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Naisia kaivataan nykyään enemmän suomalaisten yritysten johtoryhmiin ja hallituksiin. 

Asiasta uutisoidaan paljon ja lainsäädännön avulla yrityksiä valvotaan, että tasa-arvo 

toteutuu rekrytoinnissa. Totuus on kuitenkin toinen. Suomessa on naisilla aliedustus 

yritysten johtotehtävissä ja hallituksissa.  

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miksi Suomessa on vähän naisjohtajia yritysten 

johtotehtävissä sekä hallituksissa tänä päivänä. Tavoitteena on löytää ne tärkeimmät 

tekijät, jotka ovat naisen urakehityksen esteenä.  

Tutkimuksen alussa on perehdytty naisjohtajuuden tutkimukseen, jotta ymmärretään 

erilaisten tekijöiden merkitys naisen työuraan yleisesti. Suomalaisten naisjohtajien 

tutkimuksen osalta selvitetään yhteiskunnan työkulttuurin ja rakenteiden sekä 

johtamistavan merkityksiä työuran kehitykseen. Lisäksi tutkitaan tärkeimpiä tekijöitä, 

jotka vaikuttavat suomalaisen naisjohtajan työuraan. Lasikattoilmiön selvitysten myötä 

ymmärretään paremmin ilmiön vaikutukset naisen työuran esteenä. Lisäksi 

tutkimuksessa on perehdytty suomalaisen naisjohtajan hallitustyöskentelyyn. 

Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena. Tutkimusaineisto koostui kahdesta 

teemahaastattelusta, tuoreista lehtiartikkeleista ja marraskuussa 2016 julkaistusta 

keskuskauppakamarin naisjohtajaselvityksestä. Tutkimustulokset osoittavat, että 

naisten on oltava rohkeampia uusien työhaasteiden suhteen. Naisten on hakeuduttava 

enemmän tekniseen koulutukseen. Lisäksi naisten tulee huolehtia työurankatkoista 

hallitusti, jotta työelämän kehityksestä ei jäädä jälkeen. Naisten korkean ammattitaidon 

avulla rikotaan lasikattoja. 
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Women are needed today more Finnish companies' management teams and 

governments. A lot of news is being made and legislation allows businesses to ensure 

that equality is realized in recruitment. But the truth is the other. In Finland, women are 

under-represented in corporate leadership positions and governments. 

The aim of the study is to find out why Finland has few female managers in corporate 

leadership positions and governments today. The aim is to find the most important 

factors that are a barrier to women's career development. At the beginning of the study, 

a survey of women leadership has been studied to understand the importance of 

different factors for the career of a woman in general. In the study of Finnish women 

leaders, the significance of working culture and structures of society as well as 

leadership in the development of career development is studied. In addition, the most 

important factors affecting the career of the Finnish women's leader are studied. The 

findings of the glass roof effect will better understand the effects of the phenomenon 

as a barrier to a woman's career. In addition, the research has studied the work of the 

Finnish women's director. 

The research was carried out as a qualitative study. The research material consisted 

of two thematic interviews, recent press articles and the Women's Leadership Report 

of the Central Chamber of Commerce published in November 2016. Research findings 

show that women must be more courageous in terms of new job challenges. Women 

must seek more technical training. In addition, women must take care of job savers in 

a controlled manner so that the development of working life will not be postponed. 

High-skilled women are breaking glass roofs. 
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1 JOHDANTO  

 

Helsingin Sanomissa julkaistiin joulukuussa 2015 artikkeli ”Kymmenien brändien 

kannattelija”. Artikkelissa kerrottiin suomalaisesta Ritva Sotamaasta, joka työskentelee 

kansainvälisen yrityksen Unileverin johtoryhmässä ja hän on maailmalla 

menestyneimpiä suomalaisia yritysjohtajia. (Lassila Anni, 27.12.2015) Kandidaatin 

tutkielman tekijä ei ollut koskaan aikaisemmin kuullut Ritva Sotamaasta. Mitähän 

erityisiä ominaisuuksia Ritva Sotamaalla on, koska hänellä on näin menestynyt 

suomalainen naisjohtaja? Minkälainen urakehitys hänellä on? Onkohan hän 

kohdannut urallaan lasikattoilmiötä?  

 

Naisia kaivataan Suomessa johtajiksi yrityksiin ja yritysten hallituksiin. Ja aihetta 

sivutaan säännöllisesti kotimaan uutisoinnissa. Uutisoinnissa ihmetellään yleisesti 

miksi naisia ei ole enempää johtajina. Ja lisäksi ihmetellään miksi naiset hakeutuvat 

mieluummin asiantuntijatehtäviin. Kuitenkin yhä useampi suomalainen nainen 

kouluttautuu ja haluaa edetä urallaan. Osaksi syytä naisten uralla etenemisen esteeksi 

näyttää olevan vielä tänä päivänä lasikattoilmiö. Ritva Sotamaasta kirjoitettu artikkeli 

ja tämän kappaleen yleiset tutkielman tekijän omat toteamukset ovat olleet 

kandidaatintyön aiheen valinnan innoittajina. 

 

Asenne naisten työskentelyyn, uralla etenemiseen, työhön sekä perheeseen ovat 

muuttuneet. Euroopan maissa on tehty poliittisia aloitteita aiheen suhteen. Espanjassa 

on hallitus vaatinut ja asettanut tavoitteet, että maan yritysten hallituksissa on 40% 

naisjäseniä vuonna 2015. Norjassa on hallitus esittänyt ja määrännyt, että kaikissa 

julkisesti noteerattujen yhtiöiden hallituksissa tulee olla 40% naisjäseniä. 

Asennemuutosten myötä tulleet poliittiset aloitteet perustuvat julkiseen politiikkaan. 

(Terjesen et al., 2009) Suomi pohjoismaana tarjoaa sukupuoli tasa-arvoisen 

yhteiskunnan mahdollisuudet opiskeluun sekä yritysten hallituksien jäsenyyksiin. 

Suomalaiset naiset ovat hyvin edustettuina politiikan eri tasoilla ja valtionhallinnossa. 

Vuonna 2008 oli tutkimusten mukaan vain 12% julkisesti noteerattujen yhtiöiden 

hallitusten jäsenistä naisia. (Pesonen et al., 2009) 
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Suomalaisten naisten osuus kotimaisten pörssiyhtiöiden hallituksissa on nousussa. 

Keskuskauppakamarin mukaan joka neljäs pörssiyhtiön hallituksen jäsen oli nainen 

vuonna 2016. Vuosittain hallitusjäsenistä vaihtuu noin 15-20%, joten uusia jäseniä 

nimitetään hallituksiin lisää. Naisten hallitusjäsen määrät ovat kasvussa. (Luukka 

Teemu, 8.3.2017) 

 

1.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 

 

Tutkimuksen tarkoituksena ja tavoitteena on kuvata naisjohtajuutta Suomessa vuonna 

2017. Tutkimuksessa kuvataan suomalainen nainen johtajana vastuullisissa 

työtehtävissä, naisen urakehitystään ylipäätään, naisen johtamisominaisuuksia sekä 

tulevaisuuden menestymisen mahdollisuuksia. Tutkimuksen tavoitteena on esitellä 

tutkimusaiheen uusimmat tutkimustulokset ja julkaisut sekä niiden avulla löytää 

laadukkaat vastaukset tutkielman tutkimuskysymyksiin. 

 

Tutkimuksessa käsitellään suomalaista naisjohtajuutta useasta näkökulmasta. Aihetta 

lähestytään teorian, tutkimuksien ja empirian kautta. Eri näkökulmien avulla kuvataan 

suomalainen naisjohtaja, urakehitykseen vaikuttavat tärkeimmät tekijät ja 

lasikattoilmiön vaikutukset. Näistä näkökulmista löydetään vastaukset tutkielman 

tutkimuskysymyksiin.  

 

1.2 Tutkimusongelma ja – kysymykset 

 

Tutkielman päätutkimuskysymys on: 
 

• Miksi Suomessa on vähän naisjohtajia? 

 
Tutkimuksessa vastataan lisäksi kolmeen alatutkimuskysymykseen. Niiden avulla on 

tarkoitus avata tutkimusongelmaa tarkemmin ja saada vastauksia pääkysymykseen 

hieman eri näkökulmista. 
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Tutkielman alakysymykset ovat:  
 

• Minkälainen on suomalainen naisjohtaja? 

• Mitkä ovat merkittävimmät tekijät Suomalaisen naisen urakehitykseen? 

• Miten lasikattoilmiö Suomessa vaikuttaa naisen urakehitykseen? 

 

1.3 Teoreettinen viitekehys 

 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys perustuu yhteen pääteemaan ja kahteen 

alateemaan. Pääteemana on suomalaisen naisen työura johtajana. Ja alateemoina 

ovat työuraan vaikuttavat tekijät sekä mahdollinen lasikattoilmiö. 

Kirjallisuuskatsauksen - Naisjohtajuuden tutkimukset, avulla tuodaan tutkimukseen 

laaja-alaisempaa näkemystä naisjohtajuudesta ja naisen työurasta. Ja suomalaisen 

naisjohtajan työuran käsittely keskittyy kuvaamaan erilaisia työuraan vaikuttavia 

tekijöitä. Ja mahdollinen lasikattoilmiön kuvaaminen täydentää naisen urakehityksen 

kulkua ja suuntaa.  

 

Tutkielman teoreettinen viitekehys on havainnollistettu seuraavassa kuviossa:  

 

 

Kuvio 1. Tutkielman teoreettinen viitekehys 
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Tutkija on ottanut teoreettiseen viitekehykseen mukaan myös suomalaisen naisen 

hallitusjäsenyyden. Naisen hallitusjäsenyyden aiheen käsittelyn avulla ymmärretään 

paremmin suomalaisen naisjohtajuuden kehitystä ja naisen urakehitystä työelämässä.  

 

 

1.4 Rajaukset ja tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisen naisen urakehitystä, joka vie johtajaksi 

vastuullisiin työtehtäviin. Naisen työuraan vaikuttavista tekijöistä on valittu tähän 

tutkimukseen tarkasteltavaksi neljä tutkijan mielestä merkityksellisintä tekijää, jotka 

vaikuttavat naisen työuran suuntaan: urakatkot, koulutus, iän ja sukupuolen merkitys 

sekä ominaispiirteet. Lasikattoilmiötä tarkastellaan yleisellä tasolla. Tavoitteena on 

löytää tietoa, onko kyseistä ilmiötä olemassa nykypäivänä Suomessa.  

 

Kirjallisuuskatsaus – naisjohtajuuden tutkimukset, keskittyy naisjohtajuuteen yleensä, 

uraan, koulutukseen, ikä ja perheolosuhteisiin, persoonallisuustekijöihin, sukupuoleen, 

toimitusjohtaja rooliin, johtoryhmä- ja hallitustyöskentelyyn sekä lasikattoilmiöön. 

Suomalainen naisjohtaja - kappaleessa kuvataan tutkijan mielestä oleellisimmat 

tekijät, jotka ovat vaikuttaneet suomalaisen naisen työuraan ja siellä etenemiseen. 

Historian, työelämän kehityksen, tasa-arvon lisääntymisen ja naisten aliedustus 

ylipäätään johtotehtävissä auttaa ymmärtämään suomalaista naisjohtajaa ja hänen 

uraansa.  

 

Tutkimukseen on pyritty löytämään parhaat mahdolliset, aiheeseen sopivimmat sekä 

tuoreimmat selvitykset suomalaisen naisjohtajuuden tutkimuksesta. Tutkimus ei ota 

kantaa onko nainen parempi kuin mies johtajana yleensä ja kuinka paljon lasikatto-

ilmiö on esteenä suomalaisen naisen urakehitykselle. Teoriaa tukemaan on haettu 

tuoreita uutisointeja tutkielman aiheeseen. 

 

Haastatteluihin on valittu tutkijan mielestä ne kaksi tutkielman aiheeseen parhaiten 

soveltuvaa henkilöä. Ensimmäinen haastateltavista on suomalainen nainen, joka on 

luonut menestyvän liiketoiminnan yrittäjänä ja hän on toiminut pitkään johtajana. 

Toinen haasteltavissa on suomalainen mies, joka työtehtävänsä kautta on 
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verkostoitunut laajasti yritysmaailmassa. Hänen myötä saadaan toisenlaista 

näkökulmaa tutkielman aiheeseen. Haastattelut suoritetaan puolistrukturoituna 

haastatteluina, joita kutsutaan myös teemahaastatteluiksi. Suoritetuissa 

haastatteluissa keskitytään tutkielman teemaan ja aihepiiriin. Eroja saattaa ilmetä 

haastatteluissa esitettyjen kysymysten muodossa sekä järjestyksessä. (Ruusuvuori & 

Tiittula, 2005, 11) Puolistrukturoitu haastattelutapa antaa tutkimuksen kahdelle 

haastateltavalle lisää mahdollisuuksia ja vapauksia esitettyjen kysymysten 

vastauksiin. Se luo lisää vuorovaikutusta haastattelijan sekä haastateltavan välille. 

Haastattelukysymykset on laadittu ja toimitettu haastateltaville etukäteen ja 

haastateltava saa vastata kysymyksiin omin sanoin. Haastateltaville esitetään samat 

kysymykset ja ne muotoillaan haastattelutilanteeseen sopivaksi. Haastateltavilla on 

mahdollisuus esittää haastattelutilanteessa omia kysymyksiä sekä ne voivat poiketa 

sovitusta vastausjärjestyksestä. (Koskinen et al., 2005, 104–109) Molemmat 

haastattelut toteutetaan yksilöhaastatteluina.  

 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkielman rakenne etenee aiheen teorian kautta empiriaan, haastatteluihin, ja siitä 

edelleen johtopäätöksiin sekä jatkotutkimustarpeisiin.  

 

Johdantokappaleen jälkeen siirrytään naisjohtajuuden tutkimukset kappaleeseen, 

jossa käsitellään naisjohtajuuden sekä naisen työura ilmiöiden aikaisempia 

tutkimuksia. Kirjallisuuskatsauksen avulla määritellään kandidaatin tutkielman 

tärkeimmät käsitteet: naisjohtajuus ja työura. Kirjallisuuskatsauksen tavoitteeksi ja 

näkökulmaksi on valittu ne tekijät, jotka määrittelevät sekä vaikuttavat tutkijan mielestä 

eniten naisen työuran suuntaan.  

 

Seuraavaksi kuvataan suomalaisen naisen työuraan vaikuttavia erilaisia tekijöitä. 

Etsitään vastauksia, mitä on urapolku sekä työura. Ja tutkitaan urakatkojen, 

koulutuksen, iän ja sukupuolen sekä ominaispiirteiden merkitystä naisen 

urakehitykseen. Lasikattoilmiötä tutkitaan omana kappaleenaan. Ilmiötä esiintyy 

Suomessa, millainen vaikutus sillä on ollut ja on naisjohtajan työuraan. Tässä 
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kappaleessa käsitellään lisäksi naisen roolia hallitusjäsenenä suomalaisen yrityksen 

hallituksessa.  

 

Tutkimuksen kirjallisuuskatsaus osuus – Naisjohtajuuden tutkimuksia tehdään 

valmiiksi ennen haastatteluita. Tämän jälkeen tulee haastattelut, joita on kaksi. 

Empiriaosuuden tavoite on yhdistää teoria sekä haastattelut toisiinsa 

haastatteluaineisto analysoimalla. Tutkimuksen lopussa on tutkimustulosten 

yhteenveto, jossa saadaan vastaukset tutkimuskysymyksiin. Ja lopuksi esitellään 

johtopäätökset ja jatkotutkimustarpeet. 

 

2 NAISJOHTAJUUDEN TUTKIMUKSET 

 

Naisjohtajuustutkimuksen yksi mielenkiinnon kohde oli naisten kyvykkyys johtajana. 

Tutkijat esittivät 52 vuotta sitten kysymyksen, kykenevät naiset johtajaksi? Powell ja 

Graves viittaavat artikkelissaan vuonna 1965 Harvard Business Review:ssa 

julkaistuun artikkeliin nimeltään ”Are Women Executives People”? Artikkelin pohdinnat 

ovat seuraavissa kysymyksessä: Käyttäytyvätkö naisjohtajat kuten ihmiset? Ja 

ajattelevatko naisjohtajat olevansa ihmisiä? Sekä kohdellaanko naisjohtajia liike-

elämässä ihmisinä? (Powell ja Graves, 2003, 140)  

 

Vuosien aika on tapahtunut merkittävä muutos naisten roolissa johtamiseen. Naisilla 

on ollut aina halu ja kyky johtamiseen, mutta he eivät ole voineet edetä johtotehtäviin 

poliittisten, taloudellisten ja yhteiskunnan asettamien rajoitusten vuoksi. Ajat ovat 

muuttuneet. Naisille annetaan nykyään mahdollisuus päästä johtotehtäviin. Pitkään on 

analysoitu ja haettu vastauksia kysymykseen: ”Mikä tekee johtajasta tehokkaan ja 

kenellä on oikeita johtajan ominaisuuksia?” Ylimmän johdon asiantuntijat ovat vihdoin 

ymmärtäneet vastauksen, että nainen on tehokas johtaja. Naisia on enenevässä 

määrin johtotehtävissä. (Porterfield & Kleiner, 2005) 
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2.1 Ura 

 

Sukupuoli vaikuttaa henkilön uravalintaan ja on yksi perussyy sukupuolten 

epätasaisuuteen työelämässä. Sukupuolten moninaisuus ja tasa-arvo yrityksissä voi 

vaikuttaa myönteisesti organisaation suorituskykyyn. Tutkimukset ovat osoittaneet, 

että sukupuolten ja ammattien välillä on kielteisiä vaikutuksia sukupuolistuneisiin 

käsityksiin uravalinnoista. Sekä naiset että miehet kokevat seksistisiä stereotypioita ja 

sukupuolistuneita käsityksiä työurasta eri tavoin. Lisäksi kulttuuri ja etnisyys 

muokkaavat henkilön uravalintoja. Yksilön tietoisuuden lisääminen uravaihtoehtoihin 

on yksi edellytyksistä murtaa vanhoja uravalinnan käsityksiä. (Bourne & Özbilgin, 

2008) 

 

2.2 Koulutus 

 

Organisaatioissa on investoitu koulutuspäätöksissä vähemmän naisiin kuin miehiin. 

Tällä on ollut vaikutusta naisten palkkaan ja urakehitykseen. Miehiä on ollut enemmän 

organisaatioiden esimiestehtävissä. Tämän johdosta miestyöntekijöille on tarjottu 

enemmän mahdollisuuksia kuin naisille työssä kouluttautumiseen ja kehittymiseen. 

Lisäksi yritysten hallitusjäsenten valitsijoilla on ollut pitkään oletus, että naisilla ei ole 

tarpeeksi inhimillistä pääomaa hallitustyöskentelyssä suoriutumiseen. Kuitenkin 

tutkijat ovat todenneet, että Iso-Britanniassa naisilla on parempi kaupallinen koulutus 

(MBA) ja kansainvälistä kokemusta kuin miehillä. Tukijat ovat lisäksi todenneet, että 

uusilla naisjohtajilla on enemmän kokemusta pienempien yrityksien 

hallitustyöskentelystä. Miehillä on taas enemmän kokemusta toimitusjohtajuudesta 

ja/tai operatiivisen johtajan työtehtävästä. (Terjesen et al., 2009) 

 

2.3 Ikä ja perheolosuhteet 

 

Väestötietojen tutkimisen perustella ovat tutkijat löytäneet johdonmukaisia havaintoja, 

että naisjohtajat ovat nuorempia kuin miesjohtajat. Iso-Britanniassa naisjohtajien 

keski-ikä on 53 vuotta ja miesjohtajien 56 vuotta. Australiassa nais-johtajien keski-ikä 

on 53 vuotta ja miesjohtajien 61 vuotta. USA:ssa naisjohtajien keski-ikä on 56 vuotta 
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ja miesjohtajien 60 vuotta. USA:n ja Kanadan tutkimukset toteavat, että 65-71% välillä 

ovat naisjohtajat naimisissa. Naisjohtajilla on omia lapsia tai huollettavia lapsia 44% 

Australiassa ja USA:ssa sekä Kanadassa vastaava luku on 70%. (Terjesen et al., 

2009) 

 

2.4 Persoonallisuustekijät 

 

Sukupuolen ja persoonallisuuden on todettu vaikuttavan johtajien käyttäytymiseen 

sekä siihen, miten alaiset arvioivat johtajiaan. Odotukset ja stereotypiat aiheuttavat 

vaikutuksia alaisten esimiesarviointiin. Naisien odotetaan olevan vaalivia ja muita 

huomioivia, kun taas miesten odotetaan olevan vakuuttavia, rationaalisia sekä 

riippumattomia. Nykyään tiimeistä koostuvissa organisaatioissa naisjohtajalla on 

paremmat mahdollisuudet tulla nimetyksi johtotehtäviin. Muutosjohtamiseen on 

yhdistetty osallistava ja ihmiskeskeinen johtaminen, jossa on feminiinisiä piirteitä. 

Naiset ovat onnistuneet muutosjohtamisessa paremmin kuin miehet. Tutkimuksissa on 

paremmuuden arviointi tapahtunut persoonallisuuden ja sukupuolen mukaan. 

Sukupuolten välillä on eroja asenteissa, arvoissa, taidoissa, käyttäytymisessä sekä 

tehokkuudessa. Seuraavat persoonalliset ominaisuudet on liitetty muutosjohtajiin: 

luovuus, avoimuus, avoin uusille asioille, innovatiivisuus, alttius riskeille, rohkeus, usko 

ihmisiin, arvopohjaisuus, elinikäisen oppimisen arvostaminen, huolenpito, käytännön-

läheisyys, naisellisuus ja itseluottamus. (Brandt & Edinger, 2015) 

 

2.5 Sukupuoli 

 

Tutkimukset ovat tunnistaneet useita tekijöitä, jotka selittävät miten naiset ajautuvat 

erilaisten ammattien johtotehtäviin. Monien ammattien ja työtehtävien uskotaan olevan 

sukupuoleen sidoksissa. Ja näin eri johtamistyylit on myös määritelty 

ominaisuuksiltaan sukupuolten stereotypioiksi. (Araújo-Pinzón et al., 2016)  

 

Naista ei pidetty ennen oikeana valintana yrityksen johtotehtäviin. Miehiä ei pidetä 

kuitenkaan parempana johtajana kuin naisia. On kiinnitettävä huomioita liike-elämässä 

tapahtuneeseen muutokseen, naisten ja miesten välisten roolien vaihteluihin. 

Vuosikymmenten ajan ovat tutkimukset hakeneet paremmuutta sukupuolten 
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johtamistapojen välille. Eräissä havainnoissa todetaan, että naisten yhteistyökyky ja 

hoivakäyttäytyminen sopivat paremmin johtajille. Tyypillisissä johtamistyyleissä naisille 

on muodostunut enemmän etuja kuin miehille. Lisäksi on huomioitava, että em. 

ominaisuudet heikentyvät erityisesti maskuliinissa toimintaympäristöissä. Johtajien 

rekrytoinnissa keskitytään nykyään yksilöiden ominaisuuksiin enemmän kuin 

sukupuoleen perustuvaan vahvuuksien ja heikkouksien tarkasteluun. Tutkimuksissa 

on haettu sukupuolten välille eroja niin muutosjohtamisen tyyleissä kuin tunneälyssä. 

Tunneälyn rooli on tärkeämpi kuin tekninen osaaminen. Ilman tunneälyä paraskaan 

koulutus ja loistavat ideat eivät merkitse vakaata ja tuottavaa johtajuutta. Naisilla on 

korkeampi tunneäly kuin miehillä. Naiset hallitsevat paremmin tunteita, tuntevat 

empatiaa sekä ovat sosiaalisesti kyvykkäämpiä kuin miehet. Naisten heikkoudet ovat 

motivaation ylläpidossa ja itsesäätelyssä. (Porterfield & Kleiner, 2005) 

 

Tehokkaalla johtajalla on monia taitoja. Hänen on onnistuttava kehittämään ja 

valmentamaan alaisiaan, kommunikoitava selkeästi, ratkaistava konflikteja, 

analysoitava ongelmia sekä tehtävä järkeviä päätöksiä. Tehokas johtaja kohtaa työt 

positiivisuudella ja käyttää työaikansa tehokkaasti delegoiden työtehtäviä. 

Muutosjohtamista pidetään yritysjohdon tehokkaimpana johtamistaitona. Tutkimukset 

esittelevät korrelaatiota muutosjohtamisen ja johdon käytäntöjen välille: 

selkeyttäminen, innostaminen, tukeminen ja tiimin rakentaminen. (Burke & Collins, 

2001) 

 

Suomessa on suuri vaihteluväli 32-37% naisyrittäjien osalta, jotka omistavat tiettyjen 

ammattien ja toimialojen yrityksiä, kuten vähittäiskaupan alan yritykset, 

henkilökohtaisia palveluja sekä hoitoa tarjoavat yritykset. Tutkimukset päättelivät, että 

naisten määräysvallassa olevat yhtiöt ovat pienempiä, kannattamattomia sekä 

vähemmän kasvuhakuisia. Naisten johtamistyyli kuvattiin ei-strukturoiduksi ja ei-

kurinalaiseksi, josta puuttui strateginen suunta. Lisäksi tutkimukset antoivat 

vähemmän myönteistä kuvaa naisista pienten yritysten omistajina sekä johtajina. Tätä 

selitettiin naisten henkilökohtaisilla ominaisuuksilla, perhesiteillä, motivaation 

puutteena, koulutuksella sekä ammatillisella taustalla ja naisten roolimalleilla. 

Tutkimuksissa on myös haettu eroja, miten miehet ja naiset rakentavat eri tavoin 

sosiaalisia suhteita sekä verkostoja sekä kohtaavat vaikeuksia johtamis- ja 

yrittäjyystaitojen yhteydessä. Tutkijoilla ei ole ollut yksimielisyyttä mies- ja naisjohtajien 
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käyttäytymisessä ja johtamistyyleissä, he viittaavat kuitenkin siihen, että naisilla olisi 

enemmän muutosjohtamisen kykyä, demokraattisuutta ja ei-hierarkkisuutta. Näitä 

asioita pohjataan naiselliseen merkityssisältöön ja arvoihin. Tutkimukset väittävät 

naisjohtajien olevan kannustavampia, luovempia sekä tunne-elämän osalta 

tarkkaavaisempia ja näillä on vaikutusta organisaatiossa lisääntyneeseen viestintään, 

yhteistyöhön sekä osallistumiseen. Naisjohtajista on annettu yleisesti myönteinen 

kuva. (Eriksson et al., 2008) 

 

Vastakohtana maskuliiniselle johtamisen tyylille on viime vuosina todettu olevan 

erityinen ihanne johtamistyyli, joka edistää erilaisia kyvykkyyksiä ja sosiaalisia taitoja 

kuten empatiaa, affektiivisuutta sekä herkkyyttä. Naisellista johtamisen tyyliä on pidetty 

tervetulleena organisaatioon. Ja se on vähemmän hierarkkinen, enemmän joustava, 

intuitiivinen, kommunikoiva, yhteistyökykyinen sekä osallistava ja onnistuu 

kohtaamaan markkinoiden jatkuvan muutostilan. (Araújo-Pinzón et al., 2016)  

 

2.6 Toimitusjohtaja rooli, johtoryhmä- ja hallitustyöskentely 

 

Tutkijat ovat kiinnittäneet huomioita psykologisiin tekijöihin, jotka vaikuttavat 

naisjohtajien nimittämiseen johtotehtäviin sekä työtehtävien hoitamiseen. Nämä tekijät 

liittyvät: osaamisen sekä johtamiskyvyn sukupuolistereotypioihin, uran etenemisen 

odotuksiin, sukupuolen soveltuvuutta erityiseen rooliin ja ennakkoluulon sekä syrjinnän 

dynamiikkaan. (Haslam et al., 2010) 

 

Naisten osuus suuryritysten johtajina kasvaa. USA:ssa naistoimitusjohtajien määrä on 

suhteellinen vähäinen vielä tähänkin päivänä. On yleisesti tunnustettu, että USA:ssa 

naiset ovat aliedustettuina ja epäsuotuisissa asemissa työskennellessään 

johtotehtävissä. Naisia nimitetään toimitusjohtajiksi yrityksiin, joissa on taloudellista 

epävarmuutta. Naisjohtajat arvioidaan huonoimmiksi kuin miesjohtajat sekä naisille 

asetetaan korkeampia esteitä urakehitykselle. Sijoittajien puolelta on tullut enemmän 

negatiivisia reaktioita naistoimitusjohtajien nimityksien yhteydessä. (Muller-Kahle & 

Schiehll, 2013) 
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Tutkimukset ovat käsitelleet toimitusjohtajan kahta roolia; toimitusjohtajan työtehtävää 

ja hallituksen puheenjohtajana olemista. Ja näiden kahden roolin/työtehtävän 

mukanaan tuomaa vallankäyttöä. Vallankäyttöä tutkimuksissa käsitellään 

toimitusjohtajan suhteellisella kyvyllä vaikuttaa toisiin ja/tai strategisiin valintoihin. 

Lisäksi toimitusjohtajalla on vaikutusvaltaa muiden hallitusjäsenten valintaan. 

Puhutaan rakenteellisesta vallasta organisaatioissa. Naistoimitusjohtajilla sanotaan 

olevan vähemmän rakenteellista valtaa kuin miestoimitusjohtajilla. Tutkimukset ovat 

osoittaneet, että nais- ja miestoimitusjohtajat ovat yhtä tehokkaita työssään. 

Naistoimitusjohtajalla on ylimääräinen haaste ansaita oikeutusta itselleen 

organisaatiossa, joka yleensä suosii ja palkitsee stereotyyppisiä maskuliinisia arvoja 

sekä käytäntöjä. Naisten täytyy työskennellä kovemmin kuin miesten todistaakseen 

organisaatiossa hyödyllisyytensä. Tutkijat kokevat mielenkiintoiseksi ja tutkimisen 

arvoiseksi ilmiön, jossa tutkitaan tekijöitä, jotka auttavat naisjohtajaa saavuttamaan 

samanlaista rakenteellista valtaa kuin miesjohtajat. (Muller-Kahle & Schiehll, 2013) 

 

Nainen valitaan yritysten johtotehtäviin mieluummin kuin yhtä pätevä mies. Lisäksi 

johtajavalinta on nainen kun yritysten organisaatioilla on iso riski epäonnistua 

taloudellisesti. Nämä valikoidut naisten rekrytoinnit organisaatioiden johtotehtäviin 

tapahtuvat silloin kun taloudelliset riskit ovat isot. Toisaalta USA:ssa tutkittiin 12 

vuoden ajan yhtiöiden taloudellista tulosta uuden toimitusjohtajan nimittämisen 

jälkeen. Tutkimuksessa keskityttiin kolmeen talouden tunnuslukuun: 

kokonaispääoman tuottoon, oman pääoman tuottoon sekä osakekohtaiseen 

tulokseen. Tutkimuksessa ei löydetty luotettavaa näyttöä ennen tai jälkeen nais- tai 

miestoimitusjohtajan nimityksen myötä tapahtuvista talouden tunnuslukujen 

muutoksista, jotka olisivat vaikuttaneet yrityksen suorituskykyyn. Ja tältä pohjalta ovat 

tukijat kyseenalaistaneet universaalin lasikattoilmiön ja päätelleet, että 

toimitusjohtajana työskenteleminen ei ole sukupuoli riippuvainen asia. (Haslam et al., 

2010) 

 

Naiset on nähty hallitustyöskentelyssä ensin sukupuolistereotypioiden kautta naisina 

ja vasta myöhemmin yksilöinä. Tämä on aiheuttanut hankaluutta naisjohtajille tulla 

kuulluksi sekä vielä tärkeämpää tulla yhdenvartaiseksi muiden hallituksen jäsenten 

kanssa. Tällaiset asenteet ovat vähentyneet kun hallituksessa on enemmän kuin yksi 

naispuolinen johtaja. Kun hallituksessa on kolme tai enemmän naisjäsentä, tuntevat 
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naisjäsenet olonsa mukavammaksi, toimintansa vähemmän rajoitetuksi ja kokevat 

vuorovaikutuksen positiivisemmaksi. (Terjesen et al., 2009) 

 

Naisjohtajien tutkimus on saanut lisääntyvää huomioita 1980-luvun alusta alkaen. 

Tutkimuksissa keskityttiin ilmiöön kuinka naiset ovat voineet murtaa ”lasikaton” ja 

päästä yritysten hallituksien jäseneksi. Tutkijat ovat väittäneet, että naisjohtajat 

hallituksen jäseninä ovat lisänneet naisten mahdollisuuksia panostaa työskentelyyn, 

tuoneet yrityksille kilpailuetuja sekä lisänneet naisen roolimallia.  Naisten läsnäoloa 

hallituksissa voidaan pitää välttämättömänä. Naiset tuovat lisää hallitustyöskentelyyn 

näkökulmia, kokemusta ja erilaisia työskentelyn tyylejä verrattuna miehiin. Yritys voi 

antaa myös lisäämällä naisia hallituksen jäseniksi merkittäviä signaaleja 

sidosryhmilleen. Naisten hallitusjäsenyyksillä pitäisi olla positiivinen vaikutus. 

Kuitenkin naisten vähäinen määrä yritysten johtajina osoittaa muuta. Pohjoismaista 

Norja lisäsi naisten hallitusjäsenten määrää lainsäädäntöä muuttamalla. (Huse & 

Solberg, 2006) 

 

2.7 Lasikattoilmiö maailmalla 

 

Lasikatto sanasta tuli suosittu termi sen jälkeen, kun toimittajat käyttivät sitä vuonna 

1986 ”The Wall Street Jouranl” lehden artikkelissa. Nykyään lasikattoa käytetään 

metaforana kuvailemaan näkymättömiä esteitä naisten pyrkiessä liikkumaan 

organisaation hierarkiassa. (Powell, 2012)  

 

Kysymykseen miksi naiset etenevät huonosti organisaatioiden yläkerroksiin on etsitty 

syitä tutkimusten kautta. Yhtenä ensisijaisena syynä pidetään sukupuolen 

vinoutumisen arviointia. Lasikattoilmiötä esitellään läpitunkemattomana esteenä 

naisen urakehityksessä. Ilmiö on seuraus sukupuolistereotypioista ja niistä 

odotuksista, kuinka naiset työskentelevät ja tuottavat sekä miten heidän pitäisi 

käyttäytyä. (Heilman, 2001) Yksi selitys lasikattoilmiölle on sen esiintyminen 

tilanteissa, johon naiset joutuvat useammin kuin miehet. Naiset hyväksytään 

helpommin riskialttiimpiin ja epävarmempiin yritysten johtotehtäviin, koska niissä on 

vähemmän uralla etenemisen mahdollisuuksia kuin miespuolisilla kollegoilla. (Muller-

Kahle & Schiehll, 2013) Yritysten huono suorituskyky on lisännyt naisten nimittämistä 
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yritysten johtotehtäviin. Tällä on ollut vaikutusta ”lasikaton” murtamiseen. Naisia on 

nimitetty johtajiksi yrityksiin, jotka ovat kriisissä. (Haslam et al., 2010) 

 

Oakley (2000) väittää kolmen asian selittävän esteitä, joita naiset kohtaavat 

lasikattoilmiössä: 1.) Yrityskäytänteet kuten rekrytointi, säilyttäminen ja edistäminen. 

2.) Käyttäytymisen ja kulttuurin syyt, kuten stereotypiat ja ensisijainen johtamistyyli. 3.) 

Rakenne- ja kulttuurin selvitykset, jotka ovat juurtuneet feministiseen teoriaan. (Weyer, 

2007) 

 

Miehet ja naiset reagoivat eri tavoin lasikattoilmiöön. Naiset tunnustavat ilmiön 

olemassaolon, sen vaarat, epäoikeudenmukaisuuden ja ilmiön esiintymisen naisia 

kohtaan. Miehet taasen kyseenalaistavat ilmiön tutkimuksen ja vähättelevät ilmiön 

vaaroista. Naiset selittävät ilmiön vahingollisia prosesseja, kuten vaihtoehtoisten 

mahdollisuuksien puutteita, seksismiä ja miesten keskinäisten ryhmien suosimista. 

Miehet selittävät ilmiön tulkintoja, kuten naisten vaikeaa soveltuvuutta 

johtamistehtävään missä tarvitaan strategista päätöksentekoa tai yrityksen tekijöitä, 

jotka liittyvät sukupuoleen. (Ryan et al., 2007) 

 

Naisten lasikattoilmiöön liittyviä uskomuksia ja käsityksiä vaikuttavuudesta 

uravalintoihin ja menestykseen on tutkittu CPS tutkimuksessa. Naisten käsityksiä 

selvitettiin ja liitettiin viiteen uran menestymisen indikaattoriin: uratyytyväisyys, 

onnellisuus, psyykkinen hyvinvointi, fyysinen terveys ja työhön sitoutuminen. CPS 

(Career Pathways Survay) tutkimuksen myötä arviointiin lasikatoon liittyviä 

uskomuksia olevan: kieltäminen, joustavuus, hyväksyminen ja eroaminen. Kieltäminen 

uskomuksena liitettiin positiivisessa yhteydessä ura tyytyväisyyteen ja työhön 

sitoutumiseen. Joustavuuden uskomukseen liitettiin onnellisia suhteita ja työhön 

sitoutuminen. Hyväksymisen uskomukseen liitettiin negatiivisesti työhön sitoutuminen. 

Eroaminen uskomuksena liitettiin negatiivisessa yhteydessä onneen sekä henkiseen 

että fyysiseen hyvinvointiin. (Smith et al., 2012)  

 

CPS tarjoaa tuloksia neljään lasikattoon liittyvään uskomukseen. Kieltäminen 

määritellään uskomuksena, että naiset kohtaavat samanlaisia kysymyksiä ja ongelmia 

tavoitellessaan johtajuutta. Joustavuus uskomuksena määritellään naisten 

kyvykkyydellä rikkoa lasikatto. Mitä enemmän naiset hakeutuvat johtotehtäviin, sitä 
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helpompaa se on niille jotka seuraavat. Eroaminen määritellään naisten kärsimyksen 

määrän negatiivisilla vaikutuksilla, joita on enemmän kuin miehillä. Voi esiintyä 

ylivoimaisia syitä, jotta naiset eivät riko lasikattoa. Naiset satuttavat itsensä enemmän 

kuin miehet ottaessaan suuria riskejä yhtiön menestymisen suhteen. Kateus 

työtovereiden suunnalta estävät naisia etsimästä työtarjouksia. Hyväksyminen 

määritellään naisten elämän muilla tärkeimmillä tavoitteilla, kuten perheellä, joka on 

tärkeämpi kuin uran kehittäminen. Hyväksyminen tiivistääkin ammattilaisuuden ja 

perheen sekä antiuralla etenemisen uskomukset. Naiset eivät vaadi työskentelemään 

uskomattoman pitkiä työpäiviä. (Smith et al., 2012) 

 

Näkymättömien pysyvien esteiden olemassaolosta huolimatta tietyillä toimialoilla, on 

organisaatioissa käynnissä merkittävä muutos työvoiman sukupuolijakaumasta. Yhä 

useammat naiset pääsevät yritysten johtotehtäviin. Muutos lisää sukupuolten tasa-

arvoa ja herättää uusia mielenkiintoisia tutkimuskysymyksiä siitä, miten murretaan 

lasikatto ilmiötä. Ryan ja Haslam väittävät, että naiset löytävät itse tiedon, miten 

lasikatto murretaan, sekä johtamiseen liittyvät suuremmat riskit ja epäonnistumisen 

mahdollisuuden. (Ryan et al., 2007) 

 

3 SUOMALAINEN NAISJOHTAJA  

 

Suomessa naisjohtajuuden historia, kuten muualla, on kietoutunut vahvasti 

yrittäjyyteen. Aikaisempina vuosisatoina perinteinen kanava naisille yrityksen 

johtotehtäviin oli omistaja yrittäjyyden kautta. Nainen pääsi johtajaksi joko perimällä 

yrityksen puolisoltaan tai vanhemmiltaan tai avioliiton solmimisen myötä. 1970-luvun 

loppupuolella naisia löytyi johtajina lähinnä pienistä, maantieteellisesti syrjäisillä 

alueilla toimivista yrityksistä ja organisaation keskiportaan johtotehtävistä. (Tukiainen 

& Villanen, 2016, 30) 

 

Suomalaisen työelämän päätöksenteossa ja johtajuudessa on naisten osuus ollut 

julkisen keskustelun ja tarkastelun kohteena 1990-luvulla. Vuosien 1993-1995 laman 

jälkeen naisjohtajien suhteellinen kasvu oli huomattavaa. Johtajakuvassa 

miesjohtajuus keskittyy yleisjohtoon, markkinointi- ja teknisiin työtehtäviin, kun taas 
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naisten johtajakuva on laveampi. Toimialojen tarkastelussa naisjohtajat ovat 

enemmistönä vain majoitus- ja ravintolaliiketoiminnassa. Työtehtävä tarkastelussa 

naisjohtajat ovat enemmistönä henkilöstöjohdon tehtävissä. Naisjohtajuus korreloi 

selvästi yrityksen henkilöstön naisvaltaisuuden kanssa. (Vanhala 1999, Veikkola 1999) 

 

3.1 Suomalaiset pioneerinaiset 

 

Suomessa ovat naiset olleet laajasti mukana työelämässä. Suomen tasa-

arvolainsäädäntöä pidetään myös kehittyneenä. Tarja Halonen on tehnyt historiaa. 

Hänet on nimitetty 1995 Suomen ensimmäiseksi naisulkoministeriksi ja 2000 

ensimmäiseksi naispresidentiksi. (Tukiainen & Villanen, 2016, 28) Riitta Uosukainen 

oli ensimmäinen nainen eduskunnan puhemiehenä (Eduskunta, 31.3.2017). Sirkka 

Hämäläinen nimitettiin Suomen Pankin pääjohtajaksi 1992 ja Euroopan Keskuspankin 

hallituksen jäseneksi (Suomen Pankki, 31.3.2017 ja Europian Central Bank, 

31.3.2017). Ritva Hyöky oli ensimmäinen nainen, joka nimitettiin jo 1975 Suomen 

Hovioikeuden presidentiksi. Vasta 2006 nimitettiin Pauliine Koskelo korkeimman 

oikeuden presidentiksi. Suomen Akatemia ensimmäiseksi jäseneksi nimitettiin 2002 

tutkimusprofessori emerita Pirjo Mäkelä. (Tukiainen & Villanen, 2016, 28) 

Suomalaisessa poliittisessa elämässä on naisia tullut entistä enemmän johtaville 

paikoille, ministereiksi, presidentiksi ja eduskunnan puhemieheksi. Kuitenkin yritysten 

ylimmässä johdossa ja hallituksissa on naisia edelleen vähän. (Aalto-Marjosola, 2001, 

129) 

 

3.2 Naisten valinta johtajiksi 

 

Naisten valinta johtajiksi on heijastanut työelämän rakenteita, jossa miesten ja naisten 

työt ovat melko eriytyneitä. Silloin vallitsee työelämässä horisontaalinen segregaatio, 

jonka mukaan yli puolet suomalaisista työskentelee sukupuolisesti homogeenisessa 

työympäristössä, jossa melkein jokainen työkaveri on miehiä tai naisia. Tällaisia 

naisvaltaisia toimialoja ovat hoiva- ja opetustyö. Teolliset toimialat ovat miesten osalta 

tyypillisiä toimialoja. Organisaatioissa esiintyy myös vertikaalista segregaatiota, jolloin 

organisaatiohierarkiassa johtajisto eriytyy sukupuolirakenteen mukaan. Tämä näkyy 

naisjohtajien määrän vähyytenä. Lisäksi esiintyy polarisoituneita ennakkokäsityksiä 
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naisten kompetenssialueista, ja näillä on vaikutusta naisten johtajauriin. Asenteet 

estävät naisia nousemasta työurallaan johtajaksi. Johtajilta odotetaan strategista 

visiointia työssään, isojen linjojen hallitsemista sekä kykyä nopeaan päätöksentekoon. 

Odotukset liitetään tyypillisimmin miehiin kuin naisiin. (Juuti et al., 2006, 178-179) 

 

Tasa-arvokysymys liitetään usein naisjohtajakysymykseen. Naisten määrä johtajina, 

tasa-arvon näkökulmasta tarkasteltuna, on Suomessa vähäistä suhteessa naisten 

osuuteen työvoimasta. Suomessa 70% aikuisesta naisväestöstä osallistuu 

työelämään. Naisten osuus eri tasoisissa esimiestehtävissä on vajaa neljännes ja 

huippujohtajien työtehtävissä heidän osuutensa arvioidaan olevan 2-3 %. (Aaltio-

Marjasola, 2001, 131-133) 

 

Suomalaisissa suurten yhtiöiden ylimmässä johdossa naisten aliedustus on 

aiheuttanut sen, että nainen määritellään johtajanakin sukupuolensa mukaan. Kun 

nainen on johtaja, on hän naisjohtaja ja se ärsyttää kaikkia johtajatehtävissä 

työskenteleviä naisia. Jos naisia on organisaation johtotehtävissä vain yksi, syntyy 

vaikutelma kiintiönaisesta. (Salo & Blåfield, 2007, 20) Naisten aliedustus näkyi myös 

siinä, että naiset löytyvät pienten ja keskisuurten yritysten huippujohdosta kuin suurten 

yritysten vastaavista. Talouselämän vuonna 2004 tekemän selvityksen mukaan vain 

neljässä Suomen 143 pörssiyhtiön johdossa oli nainen. Eniten naisia löytyi 

palveluyritysten sekä tietointensiivisten palveluja tarjoavien yritysten johtoryhmistä. 

Naisten osuus oli korkein teknologian alan yrityksissä ja matalain rakennusalalla. 

(Tukiainen & Villanen, 2016, 28) 

 

3.3 Naisten johtamistapa 

 

Naisten johtamistapaa kuvataan interaktiiviseksi. Naisjohtaja luo työyhteisössä 

ilmapiirin, jonka myötä alaiset kokevat itsensä tärkeäksi ja se lisää osallistumista. 

Naisjohtajat tekevät töitä sen eteen, että heidän vuorovaikutuksensa alaisten kanssa 

muodostuu positiiviseksi. Naisjohtajilla on enemmän intuitiota, kykyä empaattisuuteen, 

joustavuutta sekä kykyä luoda tuottelias työilmapiiri organisaatioon. Naisjohtajat 

korostavat hyvää työpaikkailmapiiriä ja sosiaalisia suhteita. He korostavat tukevansa 

alaistensa luottamusta sekä omaehtoisuutta jakaessaan tietoa ja valtaa. Näin he 
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lisäävät työtä kohtaan tunnettua kiinnostusta sekä antavat oman toimintansa 

lähtökohdat avoimesti näkyväiksi. Naisten johtamismallin erityisyys näkyy 

kommunikaation avoimuutena. Naisten johtajuutta ei nähdä yksistään 

vallankäyttämisen välineenä, vaan se nähdään paremminkin integroivana toimintana. 

Naisjohtajat näkevät vallan enemmän kapasiteettina, jota käytetään yhteisön ja 

organisaation hyväksi. Valta nähdään suhteellisena ja vähemmän yksilöön sidottuna. 

Naiset käyttävät valtaa rakentavalla tavalla, käyttävät luovuuttaan, rohkaisevat 

alaisiaan ja mobilisoivat henkilöstön voimavaroja paremmin. Samalla naisjohtajat 

muuttavat organisaation hierarkkisia malleja demokraattisemmaksi. Naisilla on paljon 

annettavaa tiimien johtamiseen ja esimiestyöskentelyyn sosiaalisten taitojen, 

kuuntelutaitojen sekä konfliktien ratkaisukykyjen vuoksi. Heidät nähdään 

organisointikykyisinä ja käytännönläheisenä. Yrityksen koko, johtamistilanne ja 

alaisten piirteet vaikuttavat johtajuuteen. Ne vahvuudet, jotka naisjohtajiin liitetään, 

voivat myötäillä stereotyyppisesti naisiin liitettyjä ominaisuuksia: empatia, sosiaalisuus 

sekä konfliktien ratkaisukyky. (Aaltio-Marjosola, 2001, 136-140) 

 

3.4 Hallitustyöskentely 

 

Suomalaisissa suuryrityksissä löytyy vielä miesten ”linnakkeita”, johon naisilla ei ole 

asiaa. Näissä yrityksissä ei ole yhtään naista johtoryhmässä eikä hallituksessa. 

Tarkasteltaessa Suomen sadan suurimman yrityksen hallituksen kokoonpanoja 

vuonna 2006, niin naisia hallituksen jäseninä niissä oli 17%. Määrä oli pieni ja trendi 

hitaasti kasvava. Vuonna 2004 naisten osuus hallituksen jäsenistä oli 13%. Wärtsilän 

ja Lemminkäisen hallituksiin valittiin ensimmäiset naiset vuonna 2007. Nokia on ollut 

edistämässä naisten urakehitystä. Sari Baldauf teki pitkän työuran Nokialla ja hän on 

nyt haluttu hallitusammattilainen. Suomalaiset yhtiöt ovat osaltaan ratkaisseet 

monimuotoisuusvaatimukset siten, että samassa ja yhdessä paketissa on sekä 

kansainvälisyys että aliedustettu sukupuoli. Suomessa on vasta muutamia 

hallitusammattilaisnaisia. Tyypillisesti hallitusammattilaiseksi ryhtyvällä naisella on 

pitkä sekä nousujohteinen liike-elämän ja/tai virkamies työura takanaan. Naiset eivät 

hakeudu hallitustyöskentelyyn ruuhkavuosien aikana, koska perheen ja työuran 

yhteensovittaminen tuo paineita. Hallitusten puheenjohtajina ei vielä ole montaakaan 

naista. Perheyhtiöissä eivät ainoastaan pojat peri operatiivista valtaa, vaan perheen 
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tyttäriäkin nähdään jatkamassa vanhempiensa elämäntyötä. On vain ajan kysymys, 

milloin hallituksen puheenjohtajuudesta tulee sukupuolesta riippumaton arvostettu 

luottamustoimi. (Salo & Blåfield, 2007, 20-22) 

 

Vuonna 2012 kauppakamarin naisjohtajaselvityksessä suomalaisten yritysten 

hallituksissa oli 746 jäsentä, joista naisten osuus hallituspaikoista oli 161. Nämä 

hallituspaikat jakaantuivat 628 eri henkilölle siten, että naisia oli 139 ja miehiä oli 489. 

(Tukiainen & Villanen, 2016, 32) 

 

Monet suomalaiset elinkeinoelämässä vaikuttavat naiset ja poliitikot ovat vaatineet 

suomalaisten yritysten hallituksiin naiskiintiöitä Norjan mallin tapaan. Naisten 

eteneminen hallituksiin hidastuu yritysten hallitusten miehistä koostuvien 

nimitysryhmien vuoksi. Hallituksen miehet eivät tunne sopivia naisia, joita voisi kutsua 

hallitukseen uudeksi jäseneksi. Pörssiyhtiön hallituspaikat täyttyvät ja keskittyvät 

meritoituneille ja tunnetuille naisille. Yritykset etsivät hallituksiin uusia jäseniä liike-

elämän verkoston kautta. Ministeriöt löytävät valtionyhtiöiden hallituksiin uusia jäseniä 

oman organisaationsa kautta, korkeista virkamiehistä ja monet heistä ovat naisia. Kun 

naisten vähyyttä hallitusjäseninä murehditaan, olisi kuitenkin kiinnitettävä huomio 

naisten urakehitykseen, koska yritysten hallituksiin noustaan ”tyvestä puuhun”. (Salo 

& Blåfield, 2007, 23-25) 

  

4 SUOMALAISEN NAISJOHTAJAN TYÖURAAN VAIKUTTAVAT 

TEKIJÄT 

 

Yritysjohtajuuden käsitettä määritellään koulutuksen, kokemuksen ja taitavuuden 

muodostamana osaamisalueena, jossa kehitytään jatkuvasti ja edetään. Nykyään 

organisaatiorakenteita madalletaan ja puretaan ja se on muuttanut yleistä urakäsitystä. 

On asiantuntijaura, poikittaisura sekä monipolkuisesti etenevät työurat, jotka ovat 

korvanneet suoraviivaisesti etenevät, sotilasorganisaatiomaiset uranluomistavat. 

Työuran mielikuvat eivät ole aina positiivisia, koska uraan liitetään negatiivisia 

merkityssisältöjä: kyynärpäätaktiikka, narsismi, itsekkyys ja riippuvuus toisten 

mielipiteistä. Työurat tehdään perinteisessä hierarkkisessa mielessä ja ne tuottavat 
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tekijälleen mielihyvää. Yritykset tarvitsevat urahakuisia ja johtajatyötehtävistä 

kiinnostuneita henkilöitä organisaatioon. Kahden uran perheissä sekä sellaisissa 

perheissä, joissa naiset ovat työurantekijöitä, luovat uudenlaista perhekulttuurien 

malleja. (Aaltio-Marjosola, 2001, 184, 196) 

 

Kaupan toimialalla on naisten työntekijöiden osuus lisääntynyt, koska kaupallisen alan 

koulutuksessa naisten osuus on lisääntynyt. Johtajien urapolku voi Suomessa kaupan 

alalla, kuten S-ryhmässä, alkaa yrityksen omasta kenttäkoulutuksesta. Ja kun 

kenttäkoulutuksen läpäisee, on se ollut tae työpaikasta S-ryhmässä, mutta monelle 

kuitenkin ensimmäinen askelma uraportailla. (Salo & Blåfield, 2007, 27) 

 

Uraa ja tavanomaista työntekoa on haasteellista erottaa toisistaan. Uralla ja 

johtajuudella on monia muotoja ja merkityksiä. Ura ei ole ainoastaan yrityksen 

organisaation hierarkiassa etenemistä. Ura nähdään henkilön ja yritysten 

yhteistuotoksena. Se nähdään henkilön liikkumisena yrityksen organisaatiossa sekä 

horisontaalisella että vertikaalisella akselilla. Uudet muodot antavat lisää tilaa sekä 

naisille että miehille johtajatyötehtävissä. Edelleen on olemassa ns. klassisia 

johtajauria, joihin nouseminen edellyttää työskentelyä yrityksen keskijohdossa tai 

asiantuntijatehtävissä hankittua työkokemusta. Johtajan ura perustuu henkilön 

hankkimaan kompetenssien kartuttamiseen. Mitä enemmän naisia valikoituu yrityksen 

keskijohdon työtehtäviin sekä sisäisiin koulutuksiin, sitä enemmän naisia voidaan valita 

aina yrityksen ylimpään johtoon. (Aaltio-Marjosola, 2001, 208-209) 

 

4.1 Urapolku  

 

Naisten etenemistä työelämässä ja urakehitystä tarkasteltaessa on nähtävissä kaksi 

urakehityksen polkua: suorasuuntainen ja siksakmainen urakehitys. Suorasuuntainen 

urakehitys on nähtävissä, kun naisjohtaja on edennyt vertikaalisesti työurallaan. 

Heidän työtehtävät ja -paikat ovat vaihtuneet aina ylemmälle tasolle ja ovat olleet 

edellistä korkeammat. Siksakmainen urakehitys on edennyt pääsääntöisesti 

vertikaalisesti eli pystysuuntaisesti, mutta uran etenemisen aikana on tapahtunut myös 

etenemistä horisontaalisesti eli vaakasuuntaisesti. Työtehtävän tai työpaikan vaihdos 

johti työtehtäviin, jotka ovat olleet tasoltaan samanlaisia.  Naisjohtajat ovat nähneet 
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tämänkin urakehityksen etenemistavan kokonaisuuden kannalta hyvänä. Urakehitystä 

vievät positiivisesti eteenpäin onnelliset yhteensattumat. Naisjohtajat toteavat 

työtehtävissä saavutettujen meriittien olevan merkityksellisempiä tekijöitä, mutta 

sattumat voivat vaikeuttaa tai vauhdittaa uralla etenemistä. Uran etenemistä 

edesauttavat työuran alun polku ”ruohonjuuritasolta” johtajaksi, oman toimialan 

kiinnostavuus, halu edetä uralla ja itsensä kehittäminen, myönteinen suhtautuminen 

työhön, opiskeluiden laaja-alaisuus sekä kyky toimia pitkäjänteisesti ja organisoidusti. 

Naisjohtajille on tärkeätä substanssiosaaminen ja johtajuuden asiantuntemus sekä 

edellisten välisen suhteen hallitseminen. Työhön sitoutumisen edistävinä tekijöinä 

nähdään oman työn arvostus ja työnilo. Naisjohtajalla on hyvä olla realistinen kuva 

omasta työuran kehittymisestä ja se edellyttää urakehityksen kriittisten tekijöiden 

tunnistamista. Urakehityksen kriittisiksi tekijöiksi, eteen tulleiksi esteiksi ja haasteiksi, 

on määritelty uran alku. Naisen urapolku noviisista ekspertiksi vaatii kovaa työtä. 

Naisen nuori ikä ja kokemattomuus muodostavat haasteita. Työuran etenemisen 

aikana kohdataan haasteita sekä vastoinkäymisiä, jotka liitetään osaksi johtajan työtä 

ja vastuuta. (Hyvärinen, 2016, 62-65) 

 

4.2 Urakatkot 

 

Naisvaltaisilla aloilla, kuten kaupan toimialalla ovat äitiyslomat ja vanhempainvapaat 

nykypäivää. Vanhempainvapaat eivät saa olla rekrytoinnin este, koska yritys tarvitsee 

työvoimaa. Äitiyslomat edistävät yrityksen sisäistä urakiertoa äitiyslomittajien ja 

vanhempainvapaa tuuraajien sijaistaessa, edistäen tulevaa urakehitystä. S-ryhmässä 

naisten urakehityksen edistäminen on osa S-ryhmän tasavertaisuusohjelmaa. (Salo & 

Blåfield, 2007, 29) 

 

Työurat luodaan tilanteissa, joissa on sekä mahdollisuuksia että rajoitteita, jotka tulevat 

henkilön omasta elämäntilanteesta ja yrityksen organisaatioympäristöstä. Henkilö 

hallitsee omaa elämäänsä, johon kuuluvat perhetilanne, taloudelliset tekijät sekä 

uramahdollisuudet. Vanhemmuus ja erilaiset perhetilanteet näkyvät sekä naisten että 

miesten uraa koskevissa ratkaisuissa, erityisesti ne näkyvät naisten tekemisissä 

ratkaisuissa. Suomalaiset naisjohtajat jäsentävät elämänkenttäänsä perhe-elämän 

sekä työn yhdistämisen ja tasapainon kautta. Ja sitä selitetään suomalaisella 
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perhepolitiikalla, lasten päivähoitojärjestelmällä, kouluruokailulla sekä yritys-

kulttuurisen ympäristön tukevilla ratkaisulla. Naisjohtajat voivat yhdistää uran ja 

perheen. Toisaalta naisjohtajan perheettömyyttä kuvataan yksityiselämän 

epäonnistumisena. (Aaltio-Marjosola, 2001, 189-190, 193) 

 

Naisten työura voi katketa nopeasti ennen kuin se ehtii edes kunnolla alkamaan 

määräaikaisten työsuhteiden vuoksi. Naisilla on useammin eripituisia työttömyys-

jaksoja kuin miehillä. Naiset ottavat miehiä useammin vastaan työtä, johon ovat 

ylikoulutettuja. Lisäksi pätkätöihin naiset hakeutuvat taloudellisten turvallisuus-

tekijöiden vuoksi. Valtion ja kunnallisen hallinnon työtehtäviin hakeutuvat koulutetut 

naiset koulutustaustansa vuoksi miehiä enemmän. Ja julkisen sektorin määräaikaiset 

työsuhteiden taustalla on tilanne, jossa virkoja on vähemmän kuin toiminnan 

organisoiminen edellyttää. (Salo & Blåfield, 2007, 34) 

 

4.3 Koulutus 

 

Suomalaiset nuoret haluavat hyvän koulutuksen ja sitoutuvat monen vuoden 

opintoputkeen. Johtajanaisille on selvää, että he hyödyntävät hankkimaansa korkeaa 

koulutusta. Ja sitä myöden heitä kiehtoo työtehtävän vastuu ja sen kasvattaminen. 

Kaupallisen ja yhteiskuntatieteellisen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita on 

75% Elinkeinoelämän Keskusliiton mukaan. Ja suurin osa näistä valmistuneista 

naisista hakeutuu elinkeinoelämän palvelukseen. (Salo & Blåfield, 2007, 31) 

Naisjohtajat suhtautuvat myönteisesti opiskeluun ja koulutukseen. Opiskelupaikka 

tarjoaa kanavan verkostoitumiseen ja sosiaalisten suhteiden luomiseen. Naisjohtajat 

ovat koulumenestykseltään keskivertotasoisia. Opiskelu sujuu vähäisilläkin 

ponnisteluilla. Hyvä koulumenestys ei kuitenkaan ole tae menestymisestä elämässä 

tai johtajuudessa. Naisjohtaja on ollut ahkera ja sitoutunut opiskelija yliopisto-opintojen 

parissa. Opintojen myötä he ovat luoneet vankan henkisen pääoman sekä 

osaamispohjan koulutuksensa myötä ja ovat näin hankkineet hyvät välineet 

urakehitykselle. (Hyvärinen, 2016, 59-61, 72) 
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4.4 Ikä ja sukupuoli 

 

Nuorilla naisilla voi uran alkuvuodet olla haasteellisia. Vaikka syrjiminen on sukupuolen 

perusteella Suomessa lailla kiellettyä, voi työnantajalla on pelko nuoren naisen 

rekrytoinnin suhteen. Työnantajalla on pelko nuoren naisen tulevista äitiyslomista sekä 

hoitovapaista. Eikä pelkoa helpota sairaiden lasten hoitamisesta muodostuvat 

poissaolot. Monet nykypäivän naisjohtajat myöntävät uhranneensa työlleen liikaa, 

koska on ollut pakko. Edetäkseen uralla ja noustakseen huipulle, on naisten pitänyt 

tehdä hartiavoimin töitä, paljon enemmän kuin saman ikäisten miesten. Iäkkäämmillä 

johtajanaisilla on ollut rajoittuneet mahdollisuudet saada tukea toisilta naisilta, koska 

vertaisnaisverkostoja on ollut hyvin vähän. (Salo & Blåfield, 2007, 32) 

 

4.5 Ominaispiirteet 

 

Suomalainen naisjohtaja pitää itsenään sinnikkäänä ja ripeänä. Hänen 

työskentelytapaansa kuvataan pitkäjänteiseksi, jossa korostuu nopeus sekä 

impulsiivisuus. Ripeys nähdään positiivisena naisjohtajan piirteenä, jota ilman ei 

saavuteta johtajuuden asemaa työuralla. Rehellisyyden ja nöyryyden luonteenpiirteet 

korostuvat työtilanteen haasteellisuuden suhteen. Lisäksi ne koetaan osaksi 

naisjohtajan olemusta sekä hyvin tavoiteltaviksi piirteiksi. Realistinen asenne työtä 

kohtaan kuvastaa naisjohtajan nöyryyttä. On kyettävä vastaanottamaan ja työstämään 

kritiikkiä sekä kohtaamaan vastoinkäymisiä. Naisjohtajakaan ei välty työssään 

vaikeuksilta. Kohdattua kritiikkiä ei pidä ottaa henkilökohtaisesti, vaan sen avulla voi 

kehittyä työssään. (Hyvärinen, 2016, 65-68) 

 

Ominaispiirteisiin kuuluvat myös kyky sietää yksinäisyyttä, jonka sanotaan olevan osa 

johtajuuden realiteettia. Naisjohtajan oman toiminnan painotuksissa on nähty kaksi 

mitattavaa ulottuvuutta, jotka ovat suunnannäyttäjyys sekä sosiaaliset taidot. 

Suunnannäyttäjyys ilmenee naisjohtajan omassa toiminnassa yhteisen vision ja 

tuloshakuisuuden korostumisena. Naisjohtajaa pidetään aktiivisena, alati halukkaana 

kehittymään itse sekä kehittämään organisaation toimintaa. Nainen voi olla vaativa 

johtaja, joka tiedostaa tuloshakuisuuden ja -seurannan tärkeyden. Johtajuudessa on 

tärkeää työntekijöiden motivointi, kannustaminen ja innostaminen. Luottamus ilmenee 
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naisjohtajan työssä kahdella tavalla; hän luottaa henkilökuntaansa ja henkilökunta 

vastavuoroisesti luottaa esimieheensä. Johtajan työssä onnistumiseen vaikuttavat 

myös työnjaon ja vallan delegoinnin taito. Naisjohtaja haluaa korostaa yhdessä 

tekemisen tärkeyttä ja osoittaa arvostusta ja kunnioitusta osaamista sekä 

asiantuntijoiden työskentelyä kohtaan. Kyky verkostojen luomiseen voi olla ratkaiseva 

tekijä naisjohtajana toimimisessa ja työssä menestymisessä. Sosiaalisista taidoista 

korostuu vuorovaikutuksen merkityksen tärkeys. Naisjohtajan osaa kuunnella, 

keskustella, osoittaa välittävänsä muista ja on vastuunkantaja, kykenee tasa-

arvoiseen kohteluun ja kykenee luomaan positiivisen ilmapiirin sekä osaa antaa 

myönteistä palautetta muille. (Hyvärinen, 2016, 65-68) 

 

5 SUOMALAINEN LASIKATTOILMIÖ 

 

Lasikattoa pidetään myyttisenä ilmiönä ja sitä käytetään metaforana näkymättömille 

esteille, jotka vaikeuttavat naisten etenemistä yritysten organisaatiohierarkiassa. Syitä 

on etsitty monista tekijöistä, jotka selittäisivät miksi naiset eivät etene organisaation 

ylimpään johtoon. Toisaalta naista itseään pidetään syynä lasikaton olemassaoloon. 

Syyt ovat naisten kapeampi koulutus, perhe- ja työsuhteet, puutteellinen työkokemus, 

vihamielinen yritysympäristö, rekrytointimenettelyn sukupuolisidonnaisuuden 

olemassaolo, naisten ja miesten töiden ja alojen eriytyminen, patriarkaalisuus 

organisaatiokulttuureissa sekä miesten säännöillä pelaaminen. Lasikaton 

olemassaoloa selitetään myös sillä, että naiset eivät välttämättä markkinoi tarpeeksi 

omaa osaamistaan, eikä heillä ole sellaisia verkostoja, joihin kuuluminen edesauttaisi 

ja olisi merkityksellistä uralla etenemiseen. (Tukiainen & Villanen, 2016, 42-43) 

 

Ekosen mukaan nainen törmää työelämässä ensimmäisen kerran esteisini ja itsestään 

riippumattomiin työuraa hidastaviin tekijöihin 35-41 -vuotiaana. Naisen urakehitys ei 

pysähdy ainoastaan ennen huippua, vaan pysähtyminen tapahtuu jo urakehityksen 

aikaisemmilla tasoilla. (Ekonen, 2007) Naisten työuran kehitys näyttää usein 

pysähtyvän ”lasikattoon”. Mitä korkeammalle nainen johtamishierarkiassa nousee, sitä 

vähemmän siellä on naisia. Lasikattoilmiötä kuvataan siten, että naisia näyttää 

eristävän erityinen korkeimman taloudellisen vallan este, jolle ei ole löytynyt selkeää 
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syytä. (Aaltio-Marjasola, 2001, 131-133) Naisilta puuttuu linjajohdon kokemus ja sitä 

tutkijat selittävät naisten vähäisellä työn kierrätyksellä organisaation yksiköissä ja 

toimintojen sisällä. Naiset eivät itse hakeudu yritysten linjajohdon työtehtäviin. Lähinnä 

naisten urakehitys tapahtuu yhden yrityksen ja sen toimintojen sisällä. (Vanhala et. al, 

2002, 283) 

 

Suomessa tullut voimaan tasa-arvolaki vuonna 2005. Se vaatii ja määrittelee että, 

työnantaja jolla on työsuhteessa vähintään 30 työntekijää, on toteutettava tasa-arvoa 

edistävät toimenpiteet vuosittain. Laadittavassa tasa-arvosuunnitelmassa otetaan 

kantaa palkkaukseen sekä muihin palvelussuhteen ehtoihin. Suunnitelma voidaan 

lisäksi sisällyttää yrityksen työsuojelun toimintaohjelmaan tai henkilöstö- ja 

koulutussuunnitelmaan. Tasa-arvosuunnitelmat lisäävät byrokratiaa, mutta silti niiden 

toivotaan olevan käytännön työkaluja. Yrityksissä tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä, 

jotta tasa-arvo toteutuisi tänä päivänä vielä paremmin. (Tasa-arvolaki, 2015) 

 

Suomalaiset yritykset ja organisaatiot ovat omasta aloitteestaan ottaneet jo monia 

tukevia tulevaisuuden askeleita naisten urakehityksen suhteen. Muutoksia on 

tapahtunut osin yrityksen omasta aloitteesta, lailla ja asetusten mukaan sekä julkisen 

paineen vuoksi. Nokia on pioneerin roolissa naisten urakehityksen suhteen. Kone 

Oyj:ssä naisten työuran edistämistä ei voi luonnehtia lasikaton murskaamiseksi, vaan 

enemmänkin lasitalon purkamiseksi. Kone on sisällyttänyt tasa-arvon tavoitteet 

yrityksen henkilöstöjohtamisen prosessien työkaluksi. Sen mukaan työnkierrossa ja -

siirroissa, rekrytoinnissa ja urasuunnittelussa otetaan naiset huomioon. Koneen 

hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin on todennut, että naisten työuran eteneminen 

jää helposti kertaluonteiseksi korulauseeksi, ellei tavoitteita määritellä konkreettisiksi 

numeroiksi. Ja kun tavoitteet ovat numeraalisia, on niitä helppo seurata. (Salo & 

Blåfield, 2007, 18-19, 35, 37) 

 

6 TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 

 

Tässä kappaleessa kerrotaan tämän kandidaatintyön tutkimusprosessista, aineiston 

keruusta, käytetyistä menetelmistä, aineiston käsittelystä ja tulkinnasta sekä 
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tutkimuksen luetettavuudesta. Tutkimuksen empiirinen osio perustuu haastatteluihin, 

tuoreimpiin lehtiartikkeleihin ja marraskuussa 2016 julkaistuun tuoreimpaan 

keskuskauppakamarin naisjohtajaselvitykseen. 

  

6.1 Tutkimusprosessi 

 

Tutkimusprosessi on alkanut loppuvuodesta 2015 yleisen tason aiheenvalinnalla 

naisjohtajuus. Tammikuussa 2017 on varsinaisesti alkanut aiheeseen liittyvien 

teorioihin tutustuminen. Erityisesti kirjallisuuskatsauksen artikkelinvalintoihin ja niiden 

läpikäymiseen on tutkija käyttänyt paljon aikaresursseja. Tutkimusprosessin alussa 

määritelty rajaus tutustua aivan tuoreimpiin aihealueen tutkimustuloksiin, toi omat 

haasteensa sopivimpien tieteellisten artikkeleiden ja lähteiden löytymiseen. 

Kirjallisuuskatsaus naisjohtajuuden tutkimuksista loi vankan pohjan sekä selkeät 

painotukset koko tutkimukselle. Se helpotti etsimään suomalaisen naisjohtaja aiheen 

tutkimustuloksia ja naisjohtajan työuraan vaikuttavia tekijöitä. Mitä pidemmälle 

tutkimus on edennyt, sitä suuremmaksi on tutkijan oma kiinnostus aihetta kohtaan 

lisääntynyt.  

 

Kirjallisuuskatsaus, naisjohtajuuden tutkimukset – kappale tehtiin valmiiksi ennen 

haastatteluita, jotta niistä saatiin vankka tietopohja haastatteluiden toteuttamiselle. 

Haastattelut vahvistivat painotuksia suomalainen naisjohtaja sekä naisten työuraan 

vaikuttavien kappaleiden kirjoittamisessa. Empiriaosuudessa on tutkija linkittänyt 

haastatteluaineiston teoriaan. Teoriaa tukemaan on haettu aivan tuoreimmat 

aihealueen suomalaiset uutisoinnit ja naisjohtajaselvitykset. Näin toimimalla on tutkija 

vahvistanut empiriaa. Sen jälkeen vastataan vielä tutkimuskysymyksiin ja esitetään 

johtopäätökset suhteessa aikaisempaan tutkimukseen. Tutkimuksen kokonaiskuvan 

saamiseksi, esitellään haastateltavat henkilöt sekä arvioidaan tutkimuksen 

luotettavuutta.  

 

Tutkimusprosessi on edennyt alusta loppuun tutkimussuunnitelman mukaisesti. 

Tutkimussuunnitelman huolellinen laatiminen sekä aihealueeseen tutustuminen ovat 

auttaneet prosessin etenemistä ja helpottaneet säilyttämään sovitun linjan tutkimuksen 

edetessä.  
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6.2 Menetelmät, aineiston kerääminen, käsittely ja tulkinta 

 

Tutkimus on toteutettu laadullisena tutkimuksena. Empiriaosio perustuu kahteen 

haastatteluun. Tutkija on valinnut haastateltavat ammattitaidon, työkokemuksen, liike-

elämässä menestymisen, maantieteellisyyden sekä laajan verkostoitumisen vuoksi. 

Haastateltavat henkilöt olivat selvillä hyvin varhaisessa tutkimusprosessin vaiheessa. 

Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituna teemahaastatteluina siten, että 

haastatteluissa läpikäydyt aihepiirit olivat etukäteen tiedossa. Haastattelujärjestys oli 

etukäteen päätetty toimesta.  Haastattelukysymykset toimitettiin haastateltaville 

etukäteen. Kysymysten muotoilun ja järjestyksen suhteen oli haastattelussa eroja. 

Molemmat haastattelutilanteet olivat avoimia ja vuorovaikutteisia sekä osa 

kysymysteemoista olivat laajoja. Haastateltaville esitettiin runsaasti myös tarkentavia 

kysymyksiä. Molemmat haastateltavat toivat laajasti esille omia näkemyksiä 

haastattelukysymysten ulkopuoleltakin, joka auttoi ymmärtämään haastateltavien 

maailman ja tutkimuksen ilmiön ymmärtämisessä. Teemahaastattelu valittiin 

menetelmäksi, koska se sopi parhaiten tämän tutkimuksen luonteeseen sekä 

tavoitteisiin. (Metsämuuronen, 2006, 239)  

 

Haastattelurunko laadittiin teoriaosuuden pohjalta ja se käsittää neljä (4) varsinaista 

käsiteltävää teemaa (LIITE 1). Jokaisen teeman tarkentavat kysymykset auttoivat 

saamaan haastateltavilta yksityiskohtaisempia vastauksia. Joidenkin kysymysten 

kohdilla varsinaista kysymystä avattiin haastateltavalle, jotta haastateltavat varmasti 

ymmärsivät mitä kysymyksellä tarkoitetaan. Haastateltaville kerrottiin haastatteluiden 

alussa, että he voivat esittää tarkentavia kysymyksiä sekä nostaa jonkun muun seikan 

keskusteluun mukaan. Molemmat haastateltavat suhtautuivat hyvin positiivisesti 

haastattelua ja tutkimusta kohtaan. Ja he antoivat oman tärkeän panoksensa 

tutkimuksen onnistumiseksi. Haastattelut koettiin tärkeiksi, toimiviksi sekä tuloksia 

antavaksi tutkimuksen aineistokeruumenetelmäksi.  

 

Haastattelut toteutettiin kahdenkeskisinä haastatteluina maaliskuussa 2017 ja 

molemmat haastattelut nauhoitettiin. Haastattelut litteroitiin olennaisilta osiltaan ja vain 

tutkimuksen kannalta vähempiarvoiset kohdat jätettiin litteroimatta. Litteroinnin jälkeen 

aineisto jaettiin teoriaosuuden mukaisesti omiin teemaluokkiinsa ja analysointi tapahtui 

luokkakohtaisesti. Haastatteluaineiston analysoinnissa pyrittiin painottamaan tulkintaa 



27 

 

pelkän haastatteluista saatujen tulosten kuvailun sijasta. Asetettu tutkimusongelma, 

tutkimuskysymykset sekä tutkimuksen kohteena oleva ilmiö pidettiin vahvasti mielessä 

koko aineiston tulkinnan tekemisen ajan. Lisäksi tutkija on tutustunut aivan tuoreimpiin 

lehtiartikkeleihin, joissa käsitellään suomalaisten naisjohtajien hallitusjäsenyyksiä. 

Tutkija on tutustunut myös keskuskauppakamarin tuoreimpaan naisjohtajuus-

tutkimukseen.  

 

6.3 Haastateltavat 

 

Tutkimusta varten haastateltiin kahta Lappeenrantalaista henkilöä, yrittäjäneuvos Pirjo 

Karhua (Haastateltava 1) sekä Etelä-Karjalan Kauppakamarin toimitusjohtajaa Mika 

Peltosta (Haastateltava 2). Molemmat haastateltavat ovat merkittäviä talouselämän 

vaikuttajia Etelä-Karjalassa. Haastattelujen järjestys oli ennalta sovittu.  

 

Ensimmäisellä haasteltavalla, kuusikymppisellä, yrittäjäneuvos Pirjo Karhulla on 

kaupallinen peruskoulutus sekä MBA-koulutus. Pirjo Karhu on toiminut pitkään 

tilitoimistoyrittäjänä laajentaen toimintojaan 1990-luvulla ulkomaille, Venäjälle ja 

Puolaan. Tilitoimisto toimintojen rinnalle tuli yritysten talouden konsultointipalveluja. 

Pirjo Karhu on toiminut toimialallaan menestyksekkäästi. Toinen haastateltava, 

viisikymppinen, Mika Peltonen on koulutukseltaan oikeustieteen maisteri ja 

varatuomari. Mika Peltonen on toiminut vuodesta 2001 alkaen Etelä-Karjalan 

Kauppakamarin toimitusjohtajana. Aikaisemmin Peltonen työskenteli Lappeen-

rannassa käräjäoikeuden tuomarina ja lakitoimistossa osakkaana.  

  

6.4 Tutkimuksen luetettavuus 

 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan realibiliteetin eli luotettavuuden sekä validiutta 

arvioimalla, näistä ensimmäisen viitatessa tutkimuksen mittaustulosten 

toistettavuuteen. Ja jälkimmäinen viittaa siihen, että pystytäänkö valituilla 

tutkimusmenetelmillä ja mittareilla mittaamaan juuri sitä asiaa, mitä on ollut tarkoitus 

mitata. (Hirsjärvi et al. 2009, 31) Laadulliseen tutkimukseen mainitut käsitteet sopivat 

huonosti ja sopivatkin paremmin kvantitatiiviseen tutkimukseen. Käsitteillä on hyvin 

vahva asema tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa, siksi käsitteiden sisältö tulee 
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tuntea ja ottaa huomioon tutkimusta tehdessä. (Koskinen et al. 2005, 255-259) 

Laadullisen tutkimuksen tärkein kriteeri on tutkija itse, jolloin tutkimuksen 

luotettavuuden arvioinnin tulee käsittää läpi koko tutkimuksen prosessin. 

Luotettavuutta edistävät tutkimusmenetelmien sekä -prosessien huolellinen 

kuvaaminen, dialogin onnistuminen teorian kanssa ja tutkijan omien lähtökohtien 

reflektointi. (Eskola & Suoranta, 2008, 208-212) 

 

Tutkija suoritti molemmat haastattelut itse sekä on tehnyt tulkinnat haastatteluista 

saatujen tietojen perusteella. Tutkijan omaa asemaa voidaan pitää kohtuullisen 

hyvänä, koska hän ei tunne haastateltavia henkilökohtaisella tasolla, vaikka onkin 

tavannut molemmat henkilöt aikaisemmin muutaman kerran. Tutkijalla ei ole 

henkilökohtaista suhdetta kumpaankaan haastateltavaan, joka lisää tutkimuksen 

objektiivisuutta. Haastatteluista poimitut suorat lainaukset lisäävät myös tutkimuksen 

konkreettisuutta sekä luotettavuutta. Valitut tuoreimmat aiheeseen sopivimmat 

lehtiartikkelit ja keskuskauppakamarin naisjohtajuustutkimus lisäävät konkreettisuutta 

ja täydentävät haastatteluluista saatujen tietojen tulkintaa.  

 

7 TUTKIMUSTULOKSET JA ANALYYSI 

 

Tässä kappaleessa analysoidaan empiiristä haastatteluaineistoa ja kappale etenee 

haastattelukysymysten järjestyksen mukaisesti. Haastateltaville esitetyt 

haastattelukysymykset perustuvat tutkimuksen teoriaosuuden rakenteeseen. 

Haastatteluiden aluksi kartoitettiin haastateltavan tausta kuten nykyiset työtehtävät, 

koulutus ja aikaisempi työura. Luettavuuden sekä selkeyden säilyttämiseksi 

tutkimustulokset esitetään samassa järjestyksessä. Huolellisesti valitut lehtiartikkelit 

sekä keskuskauppakamarin naisjohtajaselvitys 2016 täydentävät tutkimustuloksia.  

 

7.1 Työuraan vaikuttavat tekijät 

 

Haastateltavat määrittelivät tärkeimmiksi omaa työuraa kohtaan vaikuttavimmiksi 

tekijöiksi oman perhetaustan sekä sen hetkisen ammattitaidon kaupallistamista 
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kannattavaksi liiketoiminnaksi. Yrittäjätausta luo yrittäjämaista ajattelutapaa ja vie 

työuraa sitä kohden, että hakeutuu yritysten kanssa tekemään töitä.  

 

”Yritysten ja niiden edustajien kanssa kun teen työtä, tuntee että se on 

oikea paikka tehdä työtä.” (Haastateltava 2) 

 

Yrityksen liiketoiminta kehittyy ja laajenee vuosien saatossa. Yrittäjällä on rohkeutta 

laajentaa toimintoja ulkomaille. Yrittäjä haluaa uudistua, löytää uusia mielenkiintoisia 

ja kansainvälisiä asiakkaita.  

 

”…asiantuntijuuden sekä sen markkinoinnin muuttamisen myynniksi. Ja 

saamaan lisää asiakkuuksia.” (Haastateltava 1) 

 

Äitiyslomaa yhtenä naistyöntekijää kohtaavana urakatkona tarkennetaan 

vanhempainvapaan 3 vuoden pitämisellä. Kun nainen on poissa työelämästä pitkään, 

voi hän jäädä toimialan kehityksestä jälkeen. Tämä poissaolon pituus ja kehityksen 

vauhti korreloivat toimialan kanssa. 

 

”Eihän se välttämättä tarkoita uran katkoa. Se tarkoittaa poissaoloa 

työelämästä.” (Haastateltava 2) 

 

Haastateltavat toivat esiin urakatkokeskusteluissa tietyille toimialoille tyypilliset 

määräaikaiset työsuhteet. Ja toimialojen rakenteellisten järjestelyiden myötä urakatkot 

ja uudelleen kouluttautumiset aivan uuteen työhön. 

 

Molemmat haastateltavat näkevät koulutuksen vaikutuksen työuraan työantajan 

näkökulmasta. Toisaalta koulutus nähdään riskinä silloin kun ylikoulutettu henkilö on 

suorittamassa koulutukseen nähden vaatimattomampaa työtehtävää. Ja työnantajat 

korostavat opintojen loppuunsaattamista. Elinikäinen oppiminen korostuu. Henkilön on 

kouluttauduttava jatkuvasti.  

 

”Se on ihan A ja O, että pysyt työelämässä työelämäkelpoisena. Koulutus 

ei mene koskaan hukkaan.” (Haastateltava 2) 
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Miesten ja naisten koulutustaustojen ero näkyy selvästi johtoryhmissä. Vain 10% 

teknillisen tutkinnon suorittaneista johtajista on naisia. Miesten ja naisten välillä on 

eroja myös kouluttautumisasteessa. Johtoryhmissä työskentelevät naiset ovat 

keskimäärin korkeammin koulutettuja kuin miehet. Johtoryhmien naisista 87% on 

opiskellut ylemmän tason koulutuksen. Kun naisia halutaan lisää yritysjohtoon, on 

yhteiskunnan panostettava siihen, että naiset hakeutuvat opiskelemaan 

insinööritieteitä. (Keskuskauppakamarin kuudes Naisjohtajaselvitys 2016) 

 

Ikä ja työura kysymykseen molemmat haastateltavat suhtautuivat neutraalisti. 

Rekrytoinnissa iällä ei saisi olla mitään merkitystä, vaan haetaan työtehtävään sopivin 

henkilö, joka täyttää työnantajan asettamat kriteerit. Jos työnantaja 

rekrytointitilanteessa hakee henkilöä, jolla on lyhyempi työura, on se valmis 

kouluttamaan työntekijän varsinaiseen työtehtävään. Työura ja sen pituus korreloivat 

iän kanssa.  

 

”Ikä tuo kokemusta, varmuutta ja osaamista. Meillä oli paras, ihan paras 

asiantuntija, iäkkäin joka jäi eläkkeelle…Ikä tuo luetettavuutta.” 

(Haastateltava 1) 

 

Pörssiyhtiöiden johtoryhmän jäsenten suurin ikäluokka on sukupuolesta riippumatta 

41-50 -vuotiaat. Nuorten alle 50-vuotiaiden naisten osuus on miehiä suurempi. 

Johtoryhmissä työskentelevät naiset ovat keskimärin nuorempia kuin vastaavissa 

johtoryhmissä toimivat miehet. Alle 40 vuotiaiden ikäluokassa naisten osuus on 

vanhempia ikäluokkia suurempi. Positiivinen muutos on tapahtunut vuodesta 2012 

lähtien. Kaikista johtoryhmien naisista 69% johti tukitoimintoja. Ja tarkasteltaessa 

johtoryhmissä työskenteleviä naisia jaettuna eri ikäluokkiin; yli 50-vuotiaista 

johtoryhmissä työskentelevistä naisia yli puolet työskentelee tukitoimintojen johdossa. 

Ja yli 60-vuotiaiden naisten ikäryhmässä 75% johtoryhmään kuuluvista naisista toimii 

liiketoimintaryhmässä. (Keskuskauppakamarin kuudes Naisjohtajaselvitys 2016) 

 

Ensimmäinen haastateltavista kertoi kokeneensa työuransa alussa ennakkoluuloja 

oma sukupuolensa vuoksi, koska siihen aikaa ei Suomessa naisia ollut korkeissa 

asemissa työelämässä. Ja toinen haastateltavista on vankkumaton tasa-arvon 

kannattaja. Eikä hän ole kohdannut epäselviä tilanteita sukupuolen perusteella.  
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”Asiantuntija työtehtävissä…siinä on menty tietotaito edellä. Siinähän ei 

silloin ole sukupuolella mitään väliä.” (Haastateltava 2) 

 

7.2 Lasikattoilmiö 

 

Ensimmäinen haastateltava pitää lasikattoilmiötä kaksijakoisena asiana, joka johtuu 

naisesta itsestään tai ympäristöstä. Naiset voivat itse ”pelata” itsensä pois 

työmarkkinoilta, koska eivät halua satsata työuraan ja korostavat kotiasioiden 

organisointia epävarmuustekijöinä. Ympäristöä täydennetään organisaatiolla, jossa ei 

ole eikä koskaan ole ollut naisia. Toinen haastateltavista ei ole kohdannut 

lasikattoilmiötä ja tarkastelee asiaa juristin koulutuksen näkökulmasta.  

 

”…lainsäädäntö sanoo, että sukupuolisyrjintä on kiellettyä.” 

(Haastateltava 2)  

 

Haastateltavien mielestä suomalaisessa työelämässä on tapahtunut muutos 

asenteissa 1990-luvulta alkaen. Ja 2000-luvulla alkoi muutos konkreettisesti näkyä. 

 

 ”Naiset ovat alkaneet ottamaan roolia ja vastuuta.” (Haastateltava 1) 

 

”…kun mietitään jotain konepaja puolta tai mietitään pankkisektoria tai 

teollisuutta. Niin kun me hallitukseen rekrytoidaan ne ykköstekijät, siellä ei 

ole ollut naisia.” (Haastateltava 2) 

 

Toinen haastateltavista painottaa, että suomalaisissa pörssiyhtiöissä naiset ovat 

edelleen aliedustettuina, kun puhutaan johdosta ja johtoryhmistä. Suomen 

Keskuskauppakamari on linjannut, että Norjan tyyliin lainsäädännöllä eli kiintiöillä ei 

asiaa ratkaista. Lisäksi haastateltava pohtii voisiko naisten koulutus ja työkokemus olla 

syy miksi ne eivät kohtaa tämän päivän tarpeita, joita työnantajalla on. Etelä-Karjalan 

Kauppakamarissa on tehty suomalaista historiaa, kun haastateltava Pirjo Karhu 

valittiin ensimmäiseksi naispuheenjohtajaksi kauppakamarissa.  
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Lasikattoilmiön murtamiseen löytyi haastateltavilla kaksi vastausta; tunneäly-

johtaminen ja ilmiön esiintuomista realistisilla faktoilla. Asiantuntijat näkevät lasikaton 

rikkoutuvan, kun naiset itse sekä yritykset muuttavat toimintatapojaan ja yhteiskunta 

tukee niitä. Naisten tulisi enemmän hakeutua yritysten johtopaikoille sekä ottaa uudet 

työhaasteet huolettomammin vastaan. Ja naisten on luovuttava liiallisesta 

itsekriittisyydestä. Yritysten on kehitettävä ohjelmia, joilla saadaan naiset paremmin 

rekrytoitua liiketoimintojen johtoon sekä ottamaan vastuuta yrityksen tuloslaskelmasta. 

Yrityksen ylin johto asettaa strategisen tavoitteen, jolla edistetään naisten johtajuutta. 

Lisäksi johtajille määritellään tulostavoitteiden bonukset, joihin sisällytetään jokin 

osuus siitä, miten hyvin he johtajina ovat edistäneet sukupuolten tasa-arvoa. Mikäli 

tasa-arvo ei edisty sovitun mukaisesti, pitäisi yrityksen tilinpäätöksessä ja 

verkkosivuilla julkaista perustelut, miten epätasapaino korjataan tasa-arvon 

edistämiseksi. Yleisesti tulisi keskustella tasa-arvoon liittyvistä asioista. Ja taustalla 

vaikuttavat asenteet tuoda esiin. Uralla eteenpäin pyrkiville naisille nimitetään nais- ja 

miespuolisia mentoreita avuksi. Yhteiskunta kannustaa naisia opiskelemaan 

enemmän insinööri- ja luonnontieteitä. (Helsingin Sanomat, 18.2.2016) 

 

7.3 Naisjohtajuus 

 

Haastateltavat luonnehtivat tämän päivän naisjohtajaa kouluttautuneeksi 

substanssiosaajaksi, joka työskentelee asiantuntija organisaatiossa. Naisjohtaja on 

ihmissuhdejohtaja, jota pidetään vastuunkantajana, asioiden koossa pitäjänä, 

päämäärätietoisena, tavoitteiden asettajana ja hän vei organisaationsa näihin 

päämääriin. Naisjohtaja nähdään taitavana henkilöstöjohtajana, joilla on hyvät 

verkostoitumis- ja vuorovaikutustaidot.  

 

”Kun ajatellaan, että ihmisten johtamista tämä työelämä on, elämä 

muutenkin. Niin äärettömän päteviä ovat naiset sillä saralla.” 

(Haastateltava 2) 

 

Sopivan koulutuksen rinnalla tulee naisjohtajalla olla käytännön näkemys markkinoista 

sekä siitä miten liiketoimintaa johdetaan. Organisointikyky on tärkeää. 
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”Maksimitulos minimiajassa. Reagoi heti ja tee ne asiat.”   

(Haastateltava 1) 

 

Toinen haastateltavista korostaa, ettei koulutus vielä itsessään ratkaise mitään, vaan 

se tuo perusvalmiuden. Asiantuntijaorganisaatiossa substanssiosaaminen tuo tukea 

johtamiseen, lisää johdonmukaisuutta ja selkeyttä ja vakuuttavuutta. 

 

”…kyllä se erinomainen substanssiosaaminen pitää olla taustalla. Sehän 

kertyy siellä työuran aikana. Se lisää kerroksia kakun päälle. Kyllä se 

urapolulla vaikuttaa. ” (Haastateltava 2) 

 

Naisjohtaja etenee työurallaan askel askeleelta oppien sen hetkisen työtehtävän, 

ihmisten luottamuksen ansaiten sekä hoitaen asiakaskontaktit hyvin. Ja sitten 

siirrytään seuraaviin työtehtäviin. Toinen haastateltavista painottaa, että silloin kun 

naisjohtajan ura etenee huipputehtäviin, korostuu naisen kyvykkyys kertoa rekrytoijalle 

itsestään. On osattava kertoa vilpittömän läpinäkyvästi omat kyvykkyydet sekä 

osattava kehua itseään. Naisjohtajan yhteistyökyky ominaisuudet korostuvat yrityksen 

hallituksen puheenjohtaja roolissa. On osattava kommunikoida samalla tasolla 

toimivien henkilöiden kanssa.  

 

Haastateltavat pohtivat mitä ominaisuuksia löytyy niissä suomalaisissa naisjohtajissa, 

joita he arvostavat. Asiantuntijuuden kautta uraa luonut naisjohtaja saa ihailua. On 

oltava rautainen ammattilainen, hyvä johtaja, määrätietoinen, selkeä, 

johdonmukainen, vastuunkantaja, karismaattinen, kilpailuhenkinen, tilannetajuinen ja 

ärsyttäväkin. Suurta arvostusta saavat naisjohtajat, jotka toimivat teollisuuden 

toimialalla, kansainvälisissä yrityksissä sekä ovat onnistuneet erinomaisesti omassa 

työssään. 

 

”…he kaikki tekevät työtään erinomaisesti, miesvaltaisilla aloilla. Todella. 

He ovat kyllä lasikattoja murjoneet kunnolla.” (Haastateltava 2) 

 

Kun haastateltavilta kysyttiin eroja nais- ja miesjohtajien välillä, eroavaisuuksia 

löydettiin osaamisen ja luonteenpiirteiden kautta. Naisjohtajaa pidetään hyvänä 

henkilöstöjohtamisen osaajana. Nainen johtajana on ihmisläheisempi, empaattisempi 
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ja vastuullisempi, joka pystyy luomaan luotettavan työilmapiirin organisaatioon. 

Toisella haastateltavalla oli omakohtaisia kokemuksia vaativasta naisesimiehestä. 

 

”Hän oli tiukka kuin mikä. Pani tekemään kunnolla töitä. Mutta äärettömän 

hyvä henkilöjohtamisessa ja henkilön lukemisessa.” (Haastateltava 2) 

 

7.4 Hallitustyöskentely 

 

Vastuuntuntoinen ja vastuunottokykyinen suomalainen naisjohtaja hakeutuu 

hallitustyöskentelyn pariin. Toinen haastateltavista haluaa muistuttaa, että hallitukseen 

päästään. Vastuunottohalu korostuu, kun on kyse perheyhtiöstä. Silloin vastuuta 

kannetaan, että ”lapsi pärjää”. 

 

”Pitää olla asiantuntemusta sen yrityksen toimialasta. Ja että on 

annettavaa sille yritykselle. Pitää olla kunnianhimoa, että lähdet sinne 

huipulle.” (Haastateltava 1) 

 

Haastateltavat pohtivat, että hallitustyöskentelyssä on nähtävä omat mahdollisuudet 

ajankäytön suhteen ja siitä miten paljon on annettavaa yritykselle, niin kokemusta ja 

tietämystaitoa. Nainen tuo hallitustyöskentelyyn toisenlaista näkökulmaa, 

inhimillisyyttä. Ensimmäinen haastateltava varoittelee usean hallituspaikan 

hallitsemista. 

 

”Ei tiedä missä kokouksessa istuu ja milloin. Ei pysty paneutumaan. Se on 

rajallinen määrä mihin pystyy paneutumaan. Sulla on myös vastuu siellä 

hallituksessa.” (Haastateltava 1) 

 

Nokian Renkaat löysivät uuden toimitusjohtajan omasta hallituksestaan. Hille 

Korhonen on istunut vuodesta 2006 yhtiön hallituksessa ja ottaa toimitusjohtajuuden 

vastaan loppukeväästä. Hallituksen puheenjohtaja Petteri Wallden ei nähnyt Korhosen 

hallitusjäsenyyden olevan este sille, että paras henkilö valitaan. Korhonen kuvaa 

omaan johtamistavan olevan avoin, osallistuva, yhteistyötä lisäävä ja asioita eteenpäin 

tavoitteellisesti vievä. (Tammilehto, 2017) 
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Suomessa hallituspaikkojen kokoanismäärä on 897. Ja naisia on näillä hallituspaikoilla 

230 eli 25,8 %. Ja naisten valinta korostuu tilanteissa, joissa nimitysvaliokunnat 

valitsevat uusia hallitusjäseniä poisjääneiden tilalle. Naisten määrän kasvu on ollut 

pitkäaikainen tavoite moninaisuuden ja tasa-arvon vuoksi. Edistystä on tapahtunut. 

Mutta tavoitteisiin on vielä matkaa. Suomen hallituksen periaatepäätöksen mukaan 

keskisuurissa ja suurissa pörssiyhtiöissä pitää olla naisia ja miehiä vähintään 40% 

hallituksen jäsenistä vuoteen 2020 mennessä. Suomessa on vain yksi nainen, Mammu 

Kaario, pörssiyhtiön hallitusjäsen, istuu viiden eri pörssiyhtiön hallituksessa tällä 

hetkellä. (Eskola H. & Rajala A., 2017) 

 

Kauppakamarin tuoreimpaan naisselvitykseen on listattu syitä miksi naiskiintiöt pitäisi 

torjua. Kiintiösääntely nähdään tarpeettomana, koska Suomessa toimii itsesääntely ja 

se ei edistä naisjohtajuutta. Ja kun pörssiyhtiö ei noudata suositusta molemmista 

sukupuolista hallituksessa, on sen annettava asiasta julkinen perustelu. Kiintiösäätely 

johtaa hallituspaikkojen kasautumisen samoille naisille. Ja se vie huomion pois 

oikeasta asiasta eli suomalaisen naisjohtajuuden edistämisestä. Sääntely suurentaisi 

pienempien pörssiyhtiöiden hallituksia tarpeettomasti. Naisjohtajaehdokkailla ei ole 

kiintiöiden myötä tarpeeksi liiketoiminta- ja toimialaosaamista. Viime vuosien uusien 

pörssiyhtiöiden hallitusjäsenten nimitysten sukupuolijakauma merkitsee tulevien 5-10 

vuoden kuluttua hallitusten merkittävää naisistumista. (Keskuskauppakamarin kuudes 

naisjohtajaselvitys 2016) 

 

8 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässä kappaleessa vedetään yhteen edellisen kappaleen analyysi sekä vastataan 

tutkimuksen tutkimuskysymykseen. Lopuksi esitellään johtopäätökset ja pohditaan 

tutkimusaiheeseen liittyviä jatkotutkimustarpeita.  
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8.1 Yhteenveto 

 

Toteutettujen haastatteluiden, huolellisesti valittujen lehtiartikkeleiden sekä 

keskuskauppakamarin kuudennen naisjohtajaselvityksen 2016 avulla on kuvattu 

nykypäivän suomalainen naisjohtaja, löydetty tärkeimmät urakehitykseen vaikuttavat 

tekijät, kuvattu suomalaista lasikattoilmiötä ja sen vaikutuksia. Lisäksi suomalaisen 

naishallitusjäsenen roolin ymmärtämisen kautta on löydetty vastauksia tutkielman 

päätutkimuskysymykseen ”Miksi Suomessa on vähän naisjohtajia?” 

 

Alla olevaan taulukkoon (Taulukko 1) on koottu merkittävimmät syyt, miksi Suomessa 

on vähän naisjohtajia. 

 

 

Merkittävimmiksi työuraan vaikuttavimmiksi tekijöiksi haastateltavat nostavat kaksi 

tekijää: oman yrittäjäperhetaustan merkityksen sekä oman ammattitaidon 

hyödyntämisen aikaansaamalla kannattavaa liiketoimintaa. Urakatkoista äitiyslomaa ja 

vanhempainvapaata pidetään luonnollisena naisten urakatkona, mutta sen pituuteen 

pitää kiinnittää huomioita. Tietyille toimialoille tyypilliset määräaikaiset työsuhteet 

vaikuttavat työuraan. Sopivalla koulutuksella on vaikutusta naisjohtajan työuraan sekä 

työssä onnistumiseen. Opintojen loppuunsaattamiseen kiinnittävät työnantajat 
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huomiota. Elinikäinen oppiminen korostuu. Naisten tekniseen kouluttautumiseen on 

panostettava. Ikäkysymykseen suhtaudutaan neutraalisti. Rekrytointitilanteessa 

valittavan henkilön iällä ei ole merkitystä. Kuitenkin iän sanotaan tuovan kokemusta, 

varmuutta ja osaamista. Pörssiyhtiöiden johtoryhmän alle 50-vuotiaiden naisten osuus 

on miehiä suurempi. Haastateltavista ensimmäinen, nainen, oli kohdannut 

ennakkoluuloja sukupuolensa vuoksi.  

 

Lasikattoilmiötä esiintyy ja sitä pidetään kaksijakoisena asiana. Ilmiö johtuu naisesta 

itsestään tai ympäristöstä. Naiset voivat käyttäytymisellään vaikuttaa negatiivisesti 

omaan urakehitykseensä. Suomessa löytyy vielä organisaatioita, joissa ei ole ollut 

koskaan naisia. Tänä päivänä naisjohtajia on rekrytoitu johtotehtäviin ja he ovat 

työssään onnistuneet. Ilmiön olemassaoloa pohditaan naisten nykyhetken 

koulutuksella ja työkokemuksella sekä vastaavatko ne työnantajien tarpeisiin. 

Lasikattoilmiön murtuminen tapahtuu tunneälyjohtamisella ja ilmiön esiintuomisella. 

Asiantuntijat näkevät ilmiön murtuvan, kun naiset ja yritykset muuttavat omia 

toimintatapojaan ja yhteiskunta tukee asiaa. Naisia kannustetaan hakeutumaan 

vastuullisempiin työtehtäviin. Yritysten on laadittava rekrytointiin liittyviä tasa-arvo 

ohjelmia, edistettävä naisten johtajuutta strategisilla päätöksillä sekä perusteltava 

julkisesti, jos tasa-arvo ei toteudu. 

 

Naisjohtajaa luonnehditaan asiantuntijaksi sekä moniosaajaksi. Hän on hyvä 

henkilöstöjohtaja ja vuorovaikutustaitaja, verkostoituja sekä organisoija. Ammattilaisia 

arvostetaan, koska he ovat määrätietoisia vastuunkantajia ja hyviä johtajia. Suurinta 

arvostusta saavat ne naisjohtajat, jotka toimivat miehisillä teollisuuden aloilla. Naista 

pidetään parempana henkilöstöjohtamisen osaaja, koska hän on ihmisläheinen, 

empaattinen sekä luotettava organisaatioilmapiirin luojana.  

 

Suomalainen vastuunottohaluinen ja -kykyinen nainen hakeutuu hallitustyöskentelyyn. 

Naisella on oltava realistinen käsitys mahdollisuuksistaan panostaa hallitusjäsenen 

vastuisiin. Naisten määrä on lisääntynyt suomalaisten pörssiyhtiöiden hallituksissa. 

Keskuskauppakamarin tuoreimman naisselvityksen mukaan on syytä torjua 

naiskiintiöiden asettamista. Kiintiöt eivät edistä naisjohtajuutta, ne lisäävät hallituksien 

kokoja tarpeettomasti.    
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8.2 Johtopäätökset 

 

Naisia kaivataan nykyään suomalaisten yritysten johtoryhmiin ja hallituksiin. Asiasta 

uutisoidaan paljon ja yrityksiä valvotaan, että tasa-arvo toteutuu rekrytoinneissa ja 

hallitusjäsenten nimeämisessä. Totuus on kuitenkin toinen. Suomessa on vähän 

naisjohtajia johtotehtävissä ja hallitustyöskentelyssä.  

 

Tässä tutkimuksessa on löydetty vastaukset esitettyyn pääkysymykseen: Miksi 

Suomessa on vähän naisjohtajia? Täydentäviä vastauksia on löydetty 

alakysymysten avulla: Minkälainen on suomalainen naisjohtaja? Mitkä ovat 

merkittävimmät tekijät suomalaisen naisen urakehitykseen? Miten lasikattoilmiö 

Suomessa vaikuttaa naisen urakehitykseen 

 

Naisjohtajuuden aikaisemmat tutkimukset osoittavat suuren kehityksen tapahtuneen 

50 vuodessa siihen, miten tänä päivänä suhtaudutaan naisjohtajuuteen ja naisten 

kyvykkyyksiin suoriutua johtajatyötehtävästä. Politiikan ja lainsäädännön avulla on 

edistetty naisen työuraa. Sukupuolella ja ammatinvalinnalla on ollut suuri vaikutus 

käsityksiin naisten urasta. Lisäksi kulttuuri ja etnisyys muokkaavat uravalintoja.  

 

Naisia pidetään parempina muutosjohtajina, koska naisjohtajat ovat luovia, avoimia, 

sekä rohkeita. Sukupuolten välille on haettu tutkimusten kautta eroja myös 

tunneälyssä. Tunneälyn roolia pidetään tärkeämpänä kuin teknistä osaamista. Naisilla 

on korkeampi tunneäly kuin miehillä. Yrityksissä investoidaan kuitenkin 

koulutuspäätöksissä vähemmän naisiin kuin miehiin. Ja naistoimitusjohtajilla sanotaan 

olevan vähemmän rakenteellista valtaa kuin miestoimitusjohtajilla. Tutkimukset ovat 

osoittaneet, että nais- ja miestoimitusjohtajat ovat kuitenkin yhtä tehokkaita työssään. 

Naisjohtaja tulee valituksi yritysten johtotehtäviin silloin kun yrityksen taloudelliset riskit 

ovat isot.  

 

Naiset tunnustavat Lasikattoilmiön olemassaolon ja sen vaarat, epäoikeuden-

mukaisuuden sekä esiintymisen. Miehet taas selittävät ilmiön tulkintoja, kuten naisten 

vaikeaa soveltuvuutta johtamistehtävään missä tarvitaan strategista päätöksentekoa 

tai yrityksen tekijöitä, jotka liittyvät sukupuoleen. 
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Suomalaisen naisjohtajuuden historia on kietoutunut yrittäjyyteen. Nainen pääsi 

johtajaksi vain perimällä yrityksen tai avioliiton myötä. Suomalaisen politiikan ja liike-

elämän saralla on muutamia naisia, joita voisi kuvata pioneerinaisiksi, koska ne ovat 

omalla työllään tehneet historiaa ollessaan ensimmäisiä naisia valituissa 

työtehtävissä. Tasa-arvo kysymys liitetään naisjohtajakysymykseen.  

 

Suomen suurten yhtiöiden ylimmässä johdossa on naisilla aliedustus. Vielä löytyy 

Suomesta miesten ”linnakkeita” suuryrityksistä, johon naisilla ei ole mitään asiaa. 

Näissä yrityksissä ei ole naisia johtoryhmässä eikä hallituksessa. Suomessa on vasta 

muutamia hallitusammattilaisnaisia. Tyypillisesti hallitusammattilaiseksi ryhtyvällä 

naisella on pitkä sekä nousujohteinen liike-elämän ja/tai virkamies työura takanaan. 

Monet suomalaiset elinkeinoelämässä vaikuttavat naiset ja poliitikot ovat vaatineet 

suomalaisten yritysten hallituksiin naiskiintiöitä Norjan mallin tapaan. Naisten 

eteneminen hallituksiin hidastuu yritysten hallitusten miehistä koostuvien 

nimitysryhmien vuoksi. 

 

Naisen uran etenemistä edesauttavat työuran alun polku ”ruohonjuuritasolta” 

johtajaksi, oman toimialan kiinnostavuus, halu edetä uralla ja itsensä kehittäminen, 

myönteinen suhtautuminen työhön, opiskeluiden laaja-alaisuus sekä kyky toimia 

pitkäjänteisesti ja organisoidusti. Naisjohtajille on tärkeätä työssään onnistumisessa 

substanssiosaaminen ja johtajuuden asiantuntemus sekä edellisten välisen suhteen 

hallitseminen. Naisjohtajan urakatkoista tyypillisimmät ovat äitiyslomat, 

vanhempainvapaat ja määräaikaiset työsuhteet. Koulutukseen naisjohtajat 

suhtautuvat myönteisesti. Opiskelumenestys on keskivertoa. Nuorten naisten uran 

alkuvuodet voivat olla haasteellisia. Työnantajat pelkäävät nuoren naisen tulevia 

äitiyslomia ja hoitovapaita. Monet naisjohtajat ovat myöntäneet, että ovat uhranneet 

liikaa työlleen menestyäkseen ja edetäkseen uralla. Suomalaisen naisjohtajan 

ominaispiirteitä ovat sinnikkyys, ripeys, pitkäjänteisyys, rehellisyys, nöyryys, 

realistinen asenne työtä kohtaan, kritiikin vastaanottokyky, vastoinkäymisten 

kohtaaminen, yksinäisyyden sietäminen sekä johtamistyyliltään vaativa. Suomalainen 

naisjohtaja motivoi, kannustaa, innostaa, korostaa yhdessä tekemisen tärkeyttä, 

kunnioittaa alaisiaan ja osaamista, kuuntelee, keskustelee sekä välittää. 
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Lasikattoilmiötä pidetään myyttisenä ilmiönä ja sen syitä on etsitty monista tekijöistä. 

Toisaalta naista itseään pidetään syyllisenä. Syyt voivat olla naisten kapeampi 

koulutus, perhe- ja työsuhteet. Naisten puutteellista työkokemusta on myös syytetty. 

Syytä on etsitty rekrytointimenettelystä, organisaatiokulttuurista ja toimialojen 

eriytymisestä. Tutkijat ovat todenneet, että naisilta puuttuu linjajohdon työkokemus 

eivätkä he hakeudu yritysten linjajohdon työtehtäviin. Naiset kohtaavat esteitä 

ensimmäisen kerran urakehityksessä 35-41- vuotiaana. Naisjohtajan työuran 

eteneminen pysähtyy ”lasikattoon”. Ja mitä korkeammalla nainen etenee työurallaan, 

sitä vähemmän on siellä naisia. Suomessa 2005 voimaan tullut tasa-arvolaki vaatii 

että, työnantajalla jolla on 30 työntekijää, on toteutettava tasa-arvoa edistävät 

toimenpiteet vuosittain. Naisten urakehityksen suhteen on tapahtunut paljon edistystä. 

Muutoksia on tapahtunut lailla, asetuksilla, julkisen paineen ja yritysten omasta 

aloitteesta. 

 

8.3 Jatkotutkimustarpeet 

 

Tasa-arvoon liittyvistä näkökulmasta olisi hyvä tutkia tarkemmin miten suomalaiset 

pörssiyhtiöt ovat laatineet konkreettisia toimenpiteitä vuosittain, jotta tasa-arvo sekä 

monimuotoisuus täyttyy. Samalla tutkittaisiin niitä julkisesti annettuja perusteluita millä 

yritykset selittävät, kun asetetut toimenpidetavoitteet eivät ole täyttyneet. 

 

Aalto-yliopiston rahoituksen professori Matti Keloharju on tutkinut tutkimusryhmänsä 

kanssa lasikattoilmiötä, jossa mies- ja naisjohtajien palkkaeroa ei selitä henkilön 

ominaisuudet vaan syrjintä. Tutkimusaineistona oli Ruotsin kaikki yritysten 

johtoryhmät, noin 25000 johtoryhmän jäsentä, pois lukien mikroyritykset ja 

perheyritykset. (Helsingin Sanomat, 12.4.2016) Vastaava tutkimus Suomessa antaisi 

arvokasa tietoa suomalaisten nais- ja miesjohtajien palkkaeroista ja niiden syistä. 

 

Urapolku ja työuraan liittyvistä jatkotutkimustarpeista mielenkiintoinen aihe voisi olla 

mitkä ovat ne merkittävimmät tekijät, jotka ovat vaikuttaneet 40-50- vuotiaan 

naisjohtajan työuraan, kun hän vaihtoehtoisesti työskentelee suomalaisen: 1) kunta- 

tai valtion hallinnon työtehtävissä, 2) politiikan työtehtävissä ja 3) suomalaisen 

keskisuuren tai suuren yrityksen johtotehtävissä.  
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Hallitustyöskentelyyn liittyvä jatkotutkimusaihe voisi olla tutkimus siitä minkälaisilla työ-

ja koulutustaustoilla ovat nykypäivän nainen suomalaisten suuryritysten ja 

keskisuurien yrityksien hallituksissa. 

 

Perheyritysten osalta mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe on tutkia miten paljon 

suomalaisen pk-yrityksen omistajaperheen naiset työskentelevät yrityksen 

johtotehtävissä ja vaikuttavat hallituksen jäseninä yrityksessä. 
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LIITTEET 

 

Liite 1: Haastattelukysymykset 

 

1. Haastateltavan taustoitus: 

Kerrotko nimenne ja työtehtävänne? 

Minkälainen koulutus Teillä on? 

Kauanko olette työskennelleet nykyisessä positiossa? 

Mikä sai Teidät hakeutumaan kyseisiin työtehtäviin? 

 

2. Työura – aiheisia kysymyksiä: 

Kerrotteko aikaisemmasta työkokemuksestanne? 

Mitkä ovat merkityksellisimmät tekijät, jotka ovat vaikuttaneet työuranne suuntaan? 

Minkä tekijän luonnehtisitte tärkeimmäksi uranne vaikuttavaksi tekijäksi ja miksi? 

Oletteko kohdanneet urakatkoa/urakatkoja?  

Miten uskotte, että henkilön koulutus vaikuttaa työuraan? 

Mikä merkitys on henkilön iällä ja työuralla? 

Miten uskotte, että sukupuoli vaikuttaa työuraan? 

 

3. Lasikattoilmiö aiheiset kysymykset: 

Miten lasikattoilmiö vaikutti mielestänne aikaisemmin naisten työuriin? 

Onko Suomessa vielä lasikattoilmiötä? 

Mitä ajattelette lasikattoilmiöstä? 

Miten lasikattoa voisi murtaa? 

 

4. Naisjohtaja-aiheiset kysymykset: 

Minkälainen on suomalainen naisjohtaja vuonna 2017? 

Miten naisjohtaja on muuttunut vuosien varrella? 

Minkälaisesta naisesta tulee johtaja? 

Minkälainen urapolku on tyypillinen urapolku naisjohtajalla? 

Minkälaisella koulutuksella on merkitystä naisjohtajan työssä onnistumiseen? 

Ketä suomalaista naisjohtajaa arvostatte ja miksi? 

Miten nainen eroaa miehestä johtajana? 

Mitkä ovat tyypillisimmät karikot ja esteet, jotka naisjohtaja kohtaa työssään? 
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Minkälainen nainen hakeutuu suomalaisen yrityksen hallitukseen? 

Mitkä ovat mielestänne tärkeimmät syyt, miksi nainen hakeutuu hallitustyöskentelyyn? 

Minkälaista lisäarvoa mielestänne nainen tuo hallitustyöskentelyyn? 

 

 

 


