoksen omia, itse laatimia julkaisuja ja siten erillisiä varsinaisista 

yliopistolla keskitetysti julkaistuista virallisista opinto-oppaista, joissa esitetään eri 

oppiaineiden opintovaatimukset. Julkaisu on ilmestynyt vuosittain, syksyisin uuden 

lukukauden alkaessa. Painosmääristä ei ole tietoa. Naistutkimusta on ensimmäisen 
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kerran tarjottu keskitettynä 10 opintoviikon kokonaisuutena Tampereen yliopistolla 

vuonna 1988. Aineiston ensimmäinen opas on lukuvuodelta 1992-1993. 

 

Julkaisut on tarkoitettu naistutkimuksen opiskelijoille ja sisältävät tutkintovaatimusten 

lisäksi muutakin opiskeluun liittyvää informaatiota. Tässä työssä tarkasteluni 

kohteena ovat yksinomaan oppaiden johdatus- eli tervehdystekstit, jotka ovat noin 2-

4 sivun mittaisia. Nämä tekstit on suurimaksi osaksi, muutamaa poikkeusta lukuun 

ottamatta otsikoitu tervehdyksinä ja niillä on yleensä joku allekirjoittajana 

yksikön/laitoksen puolesta. Työn liitteenä on esimerkkinä yhden oppaan 

tervetuliaisteksti lukuvuodelta 1999-2000. 

 

Yleishuomiona voitaneen todeta, että oppaiden johdantotekstejä ymmärtääkseen on 

on yliopisto-opiskelun ja yliopistossa tapahtuvien toimintojen oltava lukijalle ainakin 

jossain määrin tuttua. Tämä välittyy työhöni siten, että odotan myös lukijoilta 

arkijärjellistä ”lukutaitoa” yliopistomaailman käytäntöjen ja terminologian suhteen.   

Tervehdysteksteistä itsestään välittyy niin kirjoitusten sisällön kuin käytettyjen 

ilmaisujenkin kautta, että ne on suunnattu opiskelijalle, jolla on jo aiempaa 

kokemusta opiskelemisesta yliopistomaailmassa ja opiskeluun liittyvistä toiminnoista.  

 

Konteksti, josta lähden aihetta lähestymään jäsenyyskategorisoinnin analyysimetodin 

avulla, on siis yliopisto instituutiona ja naistutkimus sen instituution sisällä. Tekstit 

ovat tamperelaista naistutkimusta edustavan tahon puheenvuoro. Ne on osoitettu 

opiskelijalle, jolla on tavoitteena osallistua kirjoittavan tahon järjestämään/ 

koordinoimaan toimintaan. Tätä tukee myös tieto julkaisun luonteesta ja sen 

saatavuudesta: lukijan on täytynyt hakea se naistutkimuksen yksiköstä/laitokselta. 

Tampereen naistutkimuksen opinto-oppaita on lisäksi saatettu jakaa 

esitteenomaisesti myös yksikössä/laitoksella vierailleille henkilöille.  Oppaalle 

suunniteltu lukijakunta on siis varsin suppea.  

 

Jo johdannossa esitin, että ottaen huomioon työn alla olevalta opinnäytetyöltä 

vaaditun laajuuden, haluan keskittyä aineiston osalta pienempään otokseen kuin 

kokonaisuudessaan olisi ollut tarjolla. Kirsti Lempiäiseltä saamani alkuperäinen 

aineisto sisälsi suurimman osan Suomessa naistutkimuksessa opetusta tarjoavien 

laitosten epävirallisista opinto-oppaista. Olen päättänyt rajata aineistoni koskemaan 
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vain Tampereen yliopiston epävirallisia naistutkimuksen opinto-oppaita vuosilta 1992-

2007. Julkaisut, yhteensä 15 kappaletta, on julkaistu nimikkeellä: ”Tampereen 

yliopisto. Naistutkimuksen opinto-opas 1992-1993” (1993-1994, 1994-1995, 1995-

1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-

2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007).  Jatkossa viittaan aineiston 

oppaisiin 92/93-06/07 merkinnöillä.  

 

Aineiston rajauksen suhteen luonteva valinta oli oman kotiyliopistoni ja 

naistutkimuslaitokseni julkaisut. Valintaa tukee myös se, että Tampereella on vahva 

naistutkimushistoria ja se on Åbo Akademin Institutet för kvinnoforskning -yksikön 

jälkeen toinen Suomessa yliopistoon perustettu naistutkimusyksikkö. En ole tämän 

tutkimuksen puitteissa kiinnostunut vertailemaan eri laitosten antamaa kuvaa 

naistutkimuksesta (Suomessa). Mikäli tulevaisuudessa haluan jatkaa tutkimuksen 

tekoa minulla on mahdollisuus laajentaa tutkimustani siihen suuntaan.  

 

Rajaamalla aineiston vain Tampereen Naistutkimus yksikköön/Naistutkimuksen 

laitokseen pystyn tarkastelemaan myös mahdollista teksteissä näkyvää ajallista 

muutosta. Historiallisesti ajateltuna tervetuliaisteksteissä nousee hienosti esille 

kehityskaari jossa pienestä (olemassaolostaan taistelevasta) yksiköstä muodostuu 

15 vuoden ajanjaksolla oma aktiivisesti toimiva yliopistolaitoksensa. Tekstiä on nyt 

kokonaisuudessaan noin 33 sivua, joten aineisto on mielestäni rajauksenkin jälkeen 

riittävän laaja pro gradu -työn suorittamista varten.  

 

Kuten jo johdannossa tuli ilmi, oma positioni tutkimuksen kontekstiin nähden on se, 

että olen opiskellut naistutkimusta Tampereen yliopistolla eli olen siinä mielessä 

”sisäpiiriläinen”. Esimerkiksi Williams (1990) on pohtinut tätä yleisemmin 

etnografiseen tutkimusotteeseen liittyvää problematiikkaa. Itse näen 

sisäpiiriläisyyden minulle etuna, koska olen sitä kautta kehittänyt jonkinlainen 

aiemman käsityksen siitä millaista Tampereen naistutkimuksen laitoksella on 

opiskella ja millaisesta sosiaalisesta ympäristöstä teksteissä annetaan kuvaa. 

Toisaalta se voi estää minua näkemästä, jotain mitä ehkä täysin ulkopuolinen näkisi 

ja ehkä osaisi siten kyseenalaistaa itseäni paremmin. Suhtaudun tutkittavaan 

aineistoon lisäksi myötämielisellä otteella, kuten jo johdannossa kerroin.  
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3.2 Jäsenyyskategorisoinnin analyysi työkaluna 

 

Lähestyn tutkimusaihettani sosiaalisen konstruktionismin näkökulmasta, jossa 

sosiaalinen todellisuus ajatellaan tuotetuksi kielen käytössä (ks. Berger & Luckmann 

1994). Otteeni on etnometodologinen. Etnometodologiassa ajatellaan, että 

sosiaalisen yhteisön yksilöt tekevät näkyväksi kulttuurisen jäsenyytensä 

toiminnoissaan ja vuorovaikutuksessaan (ks. Garfinkel 1967). Toiminnoista ja 

vuorovaikutuksesta taas voidaan tutkimuksen avulla nostaa esiin tavallisesti arjessa 

näkymättömäksi jäävät ennakkokäsitykset ja implisiittiset oletukset. 

Etnometodologiassa tartutaan aineistoon ja katsotaan mitä sen kautta voidaan saada 

esiin, ei tuoteta tai etsitä aineistoa, jolla pyrittäisiin vastaamaan johonkin ennalta 

esitettyyn kysymykseen. (Hester & Eglin 1997, 3.)  

 

Goffman (1967, 11) esitti, että yhteisö muodostaa keinot yksilöiden 

kategorisoimiseksi ja kategorioihin liittyy kategorian jäsenille tavanomaisina ja 

luonnollisina nähdyt attribuutit. Goffmanin ja Garfinkelin vaikutuksesta ja toisaalta 

Wittgesteinin ja Chomskyn ajatusten innoittamana Harvey Sacks alkoi työskennellä 

yhdistääkseen arkipäivän vuorovaikutuksen ja tavallisen kielenkäytön tutkimuksen 

(Lepper 2000, 3).  

 

Sacks tunnetaan erityisesti keskusteluanalyysin perustajana, mutta hän kehitti myös 

metodia, jota itse kutsui nimellä ”Membership Categorization Device”, MCD (Sacks 

1972a & b). Menetelmän myöhemmät sovellukset tunnetaan myös ”Membership 

Categorization Analysis” nimellä. Suomeksi menetelmä tunnetaan 

jäsenyyskategorisoinnin tai jäsenkategorisoinnin analyysinä. Tässä työssä käytän 

Nikusta (2005) seuraten metodista nimitystä jäsenyyskategorisoinnin analyysi, koska 

ilmaisu ”jäsenyys” kuvaa mielestäni kategorioiden avoimuutta paremmin. 

 

3.2.1 Jäsenyyskategorisoinnin periaatteet 

 

Kategorioilla ei tässä yhteydessä tarkoiteta jäykkiä ylhäältä asetettuja luokkia vaan 

jokapäiväisessä vuorovaikutuksessa rakentuvia, vuorovaikutustilanteeseen 

osallistuvien yksilöiden neuvottelemia ja ylläpitämiä luokitteluja (Silverman 1998, 74-
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76). Esimerkiksi luokittelu ”naistutkija” voi saada hyvin erilaisia piirteitä riippuen siitä 

millaisessa vuorovaikutustilanteessa ja –paikassa se nostetaan esiin. Teknillisen 

yliopiston kahvilan keskustelussa naistutkijalla voidaan ymmärtää sukupuoleltaan 

naiseksi luettavaa tutkijahenkilöä, kun taas feministisen tutkimuksen seminaarissa 

sillä todennäköisesti ymmärretään varsin yksiselitteisesti tarkoitettavan henkilöä, joka 

tekee tutkimusta naistutkimuksen alalla. Sanat ja siten myös kategoriat ovat 

jatkuvasti alttiina muutoksille, koska ihmiset oppivat, ylläpitävät ja rakentavat niiden 

merkityksen käyttäessään niitä (Järviluoma ym. 2003, 71). 

 

Kategoriat eivät siis sijaitse ihmisten päässä minään kognitiivisina suljettuina 

prototyyppeinä vaan kategorisointi on kulttuurisesti metodista eli menettelytavallista 

sosiaalista toimintaa, ja siten jatkuvasti neuvoteltavissa (Watson 1994, 53). Helmi 

Järviluoma ja Irene Roivainen näkevät kategoriat ”maallikkotiedon luontevina 

konstruktioina” eli rutiininomaisina paikallisina ja jaettavina arkijärkeen perustuvina 

tietämyksen merkitysrakenteina (Järviluoma & Roivainen 1997, 19). Kategorisointi on 

kollektiivinen ilmiö ja kulttuurinen resurssi, jonka avulla ihmiset suunnistavat kuin 

kartan kanssa vuorovaikutustilanteissa (Järviluoma ym. 2003, 70). 

 

Jäsenyyskategorisoinnin analyysissä tutkitaan miten hienovaraisilla ja 

monimutkaisilla keinoilla kulttuuri toimii arkipäivän vuorovaikutuksessa (Silverman 

1998, 74-97). Jäsenyyskategorisoinnin analyysissä huomio kohdistetaan paikallisesti 

käytettyihin ja järjestettyihin, maalaisjärkeen perustuviin tietoihin sosiaalisista 

rakenteista, joiden kautta jäsenet järjestävät jokapäiväistä elämäänsä. Pyrkimyksenä 

on problematisoida rakenteiden käyttöä ja tuoda esille muodollinen kuvaus niille 

käytännöille, joita jäsenet käyttävät hyväkseen yksittäisissä puhe- ja 

toimintatilanteissa. (Hester & Eglin 1997a, 3.)  

 

William Housley ja Richard Fitzgerald (2002) näkevät, että vuorovaikutuksen 

kategorisointityötä tutkittaessa liikutaan vuorovaikutustutkimuksellisesti makro- ja 

mikrotason välillä. Laajempi makrotaso on luonteeltaan sosiologista yhteiskunnan 

rakenteiden tutkimista ja suppeampi mikrotaso taas käsittää kapeafokuksisemman 

diskurssianalyyttisen tutkimuksen. (Housley & Fitzgerald 2002, 59-60.) Ihmisten 

toiminnassa käytännön teoriointia ja ymmärrystä sosiaalisesta rakenteesta järjestää 

pitkälti se, miten käytännön päättelytoiminnassa menetellään, miten tuotetaan 
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yksimielisyyttä ja miten saavutetaan johdonmukaisuus, jolla liikutaan spesifistä 

yleiseen ja yksilöstä yhteisöön (Jayyusi 1984, 8). Jäsenyyskategorisoinnin 

analyysissä pyrkimyksenä on selvittää kuinka sosiaalista rakennetta ja prosesseja on 

mahdollista paikallistaa, havainnoida ja kuvailla tilanteellisten toimintojen sisällä 

(Housley & Fitzgerald 2002, 59).  

 

Vuorovaikutustilanteessa tilanteeseen osallistujat suuntaavat toimintonsa niin, että 

niiden avulla suoritetaan yhteistä vuorovaikutustehtävää. Samalla osallistujat 

sitoutuvat ns. tunnistamistyöhön (recognition work), jonka avulla toteutetaan 

paikallista sosiaalista järjestystä. Housleyn ja Fitzgeraldin mukaan Sacks oli sitä 

mieltä, että vuorovaikutusta tulee tarkastella vastavuoroisesti rakennettuna, 

menetelmällisenä ilmaisemisena, joka on sosiaalisesti tunnistettavaa ja havaitaan 

osana prosessia, jolla vuorovaikutustehtävät saadaan suoritettua sosiaalisella 

tavalla. (Housley & Fitzgerald 2002, 60-61.) Pystyäksemme yleensäkään 

ymmärtämään yhteiskuntaa meidän täytyy kyetä tulkitsemaan kulttuurisia koodeja ja 

erilaisia sosiaalisia kielipelejä (Järviluoma & Roivainen 2003, 70). 

 

Etnometodologisesta näkökulmasta tarkasteltuna jäsenyyskategorisoinnin 

analyysimetodiin kuuluvat käsitteet, kuten esimerkiksi jäsenyyskategoria ja 

kategoriaominaisuudet ovat esimerkkejä indeksikaalisisista ilmaisuista eli niiden 

merkitys on aina tilanteellinen ja kontekstuaalinen (Hester & Eglin 1997a, 11). 

Kategoriat ja konteksti voidaan irrottaa vain keinotekoisesti tutkimuksellisia 

tarkoitusperiä varten ja analyysin suorittamisen vuoksi. Tavanomaisessa 

vuorovaikutuksessa ne ovat erottamattomasti kietoutuneet toisiinsa.  

 

Tutkijan tehtävänä on suorittaa keinotekoinen kategorian ja kontekstin irrottaminen ja 

niiden keinotekoinen problematisointi, jonka jälkeen jäsenyyskategorisoinnin 

analyysin MCD -aparaattia käytettyään tutkija ikään kuin kokoaa ne uudelleen yhteen 

ja luo syvempää ymmärrystä sosiaalisista prosesseista (Hester & Eglin 1997b, 26-

27). Lepperille tämä tarkoittaa intuitiivisen ajattelun hylkäämistä ja tutkijana itsensä 

avaamista tekstin pienten nyanssien analyyttiseen analysointiin. Jäsenyys-

kategorisoinnin analyysin päämääränä on kyetä löytämään ne  toimintatavat ja          

-säännöt, joiden perusteella puhuttu ja kirjoitettu kieli tulee tilanteessa ymmärretyksi 

kuin automaattisesti. (Lepper 2000, 13.)  
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Schegloffin (2007, 476) mukaan jäsenyyskategorisoinnin analyysissä pitää pystyä 

osoittamaan, että analyysissä esitetyt väitteet perustuvat vuorovaikutustilanteeseen 

osallistuvien henkilöiden toimintaan ja käyttäytymiseen, eivätkä tutkijan omiin 

uskomuksiin ja näkemyksiin. Toisaalta on mahdotonta ajatella, että tutkija voisi 

paneutua aineistoon ilman omia arkijärjellisiä, kulttuurin ymmärrykseen kohdistuvia 

tietojaan. Esimerkiksi Minna Nikunen on todennut, että huomion kiinnittäminen 

kategorioihin tuo lähes väistämättä analyysiin mukaan aineiston ulkopuolista ainesta, 

kun tutkija käyttää arkielämän tietovarantoaan (Nikunen 2005, 63). 

 

Sacks oli siis MCD -apparaattiaan luodessaan kiinnostunut kielen käytöstä 

sosiaalisena prosessina (Lepper 2000, 2). Sacks esitti aineistoilleen seuraavanlaisia 

kysymyksiä: Millainen sosiaalinen objekti lause tai sanoma on? Millaista 

vuorovaikutustyötä sen avulla tehdään siinä sosiaalisessa tilanteessa missä se on 

lausuttu? Kuinka lause/sanoma saavuttaa sen päämäärän, mihin sillä on pyritty?  

 

Sacks osoitti, kuinka on mahdollista ymmärtää nk. muodollisia henkilösuhteita 

(ceremonial relationships) suhteessa siihen, miten arkipäivän sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa puhetta rakennetaan (Lepper 2000, 4).  MCD voidaan ymmärtää 

suhteessa käytäntöihin ja tapoihin, joilla viittaamme henkilöihin vuorovaikutuksessa. 

Laajemmin ajateltuna on kyse kuvausten tuottamisesta (doing description) ja 

sananvalinnasta. Sananvalinnassa on kyse siitä millaisia sanoja puhujat käyttävät 

kuvauksissaan ja miten tietyn sanan valinta pyrkii ohjaamaan kuulijaa kuulemaan 

sanottavan tietylla tavalla. (Schegloff 2007, 463.) 

 

Goffmanilaisittain muodollinen järjestys edeltää ja tekee sosiaalisen 

vuorovaikutuksen mahdolliseksi, mutta Sacksilla vuorovaikutuksen paikallinen 

järjestäytyminen eli puheaktien peräkkäisyys ja jäsenyyskategorioiden käyttö 

mahdollistavat muodolliset henkilösuhteet ja sitä myöten sosiaalisen järjestyksen. 

Sacksilla sosiaalisen järjestyksen peruskivenä ovat nk. päätelmäpitoiset (inference 

rich) tunnistettavat teot ja kuvaukset. (Lepper 2000, 4.) 
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3.2.2 Jäsenyyskategorisoinnin säännöt 

 

Sacks rakensi systemaattista analyysia sille, miten henkilöihin kohdistetut luokitukset 

ja henkilöiden toiminta vuorovaikutusympäristössään tuottaa näitä päätelmäpitoisia 

tunnistettavia toimintoja ja kuvauksia (Lepper 2000, 4). Sacks kutsui luokituksia 

jäsenyyskategorioiksi ja toimintoja kategoriasidonnaisiksi toiminnoiksi. Tietyt 

jäsenyyskategoriat muodostavat yhdessä yhteenkuuluvia jäsenyyskategoria-

ryhmityksiä. Näitä jäsenyyskategoriaryhmityksiä ja sääntöjä (rules of application) 

joiden perusteella ryhmitykseen kuuluvat kategoriat voidaan ymmärtää 

yhteenkuuluvina Sacks nimitti ”Membership Categorization Device:ksi” eli MCD:ksi. 

(Hester & Eglin 1997a, 4.) 

 

Jäsenyyskategoriat eivät ole vain nimilappuja vaan niiden käytöllä on merkittäviä 

seurauksia vuorovaikutuksessa. Kategorioihin liittyy ”tuottoisaa päätelmällisyyttä”. 

Niiden avulla ihmiset varastoivat ja arkistoivat arkijärjellistä tietämystään. Se mikä 

atribuutti arkijärjellisesti tiedetään kuuluvaksi tiettyyn kategoriaan nähdään 

atribuutiksi yksilölle, joka tietyssä tilanteessa asetetaan tuon kategorian haltijaksi 

(category incumbency). Vaikka kategoriat ovat neuvoteltavissa niin niihin liittyy silti 

jonkin verran olemuksellista muuttumattomuutta. Tietyn kategorian haltija, joka toimii 

vastoin kategorian asettamia olettamuksia nähdään ”teeskentelijänä”, eikä kategorian 

arkitietämyksellistä olemusta muuteta vain yhden kategorianhaltijan käyttäytymisen 

vuoksi.  (Schegloff  2007, 469-470.) 

 

Jäsenyyskategoriat järjestäytyvät vielä erilaisiksi jäsenyyskategoriaryhmityksiksi eli 

kokoelmiksi kategorioita, jotka ikään kuin kuuluvat yhteen. Esimerkiksi ryhmitys 

yliopiston työntekijät pitää sisällään erilaisia jäsenyyskategorioita, kuten esimerkiksi 

professori, opettaja ja toimistosihteeri. Tietty jäsenyyskategoria voi kuitenkin kuulua 

hyvin moniin erilaisiin ryhmityksiin. Esimerkiksi opettajia voi olla hyvin erilaisissa 

ympäristöissä, kuten soittotunnilla, luokassa tai autokoulussa, jolloin kategoriaan 

liitettävät toiminnot ja odotukset voivat olla erilaisia. Tilanteisuus tulee 

kategorisoinnissa ilmi siinä, että tulkinta/valinta tehdään tiettynä hetkenä, tietyssä 

yhteydessä ja sillä on tähän yhteyteen liittyvä tarkoitus.  
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Esitysyhteyksistä riippuen kategorian valinnalla voidaan pyrkiä eri tavoitteisiin 

(Nikunen 2005, 59). Voidaan esimerkiksi ajatella, että vanhoillisuskonnollisessa 

tilaisuudessa puhuttaessa jäsenyyskategoriaryhmityksestä perhe, eivät tilanteeseen 

osallistuvat henkilöt voi kuvitellakaan sisällyttävänsä omassa arkijärjellisessä 

kategorisoinnissaan perinteisten kategorioiden kuten äiti, isä ja lapset lisäksi 

esimerkiksi kategorioita äidin vaimo tai sukusoluluovuttajavanhempi, jotka taas 

saattavat olla sateenkaariperhekokoontumisessa täysin luontevia jäsenyyskategoria-

ryhmitykseen perhe kuuluvia kategorioita. 

 

Ei ole siis olemassa yhtä oikeaa tapaa kategorisoida. Jokaiseen tilanteeseen, jossa 

joku kategorisoi toisia liittyy valinta siitä mitä jäsenyyskategoriaryhmitystä ja sen 

kategoriaa käyttää. Jos useampi henkilö osallistuu kategorisointitilanteeseen niin 

yhteisesti hyväksyttävän kategorian löytäminen voi usein olla problemaattista ja vaatii 

jonkinlaista neuvottelua. (Schegloff 2007, 474.) Neuvottelu on vuorovaikutustilanteen 

sisällä intuitiivista ja perustuu vuorovaikutuksen luonnolliseen etenemiseen, eikä ole 

sinänsä varsinaista väittelynomaista tai kaupankäyntimäistä neuvottelua, jota 

osaanottajat tietoisesti veisivät eteenpäin.  

 

Jäsenyyskategoriaryhmityksistä on erotettavissa erityistyyppinä tiimirakenteet 

(duplicative organization). Tiimirakenne on joukko jäsenyyskategorioita, joita 

käsitellään yksikkönä. Jos vuorovaikutustilanteesta jostain tiimirakenteisesta 

jäsenyyskategoriaryhmityksestä nostetaan esiin jokin kategoria niin viitattaessa 

tilanteessa toiseen yksilöön kategorialla, joka voidaan kuulla samaan 

jäsenyyskategoriaryhmitykseen kuuluvaksi niin näin useimmiten tapahtuu. 

Esimerkiksi nähtäessä mies ja nainen kahden lapsen kanssa ja kuultaessa yhden 

lapsista kutsuvan miestä isäksi oletetaan nähtävän tiimirakenne perhe, ja nainen 

nähdään äidiksi. Jos, jokin tiimirakenteen kategoria on nostettu esiin 

vuorovaikutuksessa niin se tuottaa siis oletuksen, että muitakin kategorioita on tai voi 

olla läsnä. (Lepper 2000, 20.)  

 

Joidenkin tiimirakenteiden jäsenpaikkojen suhteen vallitsee tieto siitä, että paikkaan 

voidaan sijoittaa vain yksi henkilö. (Järviluoma & Roivainen 1997, 18). Edellisessä 

esimerkissä siis perheessä voi perinteisesti olla vain yksi isä ja yksi äiti. Minun 

aineistossani tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että  yliopistomaailmaan liittyvän 
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arkitietämyksemme kautta tiedämme, että naistutkimuslaitoksella ei voi olla 

kerrallaan kuin yksi laitosjohtaja. 

 

Cuff on esittänyt (ks. Lepper 2000, 32) määräytymisehdot jotka mahdollistavat  

perusjäsenyyskategoriaryhmitysten  eri versioiden välisten erojen tunnistamisen. On 

olemassa erilaisia jäsenyyskategorioita ja -kategoriaryhmityksiä, jotka periaatteessa 

viittaavat samaan luokkaan tai luokitukseen, kuten esimerkiksi kategoria isä tai 

ryhmitys perhe, mutta, jotka kuitenkin eroavat määrittelyltään toisistaan siis 

esimerkiksi hyvä isä tai huono isä, tai onnellinen tai riitaisa perhe. Cuff on siis tuonut 

mukaan kategorisoinnin analyysiin ajatuksen oikeasta ja väärästä tai hyvästä ja 

huonosta kategoriaedustajuudesta. Esimerkiksi vanhempi-teini-ikäinen vakioparista 

voidaan generoida ainakin versiot huolestunut vanhempi – hankala teini-ikäinen, 

ylisuojeleva vanhempi – normaali teini-ikäinen, vaativa vanhempi – paineenalainen 

teini-ikäinen jne. Vuorovaikutuksessa täytyy siis etsiä reitti ”oikean” kuvauksen 

tuottamiseksi monista mahdollisista vaihtoehdoista.  

 

Erityinen jäsenyyskategoriaryhmitystyyppi on vakiopari (standardized relational pair, 

SPR), jäsenyyskategoriaparit, jotka tuntuvat luonnostaan kuuluvan yhteen. 

Puhuessamme esimerkiksi naisesta, vaimosta tai äidistä, emme voi olla samalla 

ajattelematta miestä tai isää. (Hester & Eglin 1997a, 4.) Sacksin mukaan tällaisten 

luonnostaan yhteenkuuluvien käsiteparien käyttö on hyvin yleistä kaikissa 

kulttuurisesti kuvattavissa tilanteissa (Lepper 2000, 17-18). Näiden yhteenkuuluvien 

jäsenyyskategorioiden välille muodostuu velvollisuuksien ja oikeuksien kenttä.  

 

Käytettäessä vakioparin mukaista jäsenyyskategoriaa tuotetaan siis keskusteluun 

samalla tietoisuus kategorianhaltijalle kuuluvista velvollisuuksista eli siitä miten 

haltijan kuuluisi yhteisen jaetun tiedon mukaisesti toimia edustaakseen kyseistä 

jäsenyyskategoriaa. Vahva esimerkki tällaisista vakiopareista on ”äiti-lapsi”-pari. 

Vakiopareja sitovat yleensä toisiinsa varsin moninaiset oikeudet ja velvollisuudet. 

Äidin tapauksessa velvollisuuksiin kuuluu kulttuurissamme esimerkiksi tarjota 

riittävää hoivaa ja lapsen velvollisuuksiin taas voidaan lukea tottelevaisuus äidille. 

(Järviluoma ja Roivainen 1997, 17.) Oikeuksien ja velvollisuuksien liittyminen 

jäsenyyskategorisointiin muodostaa Lena Jayyusin mukaan moraalisen järjestyksen 

(moral order) (Jayyusi 1984). 
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Jäsenyyskategorioihin liittyy kategoriasidonnaisia toimintoja (category-bound 

activities) (Sacks 1972b; Schegloff 2007, 470). Kategorian haltijoiden oletetaan 

käyttäytyvän ja toimivan tietyillä tavoilla. Tietyn toiminnon näkeminen siis tuottaa 

kategoriamäärityksen tekijälleen (Schegloff  2007, 470). Kategoriasidonnaiset 

toiminnot ovat niitä, joita jotkin kategorian haltijat oletettavasti ja asianmukaisesti 

osoittavat ja suorittavat (Hester & Eglin 1997a, 5).  

 

Kategoria, joka valitaan kuvaamaan kategoriasidonnaista toimintoa suorittavaa 

henkilöä ja kategoriat, jotka valitaan jäsentämään suoritettavaa toimintoa valitaan 

yhtäaikaisesti (co-selection) (Järviluoma ja Roivainen 1997, 17). Suomalaisessa 

kulttuurissa esimerkiksi lausepari ”Työntekijä käytti työaikansa juomiseen. Johtaja 

irtisanoi hänet.” tulkitaan mitä todennäköisimmin niin, että työntekijä on nauttinut 

alkoholia silloin, kun hänen olisi pitänyt suorittaa työtehtäviään ja siksi hänen 

esimiehensä antoi hänelle potkut. Eli lauseen kontekstissa juominen nähdään 

kategorian juoppo kategoriasidonnaisena toimintona, vaikka työntekijähän on 

todellisuudessa saattanut juoda kahviakin ja irtisanominen voi liittyä yrityksen 

taloudellisiin vaikeuksiin. Myöhemmät jäsenyyskategorisoinnin analyysia suorittaneet 

tutkijat omat laajentaneet kategoriasidonnaisuuden käsitettä esim piirteisiin, 

oikeuksiin, velvollisuuksiin, tietoihin/taitoihin, ominaisuuksiin ja kykyihin. (Jayyusi 

1984.)  

 

Miten jäsenyyskategoriaan tai kategoriaryhmitykseen sisällyttäminen tai siitä 

poissulkeminen voi sitten tapahtua? Sacksin mukaan on pääasiassa kaksi sääntöä, 

joita noudattamalla edellä mainittu tapahtuu: taloudellisuussääntö5 (economy rule) ja 

johdonmukaisuussääntö (concistency rule). (ks. esim. Lepper 2003 ja Schegloff 

2006) Taloudellisuus- ja johdonmukaisuussääntöjen käyttöä  ohjaa tarkoituksen-

mukaisuushakuisuus (Järviluoma ja Roivainen 1997, 18). 

 

Taloudellisuussäännön mukaan yhden kategorian käyttö on useimmiten riittävä 

tarjoamaan viitekehyksen tilanteessa olevalle henkilölle, vaikka hänet olisi 

mahdollista sijoittaa useisiinkin vaihtoehtoisiin jäsenyyskategorioihin (Lepper 2000, 

                                            
5 toinen nimitys taloudellisuussäännölle on tehokkuussääntö 
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18-20). Johdonmukaisuussäännön mukaan taas vuorovaikutustilanteessa olevat 

yksilöt pyritään kategorisoimaan yhden jäsenyyskategoriaryhmityksen sisältä. Tämä 

tarkoittaa, että asetettaessa yksi henkilö johonkin jäsenyyskategoriaan tulevat muut 

ikään kuin vaistomaisesti kategorisoiduksi samaan jäsenyyskategroriaryhmitykseen 

kuuluvalla jäsenyyskategorialla. (Schegloff 2006, 471; Hester & Eglin 1997a, 4-5.) 

 

Seurauslauseena edellä mainituista säännöistä Sacks esitti niin kutsutut kuulijan ja 

katsojan maksiimit. Kuulijan maksiimit ohjaavat vuorovaikutustilanteessa olevaa 

kuulijaa valitsemaan vaihtoehtoisista jäsenyyskategorioista sen kategorian minkä 

puhuja/kertoja on halunnut sanavalinnoillaan ja formuloinneillaan tuottaa. 

Jäsenyyskategoria ja kategoriatermit on siis tässä tapauksessa jo formuloitu jonkun 

taholta. Katsojan maksiimi taas ohjaa havainnoijaa asettamaan havaitsemansa 

toiminnon tekijän sellaiseen jäsenyyskategoriaan, jonka kategoriasidonnaisiin 

toimintoihin toiminto voidaan nähdä kuuluvaksi. (Schegloff 2007, 471-472.) 

 

Heritage on esittänyt, että sosiaalisissa käytännöissään toimiessaan ihmisellä on 

itsellään sosiaalisesti ja moraalisesti hyväksyttävät perusteet, tai vähintäänkin 

vaadittaessa kyky ja pyrkimys, sellaisten tuottamiseen kulloisellekin toiminnalleen 

(Heritage 1984, 84). Kategorisointiin liittyy myös vahvasti erilaisten funktioiden 

toteutuminen. Se mikä kategoria valitaan kuvaamaan asioita tai tapahtumia riippuu 

usein siitä, mitä halutaan esimerkiksi oikeuttaa tai kritisoida (Billig 1987, 135). 

Ajattelu itsessään on aina retorista ja argumentatiivista. Aika ja paikka, jossa ihmiset 

elävät vaikuttavat heidän ajatteluunsa, joten arvot, maksiimit ja mielipiteet ovat siten 

kulttuurisia tuotoksia (Billig 1991, 30).  

 

3.2.3 Teksti jäsenyyskategorisoinnin analyysin aineistona 

 

Sacksin jalanjäljissä on tehty analyyttistä työtä erityisesti keskusteluanalyysin 

puolella. Jäsenyyskategorisoinnin analyysiä on sovellettu erityisesti erilaisten 

keskustelutilanteiden tutkimuksessa. Myös tekstit soveltuvat jäsenyyskategorioinnin 

analyysillä analysoitavaksi aineistoksi, sillä kirjoittajat laativat tekstejään ja lukijat 

lukevat niitä käyttäen hyväksi samanlaisia kategoriaresursseja kuin puhujat ja kuulijat 

kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa. Esimerkiksi Minna Nikunen (2005) on käyttänyt 
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jäsenyyskategorisoinnin analyysia tutkimusmetodinaan. Nikunen on tutkinut 

väitöskirjatyössään murha-itsemurha rikoksista kertovista uutisista niitä keinoja millä 

syitä, motiiveja, toimijuuksia ja subjekteja rakennetaan ja millaisia velvollisuuksia, 

oikeuksia ja kompetensseja näille toimijoille asetettiin. Hän nosti tutkimuksessaan 

myös esiin miten ihmissuhteiden sääntöjä neuvotellaan sanomalehtiteksteissä. 

(Nikunen 2005, 15.)  

 
Tutkimuksellisesti tekstit eroavat keskustelu- tai jäsenyyskategorisoinnin analyysin 

kohteena olevasta puheesta, koska ne voidaan yleensä aina lukea uudelleen ja 

lukutilanne voi olla aina erilainen. Lisäksi tekstin voi lukea moni eri vastaanottaja eri 

aikoina. Samoin kuin puhujat ja kuulijat keskustelussa käyttävät hyväkseen 

kategoriavälineistöä tuottaessaan vuorovaikutustilanteessa yhteisymmärrystä 

puhuttavana olevasta asiasta käyttävät kirjoittajat ja lukijat kategoriavälineistöä 

kirjoittaessaan ja lukiessaan tekstiä. Kirjoitettu jaettu yhteisymmärrys tuotetaan 

rutiininomaisesti havainnoitavissa olevien menettelytapojen kautta, joiden 

formuloiminen ja todentaminen tieteellisesti on mahdollista. (Lepper 2000, 76-77.) 

Jokaisella tekstilajilla on erilainen suhde materiaaliseen ja sosiaaliseen 

todellisuuteen, konkreettisiin tapahtumiin ja ihmisten kokemuksiin (Nikunen 2005, 72-

73). 

 

Tekstejä laadittaessa nousee usein esiin vastaanottosuunnittelu (recipient design), 

mikä tarkoittaa sitä, että lausumat suunnitellaan vastaanottajaa ajatellen. Tekstin 

kirjoittaja orientoituu vastaanottajien oletettuun paikalliseen tietoon ja uskomuksiin. 

(Nikunen 2005, 78.) Kirjoittaja käyttää hyväkseen arkijärjellistä tietämystään 

jäsenyyskategorioista ja –ryhmityksistä, sekä niihin liittyvistä toiminnoista ja piirteistä 

ja pyrkii sellaisiin ilmaisuihin, joilla olettaa parhaiten tuottavansa yhteisymmärrystä 

lukijan kanssa. Naistutkimuksen opinto-oppaiden tekstien laatija pyrkii myös vastaan-

ottosuunnittelua hyväksi käyttäen kuvaamaan laitoksensa toimintaa ja 

tutkimusalaansa liittyviä piirteitä sellaisten ilmausten ja käsitteiden kautta, joiden 

avulla hän uskoo oppaan lukijan mahdollisimman hyvin tavoittamaan sanomansa 

sisällön.   

 



 29

4 ANALYYSI 

 

Luvussa 2 esittelin naistutkimuksen historiaa Suomessa ja naistutkimuksen suhdetta 

feminismiin sitoakseni aineistoni osaksi laajempaan kontekstia ja antaakseni sille 

jonkinlaisen yhteiskunnallisen taustan. Tämän luvun ensimmäisessä osassa 

tarkastelen ensin lyhyesti miten luvussa 2 esitetyt asiat näkyvät tamperelaisen 

naistutkimuksen opinto-oppaiden tervetuliaisteksteissä. Tarkastelun perusteella pyrin 

piirtämään kuvaa kontekstista ja tilanteesta, jolle perustan luvun toisen osan 

jäsenyyskategorisoinnin analyysin avulla tekemäni kategoriajaottelut. 

 

Yleisemmässä, luvun ensimmäisessä osassa kuvaan Tampereen 

naistutkimuslaitoksen institutionaalistumista lyhyesti sellaisena, kuin se nousee esiin 

oppaiden teksteissä. Ensimmäisen osan tarkastelussa pyrin myös vastaamaan 

kysymykseen, määrittelevätkö tamperelaisen naistutkimuksen opinto-oppaat 

naistutkimusta ja, jos määrittelevät, niin miten? Toisaalta pyrin myös tarkastelemaan, 

millainen sija tai kytkös tervetuliaisteksteissä luodaan feminismiin. Luvun toisessa 

osassa taas esittelen jäsenyyskategorisoinnin analyysin kautta löytämäni vastaukset 

esittämääni varsinaiseen tutkimuskysymykseen eli minkälainen MCD-apparaatti  

tamperelaisesta naistutkijasta teksteissä muodostuu. 

 

4.1 Yleisiä huomioita aineistosta 

 

Tampereen naistutkimuksen epävirallisten opinto-oppaiden tekstit ovat useiden eri 

henkilöiden laatimia6. Tässä yhteydessä en lue kuitenkaan tekstejä kenenkään 

henkilökohtaisina kannanottoina tai näkemyksinä vaan oletan, että tekstien kirjoittaja 

on halunnut kuvata tekstissä naistutkimusyksikössä/-laitoksella toimivien henkilöiden 

kollektiivista käsitystä siitä, mitä naistutkimus Tampereella on ja pyrkii välittämään 

tuon ymmärryksen tervehdystekstien lukijoille. Useissa tervehdysteksteissä tekstin 

allekirjoittaja onkin allekirjoittanut tekstin ”...(muiden) puolesta”. Tämä havainto 

kollektiivin rakentamisesta myös tuki käsitystäni jäsenyyskategorisoinnin analyysin 
                                            
6 92/93-93/94 ei allekirjoittajaa, 94/95 Jaana Vuori, 95/96 Kirsti Lempiäinen ja Jaana Vuori, 96/97 Kirsti 
Lempiäinen, 97/98-01/02 Tuula Gordon, 02/03-04/05 Päivi Korvajärvi, 05/06 Kirsti Lempiäinen, Merja 
Vehviläinen ja Jaana Vuori, 06/07 Päivi Korvajärvi. 



 30

sopimisesta aineiston tarkastelun välineeksi. Tekstien sisällöstä on oletettavasti 

keskusteltu laitoksen sisällä ja tekstien tuottama kuva laitoksesta on yhteisesti 

hyväksytty. 

 

Tekstit pysyvät oppaiden kattamalla aikajaksolla kohtuullisen muuttumattomina 

perusrakenteeltaan. Ne sisältävät pääasiassa lyhyesti, muutaman lauseen verran 

katsausta edelliseen tai edellisiin vuosiin, selvityksen mitä naistutkimus on 

Tampereella tai millaista tutkimusta laitoksella tehdään, ja tietoa mahdollisista 

opiskelumuodoista. Myös ulkopuolisiin yhteistyötahoihin viitataan useimmissa 

teksteissä.   

 

Tervehdystekstien rakenne ei muutu, mutta muutosta näkyy tekstien jonkinlaisena 

virallistumisena tervehdystekstien kattamalla ajanjaksolla. Aluksi ne sisältävät 

huomattavankin epämuodollisesti lukijaa puhuttelevia osia, mutta myöhemmin 

tekstien sävy muuttuu muodollisemmaksi. Ensimmäisten vuosien oppaissa teksti 

kohdistetaan selkeämmin lukijalle ja lukijaa sinutellaan usein. Toisinaan 

lähestyminen on varsin henkilökohtaisella tasolla: 

 

”Muistathan, että.... tarvitaan sinun mielipiteitäsi ja tukeasi” (95/96) 
  
”Tervetuloa tutustumaan...,keskustelemaan... ja opiskelemaan...” (98/99) 
 

Myöhemmin, erityisesti lukuvuoden 2003-2004 jälkeen, oppaiden teksteissä 

käytetään useimmiten passiivisia ilmauksia ja puhuttelun sävy muuttuu välittömästä 

ja henkilökohtaisesta jäykemmäksi ja virallisemmaksi. Suoria viittauksia lukijaan ei 

juuri ole ja tekstien muoto muuttuu lukijan puhuttelusta yleistasoisemmaksi 

kuvailuksi. Lukijaa puhutellaan suoraan enää yhdessä virkkeessä: 

 

”Kaikissa naistutkimuksen opintoihin liittyvissä asioissa voit kääntyä 

laitoksen henkilökunnan puoleen.” (03/04-06/07) 

 

Ensimmäisten vuosien aikana lukijoita pyydetään ja usein myös kehotetaan 

osallistumaan ja keskustelemaan, kuten edellä esitetyt esimerkitkin antoivat 

ymmärtää. Viimeisimpien vuosien aikana tämä vuorovaikutustoive kuitenkin ikään 

kuin sammuu. Tämä selittyy ehkä institutionaalistumisella. Ei ole ehkä tarvetta enää 
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”saada lisää kannattajia”, kun virallinen asema on saavutettu. Keskustelu voidaan 

siirtää opetuksen sisälle: 

 

”Laitoksella toimii tutkijaseminaari....Tarkoituksena on pitää yllä 

rakentavan kriittistä, mutta rentoa naistutkimusta edistävää 

keskustelukulttuuria.” (06/07) 

 

Toisaalta on ehkä ymmärrettävää, että henkilökohtainen sävy katoaa teksteistä, kun 

Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitoksen yhdestä osasta Naistutkimusyksiköstä, jossa 

10 opintoviikon opintokokonaisuudella on tieteellinen vastuuhenkilö (92/93) 

muotoutuu Naistutkimuksen laitos, jossa voi suorittaa opintoja väitöskirjaan asti 

(05/06), ja jolla toimii useita tutkimusryhmiä (06/07). Alkuaikojen opiskelija ovat 

todennäköisesti joutuneet tekemisiin koko yksikön kanssa, kun taas myöhempinä 

aikoina laitoksella voi toimia paljon henkilöitä, jotka jäävät pelkäksi nimiksi, jos 

niiksikään.  

 

Huomionarvoista on, että oppaiden tekstit ovat lähes säröttömiä, vaikka naistutkimus 

alana sisältää hyvin erilaisia lähestymistapoja ja suuntauksia. Ylijoki (1998, 88) on 

kuitenkin todennut, että ulospäin akateemiset heimot näyttäytyvät useimmiten 

yhtenäisinä vaikka todellisuudessa niiden sisälle mahtuu pienempiä ryhmiä, tietyn 

erityisalan edustajia, joilla saattaa olla keskenään hyvin suuriakin erimielisyyksiä.  

 

Opinto-oppaiden tervehdysteksteissä on siis nähty olennaiseksi kertoa sekä 

menneistä tapahtumista, että tapahtuneista uudistuksista. Tässä alaluvussa käyn 

ensin läpi nämä tapahtumat, koska niissä näkyy lyhyesti institutionaalistumisen polku 

ja ne myös kontekstoivat tekstien muuta sisältöä. Toiseksi tarkastelen sitä, miten 

naistutkimusta määritellään teksteissä ja kolmanneksi pohdin vielä tekstien suhdetta 

feminismiin. 

 

4.1.1 Aineistossa rakentuva konteksti 

 

Kaikkien tervehdystekstien avauksessa tai tekstissä myöhemmin on jonkinlainen 

maininta naistutkimuksen yksikön/laitoksen edellisen tai sitä aiempien vuosien 
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tapahtumista. Tarkasteltaessa koko aineistoa sen omalla aikajanalla, ja verrattaessa 

sitä myös luvun ”2.2 Naistutkimus Suomessa” sisältöön, huomio kiinnittyi siihen miten 

Tampereen naistutkimuksen yksikköä/laitosta on kuljetettu lähemmäs paikkaa 

hyväksyttävänä osana yliopistoa. Sen asemaa on selkeästi institutionaalistettu 

vähitellen ja institutionaalistumisen askelmat näkyvät näissä vuosittaisissa 

katsauksissa. Ylijoki on esittänyt, että akateemiseksi heimoksi pääseminen ei ole 

kivutonta. Uusien oppialojen on aina tiedeyhteisön sisällä käytävä lävitse nk. 

olemassaolon oikeuttamisvaihe ennen kuin ne voidaan hyväksyä täysivaltaiseksi 

heimoksi. (Ylijoki 1998, 79). Esitän laitoksen institutionaalistumisen polun lyhyesti 

tervehdystekstien perusteella niinkuin se sieltä nousee. Tämä luo osaltaan taustaa ja 

kontekstia myös tulevalle analyysille. 

 

Lukuvuoden 92/93-oppaassa mainitaan, että naistutkimusta on harjoitettu 

Tampereella lähes kymmenen vuoden ajan ja vuodesta 1988 lähtien 

opintokokonaisuuden on voinut opiskella 10 opintoviikon laajuisena. Opetuksesta 

vastaa Yhteiskuntatieteiden laitoksella toimiva Naistutkimusyksikkö, joka on 

perustettu 1990. Lukuvuoden 94/95 oppaassa kerrotaan, että naistutkimuksen 

opintokokonaisuus laajenee 15 opintoviikkoon. Lukuvuoden 95/96-oppaassa uutinen 

on, että opetusministeriö on päättänyt perustaa naistutkimuksen professuurin 

Tampereelle, ja että keväällä 1996 naistutkimuksen opintokokonaisuus laajenee 35 

opintoviikkoon. Vuonna 1996 tapahtuu myös itsenäistyminen, kun yksikkö saa oman 

johtosääntönsä ja johtokuntansa. Samana vuonna opiskelijoita kehotetaan myös 

harkitsemaan oman ainejärjestön perustamista. Lukuvuoden 97/98 oppaassa 

herätetään tietoisuus pääainestatuksesta käytävistä keskusteluista.  

 

Lukuvuoden 98/99 oppaassa naistutkimusyksikkö on muuttunut 

naistutkimuslaitokseksi ja uusia opintovaatimuksia on alettu laatia, ne toteutuvat 

lukuvuoden 99/00 oppaassa, kun naistutkimuksessa tarjoutuu mahdollisuus opiskella 

syventävät opinnot. Kokonaisuudessaan tarjolla on mahdollisuus suorittaa 55 

opintoviikkoa. Vuonna 2000 juhlittiin naistutkimusyksikön/laitoksen 10-vuotista 

historiaa. Samana vuonna Tampereelle perustettiin yliopiston puolesta myös pysyvä 

naistutkimuksen professuuri.  
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Vuonna 2001 neljän7 eri laitoksen opiskelijoille tarjoutuu 

yhdistelmätutkintomahdollisuus, jossa integroidaan opiskelijan pääaineeseen 

naistutkimuksen syventävät opinnot. Vuonna 2004 perus- ja aineopintoja uudistettiin 

opintorakenneuudistusta varten ja vuonna 2005 ensimmäiset naistutkimus 

pääaineenaan maisteritutkintoon tähtäävät opiskelijat aloittavat. Nyt on mahdollista 

suorittaa myös lisensiaatin- ja tohtorin tutkintoja naistutkimuksessa. 2005 uudistettiin 

myös syventävät opinnot ja laadittiin maisterinohjelma. Lukuvuoden 05/06 oppaassa 

kerrotaan, että naistutkimuksessa kaksi järjestettävää kurssia hyväksytään 

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yhteisiksi opinnoiksi8.  

 

Havainnollisuuden vuoksi kaaviossa 1. on esitetty tärkeimmät tervehdysteksteistä 

esiin nousseet institutionaalistumista eteenpäin vieneet tapahtumat aikajanalla 

vuodesta 1988 vuoteen 2007. Aikajanan yläpuolella on esitetty opintoja koskevat 

uudistukset ja alapuolella itse yksikön/laitoksen toimintaan liittyneet uudistukset. 

 

Kaavio 1. TaY:n naistutkimuslaitoksen institutionaalistumisen aikajana 

tervetuliaisteksteissä esiinnousseiden tapahtumien perusteella. 

1988 2007

2001: 
Yhdistelmä-
tutkinnon 
tekeminen 
mahdollistuu 

2005: 
Ensimmäiset 
pääaine- 
opiskelijat 
aloittavat. 
Mahdollisuus 
suorittaa 
myös 
lisensiaatin- 
ja tohtorin 
tutkinnot. 

1994: 
Opintokokonaisuus 
laajenee 15 ov:oon

1988: 10 ov. laajuinen 
opintokokonaisuus 
 

1996: Opinto-
kokonaisuus 
laajenee 35 
ov:oon 
 

1999: 
Opintokokonaisuus 
laajenee 55 ov:oon

1998: 
Naistutkimus-
yksikkö muuttuu 
naistutkimuksen 
laitokseksi 

2000: TaY 
perustaa pysyvän 
naistutkimuksen 
professuurin 

1996: Naistutkimusyksikkö 
itsenäistyy ja saa oman johtokunnan 

1990: 
Naistutkimus-
yksikkö 
perustetaan 

1996: Opetus- 
ministeriö 
päättää  
perustaa 
Tampereelle 
naistutkimuksen 
professuurin. 

                                            
7 Historiatieteen, sosiologian ja sosiaalipsykologian, taideaineiden ja tiedotusopin laitokset 
8 Empiirisen tutkimuksen perusteet ja naistutkimuksen tutkimusharjoitukset 
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4.1.2 Naistutkimuksen määrittelyt aineistossa 

 

Naistutkimusta on Tampereen naistutkimusyksikön/laitoksen oppaissa määritelty eri 

vuosina hyvin eri mittaisesti. Toisinaan oppiaineen olemusta on luodattu varsin 

laveilla sanankäänteillä ja toisinaan, varsinkin yksikön alkuvuosina, on määrittelyksi 

riittänyt hyvin lyhyt ja ytimekäs lausahdus opintoaineen monitieteisyydestä ja 

monimuotoisuudesta, sekä viittaus opintokokonaisuuden vaativuuteen. Esimerkiksi 

92/93 oppaassa määrittelyiksi luettavia osioita ovat: 

  

”Naistutkimus on... kehittynyt tutkimuksesta ja tutkijankoulutuksesta 

perusopetukseen .” 

 

”Tutkimus kohdistuu yhteiskunnan sukupuolittuneisiin rakenteisiin, 

käytäntöihin ja prosesseihin.”  

 

”Tutkimustoiminnan painopistealueilla ovat nainen ja valta, reproduktio, 

nainen ja kehitys.” (92/93) 

 

Oppaassa 97/98 naistutkimuksen määrittelyä on laajimmassa mitassa kahden 

kappaleen verran. Ensimmäisessä kappaleessa kerrotaan mitä naistutkimus on: 

 

”Pyrimme tulkitsemaan naistutkimusta laajasti. Se sisältää teoreettista, 

empiiristä ja käytännöllistä opetusta sekä tutkimusta. 

Naistutkimuksessa pohditaan sukupuolen ja naisen kategorioita – 

näihin liittyviä itsestäänselvyyksiä puretaan myös lesbo- ja 

miestutkimuksen kautta. Käsittelemme erojen problematiikkaa 

laajemminkin. Vaellamme eri oppiaineiden alueilla niitä yhdistäen ja 

pohtien yhteiskuntatieteellisen ja humanistisen opetuksen ja 

tutkimuksen raja-aitoja ylittäen. Opintojen tavoitteena on tarjota 

ajatuksellisia välineitä ymmärtää miten monin tavoin sukupuoli 

vaikuttaa ihmisten arkeen, kulttuuriin ja yhteiskunnan toimintaan.” 

(97/98) 
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Toisessa kappaleessa luetellaan aihepiirit, joihin opintokokonaisuus antaa 

opiskelijalle mahdollisuuden tutustua:  

 

• naisen asema suomalaisessa yhteiskunnassa nyt ja historiallisesti 

• naistutkimuksellisen tutkimuksen vaikutus ymmärrykseemme tieteestä ja 

teoriasta  

• naisten omat tulkinnat elämästään 

• naishistoria 

• naiset työelämässä ja sosiaalipolitiikassa 

• naiset kirjallisuuden ja taiteen tekijöinä  

• sukupuolen kytkeytyminen muihin eroihin 

• naiseksi kasvaminen 

• postkoloniaaliset kysymykset 

• suomalaisuuden kenttä   

• naistutkimuksen suhde feminismiin, naisliikkeeseen ja politiikkaan (97/98) 

 

Vuoden 98/99 oppaassa teemoihin nostetaan vielä edellisten lisäksi seksuaalisuus ja 

väkivalta. Varsinaista perustavanlaatuisia muutoksia ei määrittelyissä ole ajanjaksolla 

tapahtunut, vaan sinänsä pääteemat säilyvät varsin muuttumattomina.  Ne esitetään 

vain välillä suppeammassa ja välillä laajemmassa muodossa.  

 

Tärkeässä osassa naistutkimuksen määrittelyssä ovat vuosien kuluessa olleet 

laitoksella tehtävä tutkimus ja siellä työtään tekevien tutkijoiden tutkimusaiheet, mitkä 

näkyvät myös edellisessä luettelossa. Välillä on vaikea vetää rajaa, onko 

tarkoituksena kuvata mitä, naistutkimus on vai kertoa yleisesti siitä, mitä 

kiinnostuksen kohteita yksikön naistutkijoilla on. Toisaalta tamperelainen 

naistutkimushan määrittyy juuri siinä, mitä tamperelaiset naistutkijat tekevät. 

Myöhemmin määrittelyssä nousevat keskeiseen asemaan myös opintovaatimusten 

sisältö ja tarjotun opetuksen aihepiirit.  

 

Yllättävää aineiston tervehdystekstien naistutkimuksen määrittelyksi luettavissa 

osioissa on ehkä niiden ristiriidattomuus ja yhtenäisyys. Ottaen huomioon, että 

kyseessä on hyvin monitieteinen ala, mikä myönnetään myös oppaissa itsessään, 
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missään vaiheessa ei esitetä, että mitkään määrittelyistä olisivat konfliktissa 

keskenään vaan naistutkimuksen sisään näyttää mahtuvan ongelmattomasti mitä 

moninaisempia ääniä. Alan ristiriitaisuudesta on mainintaa vain ensimmäisissä 

kahdessa oppaassa ja niissäkin sivuhuomautuksenomaisesti. Missään vaiheessa ei 

oppaiden teksteissä esimerkiksi nouse esiin keskustelu siitä, onko naistutkimus 

oppiaineen nimenä kuvaavin. Monissa englanninkielisissä maissa on oppialasta 

siirrytty käyttämään ”women’s studies” sijasta ”gender studies” nimeä. Useammassa 

yhteydessä kuitenkin myönnetään, että naistutkimuksen alle mahtuu hyvin erilaisia 

suuntauksia: 

 

”Naistutkimus on Tampereella ymmärretty sateenvarjoksi, jonka alle 

mahtuu sukupuolten tasa-arvoa korostava tutkimus, feministinen 

tutkimus, miestutkimus ja queer-tutkimus.” (04/05)  

 

Määritelmissä korostuu kuitenkin vahvasti se seikka, että naistutkimuksessa on kyse 

pohtimisesta, analysoinnista ja ajattelusta. Tarkoituksena ei selkeästikään ole 

mihinkään yksittäiseen vastaukseen tai totuuteen päätyminen vaan asioiden 

tarkastelu mahdollisimman useasta näkökulmasta. 

4.1.3 Naistutkimuksen ja feminismin suhde aineistossa 

 

Näkyykö naistutkimuksen kytkeytyminen feminismiin aineistossa ja voiko aineiston 

tervehdystekstien naistutkija positioitua feministiksi? Feminismi mainitaan varsin 

harvoin eksplisiittisesti aineiston teksteissä. Vaikka feminismiä ei nosteta esiin 

selkeänä ideologiana, kuultaa sen vaikutus mielestäni tavoissa, joilla oppiaineen 

määritelmää tuodaan esiin esimerkiksi rinnastuksissa ”nainen ja valta” ja ”nainen ja 

kehitys” (92/93). Kautta linjan heijastuu varovaisuus tässä suhteessa. Kaiken 

kaikkiaan tuntuu, että tervetuliaisteksteissä varotaan ottamasta mitään selkeää 

positiota feminismiin. Tähän on kuitenkin kaksi poikkeusta: ensimmäisten ja 

viimeisten oppaiden tervehdystekstit. 

 

Mielenkiintoinen viittaus feminismiin on ensimmäisissä oppaissa (92-93 ja 93-94). 

Tervehdysteksteissä on viittaus tekstin alla olevaan kuvaan, joka esittää 

epämukavaan asentoon asetettua naishahmoista patsasta ja patsaan ympärille on 
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tiukasti kietoutuneena orjantappurapensas. Tekstin sanoma on ”vielä on patsaita 

kääntämättä nurin”. Tämä epäsuora viittaus on koko tekstiaineistoissa kaikkein 

radikaalein poliittiseksi miellettävä kannanotto, eikä se toistu enää myöhemmin. 

Todennäköisesti institutionaalistumisen pyrkimys on karsinut tällaiset 

kannanottomaiset ilmaisut oppaista.   

 

Hercus (2005) on kirjoittanut, että tietyssä sosiaalisten liikkeiden, instituutioiden ja 

ryhmien toimintakentässä tietämisen, tuntemisen, kuulumisen ja tekemisen tavat 

rakennetaan kollektiivisesti diskursseiksi ja käytännöiksi. Yksilöt voivat käyttää näitä 

kollektiivisesti rakennettuja diskursseja ja käytäntöjä kuvatessaan omaa 

subjektiviteettiaan ja toimintaansa (Hercus 2005, 10). Aineistoni tervehdystekstit 

voidaan nähdä osana tätä kollektiivisten diskurssien ja käytäntöjen rakentamista. 

 

Hercus haastatteli 45 erääseen feministiseen tiedostamisryhmään (workshop) 

osallistunutta naista heidän kokemuksistaan feministiksi ”ryhtymisestä” ja 

”olemisesta”. Näiden kertomusten perusteella Hercus hahmotteli feminismin 

fraktaalisen mallin. Feministiseen subjektiivisuuteen hän näkee liittyvän neljä 

elementtiä, jotka kietoutuvat toisiinsa: tietäminen (tietoisuus), tunteminen (emootiot), 

kuuluminen (identiteetti) ja tekeminen (toiminta) (Hercus 2005, 10). Feministiksi 

ryhtyminen eli osallisuus feminismiksi kutsuttuun sosiaaliseen liikehdintään saattoi 

lähteä liikkeelle minkä tahansa 4 elementin kautta (Hercus, 159). Nämä Hercuksen 

esittämät elementit ovat löydettävissä myös aineistoni tervehdysteksteistä.  

 

Tekeminen ja toiminta ovat hyvin vahvasti ja dominoivasti läsnä 

tervetuliaisteksteissä. Palaan tähän lähemmin myöhemmässä analyysissä. 

Tietämisen ja tietoisuuden merkitys näkyy esimerkiksi kerrottaessa naistutkimuksen 

yksikössä/-laitoksella tehtävästä tutkimuksesta ja tutkimusaiheista. Se on myös 

kuvattuna vahvasti kerrottaessa oppialan luonteesta: monitieteisyys, analysointi, 

tietämisen tavat, tulkitseminen, ymmärtäminen muiden muassa ovat erittäin usein 

toistuvia ilmauksia. Teksteissä pyritään selkeästi luomaan naistutkimuksen 

yksiköstä/-laitoksesta kuva dynaamisen keskustelun ja pohdinnan paikkana:  

  

 ”Toivomme rakentavamme stimuloivan ilmapiirin ajattelulle” (01/02) 
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Tunteminen on myös läsnä teksteissä. Se on ehkä implisiittisemmin ilmaistu kuin 

tahto tietämiseen, mutta välittyy mielestäni tavassa, jolla tekstit on laadittu, niissä on 

jonkinlaista hiljaista intohimoa, omistautumista ja ylpeyttä. Tunteminen ja tunteiden 

ilmaisu ovat myös mukana maininnoissa joka keväisestä ”Kukanpäivän 

sadonkorjuujuhlasta”, jossa juhlitaan mm. valmistuneita tutkintoja. Tunteminen 

kietoutuu yhteisöllisyyteen ja kuulumiseen. Vaikka usein on käytetty passiivisia 

ilmaisuja ja ”laitosta” tekijänä ja järjestäjänä, niin ”me”-muotoiset ilmaisut nousevat 

kuitenkin samassa yhteydessä esiin: 

 

”Laitokselle tutkimukselle on yhteistä... kysymysten 

tarkastelu....Tähtäämme vankkaan...analyysiin.... Tämä pyrkimys ohjaa 

myös opetustamme.” (06/07) 

   

Viimeisissä oppaissa, ehkä yllättäen, naistutkimus kytketään selvin sanakääntein 

vahvasti feministiseen ajatteluun: 

 

”Tähtäämme vankkaan yhteiskuntaa ja kulttuuria koskevaan 

empiiriseen analyysiin, jossa metodologinen pohdinta kytkeytyy 

feministisiin teorioihin ja käsitteisiin.” (05/06-06/07) 

 

Voi olla, että institutionaalisen aseman vahvistuttua ja vakiinnuttua on uskallettu ottaa 

opintojen sisältöön selkeämmin kantaaottava sävy. Jos ensimmäisissä oppaissa 

otettiin poliittiseen ja feministiseen sävyyn kantaa oppiaineen kehittämisen puolesta 

niin tässä uskalletaan jälleen myöntää alan juurien sijainti.  

 

Feminismi on tervehdysteksteissä selkeimmin esillä opintojaksojen ja järjestettyjen 

tilaisuuksien nimissä, joissa se esiintyy varsin usein. Ensimmäistä kertaa feminismi 

mainitaan suoraan vuoden 97/98 oppaassa, jossa kerrotaan naistutkimuksessa 

pohdittavan myös naistutkimuksen suhdetta feminismiin. Rinnastus on tässä 

kuitenkin vielä suhteellisen varovainen ja feminismin annetaan ikään kuin ymmärtää 

olevan jotain naistutkimuksesta irrallista, vaikka itse oppiala on pitkälti kehittynyt juuri 

naisasialiikkeen kautta.  
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4.2 Kategoriat kolmella tasolla 

 

Edellisen alaluvut osiot avasivat sitä kontekstia, missä tamperelaisen 

naistutkimuksen epävirallisten opinto-oppaiden tervehdystekstien jäsenyyskategoriat 

ja –ryhmitykset toimivat. Tässä alaluvussa lähden tarkemmin tarkastelemaan sitä 

millaisia jäsenyyskategorioita tervehdysteksteistä nousee esiin ja mitkä ovat niihin 

liitetyt kategoriasidonnaiset toiminnot ja piirteet. Tarkastelen myös millaisia 

velvollisuuksia ja oikeuksia jäsenyyskategorioihin tervehdysteksteissä liitetään. 

 

Teksteissä käytetään termiä naistutkimus, joka on siis tietyn oppialan nimitys kuten 

taustaa esittelevässä luvussa kuvailin. Tervehdysteksteissä asioita tapahtuu toisaalta 

tämän, teksteissä Tampereelle paikallistetun oppiaineen sisällä ja toisaalta 

kollektiivissa naistutkimusyksikkö tai naistutkimuksen laitos. Usein ilmaistut ovat 

passiivisia ja tiettyä jäsenyyskategoriaa ei siis tuoda eksplisiittisesti ilmi. Luennassani 

olen siis usein joutunut etsimään implisiittisiä tekijöitä näille passiivisesti ilmaistuille 

teoille/tapahtumille. Yksikkö tai laitos ovat instituutioita kuvaavia ilmauksia, mutta 

tässä työssäni olen lukenut ne edustamassa henkilökuntaa. Kaikkiin tapahtumiin tai 

tekijöihin ei pysty osoittamaan implisiittistäkään jäsenyyskategoriaa – vastassa on 

kasvoton byrokratia tai muut olosuhteet.  

 

Tervehdysteksteissä ilmenevät jäsenyyskategoriat näyttävät järjestäytyvän kolmelle 

kehälle. Ydin muodostuu itse yksiköstä/laitoksesta eli henkilökunnasta, jota tekstien 

kirjoittajat siis edustavat. Opiskelijat ovat ikään kuin rajapinnassa ytimen ja 

ulkopuolisten tahojen välissä. He ovat pyrkimässä ytimeen ja tervehdysteksteissä 

kuvataan mitä ominaisuuksia heiltä vaaditaan, jotta he voisivat osallistua ytimen 

toimintaan ja tulla osaksi ydintä.  

 

Ylijoki puhuu väitöskirjassaan yliopistomaailman eri tieteenaloista ja oppialoista 

heimokulttuureina ja opiskelijoista noviiseina, ja toteaa: ”Tieteen sosiaalinen 

uudistuminen ja akateemisten heimokulttuurien elinvoimaisuus ovat aina riippuvaisia 

noviiseista ja näiden sitoutumisesta heimonsa ja jonkin sen alaryhmän jäsenyyteen.” 

(Ylijoki 1998, 118) Ulkopuoliset toimivat, joko positiivisesti tai negatiivisesti vaikuttaen 
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ytimeen nähden. Ulkopuolisille jää alkuaikoina usein ytimen pyrkimyksiä vastustava 

rooli, mutta myöhemmin kuvaavaa on  yhteistyö. 

   

Kaaviossa 2. olen esittänyt jäsenyyskategoriaryhmitysten kolmikehäisen mallin. 

Jäsenyyskategoriat on siis eroteltavissa kolmeen ryhmitykseen: henkilökunta, 

opiskelijat ja ulkopuoliset. Kaaviossa on myös esitetty ja jaoteltu omille kehilleen eri 

jäsenyyskategoriarymityksiin kuuluvia jäsenyyskategorioita, jotka ovat eksplisiittisesti 

esiintyneet eri lukuvuosien tervehdysteksteissä. Jäsenyyskategorialuettelot ovat 

esimerkinomaisia eikä niitä ole tarkoitettu täysin kattaviksi. Osittain tietyt kategoriat 

voivat kuulua useampiinkin luetteloihin.  

 

Kaavio 2. Tervehdysteksteissä eksplisiittisesti esiin nousseet jäsenyyskategoriat 

kolmella kehällä. 

Ulkopuoliset 

Opiskelijat 

Henkilökunta 

° muun yliopiston 

opiskelija 

° sivuaineopiskelija 

° suomalainen 

/suomenkielinen 

opiskelija 

° jatko-opiskelija 

° ainejärjestön jäsen

° (maisteri)tutkinto-

opiskelija 

vaihto-/ulkomainen 

opiskelija 

° laitosneuvoston 

jäsen 

° gradupiirin jäsen 

° opinnäytetyöntekijä

° humanisti 

° yhteiskuntatieteilijä

° tutkija 

° jatko-opiskelija 

° (tunti)opettaja 

° professori 

° yliassistentti 

° amanuenssi  

° toimistosihteeri 

° tutkielman 

ohjaaja 

° laitoksen vara- ja 

johtaja 

° sijainen 

° tutkijaverkoston 

jäsen 

° asiantuntija 

° tutkimus-

assistentti 

° laitosneuvoston 

jäsen 

° vierailija,  

° vierailijaluennoitsija 

° työryhmän jäsen 

° vaihto-opettaja 

° muiden laitosten 

henkilökunta 

° yliopiston rehtori 
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Kaikkiin jäsenyyskategoriaryhmityksiin liittyy teksteissä erittäin vahva toiminnallisuus.  

Suurin osa teksteistä kuvaa tekemistä, ei niinkään pyri kuvailemaan naistutkimusta 

tai sitä tekeviä henkilöitä. Kuvailu muodostuu tekemisen kautta. Eksplisiittisiä 

kategoriapiirteitä ei ole luettavissa juuri lainkaan, vaan piirteetkin kuvataan lähes joka 

tapauksessa toiminnan kautta. Seuraavassa kolmessa alaluvussa tarkastelen 

lähemmin kolmikehäisen mallin jokaista kehää erikseen. Aloitan ytimestä eli 

henkilökunnasta, jatkan opiskelijoilla eli rajapinnalla ja päätän tarkasteluni 

ulkopuolisiin eli ympäristön toimijoihin. 

 

Huomionarvoinen seikka on, että analyysi on suoritettu pääasiassa seuraamatta 

ajallista muutosta. Olen siis lukenut koko ajanjakson kuvauksia ikään kuin jatkumona, 

enkä ole sinänsä pyrkinyt tekemään vertailua mahdollisista jäsenyyskategorioihin 

liittyvistä muutoksista tai vaihteluista – osittain siksikin, koska niitä ei aineistosta juuri 

ole osoitettavissa.  

 

Jo aiemmin esitinkin, että tekstit ovat perusolemukseltaan varsin muuttumattomia ja 

erot löytyvät ehkä painotuksista. Painotukset elävät osittain sykleissäkin eli jotkin 

aihepiirit ovat aluksi voimakkaammin esillä, hälvenevä tai kaikkoavat joksikin aikaa 

palatakseen jälleen etualalle.  Laitosstatuksen saaminen ja sitä seuraava institutio-

naalistuminen ovat vaikuttaneet painotuksiin ja painotuksen sävyihin eniten.  

 

4.2.1 Henkilökunta 

 

Jäsenyyskategoriaryhmitykseen henkilökunta on aineiston perusteella luokiteltavissa 

kuuluvaksi pääasiassa laitoksen työntekijöitä, opetushenkilökuntaa ja tutkijoita. 

Eksplisiittisesti tervehdysteksteissä esitettyjä jäsenyyskategorioita on esitettynä jo 

edellä esitellyssä Kaaviossa 2.  Tähän jäsenyyskategoriaryhmitykseen, jonka 

lähtökohtaisena kategoriasidonnaisena toimintona voidaan siis pitää naistutkimuksen 

harjoittamista, liitettävät attribuutit ja toiminnot näyttävät aineiston perusteella 

jakautuvan kolmen eri peruspiirteen alle. Nämä peruspiirteet ovat asiantuntijuus, 

yhteisöllisyys ja kehityskykyisyys.  
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AAssiiaannttuunnttiijjuuuuss  

 

Asiantuntijuus liittyy aineistossa niin opetukseen, tieteen tekemiseen kuin oman 

alansa syvälliseen tuntemukseen.  Itse aineistossa asiantuntijuus kytketään neljään 

osa-alueeseen: 

 

”Tampereen naistutkimusyksikössä tehtävien painopistealueet ovat 

tutkimustoiminnassa, tutkijankoulutuksessa, tiedonvälityksessä ja 

perusopetuksen järjestämisessä.” (93/94) 

 

Asiantuntijuuden synnyttäminen on ollut esillä jo perusedellytyksenä koko oppialan 

synnylle ja muovautumiselle:  

 

”Tutkimuksen ja tutkijakoulutuksen tarve ovat osaltaan olleet 

synnyttämässä naistutkimusyksiköitä Suomeen.” (92/93) 

 

Naistutkija tekee siis ensisijaisesti tutkimusta. Tutkijaksi kouluttautuminen ja tutkijan 

tehtävässä jatkuva pätevöityminen ovat olennaisia toimintoja. Kyky osallistua myös 

muiden kouluttamiseen tutkijaksi on arvostettua ja tutkijat muovaavatkin aineistossa 

toisiaan kokoontumalla ja keskustelemalla. Aineistossa sidotaan hyvin monenlainen 

joukko erilaisia tutkimusalueita yhdeksi kokonaisuudeksi, jonka eri ulottuvuuksiin 

tutkijat tarttuvat rakentaen niistä yhteistä moniulotteista ymmärrystä:  

 

”Laitoksen tutkimukselle on yhteistä sukupuolen, seksuaalisuuden ja 

vallan kysymysten tarkastelu erilaisten aihepiirien näkökulmasta. 

Tähtäämme vankkaan yhteiskuntaa ja kulttuuria koskevaan empiiriseen 

analyysiin, jossa metodologinen pohdinta kytkeytyy feministisiin 

teorioihin ja käsitteisiin.” (06/07) 

 

Naistutkijuus tutkijana ja opettajanakin vaatii kykyä monitietellisyyteen ja monien 

oppialojen ymmärtämiseen luovalla tavalla: 

 

”Vaellamme eri oppiaineiden alueilla, niitä yhdistäen ja pohtien 

yhteiskunnallisia suhteita, kulttuurisia representaatioita ja psyykeen ja 
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tunteiden rakentumista – niin menneisyydessä kuin nykyisyydessä, 

yhteiskuntatieteellisen ja humanistisen opetuksen ja tutkimuksen raja-

aitoja ylittäen.” (97/98) 

 

”Pyrimme muodostamaan tästä monitieteisyydestä rikkauden 

pohtimalla, miten samaa käsitettä voidaan lähestyä eri tavoin eri 

tieteenaloilla, ja miten näitä lähestymistapoja voidaan yhdistää.” (99/00) 

 

Tutkimuksen tekemiseen ja asiantuntijuuteen kuuluu olennaisena osana myös kyky 

vastata tehdyn tieteen tasosta. Pyrkimys suunnitelmallisuuteen ja kyky suunnitella 

ovat tärkeitä ominaisuuksia tieteen teossa. Tehty työ tuodaan esiin tuottamalla 

julkaisuja ja työpapereita. Pyrkimys syvälliseen laaja-alaisuuteen on hyve. Naistutkija 

on kriittinen itseään, muita ja tietoa kohtaan, mutta samalla kykenevä 

jännittymättömään ja epäformaaliin kriittisyyteen ja arvosteluun.  

 

”Tarkoituksena on pitää yllä rakentavan kriittistä, mutta rentoa 

naistutkimusta edistävää keskustelukulttuuria.” (06/07) 

 

Asiantuntijuuteen kuuluu myös oman alansa tapahtumien seuraaminen oman 

tutkimusympäristönsä ulkopuolella ja tietämys siitä, ketkä ovat muualla 

asiantuntijoita. Yhteydenpito ja erilaiset kontaktit oman yhteisön ulkopuolelle ovat siis 

myös tärkeä osatekijä asiantuntijuudessa: 

 

”Pyrimme pitämään yllä aktiivisia kontakteja naistutkimukseen muualla 

Suomessa ja myöskin kansainvälisesti. ” (98/99) 

 

 ”Luennoitsijoina ovat aiheittensa parhaat asiantuntijat.” (05/06) 

 

Opetushenkilökunnan vastuuseen ja kompetensseihin kuuluu monipuolisen 

opetuksen antaminen kaikille, jotka siitä ovat kiinnostuneita. Opiskelijat jätetään 

itselleen mahdollisuus poimia opintojaksoista haluamansa, mutta 

opetushenkilökunnan asiantuntijuuteen kuuluu neuvominen, opastaminen ja 

suositusten antaminen tarvittaessa. Perus- ja yleisopetukseen osallistumisen lisäksi 

opetushenkilökunnalla on edellytykset ohjata myös pidemmälle ehtineitä. 
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Opetushenkilökunnan kuuluu vastata myös opetuksen laadusta. Opetus-

henkilökunnan kykyihin kuuluu monenlaisiin lähestymistapoihin kytkettävän 

opettamisen taito esimerkiksi kyky antaa englanninkielistä ja verkko-opetusta sen 

lisäksi, että osaa ohjata esseiden kirjoittamista, seminaareja, lukupiirejä ja 

pienryhmiä. 

 

”Omalla laitoksellamme tulevan vuoden opetustarjonta on 

monipuolista.” (01/02)  

 

”...jatkamme edelleen kokonaisvaltaista opetuksen laadun pohdintaa...” 

(99/00) 

 

Asiantuntijuuteen liittyviin toimintoihin kuuluvat myös tiedon kokoaminen ja 

välittäminen. Asiantuntijuus on tarkoitettu käytettäväksi ja sillä halutaan palvella niin 

omaa yliopistoa kuin ulkopuolisiakin, esimerkiksi tilaustutkimuksia tekemällä. 

 

YYhhtteeiissöölllliissyyyyss  

 

Jo edellä asiantuntijuutta kuvattaessa nousi esiin yhteisten jaettujen 

peruskysymysten ja yhtenäisten tavoitteiden omaaminen, jotka osaltaan ovat 

rakentamassa ja luomassa yhteisöllisyyttä. Keskinäinen yhteistyö ja toisten 

kannustaminen luovat vahvan yhteishengen, jota ei häiritse se, että yhteisön jäsenet 

voivat omata eri näkökantoja: 

 

”Naistutkimusyksikön tehtävänä on siis toimia eräänlaisena 

naistutkimuksen keskustelufoorumina, jossa opiskelijat ja tutkijat voivat 

kokoontua yhteen erilaisten seminaarien, luentojen ja kokouksien 

muodossa.” (94/95) 

 

Yhteisöllisyys on ollut erityisen tärkeää ennen institutionaalistumistoiveiden 

täyttymistä. Osittain yhteisöllisyyden merkitys onkin kummunnut myös tästä tarpeesta 

tehdä yhdessä töitä oman oppialansa edistymisen eteen. Siihen on tarvittu 

henkilökunnan lisäksi sekä opiskelijoiden panosta, että ulkopuolisten tukea: 
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”Naistutkimuksen opiskelijoiden, opettajien ja tu(t9)kijoiden yhteinen etu 

on opetuksen järjestäminen tolkullisilla ehdoilla.” (94/95)  

 

”Tulemme työskentelemään pontevasti laitoksen edestä... – samalla, 

kun haluamme välttää ’laitostumista’.” (98/99) 

 

Helppo lähestyttävyys ja avoimuus ovat selkeästi tärkeitä. Yhteisön jäseniä kutsutaan 

ottamaan osaa niin virallisia kanavia, kuin epävirallisiakin myöten. Opetukseen 

liityvien tilaisuuksien lisäksi järjestetään monia muita tapaamisia ja 

keskustelutilaisuuksia, joihin toivotaan runsasta osaanottoa kautta yhteisön, mutta 

myös yhteisön ulkopuolelta. Keskusteluyhteyden ylläpito ja myös kuuntelemisen taito 

leimaavat yhteisöllisyyttä.  

 

”Tutkijaseminaariin ovat tervetulleita keskustelemaan ja esittämään 

papereita naistutkimusaiheisia opinnäytteitä ja tutkimuksia tekevät 

tutkijat ja jatko-opiskelijat kaikista tiedekunnista.” (02/03) 

 

”...ja osallistumaan laitoksella järjestettyyn opetukseen ja tilaisuuksiin ja 

myös niiden suunnitteluun.” (00/01) 

 

Ylpeys oman yhteisön saavutuksista, ja niiden juhlistaminen, sekä niistä iloitseminen 

yhdessä ovat myös tärkeitä: 

 

”Kukanpäivänä... järjestetään naistutkimuksen sadonkorjuujuhla, jossa 

juhlistetaan vuoden aikana tehtyjä graduja, lisensiaattitöitä ja 

väitöskirjoja sekä vuoden opintojen satoa ja karttumista ylipäänsä.” 

(04/05) 

 

 

 

                                            
9 Oletettavasti alkuperäisessä tekstissä on tässä kohtaa kirjoitusvirhe. Toisaalta se on lapsuksena 
mielenkiintoinen tässä yhteydessä, sillä kyseisen opintovuoden aikana naistutkimuksen 
opintokokonaisuutta oltiin laajentamassa, mutta yliopistolta saatavat resurssit olivat pysyneet 
aiemmalla tasolla. Tukijoitakin siis tarvittiin tutkijoiden lisäksi! Myös opiskelijoita kehoitetaan vaatimaan 
äitiyliopistoltaan lisää resursseja.  
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KKeehhiittyysskkyykkyyiissyyyyss

                                           

  

 

Tervehdysteksteissä kulkee vahvana juonteena jatkuva uudistumisen ja edistymisen 

tarve. Aluksi juonteeseen liittyy vahvasti naistutkimuksen puolesta puhuminen ja sen 

tieteellisen aseman edesauttaminen, mutta myöhemmässä vaiheessa se leimaa 

erityisesti yhteisön sisällä tapahtuvaa toimintaa ja siellä erityisesti opetusta.  

 

Ponnistelu arvostuksen saamiseksi, naistutkimukseen edistäminen, ja pyrkimys 

institutionaalistumiseen ja jatkuvuuteen nousivat esille jo edellä osana 

yhteisöllisyyden luomista. Kehityksen eteenpäin vieminen kietoutuukin vahvasti 

yhteisöllisyyteen. Pyrkimyksenä on se, että uusin tieto kulkee sekä yhteisön sisään, 

että sieltä ulos. 

 

”Pyrimme edelleen kehittämään laitoksestamme paikkaa, jossa 

tutkimuksen teon edellytyksiin kiinnitetään huomiota.” (01/02) 

 

Opetushenkilökunnan kohdalla opetuksen kehittäminen on hyvin keskeisellä sijalla. 

Opintojen sisältöä on laajennettu vähitellen, kuten aiemmin on esitetty Kaaviossa 1. 

Kehittäminen ei ole kuitenkaan kohdistunut vain opetuksen määrän lisäämiseen ja 

opintomahdollisuuksien laajentamiseen vaan sillä on ollut tärkeä merkitys 

sisällöllisessä mielessä. Innovatiivisuudella on ollut paljon painoa ja opetuksesta on 

haluttu luoda perinteisistä kirjatenteistä poikkeavaa mallia, jossa uusien 

opiskelutapojen luominen on ollut päämääränä.  

 

”Alusta alkaen olemme suosineet vaihtoehtoisia opetusmuotoja10.” 

(96/97) 

 

”Tavoitteena on kehittää opetusmenetelmiä, mutta myös vahvistaa 

temaattisten, kokemuksellisten ja analyyttisten lähestymistapojen 

kytköksiä.” (99/00) 

 

 
10 Lueteltu: luentopäiväkirjat, pienryhmätyöskentely, esseiden kirjoittaminen, praktikum (teorian yhdis-
täminen käytännön työskentelyyn) 



 47

”Naistutkimuksen opetuksen kehittäminen niin sisällöllisesti kuin 

menetelmällisesti kiinnostaa laitoksen opettajia, tuntiopettajia ja myös 

tutkijoita.” (01/02) 

 

Kehityskykyisyyteen liittyy myös kyky oman toiminnan reflektoimiseen palautteen ja 

keskustelujen kautta: 

 

”...toivomme...jatkuvaa palautetta ja ehdotuksia opetussisällön 

kehittämiseen.” (96/97) 

 

Osallistuminen erilaisiin työryhmiin yhteistyön, verkostoitumisen ja kehittämisen 

hengessä ovat myös tärkeitä henkilökunnan toimintoja. Verkostoitumisessa myös 

kansainvälinen toiminta ja yhteistyö ja uudistuminen eurooppalaisella tasolla 

nousevat esiin: 

 

”...laitoksen opettajia ja tutkijoita osallistuu työryhmiin, joissa kehitetään 

eurooppalaisena yhteistyönä naistutkimuksen opetusta, 

opetusmateriaaleja ja käsitteistöä.” (06/07) 

4.2.2 Opiskelijat 

 

Jäsenkategoriaryhmitys opiskelijat on tietyllä tavalla ytimen ja ulkokehän rajapinnalla 

”luistelevien” kategorioiden ryhmä.  Toisaalta opiskelija voi olla aineiston tekstien 

perusteella ”kuka vaan”, edustaa mitä tahansa Tampereen yliopiston tiedekuntaa ja 

oppiainetta, tai myöhemmin myös muita suomalaisia yliopistoja. Siinä mielessä tämä 

jäsenyyskategoria on avoin ja kenelle tahansa opiskelijalle omaksuttavissa. 

Tervehdysteksteissä opiskelija, joka voi siis tulla periaattessa miltä tahansa 

oppialalta, kuvataan yleensä kuitenkin yhteiskuntatieteilijäksi, joka tekee 

naistutkimukseen tai tasa-arvoon liittyvää opinnäytetyötä.  

 

Jäsenyyskategorian opiskelija avoimuus kuitenkin eräällä tavalla suljetaan teksteissä 

asettamalla kategorian haltijalle erityisesti kyvykkyyteen ja vuorovaikutuksellisuuteen 

liittyviä ominaisuuksia. Sulkeminen on implisiittistä siinä mielessä, että suoria 

vaatimuksia ei esitetä, mutta ne ikään kuin kumpuavat edellä esitetyn henkilökunnan 
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asiantuntijuuden, yhteisöllisyyden ja kehityskykyisyyden kautta – opiskelijan on 

pystyttävä vastaamaan omassa kategoriassaan näihin ominaisuuksiin voidakseen 

olla naistutkimuksen opiskelija. Kyvykkyys ja vuorovaikutuksellisuus nousevat siis 

opiskelijan kategorian peruspiirteiksi. 

 
KKyyvvyykkkkyyyyss  

 

Aineiston teksteissä nousevat toistuvasti esiin perinteiset, jo arkijärjellisestikin 

ymmärrettävät opiskelijan jäsenyyskategoriaan kuuluvat toiminnot: 

 

• kirjoittaa esseitä 

• työskennellä ryhmässä 

• suorittaa kirjatenttejä 

• käydä kursseilla 

• tehdä kenttätyötä 

• harjoitella tutkimuksen tekemistä 

• osallistua lukupiireihin 

• tutustua tutkimusprosessiin 

• tehdä seminaaritöitä 

 

Opiskelijaa kohdistuvat em. toimintoja kohtaan asetetut vaatimukset, jotka nousevat 

implisiittisesti siitä, miten oppiainetta ja laitoksen opetusta kuvataan – opiskelijan 

tulee kyetä olemaan ikään kuin oppiaineen ja opetuksen arvoinen. Opiskelijan tulee 

pystyä omaaman opintojen sisällöt ja suoriutumaan siis edellä mainituista 

toiminnoista hyväksyttävällä tavalla. Nämä toiminnot kytkeytyvät teksteissä erityisesti 

tiedonkriittisyyteen, analyyttisyyteen ja aktiiviseen osallistumiseen:  

 

”Yleisesti ottaen naistutkimuksen opetuksessa rakennetaan välineitä 

ymmärtää ja analysoida, miten monin tavoin sukupuoli vaikuttaa 

ihmisten arkeen, kulttuuriin ja yhteiskunnan toimintaan.” (99/00) 

 

Opiskelija kykenee hyödyntämään ja soveltamaan oppimaansa. Opittu ei jää 

opiskelijalle pelkäksi teoriaksi vaan hän pystyy käyttämään omaksumaansa tietoaan 
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hyväkseen toiminnassaan ja siitä rakentuu osa hänen ammattitaitoaan. Hän kykenee 

yhdistämään oman oppialansa naistutkimukseen. 

 

”Naistutkimuksen opinnot ovat tarpeellisia ja käyttökelpoisia kaikilla 

tieteenaloilla ja eri ammateissa ja tehtävissä.” (06/07) 

 

”Yhdistä sinäkin omat erityiset kiinnostuksen kohteesi ja oman 

tieteenalasi näkökulmat naistutkimuksen opiskeluun! Silloin 

naistutkimuksen opinnoista on sinulle eniten hyötyä...” (95/96) 

 

Opiskelija omaa vapaan tahdon, jota hänen on kyettävä ja osattava käyttää oman 

ainevalikoimansa muodostamiseen.  

 

”Naistutkimuksen opinnoissa on runsaasti valinnanvaraa, joten niistä 

saa helposti koottua omaa pääainetta tukevan sivuainekokonaisuuden.” 

(02/03) 

 

Opiskelija haluaa perinteisten opiskelutapojen sijaan suorittaa opintoja myös 

kokeilevampien opetusmenetelmien kautta. Opiskelija kykenee oma-aloitteiseen ja  

itsenäiseen työhön ja monenlaisten lähteiden käyttöön, kuten verkko-opiskeluun. 

 

”Naistutkimuksen laitoksella on mahdollista suorittaa perusopintoja 

englanninkielellä tenttimällä, esseitä kirjoittamalla ja uutena tapana 

verkon kautta.” (04/05) 

 

Hänellä on omat vahvat mielipiteensä, jotka hän osaa myös ilmaista. Kannanottojen 

muodostaminen ja laaja-alainen ajattelu ovat osa opiskelijan kompetenssia. 

 

”...kommentoida ja arvioida luennolla esitettyjä ajatuksia... asioiden 

pohdiskelu ja omien näkökulmien kehittely.... irrottautuminen 

opintovaatimusten kirjalistoista...edellyttää aktiivista osallistumista...”11 

(05/06) 

                                            
11 Kappaleissa, joista nämä poiminnat on tehty esitellään kirjatenteille vaihtoehtoisia opintosuoritus-
muotoja. 
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”Nippelitiedoista emme piittaa, sen sijaan oman näkemyksen viljelystä 

palkitaan.” (04/05) 

 

Aineiston ajallisesti varhaisimmissa tervehdysteksteissä nousee esiin se seikka, että 

naistutkimuksesta kiinnostuneiden opiskelijoita olemassaolo perusteli tavallaan koko 

tieteenalan tarpeellisuutta. Tervehdysteksteissä on ehkä havaittavissa opiskelijan 

kategorian muuttuminen tai jakautuminen institutionaalistumisen seurauksena.  

Aluksi naistutkimuksen opetus ei sisältänyt käytännössä lainkaan niin kutsuttua 

perusopetusta vaan se kehittyy vasta vuosien varrella. Siinä missä aiempien vuosien 

opiskelijoiden piti osallistua tieteenalan rakentamiseen, niin myöhempien vuosien 

opiskelijoille jo tieteenalan omaksuminen riittää. Myöhemmille opiskelijoille siis 

sallitaan siinä mielessä helpompi asema, että mikäli he eivät halua siirtyä rajapinnalta 

ytimeen niin he voivat ikään kuin käydä poimimassa opetuksesta itselleen sopivia 

osia. 

 

”Olemme ylpeitä ensimmäisistä tutkinto-opiskelijoistamme, mutta yhtä 

lailla siitä, että meillä on laaja ja innostunut joukko eri pääaineesta 

tulevia sivuaineopiskelijoita.” (05/06)  

 

VVuuoorroovvaaiikkuuttuukksseelllliissuuuuss 

 

Opiskelijan jäsenyyskategoria  vastasi kyvykkyyden avulla henkilökunnan 

asiantuntijuuden ja kehityskykyisyyden vaatimuksiin. Yhteisöllisyyden vaatimukseen 

opiskelijan kategoria vastaa vuorovaikutuksellisuudella, johon on myös kytkeytynyt 

sitoutuneisuus.  Opiskelijan kategorian ominaisuuksiin lukeutuu yhteistyöhön  ja 

interaktiivisuuteen pyrkiminen. Hänellä on pyrkimys antaa palautetta ja 

kehitysehdotuksia: 

 

”Toivomme mahdollisimman paljon palautetta, jota kerätäänkin 

säännöllisesti seminaareissa ja luennoilla....keskustelemme 

opiskelijoiden kanssa myös opetuksen suuntaviivoista laajemminkin. ” 

(98/99) 
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Opiskelija on valmis toimimaan myös naistutkimuksen edistämisen puolesta ja 

seura mitä laitoksella tapahtuu. Tarvittaessa opiskelijat voivat toimia myös 

vertaistukena toisilleen.  Sitoutuneisuus näkyy myös periksiantamattomuutena 

ja naistutkimuksen opiskelusta innostumisena. 

 

”Monitieteisen ja useita, keskenään ristiriitaisiakin lähestymistapoja 

sisältävän tutkimussuunnan opiskelu on mielenkiintoista, mutta se voi 

joskus tuntua työläältä.” (02/03) 

”...maisteriohjelma...on tiivis kaksivuotinen kokonaisuus.” (06/07) 

 

Vuorovaikutuksellisuus näkyy myös erilaisissa naistutkimukseen kytkeytyvissä 

hallinnollisissa toiminnoissa, kuten opiskelijaedustajuutena yksikön/laitoksen 

johtokunnassa tai aineyhdistyksessä toimimisessa. 

 

”Myös aineyhdistys NaMi on aktiivisesti mukana tukemassa 

naistutkimuksen opiskeluja.” (02/03) 

4.2.3 Ulkopuoliset 

 

VVaassttuussttaavvuuuuss  

 

Vaikka Naistutkimus yksikön / Naistutkimuksen laitoksen ulkopuoliset jäsenyys-

kategoriat näyttäytyvät tervehdysteksteissä pääasiallisesti laitoksen toimintaa 

tukevina ja sen kanssa yhteistyössä toimivina kategorioina. Aiempien vuosien 

teksteissä kuitenkin on läsnä myös nimeämättömiä vastavoimia, jotka pyrkivät 

estämään naistutkimuksen paikantumista yliopistomaailmaan. Näiden olemassaolon 

voi aistia tekstistä: 

  

”...on ollut monia onnistumisia, mutta myös vastoinkäymisiä. 

Naistutkimukselle on ollut vaikeaa löytää vastuulaitosta...” (92/93) 

 

”Yhtään lisärahaa opetukseen ei ainakaan syyslukukaudeksi 1994 

ole...”(94/95) 
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Näitä vastavoimia ei kuitenkaan mitenkään nimetä ekplisiittisesti. Niitä ei myöskään 

esiinny enää myöhemmissä teksteissä, kun yksikön/laitoksen asema on vakiintunut. 

 

YYhhtteeiissttyyöökkyykkyyiissyyyyss  

 

Ulkopuolisia jäsenkategorioita kytkee naistutkimuksen laitoksen henkilökuntaan 

yhteistyö ja verkostoituminen. Tähän liittyy kontaktin pito muiden suomen 

naistutkimustahojen ja muiden maiden naistutkimusorganisaatioiden henkilökuntien 

kanssa. Toimintoja koordinoidaan erilaisten yhdistysten ja tutkijakoulujen kautta, niin 

koti- ja pohjoismaissa, kuin eurooppalaisellakin tasolla. Laitoksella vierailevat niin 

alojensa parhaat ulkopuoliset kotimaiset ja ulkomaiset luennoitsijat, kuin vaihto-

opettajat ja –opiskelijatkin. Myös oman yliopiston muiden laitosten kanssa halutaan 

tehdä hedelmällistä yhteistyötä. Yhteistyö kytkeytyy myös ulkopuolisiin rahoittajiin, 

joille tehdään tutkimusta.  
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YHTEENVETO 
 

”Siellä niitä naisia tutkitaan.”  

- ja paljon muutakin. 

 

Tämän työn lähtökohtana on tamperelaiselta naistutkijalta Kirsti Lempiäiseltä saatu 

aineiston, joka koostui suomalaisten naistutkimusta opettavien yliopistolaitosten 

naistutkimuksen epävirallisten opinto-oppaiden tervehdysteksteistä. Aineiston 

rajauksen jälkeen päädyin tarkastelemaan vain sitä osaa, joka kosketti omaa 

kotiyliopistoani. Aineistoni koostuu siis Tampereen yliopiston Naistutkimusyksikön / 

Naistutkimuksen laitoksen epävirallisten opinto-oppaiden tervehdysteksteistä, joita on 

noin 33 sivua.  Tervehdystekstit ovat vuosilta 1992-2006. Opinto-opas on julkaistu 

kerran lukukaudessa ja se on ollut noudettavissa yksiköstä/laitokselta. 

 

Päätutkimuskysymyksesi muotoutui se millainen kuva aineistossa rakentuu 

tamperelaisesta naistutkimuksen opiskelijasta ja naistutkimuslaitoksen 

henkilökunnan edustajasta. Kysymykseen lähdin vastaamaan soveltaen 

keskusteluanalyysin kehittäjän Harvey Sacksin vähemmän tunnettua metodia 

jäsenyyskategorisoinnin analyysia. Metodin etnometodologisen taustan vuoksi myös 

aineiston kontekstin kuvaaminen osoittautui tärkeäksi, joten päätutkimuskysymyksen 

lisäksi tarkastelin aineistosta myös sitä, miten siinä määriteltiin itse naistutkimusta. 

Katsoin myös näkyikö aineistossa naistutkimuksen kytkeytyminen feminismiin, ja 

naistutkimuksen institutionaalistuminen.   

 

Kontekstoidakseni aineistoa valotin tutkimuksen taustoitus osassa lyhyesti 

naistutkimuksen historiaa ja asemaa Suomessa, sekä hahmottelin naistutkimuksen 

suhdetta feminismiin. Naistutkimus on vakiinnuttanut paikkansa suomalaisessa 

tiedemaailmassa, vaikkakin sen opetus on aloitettu Suomessa huomattavasti 

myöhemmin, kuin monissa muissa länsimaissa. Naistutkijat ovat itse tehneet 

huomattavan suuren työn oppialansa ankkuroitumisen eteen. Palkkiona on ollut 

naistutkimuksen institutionaalistuminen yliopistolaitoksen sisällä.  
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Naistutkimuksella on juurensa feminismissä. Naistutkimus lähti pitkälti kehittymään 

yliopistolliseksi tutkimusalaksi feminismiksi kutsutun sosiaalisen/poliittisen liikkeen 

kautta. Feminismin nostin myös tarkoituksella esiin, koska olen pohtinut kysymystä 

siitä, miksi on luvallista ja jopa suotavaa nimetä itsensä tasa-arvon kannattajaksi, 

mutta erityisen epäsuotavaa julistautua feministiksi? Minua kiinnosti uskaltaako 

tervehdystekstien naistutkija esitellä itsensä feministinä. Tampereella naistutkimusta 

opiskelleena positioiduin aineistooni nähden ”sisäpiiriläisenä”. 

 

Jäsenyyskategorisoinnin analyysin valitsin tutkimusmetodikseni, koska se soveltui 

erittäin hyvin apuvälineeksi esittämääni tutkimuskysymykseen vastaamiselle; olinhan 

kiinnostunut siitä millaista kategoriaa naistutkijastasta aineistoni tervehdysteksteissä 

rakennetaan. Jo Goffman esitti, että yhteisössä kategorisoidaan sen jäseniä ja 

kategorioihin liitetään attribuutteja (Goffman 1967, 11). Jäsenyyskategorisoinnin 

analyysin kehittäjä Sacks kehitteli tätä ajatusta eteenpäin ja pyrki löytämään 

kategorisointityölle ominaiset käyttösäännöt. Työssäni olen lyhyesti esitellyt 

jäsenyyskategorisoinnin analyysin syntytaustan, perusoletukset, sekä työni kannalta 

tärkeimmät käsitteet. Pohdin myös lyhyesti tekstiä jäsenyyskategorisoinnin analyysin 

aineistona.  

 

Analyysin aluksi kerroin joitain yleisluontoisia huomioita, joita olin aineistoa 

läpikäydessäni kohdannut. Tervehdystekstien sisältö pysyi olemukseltaan varsin 

muuttumattomana. Viimeisimpien vuosien tekstit olivat kuitenkin hieman 

muodollisempia kuin aiemmat. Poikkeuksetta tervehdysteksteissä otettiin 

lukuvuosittain kantaa, joko edellisen tai aiempien vuosien tapahtumiin, joten esitin 

nämä tapahtumat aineiston sisäisenä kontekstin rakentamisena.  

 

Naistutkimusta määriteltiin aineistossa vaihtelevalla laajuudella, mutta pääteemat 

säilyivät muuttumattomina. Laitoksella tehtävän tutkimuksen ja tutkijoiden 

tutkimusaiheet nousivat määrittelyssä keskeiseksi tekijäksi. Feminismi nousi 

aineistossa esiin eksplisiittisesti varsin harvoin, mutta implisiittisesti se oli läsnä ja 

kuulsi läpi esimerkiksi naistutkimuksen määrittelyissä. Viimeisimmissä 

tervehdysteksteissä laitoksella tehtävä tutkimus ja opetus kytkettiinkin 

suorasanaisesti feministiseen metodologiaan. 
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Tampereen yliopiston Naistutkimuksen laitoksen epävirallisten opinto-oppaiden 

tervehdysteksteissä jäsenyyskategoriat järjestäytyvät kolmelle kehälle. Ytimessä ovat 

jäsenyyskategoriarymitykseen ”henkilökunta” lukeutuvat jäsenyyskategoriat, joita 

eksplisiittisesti ilmaistuna edustavat mm. tutkija, tuntiopettaja ja asiantuntija. 

Ulkokehää edustavat jäsenyyskategoriaryhmitykseen ”ulkopuoliset” kuuluvat 

jäsenyyskategoriat. Näistä kategorioista negatiivisesti laitokseen suhtautuvat toimijat 

ovat läsnä vain nimeämättöminä. Positiivisesti laitokseen suhtautuvat taas ovat 

pitkälti yhteistyökumppaneita, joista eksplisiittisesti nimettyjä olivat esimerkiksi 

vierailijaluennoitsija, vaihto-opettaja tai työryhmän jäsen. Ytimen ja ulkokehän välissä 

ovat jäsenyyskategoriaryhmitystä ”opiskelija” edustavat jäsenyyskategoriat. 

Eksplisiittisesti nimettyjä jäsenyyskategorioita ovat esimerkiksi tutkinto-opiskelija, 

sivuaineopiskelija ja vaihto-opiskelija.  

 

Kaikkiin aineiston jäsenyyskategoriaryhmityksiin liittyy erittäin vahvana piirteenä 

toiminallisuus. Jäsenyyskategorioiden rakentaminen tapahtui aineistossa 

kuvailemalla erilaisia kategoriasidonnaisia toimintoja. Kategorioiden piirteet nousevat 

esiin näiden toimintojen kautta. Jäsenyyskategoriaryhmityksen ”henkilökunta” 

attribuutit ja toiminnot järjestäytyivät kolmen perusominaisuuden alle: asiantuntijuus, 

yhteisöllisyys ja kehityskykyisyys. Jäsenyyskategoriaryhmityksessä ”opiskelijat” ne 

järjestäytyivät perusominaisuuksien kyvykkyys ja vuorovaikutuksellisuus alle ja 

”ulkopuoliset”-ryhmityksessä perusominaisuuteen yhteistyökykyisyys.  

 

Jäsenyyskategoriaryhmityksessä ”henkilökunta” asiantuntijuus kytkeytyy 

ensisijaisesti tutkimiseen ja opettamiseen. Myös kouluttautuminen ja tiedonvälitys 

ovat tärkeällä sijalla. Yhteisöllisyys liittyy ennenkaikkea yhteisten peruskysymysten ja 

-tavoitteiden omaamiseen. Avoimuus ja keskusteluyhteyksien ylläpito ovat myös osa 

yhteisöllisyyttä.  

 

Jäsenyyskategoriaryhmityksessä ”opiskelijat” opintojen suorittamiseen liittyvät 

toiminnot nousivat odotetusti etualalle. Ne sijoittuvat perusominaisuuden kyvykkyys 

alle. Kyvykkyys liittyi siihen, että toimintojen luettelemisen ohella aineistosta nousee 

implisiittinen vaatimus myös sen suhteen, kuinka hyvin noista toiminnoista tulee 

suoriutua. Kyvykkyys kietoutuu erityisesti tiedonkriittisyyteen, analyyttisyyteen ja 

aktiivisen osallistumiseen. Vahvat odotukset kohdistuvat myös 
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jäsenyyskategoriaryhmityksen vuorovaikutuksellisuuteen.  Opiskelija-ryhmitykseltä 

vaaditaan sitoutumista interaktiiviseen yhteistyöhön, jossa palautteen annolla on 

suuri merkitys. Jäsenyyskategoriaryhmitystä ”ulkopuoliset” kytkee naistutkimuksen 

laitoksen henkilökuntaryhmitykseen yhteistyö ja verkostoituminen niin 

opetuksellisissa, kuin tutkimuksellisissakin toiminnoissa. 

 

Tässä työssä olen siis muodostanut kuvaa siitä millainen kategoria tamperelaisesta 

naistutkijasta muodostuu Tampereen yliopiston Naistutkimuksen laitoksen 

epävirallisten opinto-oppaiden tervehdystekstien kautta. Naistutkijuutta on tutkinut 

aiemmin esimerkiksi Jaana Saarinen (2003) väitöskirjassaan, jossa hän haastatteli 

naistutkimusta omaan oppialaansa yhdistäneitä naistutkijoita heidän kokemuksistaan 

tutkimusprosessin kulusta. Oili-Helena Ylijoki (1998) taas on tutkinut yleensä uusien 

opiskelijoiden sosialisaatiota omalle oppialalleen. Tämän työn tiimoilta yksi luonteva 

reitti jatkotutkimukselle olisi haastatella tamperelaisia naistutkimuksen opiskelijoita ja 

tutkia millainen jäsenyyskategoria naistutkija heidän kertomuksissaan olisi. Myös 

tarttuminen Lempiäiseltä saatuun aineistoon sen koko laajudessaan ja naistutkijan 

kategorian pohtiminen koko suomalaisen naistutkimuksen sisällä olisi houkutteleva 

jatkotutkimuksen aihe.  

 

Työ on tuottanut yhden näkökulman naistutkimuksen tekemiseen ja siihen millaisena 

ainakin tamperelainen naistutkimusyhteisö toivoo oman toimintansa nähtävän. Se on 

myös ottanut jollain tasolla osaa keskusteluun yliopistomaailman sosiaalisesta 

rakenteesta.  
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