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Ajatusvinoumien (unconscious bias) haasteita
tasa-arvotyölle
1. Piilottavat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusongelmat
2. Ovat hankalia puuttua
3. Voivat luoda harhan, jossa keskitytään ajatusvinoumien

pintauttamiseen, mutta ei puututa itse
yhdenvertaisuusongelmiin (hoidetaan oireita, muttei
poisteta syitä)



Vrt. liikennevalot ja puna-vihervärisokeus

1. Kenen vastuulla on “punaisia” päin ajavan
värisokean aiheuttama vaaratilanne?

2. Kenellä on paras asema/valta poistaa ongelma?
3. Mitä hyötyä eri osapuolille on siitä, että ongelma

poistetaan?



Luvassa pohdintaa siitä,…

… minkälaisia tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä
ajatusvinoumia korkeakoulukentässä vaikuttaa
…miksi ajatusvinoumiin on niin vaikea puuttua
…mitä korkeakouluissa pitää tehdä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden
edistämiseksi



Ajatusvinoumia akatemiassa
Tasa-arvo on jo

Hankala
hoiva

Meritokratia
pelastaa



Tasa-arvo on jo

Miten näkyy? Mitä peittää?

• “Aika korjaa”
• Segregaatio selittyy

kiinnostuseroilla
• Sukupuolella “ei

väliä”

• Teoreettinen  tosiasiallinen
tasa-arvo

• Kiinnostukseen voi vaikuttaa
• Stereotypiat vaikuttavat

ajatteluun



Meritokratia pelastaa
Miten näkyy? Mitä peittää?
• Rekrytoimme

pätevimmän
• Suoritukset ratkaisevat

uralla etenemisen
• “Sukupuolineutraali

tiede”

• Tutkimusaiheiden,
menetelmien ja journaalien
sukupuolittuneisuus

• Valinta- ja arviointikriteerien
sukupuolittuneisuus

• Yksilösuoritusten ja
kilpailullisuuden korostuminen

• Verkostojen merkitys



Hankala hoiva
Miten näkyy? Mitä peittää?
• Hoivavapaa akatemia
• Naisten hoivavietti
• Hoivasta ei palkita

• Työn ja kodin yhdistämisen
ongelmat

• “Akateemisen hoivatyön”
kasaantuminen

• Vanhempainvapaiden
vaikutus uraan



Ajatusvinoumiin puuttumisen haasteita: Mikä
estää UBT*-koulutusten vaikuttavuutta?

• Syyllistäminen / syyllisyyden herättäminen ja siihen vetoaminen
• Valtakulttuurin jättäminen ulkopuolelle
• Kontrollin kokemus
• Ylioptimismi (“korjaa kaikki ongelmat”)
• Muusta todellisuudesta eristetty toteutus
• Passiivinen tiedonsiirto

*Uncoscious Bias Training

Tarvitaan:
Turvallinen ilmapiiri

Halu muuttaa ajattelua
Yhteisen/yleisen edun

näkeminen
Kaikkien osallistaminen

Kytkennät arkitoimintaan



Mitä voimme / pitää tehdä?
1. Tunnistaa ja nostaa esiin yhteisössämme vallitsevia ajatusvinoumia

• Akateeminen tutkimus
• Selvitykset ja kartoitukset
• Tulosten tulkitseminen koko henkilöstön voimin

2. Puuttua vallitseviin ajatusvinoumiin
• Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat
• UBT-koulutukset
• Keskustelu tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta

3. Puuttua varsinaisiin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusongelmiin
• Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien toteuttaminen ja seuranta
• Henkilöstöpolittisten tasa-arvotoimien koko kirjo käyttöön
• “Koottujen selitysten” hylkääminen



Perusteluja tasa-arvotoimien vähäisyydelle
suomalaisissa korkeakouluissa

• Ei tarvetta – tasa-arvo toteutuu jo
• Ei tarvetta – meritokratia hoitaa
• Tärkeämpiä asioita pöydällä
• Ei kannata – ei resursseja, ei kannusteita, ei sanktioita
• Ei kiinnosta



Tie tästä eteenpäin?
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