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Työn päätavoitteena oli selvittää, mitkä ovat naisjohtajuuden kokemukset vaikutuksista 
työympäristöön ja organisaatiokulttuuriin. Tutkimuksen tarkoituksena oli tuoda esille 
naisissa esiintyviä ominaisuuksia, jotka tukevat hyvää johtamista. Lisäksi tutkittiin, millaisia 
naisten etenemismahdollisuuksia edistäviä ja haittaavia tekijöitä on. Valitsin juuri tämän 
aiheen, koska naisjohtajuus on tärkeä ja ajankohtainen aihe, ja yhä enemmän naisia 
työskentelee johtoasemissa tänä päivänä. 
 
Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena, ja tutkimusaineisto kerättiin 
teemahaastatteluilla, jossa haastateltavat valittiin tarkoituksenmukaisesti. 
Teemahaastatteluilla pyrittiin saamaan eri sukupuolten näkemyksiä, kokemuksia ja yleisiä 
mielipiteitä nykytilanteen naisjohtamisesta. Tutkimuksessa haastateltiin viittä nais- ja kahta 
miesjohtajaa eri yrityksistä kevään 2018 aikana. Haastatteluista syntyneet nauhat litteroitiin 
ja tulokset analysoitiin. 
 
Yhtenä tärkeänä tutkimuksen tarkastelun kohteena oli selvittää johtajien asenteita ja 
ajatuksia koskien naisten tasa-arvoisempaa asemaa johtotehtävissä. Uskotaan, että tasa-
arvoisemman työelämän saavuttamiseen kestää vielä useampi vuosi. 

Ennen kaikkea opinnäytetyöstä on hyötyä niille naisille, jotka tulevaisuudessa pyrkivät 
työskentelemään haastavissa johtoasemissa. Tämän opinnäytetyön myötä haluan luoda 
inspiraatiota nuorille naisille, jotta yhä useampi pääsisi vaikuttamaan organisaation 
toimintaan ja tulokseen, jolle koetaan saavan arvostusta. Työstäni on hyötyä myös 
osaamiselleni tradenomina, ja tämän opinnäytetyön muodossa haluan kannustaa naisia 
pyrkimään olemaan tasa-arvossa miesten kanssa tulevaisuuden työelämässä. 
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1 Johdanto 

Tässä opinnäytetyössä tutkin naisjohtajia ja heidän kokemuksia vaikuttamisesta 

organisaatiossa. Tarkastelen johtajuutta enimmäkseen naisnäkökulmasta naisten 

johtamistaitoja korostaen, koska sukupuolineutraalissa lähestymistavassa 

yhteiskunnassamme sekä kulttuurissamme unohtuu täysin vallitseva sukupuolikulttuuri. 

 

Työllä ei varsinaisesti ole toimeksiantajaa, mutta organisaatio, jossa työskentelin, 

suhtautui positiivisesti tutkimukseeni ja esimieheni olivat kiinnostuneita aiheestani. 

Kyseisessä organisaatiossa työskentelee 140 henkilöä, joista naisia on 67. Vain 16 näistä 

naisista toimii johtotehtävissä ja suurin osa työskentelee alempiarvoisissa asemissa, 

kuten sihteereiden tai asiakaspalvelijan rooleissa. Kyseinen yritys on kannustava ja 

tukeva naisten etenemisen suhteen. Naisten urakehityksen tiellä on kuitenkin tiettyjä 

esteitä, jotka on kohdattava ja joiden kanssa on taisteltava korkean asemansa puolesta. 

 

Tutkimukseni aiheen valintaan vaikutti myös se, että olen itse nainen. Olen kiinnostunut 

naisten uralla etenemisestä ja johtoasemissa työskentelystä. Halusin selvittää, miten 

uralla eteneminen vaikutti muuhun elämään ja saada konkreettisia neuvoja siitä, mihin 

naisjohtajan tulee varautua. Lisäksi halusin selvittää, millaisia odotuksia naisjohtajiin 

liitetään, pitävätkö sukupuolistereotypiat paikkansa ja onko niistä enemmän haittaa vai 

hyötyä.  

 

Erillisenä teemana minua kiinnosti naisjohtajuus yleisesti ottaen. Miten se eroaa 

miesjohtamisesta ja onko naisten asema johtajana haastavampi verrattuna miehiin. Onko 

olemassa tilastollista tietoa siitä, mikä on naisten osuus kaikista johtoasemissa toimivista 

ja jos naisia on vähemmän, niin miksi. 

 

Ymmärrän sen, että mielipiteeni ei voi olla täysin objektiivinen, sillä siihen vaikuttaa ennen 

kaikkea oma historiani sekä taustani. Tämä motivoi minua etsimään vastauksia ja 

keskustelemaan aiheesta niin tässä tutkimustyössä kuin arkielämässäkin. 

 
1.1 Tutkimusongelma, tarkoitus ja rajaus 

Tämä tutkimus antaa tuoreen näkökulman suomalaiseen naisjohtajuuteen 

tarkastellessaan johtajaksi kehittymistä. Tästä aiheesta löytyy runsaasti kirjallisuutta, 

mutta haastatteluaineiston avulla tutkimus nostaa esiin juuri tällä hetkellä naisjohtajia 

askarruttavia aiheita.  
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Tärkeimmät alatutkimuskysymykset ovat: minkälaista on naisjohtajuus Suomessa ja mikä 

ero on miesten ja naisten johtamisen välillä vai onko sitä ollenkaan? Millaiset taustaseikat 

auttavat naista menestymään uralla? Onko tasapainon löytäminen työn ja yksityiselämän 

välillä haastavaa ja kuinka naisjohtajat ovat asian ratkenneet? Miten miespuoliset kollegat 

suhtautuvat naisjohtajiin? 

 

Koska johtajuus on jatkuva ja koko elämänkaaren kattava kehitysprosessi, uskon, että 

kasvatuksella ja koulutuksella on merkitys johtajaksi tulemisessa. Tarkastelin 

tutkimuksessa, miten naisjohtajat kuvasivat lapsuudenkodin kokemuksia ja muistoja, 

saamaansa koulutusta ja sen merkitystä omalle johtajuudelleen. Tarkastelen 

naisjohtajuutta myös naisten urakehityksen näkökulmasta kysymällä tärkeistä 

henkilökohtaisista piirteistä johtajuudessa sekä oman toimintansa painotusta 

johtajuudessa. 

 

Teoreettisessa viitekehyksessä loin kokonaiskuvaa naisjohtajuustutkimuksesta ja 

tutkimuksellisista kehitysvaiheista. Naisjohtajuuteen vaikuttavat monet eri tekijät, kuten 

elämäntilanne, perheen perustaminen, etenemismahdollisuudet uralla sekä oma 

persoonallisuus. Näihin tekijöihin jokainen henkilö voi vaikuttaa, joten kulttuurilla ei ole 

niinkään suurta merkitystä naisjohtajuuden menestymiselle. Opinnäytetyössäni näitä 

tekijöitä tarkastellaan eri suomalaisyritysten naisjohtajien, toimitusjohtajien ja 

miesjohtajien näkökulmista. 

 

Tämän opinnäytetyön puitteissa ei ole mahdollista tehdä tarkempaa toimialakohtaista 

vertailua, vaan kohdeyritykset valittiin sattumanvaraisesti. Työn luonteen takia ei ollut 

myöskään mahdollista seurata naisten urakehitystä, vaan tulokset perustuvat puhtaasti 

itsearvointiin. Haastatteluaineisto sisältää seitsemän hengen haastattelut ja sen 

edustettavuus rajoittuu luonnollisesti ihmisiin, joiden elämäntilanne on vastaava. Tästä 

huolimatta aineisto sisältää myös sellaisia väittämiä, joiden uskon edustavan suuria linjoja 

ja ajankohtaisia trendejä naisjohtajuudessa.  

 

1.2 Työn rakenne 

Opinnäytetyössä on seitsemän päälukua. Johdannossa kerron opinnäytetyön rakenteesta, 

sisällöstä ja etenemisestä. Toisessa luvussa käsittelen menetelmän valintaa, jossa 

kuvailen, minkä menetelmän olen valinnut tutkimukselle ja millä perustein. Samalla kerron 

työni aineiston käsittelystä sekä luotettavuudesta ja avaan käyttämiäni käsitteitä. Tässä 

luvussa kerron myös käyttämistäni käsitteistä tässä opinnäytetyössä ja kritisoin 

käyttämiäni lähteitä heti seuraavassa alaluvussa. 
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Kolmas luku on yksi laajimmista luvuista, sillä siinä siirryn käsittelemään opinnäytetyön 

aihetta eli naisjohtajuutta. Siinä olen käyttänyt tiedonkeruumenetelmänä niin kirjallisuutta 

kuin tilastotieteitä. Kolmas luku sisältää viisi alaotsikkoa, jotka käsittelevät eri teemoja. 

Niitä ovat naisjohtajuus yleisesti, naisjohtajuus Suomessa, naisten ja miesten 

johtamistaitojen vertailu, naisten lapsuus ja kasvatus verrattaessa miehiin, naisten syrjintä 

työpaikalla ja uramahdollisuudet. Jo kouluikäisinä on huomattavissa alojen 

sukupuolijakautuneisuus. Pojat menevät useimmiten puutöihin, kun taas tytöt innostuvat 

enemmän käsitöistä. Tämän takia tytöt lähtevät yleensä jatkokouluttautumaan aloille, jotka 

ovat perinteisesti naisvaltaisia, ja pojat miehille suunnatuille aloille. Siksi tänäkin päivänä 

työelämässä näkyy hyvin vahvasti miesten ja naisten töiden erottelu. 

 

Neljännessä luvussa siirryn käsittelemään tutkimustuloksia eli haastateltavien henkilöiden 

vastauksia opinnäytetyön päätutkimuskysymykseen liittyen. Opinnäytetyötäni varten 

haastattelin seitsemää johtoasemassa toimivaa henkilöä, joista viisi on naisia ja kaksi 

miehiä. Kaikki haastateltavat työskentelevät eri yrityksissä eri aloilla. Haastateltavat 

kertovat tämän opinnäytetyön viitekehyksen pohjalta omia mielipiteitään sekä 

kokemuksiaan naisjohtamisesta. Haastateltavat eivät halunneet tuoda henkilö- tai 

työtietojaan julkisuuteen, joten käsittelen vastauksia tässä opinnäytetyössä anonyymeina. 

 

Olen jakanut tutkimuskysymykset neljään eri tasoon naisjohtamiseen liittyen. 

Haastattelujen alussa utelin haastateltavilta henkilöiltä heidän taustatietojaan, joihin 

liittyvät muun muassa perhetilanne ja työhistoria. Kaikki tasot muodostavat yhdessä ison 

kokonaisuuden, jota en haastattelussa ole asettanut tärkeysjärjestykseen. Tulokset ovat 

monipuolisia ja luottamuksellisia, minkä takia kerron vastaukset anonyymeina 

opinnäytetyössäni. 

 

Ensimmäinen taso koostuu henkilökohtaisesta tasosta, jossa tarkastelen naisjohtajien 

urakehitystä hyvien käytäntöjen ja ominaispiirteiden kautta. Toisessa eli sosiaalisessa 

tasossa mittaan urakehitystä suhteiden sekä verkostojen kautta. Kolmantena tasona on 

organisaatiotaso. Siinä käsittelen naisjohtajien työympäristöä menestyksekkäässä 

organisaatiossa sekä organisaation tulevaisuutta. Viimeisellä tasolla lähestyn 

yhteiskuntatason eli kulttuurin vaikutuksia naisten urakehitykseen. Esimerkiksi syrjintä 

työpaikalla ja haasteet työuran aikana ovat koituneet vastauksissa erilaisiksi. 

 

Neljännessä luvussa alaongelmana tutkin sitä, millaiset etenemismahdollisuudet sekä 

esteet naisilla on työelämässä ja kannustavatko yritykset naisjohtajia uralla. Olen 

tarkastellut tutkimuksen tulokset tämän opinnäytetyön tietoperustan avulla. 
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Opinnäytetyön viides luku perustuu johtopäätökseen ja pohdinta-osioon, jossa järjestän 

tutkimusta saatujen tulosten avulla. Samalla olen myös yhdistellyt tutkimustuloksia 

kirjallisuuteen ja pohtinut yhteneväisyyksiä ja ristiriitaisuuksia. Tämän tutkimuksen 

mukaan eniten naisjohtajuuden vaikuttavia tekijöitä työympäristöön ja 

organisaatiokulttuuriin olivat heidän persoonallisuutensa, verkostonsa ja urapolkunsa, kun 

taas teoriatiedon mukaan eniten vaikuttavat lapsuus, kasvatus sekä kyky sopeutua eri 

tilanteissa. Lisäksi viidennessä luvussa arvioin tutkimuksen onnistumista sekä 

kehitysehdotuksia tulevaisuudelle. 

 

Kuudennessa luvussa siirryn yhteenvetoon, jossa kerron mitä tehtiin ja mitä saatiin 

tulokseksi. Viimeisessä eli seitsemännessä luvussa arvioin, miten onnistuin tutkimuksessa 

ja miten oma oppimiseni sujui. Lisäksi analysoin tavoitteiden toteutumista, haasteita sekä 

tämän opinnäytetyön hyötyä. Seitsemännessä luvussa kerron lisäksi tutkimustyön 

eettisydestä. Arvioinnin jälkeen tulevat lähde- ja kuvaluettelo sekä kaksi liitettä. 
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2 Menetelmät ja lähestymistavat 

Käytin tässä tutkimuksessa laadullista eli kvalitatiivista tutkimusotetta. Keräsin 

tutkimusaineiston teemahaastattelujen avulla, joissa valitsin haastateltavat 

tarkoituksenmukaisesti eli mietin etukäteen, ketä haastattelen ja miksi. Valintaan 

vaikuttivat henkilön nykyinen asema, työhistoria ja näyttö ammatillisesta osaamisesta. 

Enemmistö vastaajista oli naisia.  

 

Tarkastelin tässä opinnäytetyössä, miten naisten johtajuuskokemukset vaikuttavat 

organisaatioon ja työympäristöön. Työn tavoitteena oli tutkia, minkälaisia näkemyksiä ja 

kokemuksia nykytilanteen naisjohtajuudesta ja naisten asemasta organisaatioiden 

ylimmässä johdossa toimivilla sekä miehillä että naisilla on. Aioin tutkia, millaisia naisten 

etenemismahdollisuuksia edistäviä ja haittaavia tekijöitä on olemassa. 

 

Käytin tutkimuksessa induktiivista sisällön analyysia. Sisällön analyysia voidaan pitää 

laadullisen, aineistolähtöisen tutkimuksen perusprosessina. Analysoin sisällön analyysissä 

kirjoitettua ja suullista tuotosta sekä tulkitsin vastausten merkityksiä ja yhteyksiä. Tein 

havaintoja tutkimusaineiston sisällöstä ja keräsin tieteellistä tietoa. Pyrin saamaan 

tiivistetyn ja yleisen kuvauksen aineistosta. 

 

Käyttämäni kirjallisuuslähteet sisälsivät osittain myös jyrkkiä mielipiteitä naisten asemasta 

ja suomalaisesta tasa-arvokulttuurista. Tässä tutkimuksessa pyrin puolueettomuuteen ja 

lähestyin taustakirjallisuutta kriittisestä näkökulmasta. Empiirisen tutkimukseni avulla pyrin 

vahvistamaan tai kumoamaan aikaisempia tutkimustuloksia. 

 

2.1 Aineiston käsittely ja luotettavuus 

Tämän tutkimuksen aineisto on saatu teemahaastattelujen avulla. Tulkitsin aineistoa 

tallentamalla ja litteroimalla nauhat sekä lukemalla läpi litteroinnista syntyvät kirjalliset 

tiedostot. Käsittelin haastattelunauhat sekä litteroinnit luottamuksellisesti, enkä näytä tai 

luovuta niitä ulkopuolisille. Hävitän nauhat ja litteroinnit heti, kun olen saanut tutkimustyön 

päätökseen. 

 

Tarkoituksena oli saada selville, mitkä naisjohtajien ominaispiirteet auttoivat heitä 

menestymään. Tarkastelen sitä, ovatko naisjohtajuuden kokemukset vaikutuksista 

työympäristöön positiivisia vai negatiivisia, ja tulisiko naisjohtajuutta lisätä työelämässä. 

Tulkitsin kokemuksia vaikutuksista neljällä eri tasolla, jotka ovat henkilökohtainen taso, 

sosiaalinen taso, organisaatio- sekä yhteiskuntataso. 
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Olen keskustellut haastateltavien kanssa heidän nimien julkaisemisen mahdollisuudesta. 

Haastateltavat ovat ennen työn julkaisemista saaneet minulta tarkistavaksi kohdat, joissa 

heidän nimi olisi heidän salliessa ollut julkaistavissa. En ole julkaissut mitään ilman 

asianomaisten suostumusta. 

 

Pidän haastattelut luotettavana tapana tutkia ko. aihetta. Uskon aineiston 

edustettavuuteen, siltä osin, kun kyseessä ovat vastaavassa elämäntilanteessa olevat 

naisjohtajat. Arvioin vastaustulosten olevan rehellisiä. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa on tärkeätä arvioida tutkimuksen tasoa ja johtopäätösten 

pätevyyttä eli uskottavuutta ja luotettavuutta. Laadullisen tutkimuksen päätavoitteena on 

luoda tutkimukset mahdollisimman päteviksi, mitä varten niitä on uusittava. Pätevyydessä 

kyse on siitä, miten hyvin olen kyennyt muuttamaan tutkimuksessa käytetyn teorian ja 

käsitteet sekä ajatuskokonaisuuden haastattelukysymyksiksi (Vilkka 2005, 161). 

Samanlaisen tutkimustilanteen luominen voi olla vaikeaa, sillä haastateltavilla on kaikilla 

eri taustat ja ihmiset ovat luonteeltaan erilaisia, jolloin vastauksissa on paljon eroja. 

Tutkimuksen samankaltaisuus tulisi huomioida myös ajassa ja paikassa, joita ei voida 

yleistää toiseen aikaan tai yhteiskuntaan. Tutkimuksessani tulokset kertovat naisjohtajien 

ja kahden miesjohtajien sekä kokemuksia että mielipiteitä naisjohtajuudesta 

työympäristössä ja hyvien naisjohtajien piirteistä. Tutkimukseni otos edustaa seitsemän 

eri yrityksen tilaa käsittelemästäni aiheesta. Vaikka tutkimukseni otos on pieni, 

haastattelukysymysteni tulosten määrällä saadaan kuitenkin pätevä tutkimustulos 

(Heiskanen, 34-35). 

 

2.2 Teemahaastattelut 

Silverman teoksessaan opastaa (2005, 21, 45), että haastatteluissa on tärkeää ottaa 

huomioon ajankäyttö, kritiikki, sukupuoli ja tunne. Laadullisessa tutkimuksessa herää 

tärkeä metodologinen kysymys siitä, onko haastattelujen vastauksia käsiteltävä 

suoranaisten kokemusten vai rakennettujen kertomusten saamiseksi. Sekä kokemukset 

että kertomukset tulisi selittää ja perustella. 

 

Laadulliseen tutkimukseen liittyy erilaisia lähestymistapoja. Tutkimuksessani olen tehnyt 

käytännönläheisen valinnan tutkimusmenetelmän ja tutkimusmallin suhteen. Suoritin 

haastattelut teemahaastatteluna, sillä se on yksi yleisimmistä aineistonkeruumenetelmistä 

laadullisessa tutkimuksessa. Teemahaastatteluissa tyypillistä on, että haastattelun 

kysymykset on laadittu jo etukäteen. Ei voida tietää, millaisia vastaukset tulevat olemaan, 
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koska ne perustuvat jokaisen yksilön omiin kokemuksiin. Tutkimukseni tietoperusta 

rakentuu neljästä eri tasosta, joiden mukaan olen valinnut aiheet. Tasot ovat 

henkilökohtainen, sosiaalinen, organisaatio- ja yhteiskuntataso. 

 

Haastateltavien valinnassa oleellisimmat valintakriteerit olivat sukupuoli, asema 

organisaatiossa koulutustausta sekä itse organisaation koko. Haastateltaviksi hain siis 

johtoasemissa olevia naisia. Monimuotoisuuden vuoksi haastattelin kahta miestä, jotta 

saisin tutkimukseni vastauksiin erilaisia näkökulmia. Sukupuolen ohella oleellista oli, että 

henkilö oli titteliltään johtaja (esimerkiksi toimitusjohtaja tai myyntijohtaja). Organisaation 

toimialalla ei ollut merkitystä, mutta organisaation koko vaikutti siinä mielessä, että 

muutaman ihmisen muodostamat yritykset eivät olleet relevantteja työhön. Työn 

uskottavuuden kannalta minun oli tärkeää haastatella suurten tai keskisuurten yritysten 

naisjohtajia. Haastateltavia yhdeksi yhdistäväksi tekijäksi muodostui asema yrityksessä, 

uran luominen sekä näkyvät saavutukset urakehityksessä. Kaikilla haastateltavilla on 

takanaan merkittäviä työtehtäviä sekä saavutuksia uransa aikana. 

 

Teemahaastatteluissa käytin samaa haastattelulomaketta kaikkien haastateltavien 

kohdalla. Haastattelukysymysten muoto ja järjestys muotoutuivat haastattelujen 

yhteydessä, joista ensimmäinen haastattelu oli rakentavin ja korjauksia tarvitsevin. 

Muutoksia tehden viralliseksi haastattelulomakkeeksi muodostui myöhemmin yksisivuinen 

kysymyspaperi (liite 1). 

 

Yhteensä suoritin seitsemän haastattelua, joista 2 haastateltavaa olivat miehiä. Olin 

yhteyksissä jokaiseen haastateltavaan sähköpostilla hyvissä ajoin keväällä 2018 (liite 2). 

Lähetin sähköpostiviestit maalis-toukokuun välisenä aikana, ja sain suostumisvastaukset 

haastatteluihin jo viikon tai parin sisällä. Haastatteluista sopiminen sujui molempien 

osapuolten kannalta mainiosti sähköpostin kautta, mutta yhden kanssa olin yhteydessä 

myös puhelimitse, sillä aikatauluissa oli vaikeuksia ja yritimme sopia yhteisen ajan 

suorittaakseen haastattelun. Lähetin haastattelukysymykset kaikille haastateltaville 

etukäteen, jotta he ehtivät tutustua kysymyksiin paremmin ja vastaukset olisivat tavatessa 

laajempia. Haastattelin jokaista henkilöä hänen työpaikallaan menemällä paikan päälle 

toimistolle tai olin sopinut tapaamisesta kahvilassa, jossa pystyimme myös rauhassa 

keskustelemaan ja käymään kysymykset läpi. 

 

Haastateltavat osallistuivat haastatteluihin omasta kiinnostuksesta ja suostumuksesta, 

ketään ei pakotettu opinnäytetyön haastattelukysymyksiin vastaamiseen. Haastattelut 

kestivät noin 30-80 minuuttia. Haastattelut sujuivat jokaisen kanssa hyvin ja ilmapiiri oli 

mukava, vaikka emme olleet aiemmin tavanneet. Haastateltavat olivat avuliaita ja yrittivät 
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parhaansa mukaan vastata mahdollisimman monipuolisesti ja selkeästi laatimiini 

kysymyksiini. Toisten kanssa haastattelu oli informatiivisempi, toisten ytimekkäämpi. 

Nauhoitin haastattelut, jotta pystyisin jälkikäteen analysoimaan vastaukset 

mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja vertailemaan niitä keskenään. Ennen haastattelujen 

alkua pyysin haastateltavilta lupaa nauhoittamiseen, johon he olivat suostuneet. 

 

Vaikka haastattelu onkin joustava tiedonkeruumenetelmä, on siinä kuitenkin omat 

haasteensa. Haastattelu vie paljon enemmän aikaa ja järjestelyjä kuin esimerkiksi 

massakyselylomake, joka lähetetään kaikille samanlaisena ja suoritetaan etänä. 

Haastattelijalta vaaditaan paljon osaamista, jotta haastattelu pysyy suunnitellussa 

aikataulussa ja aihe pysyy rajattuna. Aiheesta ei saisi karata, sillä tällöin aineistosta tulee 

helposti käyttökelvotonta. Haastattelijan on osattava pitää keskustelu mielenkiintoisena, 

jotta haastattelun luottamus ja avoimuus säilyisi. On tärkeää, että haastateltavan ja 

haastattelijan välille muodostuu turvallinen yhteys, jolloin keskustelu on syvällisempää. 

 

Tutkimustani varten minulla oli yhteensä 11 kysymystä, joilla pyrin saamaan tietoa 

viitekehykseni neljästä eri tasosta. Aloitin haastattelut aina kysymällä henkilön 

taustatietoja, kuten koulutus- ja työhistoriaa, perhetaustaa sekä nykyistä työtehtävää. Näin 

pystyin tulkitsemaan vastauksia paremmin kunkin haastateltavan kohdalla. 

 

Henkilökohtaisen tason kysymykset käsittelivät yksilöllisiä mielipiteitä naisjohtajien 

kokemuksista hyvistä johtajista ja heidän ominaispiirteistä. Halusin saada selville, millaiset 

ominaisuudet tekevät hyvän johtajan, ja millainen johtaja haastateltava itse koki olevansa. 

Keskusteluista syntyi ainutlaatuisia vastauksia ja monenlaisia näkökulmia kysymykseen. 

Lisäksi pyrin selvittämään, kuinka tuoda esiin naisjohtajuuden hyviä käytäntöjä, ja miten 

naisten johtamistaidot edistävät organisaation menestystä. 

 

Sosiaalisen tason kysymykset käsittelivät yrityksen ulkopuolisten olevien ihmissuhteiden 

vaikutusta urakehitykseen. Tällä tasolla halusin saada selville, millä tavoin naisjohtajat 

olivat onnistuneet yhdistää vapaa-ajan aktiviteetit, perheen ja ystävät työn kanssa sekä, 

oliko äitiys estänyt uralla etenemisen. 

 

Organisaation tason kysymykset taas liittyivät naisesimiehen työympäristöön 

menestyksekkäässä organisaatiossa ja kannustuksen saamiseen yritykseltä. Pyrin 

selvittämään, kannustaako kyseinen työympäristö uralla etenemiseen, ja millä tavoin 

yrityksessä voi edetä. Lisäksi halusin saada haastateltavilta selville, millainen on yrityksen 

tulevaisuus naisjohtajien näkökulmasta katsottuna. 
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Yhteiskunnan tasolla selvitin, millainen merkitys sukupuolella on johtotehtävissä tai 

ylipäätään rekrytointivaiheessa, ja olivatko haastateltavat kokeneet erilaista kohtelua 

haastavien työtehtävien vuoksi työpaikalla. Kysyin myös, mikäli haastateltavat olivat 

kohdanneet merkittäviä hidasteita tai esteitä uransa aikana ja millaisia ne ovat olleet. 

 

2.3 Käsitteet 

Tässä luvussa avaan käsitteitä, joita käytän opinnäytetyössäni. Kerron, mitä käsite 

tarkoittaa ja miksi olen käyttänyt kyseistä termiä tässä tutkimuksessa. Tutkimuksen 

kannalta tärkeitä käsitteitä ovat mm. johtamistapa, naisjohtajuus, urapolku, mediaaniansio 

ja tasa-arvo työpaikoilla. 

 

Tutkimuksessa viittaan usein nais- ja miesjohtamistapaan. Näiden erittelyssä ei ole 

selkeää vetolinjaa. Johtamistavalla tarkoitan maskuliinista ja feminiinistä tapaa johtaa 

organisaatiossa, jolloin korostetaan eri sukupuolten vahvuuksia johtamisessa. 

Tarkastellaan nais- ja miesjohtajien välillä käyttäytymiseen tai persoonallisuuteen liittyviä 

merkittäviä eroja. Esimerkiksi naisilla on tunnetusti paremmat vuorovaikutustaidot ja 

pehmeät arvot eli herkkyys ja tunteet, joiden avulla johtaminen on ihmisläheisempää. 

Miehet taas ottavat enemmän riskejä tehdessään päätöksiä ja ovat itsevarmemmin esillä 

työelämässä. 

 

Työhistoriansa kertomuksissa vastaajat viittasivat omaan urapolkuunsa. Käsitteenä tämä 

tarkoittaa kaikkia niitä elämän koulutus- ja työvaiheita, jotka ovat vieneet eteenpäin 

työelämässä. Eli esimerkiksi korkeakoulutuksella ja erikoistumisella sekä entisillä 

työpaikoilla on erittäin suuri merkitys urapolun menestymiselle. 

 

Mediaaniansio lasketaan järjestetyn joukon keskimmäisimmän tulon mukaan. Se on 

kokoaikaisten kuukausipalkkalaisten palkansaajien säännöllisen työajan keskipalkka, joka 

maksetaan kerran kuussa. Suomessa naisten ja miesten mediaaniansio on noin 2500-

3700 euroa (Yle 2017). 

 

Jatkuvasti kuulee, että ihmisten tulisi pyrkiä tasa-arvon edistämiseen. Tämän tutkimuksen 

puitteissa käsitän tasa-arvoa työpaikoilla siten, ettei naisten ja miesten välillä olisi 

minkäänlaista sukupuolierottelua eli kaikki olisivat tasavertaisia keskenään. Tasa-arvoon 

kuuluvat vaatimukset samapalkkaisuudesta ja yhtäläisistä etenemismahdollisuuksista. 

 

Tässä opinnäytetyössä käsite hyvätuloksinen tarkoittaa ihmistä, joka on varakas. 

Tällainen henkilö ansaitsee keskivertoa korkeampaa palkkaa ja pystyy elättämään itsensä 
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sekä muut perheenjäsenet. Käsittelen hyvätuloksisia ihmisiä tutkimuksessani sen takia, 

että naisjohtajilla on taipumus pyrkiä urallaan eteenpäin ja ansaita korkean asemansa 

ansiosta suurempaa palkkaa. Tällöin henkilöstä voidaan käyttää termiä hyvätuloksinen. 

 

Second Opinion on laadunvarmistusmenetelmä, jolla pyritään kehittämään työyhteisön 

yhteistyötä. Esimerkiksi jokin tärkeä asiakirja luetetaan ensin toisella henkilöllä tai 

kollegalla, ennen kuin se lähetetään virallisesti asiakkaalle/kolmannelle osapuolelle. 

Suomeksi vastaava termi kyseiselle käsitteelle olisi ”toisen mielipide”. Tämän prosessin 

avulla varmistetaan asiakirjan tai muun tärkeän dokumentin täsmällisyys, oikeinkirjoitus ja 

loogisuus. 

 

Hyvärisen (2016, 6) mukaan suunnannäyttäjyys on yksi olennaisimmista piirteistä 

johtajalla. Tässä opinnäytetyössä suunnännäyttäjyydellä pyritään kertomaan niistä 

esimerkillisistä piirteistä, jotka hyvä johtaja omistaa. Tällaisen johtajan ominaisuuksiin 

kuuluu muun muassa kollegoistaan aito välittäminen, vastuun kantaminen, hyvät 

kuuntelu- ja vuorovaikutustaidot sekä tasa-arvoinen kohtelu työyhteisössä. 

 

Käsittelen mieskeskeistä työympäristöä tutkimuksessani sen takia, että naisjohtajien 

etenemisen suurimmaksi esteeksi koetaan vakiintunut mieskeskeinen kulttuuri 

työelämässä. Mieskeskeinen työympäristö on sellainen työympäristö, jossa suurin osa tai 

jopa kaikki työntekijät ovat miehiä. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi maanpuolustus-, auto- 

ja kuljetus- sekä sähkö- ja automaatiotekniikka-alat. Näillä aloilla usein arvostetaan 

maskuliinisia piirteitä, kuten vahvuutta, rohkeutta ja riskinottoa. 

 

Stereotyyppi on voimakas yleistys jostain tietystä ilmiöiden, ihmisten tai asioiden 

ryhmästä. Termiä käytetään usein kielteisessä merkityksessä kuvaamaan ihmisryhmiin 

kohdentuvia ennakkoluuloja. Stereotypiat ovat tiedostettuja piirteitä (Tiede 9.1.2015). 

 

Stereotyyppiuhka on sosiaalis-psykologinen ilmiö. Se vaikuttaa todennäköisemmin 

suoritukseen, kun ihminen tiedostaa negatiivisen stereotyypin (Sandberg 2013, 39). 

Tällöin ihminen alkaa toimia tilanteessa aiempaa luonnottomammin. Stereotyyppiuhka 

myös esimerkiksi rajoittaa naispuolisten henkilöiden hakeutumista tietyille aloille, joissa 

valtaosa työntekijöistä on miehiä. 

 

2.4 Kirjallisuus ja lähdekritiikki 

Tässä opinnäytetyössä tarkastelen naisjohtajuutta tasa-arvoisesta näkökulmasta, jotta 

sekä tutkimustulokset että kirjallisuus pystyisivät osoittamaan sukupuolineutraalisuuden ja 
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naisten pätevyyden johtamisessa. Sukupuoli muuttujana on varsin tavallinen lähtökohta 

naisjohtajuuden tutkimisessa. Yleisesti käytetty tapa tehdä tutkimusta tämän suuntauksen 

sisällä on vertailla nais- ja miesjohtajien piirteitä, johtamiskäyttäytymistä, työtyytyväisyyttä 

ja tasa-arvon kokemista keskenään. 

 

Opinnäytetyö on kirjallisuuspohjainen työ. Kirjalähteiden hakua varten olen käyttänyt 

apuna Helmet- ja Haltia-verkkokirjastoja. Kirjoittamistueksi olen ottanut esimerkkiä muiden 

opinnäytetöistä Theseus-palvelusta. Lisäksi olen käyttänyt hyödyksi muun muassa 

Business Insider, Harvard Business Review ja Forbes -internetsivustojen artikkeleita 

perustuen naisjohtamiseen ja tasa-arvoon työelämässä. Lisäksi olen käyttänyt myös 

suomalaisia artikkeleita ja internetsivustoja opinnäytetyön lähteinä. Lähteitä on käytetty 

runsaasti ja ne ovat monipuolisia, korkealaatuisia ja ajantasaisia. Lähteitä on käytetty 

tarkoituksenmukaisesti ja kriittisyys otettu huomioon niiden valitsemisessa. 
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3 Naisjohtajuus 

Jokaisella naisella on erilaiset päämäärät elämässä ja pyrkimykset tavoitteisiin 

vaihtelevat. Toiset suhtautuvat tavoitteisiin kunnianhimoisesti, toiset elävät elämää toisin. 

Tärkeintä on, että jokainen yksilö kartoittaa oman ainutlaatuisen tiensä ja päättää, mitkä 

päämäärät sopivat omaan elämään, arvoihin ja unelmiin. Todellisen tasa-arvon 

saavuttamiseksi olisi välttämätöntä kasvattaa naispuolisten vallanpitäjien määrää. 

 

Johtajaksi kehittymisen prosessissa motivaatiotekijöiksi paikantuu oman alan 

kiinnostavuus ja itsensä kehittäminen. Ne näyttäytyvät laajan koulutuksen ja 

työkokemuksen muodossa. Johtajaksi päätymiseen vaikuttaa kolme eri tekijää: 

päämäärien asettaminen, niihin suuntautuminen ja niiden saavuttaminen. Päämäärien 

asettamisen näkökulmasta katsottuna valinnanvapaus, itsesäätely, tarpeet ja toiveet uran 

luomisen suhteen lisäävät motivaatiota kehittyä johtajaksi, menestyä uralla (Hyvärinen, 

73). 

 

Naisjohtajuus odottaa murtautumistaan keskijohdosta kohti huippujohdon paikkoja, joissa 

strateginen ajattelu ja visionäärisyys ovat tärkeitä, siinä kuin ihmissuhdetaidotkin (Aaltio-

Marjosola 2001, 219). Maailman ensimmäinen naisministeri oli tanskalainen Nina Bang, 

joka valittiin vuonna 1924 sosiaalidemokraattien muodostaman hallituksen 

opetusministeriksi. Hyviä esimerkkiä maailmalla tunnetuista naisjohtajista ovat myös 

srilankalainen poliitikko Sirimawo Bandaranaike, joka valittiin virkaan vuonna 1960 näin 

tullessaan maailman ensimmäiseksi naispuoliseksi pääministeriksi. Myös argentiinalainen 

Isabel Martínez de Perón on vaikuttanut naisten asemaan ja tasa-arvoon astuessaan 

maailman ensimmäisen naispresidentin virkaansa vuonna 1974 (European Parliamentary 

Research Service Blog). 

 

Nainen johtajana on melko uusi asia vielä Länsimaissakin. Ensimmäiset naisjohtamisesta 

tehdyt tutkimukset on tehty vasta 1970-luvulla. Naisjohtajia on ollut siitä asti koko ajan 

enenevässä määrin ja heistä on tehty tutkimuksia. Aikoinaan miehen tehtävä oli käydä 

töissä ja johtaa, ja naisen paikka oli ensisijaisesti kotona. Teollistuminen muutti tätä 

asemaa paljon, ja naisten työpanoksesta tuli tärkeää ensin tehtaissa ja sitten toimistoissa. 

Lopulta myös koulutusmahdollisuudet avautuivat naisille (Lämsä 2003). 

 

Naisjohtajien johtamistyyliä voidaan pitää erilaisena kuin perinteistä miehistä 

johtamistyyliä. Naisten tapaa johtaa onkin alettu kutsua transformaatiojohtamiseksi. Tällä 

tarkoitetaan työntekijöiden sitouttamista tiimeihin, jossa pyrkimyksenä on saada työntekijät 
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näkemään tiimin etu myös omana etuna. Tällaista tapaa johtaa kutsutaan myös 

ihmisläheiseksi johtamiseksi (Vanhala, Laukkanen & Koskinen 2002, 278). 

 

3.1 Naisjohtajuus Suomessa 

Mikä on naisen paikka tasa-arvoisessa Suomessa? Valtaosa suomalaisista korostaa 

perusturvallisuutta: terveys, perhe, ystävät, sisäinen mielenrauha, turvallinen ja tasainen 

toimeentulo. Ura ja mahdollisuus kuluttamisen kasvattamiseen tulevat vasta näiden 

jälkeen. 

 

Ensimmäisen naispresidentin merkitys sukupuolten tasa-arvon kannalta sekä Suomessa 

että kansainvälisesti on suomalaisten mielestä erittäin tärkeä. Suomalaiset arvostavat 

naisten panosta politiikassa ja naisten osallistumisella politiikkaan onkin paljon merkitystä 

(Hirvikorpi 2005, 26, 24). 

 

Suomessa on pitkä perinne naisten täysipainoiselle osallistumiselle työelämään.  

Järjestelmämme mahdollistaa kunnallisen päivähoidon, pitkät vanhempainvapaat ja 

kotihoidontuen. Tällä järjestelmällä on pyritty mahdollistamaan naiselle sekä työssäkäynti 

että täysipainoinen äitiys. Yhteiskuntamme on mahdollistanut jäämisen pidemmiksi ajoiksi 

kotiin lasten kanssa, ja yleinen hyvinvointitaso antaa mahdollisuuden täysipäiväiseen 

kotiäitiyteen. Kuitenkin, vaikka rakenteelliset seikat tukevat naisen työssäkäyntiä ja 

taloudellisen riippumattomuuden mahdollisuutta, niin asennetasolla välillä syyllistetään 

äitejä työssäkäynnistä. Joidenkin tutkimusten mukaan perheelleen pystyvät antamaan 

eniten työssä käyvät äidit, jotka ovat tyytyväisiä työhönsä ja aikuisen elämäänsä. Uran 

rakentaminen lisää naisten tasa-arvokokemuksia ja vapaudentunnetta. Kehittymällä 

työssä naiset kokevat taloudellista itsenäisyyttä ja itsemääräämisoikeuden tunnetta. 

Naisella on täysi oikeus haluun kehittää omia kykyjään, päteä yritysmaailmassa ja 

osallistua yhteisönsä päätöksentekoon (Piha 2006, 18-19). 

 

Sukupuolten välinen tasa-arvo on edennyt Suomessa pitkälle, mutta työelämässä asialla 

on edelleen kehittämisen varaa. Henkilön etnisellä taustalla ja iällä saattaa olla vaikutusta 

työpaikan saamiseen ja uralla etenemiseen, vaikkei asiasta puhuta avoimesti. On 

olemassa näkymättömiä esteitä, jotka estävät naisten etenemisen yritysten huipulle 

miesten lailla. Suuri osa yritysten johtoryhmissä toimii ilman yhtään naista, tai naisia on 

vain yksi (Hirvikorpi 2005, 16). 

 

Naisten korkea koulutus ja kilpailu osaajista tekevät naisista väistämättömästi 

kiinnostavan ryhmän johtamisessa. Kuitenkin naisjohtajien kategorisointia yhdenlaiseksi 
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ryhmäksi tulisi välttää, sillä naisjohtajissa on paljon yksilöllisiä ja persoonallisia eroja. 

Nykyään ei riitä, että on vain pelkästään kovat eli miehiset arvot johtamisessa. Kun 

kummankin sukupuolen parhaat ominaisuudet liitetään yhteen, syntyy ihannejohtaja, joka 

tuo paljon arvoa organisaatiolle. 

 

Ei ole epäilystäkään siitä, etteivät naiset kykenisi omilla taidoillaan johtaa työpaikalla. 

Tytöt suoriutuvat enenevissä määrin opinnoistaan poikia paremmin ja suorittavat 

Yhdysvalloissa noin 57% kaikista alemmista korkeakoulututkinnoista ja 60% 

maisteritutkinnoista. Tämä suuntaus on selvä myös Suomessa, jossa noin 64% alempien 

korkeakoulututkintojen suorittajista on naisia. Euroopassa 82% 20-24 vuotiaista naisista 

on suorittanut ainakin toisen asteen tutkinnon, kun miesten vastaava luku on 77% 

(Sandberg 2013, 32). 

 

Kun eri johtamismallien ja teorioiden määrä on jatkuvasti lisääntynyt, on huomattu, että 

pitäisi olla erilaisia ihmisiä esimiehinä ja työntekijöinä sen takia, että se tuo lisäarvoa ja 

monimuotoisuutta yritystoiminnalle. Suuryritysten johdossa Suomessa on ollut 

perinteisesti insinööritaustaisia henkilöitä, ja Suomen Akatemian selvitys osoittaa, että 

insinöörien osuus yritysten johdossa on vain vahvistunut. Suuryritysten toimitusjohtajista 

lähes joka toinen on diplomi-insinööri (Hirvikorpi 2005, 20-22). Kuitenkin tämän päivän 

johtajilla on monenlaisia eri koulutustaustoja takanaan eikä ole olemassa yhtä ainoaa 

polkua johtoaseman saavuttamiseksi organisaatiossa. 

 

3.2 Naiset, miehet ja johtaminen 

Kun johtamistutkimusta pohditaan sukupuolinäkökulmasta, törmää hyvin pian 

kysymykseen siitä, ovatko naiset ja miehet keskenään samanlaisia vai erilaisia ja missä 

suhteessa. Aihetta on lähestytty näkökulmasta, jossa tarkastellaan nais- ja miesjohtajien 

välillä käyttäytymiseen tai persoonallisuuteen liittyviä merkittäviä eroja. Suurin osa 

tutkimuksista asettuu kannalle, jonka mukaan naisten ja miesten johtamiskäyttäytymisen 

välillä ei ole merkittäviä eroja. Tämä voi tosin olla seurausta johtajina työskentelevien 

naisten vähäisyydestä tai naisjohtajien kohtaamista paineista sopeutua leimallisesti 

maskuliinisen työympäristön vakiintuneisiin toimintamalleihin. Mahdollisia eroja on 

puolestaan selitetty siten, että ne ovat peräisin eri sukupuolille ominaisista biologisista 

piirteistä tai esimerkiksi varhaislapsuudessa tapahtuvasta sukupuoleen 

sosiaalistumisesta. Kuitenkin, oli naisten ja miesten välillä perustavanlaatuisia eroja tai ei, 

kaikkia on kohdeltava työelämässä samanarvoisesti. Keskeisimpiä taloudellisia oikeuksia 

ovat olleet vaatimukset samapalkkaisuudesta ja yhtäläisistä etenemismahdollisuuksista 

(Vanhala, 19-21, 25). 
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Työpaikalla ja koulussa arvostetaan eri asioita. Hillitty ja myöntyväinen käytös ei saa 

saman verran arvostusta työpaikalla kuin oppitunnilla koulun penkillä. Uralla eteneminen 

on usein kiinni itsensä puhumisesta ja siitä, miten paljon on valmis ottamaan riskiä. Tämä 

selittää sen, miksi naisia ei juurikaan näy huipputehtävissä akateemisista saavutuksistaan 

huolimatta. Nykypäivän Suomessa naisia on enemmän työpaikoissa, jotka on tarkoitettu 

vastavalmistuneille, samalla kun miehet etenevät johtaja-asemiin. Naiset karsiutuvat 

johtajan aseman kamppailusta useimmiten johtajuuden kunnianhimon puutteen vuoksi. 

Tilastotiedot osoittavat, että useimmilla aloilla miehet hakeutuvat naisia useammin 

kaikkien ylimpien tasojen tehtäviin. McKinseyn vuonna 2012 tekemässä, yli 4000 

johtavien yritysten työntekijää kattaneessa kyselytutkimuksessa selvisi, että 36% miehistä 

halusi toimitusjohtajiksi, kun vastaava luku naisten kohdalla oli vain 18%. Jos työtehtäviä 

kuvaillaan vaikutusvaltaisiksi, haastaviksi ja paljon vastuuta sisältäviksi, ne vetoavat 

useampaan mieheen kuin naiseen (Sandberg 2013, 33). 

 

Rakentamalla haluja, näkemyksiä ja valmiuksia tehdä päätöksiä ihmiset parantavat 

liiketoimintaa ja toimivat tietoisesti ottaen naiset mukaan johtajuuteen. Yksi voimakkaimpia 

asioita, joka edesauttaa naisjohtajien määrän lisääntymiseen organisaatiossa, on 

sukupuolineutraalin kulttuurin luominen. Vastuu toiminnasta nimittäin kuuluu koko 

organisaatiolle, ei itse henkilöille (ManpowerGroup 2015, 3, 8). 

 

Koska miehiä pyrkii johtotehtäviin enemmän, ei ole yllättävää, että he myös pääsevät 

niihin, etenkin kun naisilla on muitakin esteitä voitettavanaan. Miehiltä odotetaan 

ammatillista kunnianhimoa, kun taas naisille se on vapaaehtoista ja, jopa epäedullista. 

Vaikka edistystä onkin tapahtunut, yhteiskunta painostaa yhä naisia ajattelemaan 

avioliittoa jo varhain (Sandberg 2013, 33-34). 
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Kuva 1. Kuukausipalkkaisten miesten ja naisten säännöllisen työajan ansiot ikäryhmittäin 

yksityisellä sektorilla vuonna 2017 (Tilastokeskus 28.6.2018) 

 

Tilastokeskuksen mukaan yksityisen sektorin kokoaikaisten kuukausipalkkaisten 

palkansaajien säännöllisen työajan mediaaniansio oli 3220 ja keskiansio 3631 euroa 

kuukaudessa vuonna 2017. Miesten mediaaniansiot eli keskipalkat olivat 3650 ja naisten 

2851 euroa. Parhaiten palkattuun kymmenukseen kuuluvat ansaitsivat vähintään 5563 

euroa kuukaudessa ja pienipalkkaisimman kymmenen prosentin ansiot olivat 2149 euroa 

tai pienemmät. Säännöllisen ansion indeksin ennakoitu vuosinousu yksityisen sektorin 

kuukausipalkkaisilla oli 0,7 prosenttia vuonna 2017 (Tilastokeskus 2018). 

 

Kuten kuvasta 1 havaitaan, naisten mediaaniansiot olivat 78% miesten ansioista. 

Palkkaero on pysynyt viime vuodet lähes samana. Yksityisen sektorin 

kuukausipalkkaisista oli 51 prosenttia miehiä ja 49 prosenttia naisia. Parhaiten palkattu 

ikäryhmä oli 40-44 vuotiaat, johon kuuluvien mediaaniansiot olivat keskimäärin 3600 

euroa. Sukupuolten välinen palkkaero oli sitä pienempi, mitä nuoremmista palkansaajista 

oli kyse. Palkkaero oli suurimmillaan 60-64-vuotiaiden ikäryhmissä (Tilastokeskus 2018). 
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Kuva 2. Naisten ja miesten keskiansiot työnantajasektoreittain (Tilastokeskus 20.3.2018) 

 

Kuten kuvasta 2 havaitaan, yleinen ansiotaso on noussut melko tasaisesti sekä naisilla 

että miehillä. Naisten kuukausittaiset keskiansiot ovat kuitenkin yleisesti kaikilla 

työnantajasektoreilla matalammat kuin miesten ja ero ansioissa on kaventunut hyvin 

hitaasti (Tilastokeskus 2016). 

 

Miesten ja naisten välillä on paljon eroja elämän eri osa-alueilla. Yhteiskunnan luomat 

odotukset muovaavat suurelta osin sitä, mitä yksilöt kokevat mahdolliseksi ja tarpeelliseksi 

saavuttaa. Miesten perimmäinen oletus on usein, että heillä voi olla sekä menestyksekäs 

ura että täysipainoinen yksityiselämä. Monet naiset taas olettavat, että näiden kahden 

yhdistäminen on vaikeaa ja miltei mahdotonta. Naiset joutuvat usein valitsemaan näiden 

kahden välillä, sillä jos he tavoittelevat täydellisyyttä ja menestystä kaikilla elämän osa-

alueilla, heistä tulee vain onnettomia ja ahdistuneita. Useissa eri rooleissa toimivat naiset 

voivat henkisesti paremmin ja ovat syyllisyydentunnottomampia. 

 

Nainen, joka kuuluu hallitukseen, on useimmiten hallituksen ainoa naispuolinen henkilö. 

Tämänkaltaisen korkean aseman saavuttaneen naisen havaitaan usein käyttävän hyvin 

miestapaista äänensävyä ja elekieltä (”sehän puhuu kuin mies”). Yhteiskunnasta erottuu 

joukko erilaisia ”ensimmäisiä” naisia, joita voidaan kutsua tienraivaajiksi tai lasikaton 

särkijöiksi. On todennäköisempää palkita ne, jotka huutavat kovimmin saavutuksistaan. 

Naiset, jotka pyrkivät saavuttamaan korkean aseman työelämän hierarkiassa, ymmärtävät 
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hyvin, että on erityisen tärkeää antaa tavoitteidensa kuulua. Varsinkin, jos työtehtävät 

liittyvät talouteen tai politiikkaan. 

 

 

 

Kuva 3. Naisten ja miesten asema sekä sukupuolten välinen tasa-arvo Suomessa 

(Tilastokeskus 19.3.2018). 

 

Vuonna 2016 Tilastokeskus on tutkinut naisten ja miesten asemaa Suomessa vuosien 

2009-2016 välillä. Kuten kuvasta 3 havaitaan, naisia oli Suomessa vuoden 2016 

tutkimustulosten mukaan enemmän kuin miehiä. Lisäksi naisten ja miesten 

elinajanodotteet erosivat toisistaan. Tyttöjen oletettiin elävän 84,1 vuotiaiksi ja poikien 

78,4 vuotiaiksi. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita naisia oli 2016 tutkimuksen mukaan 

57,4% ja miehiä 42,6%. Toisaalta työllisyysaste 15-64 vuotiaiden miesten keskuudessa 

naisiin verrattaessa oli korkeampi. 

 

Lisäksi työttömyysaste oli miehillä 0,4% korkeampi kuin naisilla, jotka ovat iältään 15-74 

vuotiaita. Kuvan toiseksi viimeisessä ruudussa selkeä ero sukupuolten välillä näkyy 

kotiaskareissa, sillä vuosien 2009-2010 tilastojen mukaan naiset käyttivät aikaa kotitöihin 

3h 41min ja miehet 2h 33min eli noin tunnin vähemmän. Tilastojen mukaan palkkaero oli 
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miesten ja naisten keskuudessa seuraava: miehet ansaitsivat yhden euron, kun taas 

naiset 0,84€. Viimeisestä ruudusta näkyy, että eduskuntaan valittiin vuonna 2015 naisia 

vain 41,5%, kun taas miehiä 58,5%. Kuvasta näkyy selvästi miesten ja naisten asemien 

erot Suomessa. Voidaan myös todeta, että vaikka naisia valmistuu korkeakouluista 

enemmän kuin miehiä, naisia on kuitenkin enemmän työttöminä. Lisäksi naiset käyttävät 

aikaa enemmän kotitöihin ja heitä on miehiä vähemmän eduskunnassa. Tämä todistaa 

sen, että vaikka naiset ovatkin pätevästi korkeakoulutettuja, silti yhteiskunnassa yhä 

hallitsee miesvaltaisuus ja jonkinlainen epätasapaino sukupuolten välillä. 

 

Eri sukupuolten näkemykset siitä, mikä on yhteiskunnallisesti oikein, tavoiteltavaa, 

arvokasta ja hyvää, ovat pääpiirteissään samanlaiset. Samalla myös mies- ja naisjohtajien 

asenteet työelämää kohtaan ovat lähellä toisiaan. Samoin työhön kohdistuvat odotukset 

muotoutuvat tutkimuksessa miehillä ja naisilla samanlaisiksi. Pysyvä ja varma työpaikka 

sekä työn mielenkiintoisuus ja haasteellisuus ovat kummallakin sukupuolella uralla 

etenemisen edellä. Yhtä arvokasta on uusien asioiden oppiminen ja itsensä kehittäminen. 

Naisten arvomaailma on tasaantunut miesten arvomaailman kanssa ja asenne-erot eivät 

enää ole niin suuret. Kokonaisuutena miesten ja naisten reagoiminen eri asioihin on 

verrattain yhdenmukaista. Eroja on havaittavissa vain painotuksissa eikä suoranaisia 

vastakkainasetteluja useimmiten ole ilmennyt (Hirvikorpi 2005, 25). 

 

Ison pörssiyhtiön toimitusjohtajan ominaisuudet ovat niin epätavallisia, ettei niitä ole 

monellakaan yksilöllä. Hänen on sitouduttava, uhrattava aikansa ja henkiset resurssinsa 

täysillä sekä hänen on hallittava suuria kansainvälisiä kokonaisuuksia. He ovat 

erinomaisia yksilöitä johtamisen näkökulmasta ja on väärin lähteä hakemaan selitystä 

sukupuolesta (Hirvikorpi 2005, 18). Pörssiyhtiön toimitusjohtajan ominaisuuksissa ei ole 

kyse yliluonnollisuudesta, vaan kyvystä käyttää johtamistaitojaan työorganisaatiossa eikä 

ole itseisarvo valita miestä tai naista. Jos toimitusjohtajan asemaan pyrkivä henkilö on 

asiakastyössä kunnostautunut, innostunut ihmisjohtaja, jolla on kompetenssia ja todellista 

osaamista, saattaa tämä henkilö hyvin olla myös nainen. Kyse on nimittäin aina asiakkaan 

tarpeesta: mikä päämäärä yrityksellä on, joka uuden johtajan on saatava aikaan. 

Kokemus on tässä tapauksessa paras indikaattori. 

 

Myyntijohtajista 90% on miehiä, sillä myynnissä on yleensä kovat tavoitteet ja tuotannon 

johdossakin ollaan tekemisissä tulosvastuun kanssa. Johdossa pitäisi kuitenkin olla 

enemmän naisia, sillä he ovat alikäytetty voimavara, kontribuutio elinkeinoelämälle ja 

yhteiskunnalle. Heillä on paljon annettavaa, mitä ei aina arvosteta työelämässä. 2000-

luvulla yritykset tarvitsevat laaja-alaista liikkeenjohtoa ja uusia näkökulmia. Erilaisten 

näkemysten ja erilaisen osaamisen tasapaino on hedelmällistä. Globaaleissa yrityksissä 
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täytyy olla edustettuna eri kansalaisuudet, ikäryhmät, koulutustaustat ja sukupuolet. 

Monimuotoisuus parantaa tilanneanalyysia ja maailman ymmärtämistä, mikä taas on 

apuna päätöksenteolle (Hirvikorpi 2005, 19). 

 

3.3 Lapsuus ja kasvatus 

Tytöt, joita on pienestä asti kasvatettu uskomaan, että tytöt pystyvät kaikkeen siihen, 

mihin pojatkin, ja että kaikki urapolut ovat ulottuvilla, työskentelevät tänä päivänä 

useimmiten johtoasemissa. Kun vanhemmilla on tasapuoliset odotukset poika- ja 

tyttölapsiaan kohtaan, muovautuu pienten tyttöjen ajatusmaailma jo varhaisiässä 

uskomaan tasapuoliseen kohteluun tulevaisuuden työelämässä. Tämän päivän 

johtajanaiset myöntävät, etteivät yliopistoaikoina ajatelleet tulevien uriensa eroavan 

miesopiskelijoiden urista mitenkään. He eivät myöskään ole käyneet keskusteluja siitä, 

joissa verrattaisiin miesten työpanosta ja uramahdollisuuksia naisten panokseen tai miten 

tulevaisuudessa perheen ja työn yhdistäminen sujuisi. Nykyään taas asiaa nostetaan yhä 

useammin esille ja suunnitellaan uran- sekä perheenluomisvaihe mahdollisimman tarkasti. 

Tänä päivänä naisilla on tapana olla kokopäivä- tai osa-aikatöissä kodin ulkopuolella tai 

toimia kotiäiteinä ja vapaaehtoistyöntekijöinä, mikä heijastaa yleistä suuntausta. 

Enemmistö työpaikoista ja instituutioista suosii useimmiten miehiä, jotka pysyvät 

todennäköisemmin töissä. 

 

Ammatillisen sekä henkilökohtaisen kehittymisen yhdistäminen on haastavaa, mikä 

näkyykin tämän päivän tasa-arvoisuudessa. Samaan aikaan, kun naisten pitäisi keskittyä 

luomaan uraa, biologinen kello alkaa vaatia lapsien hankkimista. Jos aikoinaan naiset 

tiesivät liian vähän perheen ja uran yhdistämisestä – nyt he tietävät liikaa. Nykypäivänä 

varttuvat tytöt eivät ole ensimmäinen sukupolvi, jolla on tasavertaiset mahdollisuudet 

miehiin verrattuna, mutta he ovat ensimmäinen sukupolvi, joka tietää, etteivät kaikki ne 

mahdollisuudet välttämättä tarkoita uran rakentamista.  

 

Syntymästä asti poikia ja tyttöjä kohdellaan eri tavoin. Mielikuva tyttöjen avuttomuudesta 

on niin perinteinen, että äidit viettävät enemmän aikaa lohduttaen, keskustellen ja halaten 

tyttölapsia, kun taas poikalasten leikkejä seurataan vierestä ja yritetään olla 

sekaantumatta niihin. On hyvin yleistä, että tyttöjen kohdalla vanhemmat korostavat 

akateemisten saavutusten merkitystä, mutta tavallisimmin he korostavat avioliiton 

merkitystä vielä enemmän. Elämässä on paljon muutakin kuin uralla etenemistä – muun 

muassa lasten kasvattamista, itsensä toteuttamista, yhteiskunnalliseen elämään 

osallistumista ja muiden elämänlaadun parantamista (Sandberg 2013, 34). Seuraavaksi 

esitän, millaisia vaikutuksia tällä ajattelutavalla on naisten urakehitykselle. 
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3.4 Naisten syrjintä ja uramahdollisuudet 

Suurimmaksi esteeksi naisjohtajien etenemiselle koetaan vakiintunut mieskeskeinen 

kulttuuri työelämässä. Naisia ja miehiä tulisi olla edustettuina kaikilla tasoilla ja kaikissa 

liiketoiminnoissa. Sen lisäksi, että naisten etenemistä on kannustettava ja tuettava, naisille 

on myös tarjottava tilaisuuksia hankkia kokemusta ja näyttää kyvykkyytensä (Manpower 

2015). 

 

Suuryrityksissä naisten urakehitys on ollut suotuisampaa kuin pk-yrityksissä. Monet 

tutkimukset osoittavat, että naisten urakehityksen ongelmat eivät johdu kiinnostuksen tai 

motivaation puutteesta, vaan organisaatioiden sukupuolittaviin rakenteisiin ja käytäntöihin 

sekä perinteisten uramallien soveltumattomuuteen monille naisille. Usein naiset kohtaavat 

suoria ja epäsuoria syrjiviä käytäntöjä urallaan. Monet naiset jopa kokevat, että heidän 

sukupuolellaan on kielteistä merkitystä etenemiselle. On kuitenkin olemassa sellaisia 

yrityksiä, jotka koettavat nostaa naisia tietoisesti ainakin keskijohtoon asti. Esimerkiksi 

Stora Ensolla on konsernin sisäinen naisverkosto, johon kuuluu 25 potentiaalista 

tulevaisuuden johtajaa. Wise-verkosto (Women in Stora Enso) on osa yhtiön ylimmän 

johdon hyväksymää tasa-arvo-ohjelmaa (Hirvikorpi 2005, 17). 

 

Haasteet ja vastoinkäymiset kuuluvat osaksi johtajan toimenkuvaa. Naisjohtajuudessa 

tärkeimpiä henkilökohtaisia piirteitä ovat sinnikkyys ja ripeys, rehellisyys ja nöyryys, kyky 

vastaanottaa ja työstää kritiikkiä sekä kohdata vastoinkäymisiä ja sietää yksinäisyyttä. 

Lisäksi suunnannäyttäjyys ja sosiaaliset taidot korostuvat naisjohtajien keskuudessa. 

Suunnännäyttäjyyttä korostetaan yhteisen vision luomisella ja tuloshakuisuudella, 

luottavaisuutena sekä työnjaon ja vallan delegoinnin taitona. Sosiaalisiin taitoihin kuuluvat 

kuuntelemisen ja keskustelun sekä välittävän toiminnan painottaminen, vastuunkanto ja 

tasa-arvoinen kohtelu sekä kyky luoda myönteinen ilmapiiri ja antaa rakentavaa palautetta 

(Hyvärinen, 6). Mikäli nämä taidot ovat hallussa, vähenevät hidasteet ja esteet 

urakehityksen aikana. 

 

Naisia pitäisi kuitenkin olla enemmän johdossa siksi, että he ovat edelleen alikäytetty 

voimavara elinkeinoelämässä ja yhteiskunnassa. Naisten hyvänä ominaisuutena pidetään 

konfliktinratkaisu- sekä vuorovaikutuskykyä, mikä erottaakin naiset miehistä työpaikalla. 

Voidaan ajatella, että jos nainen pääsee omilla ansioillaan todella tavoitetulle 

johtajanpaikalle – on rekrytoinnin onnistuminen myös yhteisöllinen ja kulttuurinen 

saavutus. Näin suomalaisen yhteiskunnan vähäinen korruptoituneisuus heijastuu 
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näkyvästi. Yritysmaailman johdossa ja rekrytoinnissa pyritään jatkuvasti sukupuolitasa-

arvoon ja epäoikeutetun protektionismin hylkimiseen. 

 

Naisten maailmassa vallitsee pelko siitä, ettei ole tarpeeksi hyvä ja ettei miellytä muita. 

Pelko siitä, että tekee vääriä valintoja, herättää kielteistä huomiota tai etenee liian 

korkealle uralla. Naisia tulisi rohkaista entistä enemmän pyrkimään johtoasemiin, sillä he 

ovat lupaus tasa-arvoisemmasta maailmasta. Työorganisaation kannustaessa 

riskinottoon, on naisten huomattavasti helpompaa tehdä päätöksiä ja tähdätä huipulle. 

Myös palkkauksessa on havaittu kokemuksia epätasa-arvosta, kun naiset kokevat 

sukupuolellaan olevan haittaa. Miehet ovat vahvasti sitä mieltä, että naisten 

mahdollisuudet työelämässä ovat eriveroiset kuin miesten (henkilö 1). 

 

Naiset johtavat enimmäkseen palvelualoja, kauppaa, mainos- ja mediataloja sekä 

ulkomaista elintarviketeollisuutta. Toimitusjohtajan tittelillä ei ole ketään paperiteollisuuden 

tai rakennusteollisuuden yrityksissä. Pienissä ja keskisuurissa metalliteollisuuden 

yrityksissä on johtajina joitakin naisia, koska monet ovat perheyrityksiä ja johtajat ovat 

nousseet omistajasuvuista (Hirvikorpi 2005, 16-17). Yritykset ja talouselämä hyötyisivät, 

jos johtopaikoilla olisi nykyistä enemmän naisia –väittämän kanssa syntyi erimielisyyksiä. 

Vain 28% miehistä olivat täysin samaa mieltä väittämän kanssa, kun taas naisista väitettä 

kannatti jopa 52% Neljäsosa miehistä oli täysin eri mieltä väittämän kanssa, kun taas 

naisista vain 11%. Neljäsosa miehistä on siis sitä mieltä, että naisia ei tarvita 

elinkeinoelämän johtopaikoilla. Luottamus naisten kykyihin on kuitenkin jonkin verran 

kasvanut tänä päivänä. Miehistä nuorimmat (18-20-vuotiaat) ja vanhimmat (yli 61-

vuotiaat) sukupolvet olivat tyytyväisimpiä tasa-arvon toteutumiseen. Kriittisimmät 

ikäryhmät ovat parhaimmillaan itse työelämässä ja jo hieman kokeneempia (31-50-

vuotiaat). Tasa-arvon toteutuminen työpaikoilla on edennyt sekä miesten että naisten 

mielestä, ja suomalaiset kannattavat yksimielisesti kahden elättäjän perhemallia eli 

perheellisten naisten työssäkäynti on itsestäänselvyys (Hirvikorpi 2005, 24-25). 

 

3.5 Naiset johtajina yrityksissä 

Naisten asemasta ylimmässä johdossa on viime vuosina puhuttu aiempaa reippaammin 

julkisuudessa. Naisjohtajuutta voi tarkastella stereotypioiden, kategorioiden ja vallitsevien 

ryhmäidentiteettien kautta. Ympäristö pyrkii identifioimaan ja kategorisoimaan tietyt 

henkilöt tiettyyn ryhmään kuuluviksi. Konfliktinratkaisukykyä pidetään naisten hyvänä 

ominaisuutena ja se tuo lisäarvoa, vaikka nainen siinä ei yksilönä olisi mieskollegaansa 

parempi. Sensitiivisyys-stereotypia saattaa taas toimia naisia vastaan, kun on kyse 

ylimmän johdon paikoista (Hirvikorpi 2005, 22-27). Kun naisjohtajuudesta muodostetaan 
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stereotypioita, kaikkien naisjohtajien oletetaan toimivan ja ajattelevan samalla tavalla. 

Naisjohtajat toisaalta hyötyvät stereotypioista, mutta ne voivat olla myös este. Tämä 

luokittelu perustuu yleensä ulkoisiin tunnusmerkkeihin. Kategorisoitujen henkilöiden 

käyttäytymisen, kommunikaatiotyylin ja arvojen odotetaan olevan tunnusmerkkien varaan 

rakentuvan identiteetin mukaisia, mikä on sekä myönteistä että kielteistä (Tukiainen & 

Villanen 2016, 34). Korkea koulutus ja kilpailu osaajista tekevät vääjäämättä naisista 

kiinnostavan ryhmän johtamisessa. Tulisi kuitenkin välttää naisjohtajien kategorisointia 

yhdenlaiseksi ryhmäksi, sillä myös naisjohtajissa on paljon yksilöllisiä ja persoonasta 

johtuvia eroja, eikä voida yksiselitteisesti väittää, että naisjohtaja olisi automaattisesti 

tietynlainen tai parempi johtaja. 

 

Naisjohtajien määrä osakeyhtiöissä on viime vuosien aikana noussut niin toimitusjohtajien 

kuin henkilöstöjohtajien, talousjohtajien ja asiantuntijajohtajien keskuudessa. Yleisimmät 

erityisalat naisten keskuudessa ovat henkilöstöresurssit, markkinointi tai viestintä. 

Erityisesti pankki- ja finanssialan johto on kasvattanut naisten osuutta niin, että 

johtotehtävissä naisia on 30%. Ylimpään johtoon edellä mainitusta osuudesta on päässyt 

noin 10% (Finanssialan Keskusliitto ry, 4). Yhteiskunta pyrkii jatkuvasti siihen, että 

sukupuolella ei tulisi olla mitään merkitystä ja johtajanpaikkoja täytettäessä sukupuoliasiaa 

ei millään lailla huomioitaisi. Usein ajatellaan, että naisten tulisi tehdä miestä enemmän 

töitä saavuttaakseen korkean aseman. Naisten täytyy ponnistella kovasti todistaakseen 

lahjakkuutensa, ja vasta tätä kautta käsitys naisten kyvykkyydestä muiden silmissä 

muuttuu. Stereotypioilla naisesta ja miehestä on suuri merkitys naisten arviointiin, heihin 

suuntautumiseen ja heidän kohteluunsa. Koska nainen ja mies nähdään pitkälti eri 

konteksteissa, nainen johtajana edustaa ikään kuin väärää sukupuolta, sillä perinteisesti 

johtajan asema on aina täyttynyt maskuliinisesti. Tämä herättää normista poikkeavuutta ja 

erilaisuutta yhteiskunnassa. 
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Kuva 4. Naisvaltaiset alat (Business Insider 2015) 

 

Naisjohtaja edustaa kaikessa tekemisessään naisia yleensä, koska vähemmistön 

edustajaa ei arvioida yksilönä itsenään, vaan erilaisiin stereotypioihin perustuen. 

Yhteiskunnan luomat odotukset muovaavat suurelta osin sitä, mitä yksilöt kokevat 

mahdolliseksi ja tarpeelliseksi saavuttaa (Sandberg 2013, 36). Sukupuolistereotypiat 

alkavat heti lapsuudessa, vahvistuvat läpi elämän ja alkavat toteuttaa itseään. Sosiaalis-

psykologinen ilmiö nimeltä stereotyyppiuhka pahentaa sitä ongelmaa, jossa tietoisuus 

negatiivisesta stereotypiasta vaikuttaa suoritukseen. Stereotyyppiuhka esimerkiksi 

rajoittaa tyttöjen ja naisten hakeutumista teknisille aloille ja on yksi suurimmista syistä 

siihen, miksi niin harva niistä opiskelee tietojenkäsittelyoppia tai sähkö- ja 

automaatiotekniikkaa (Tilastokeskus 19.3.2018). Kuten yllä olevasta kuvasta 4 havaitaan, 

johtoasemissa naisia työskentelee enimmäkseen sosiaalityö-, majoitus-, ravitsemus-, 

pankki- ja koulutusaloilla. Tasa-ammatteja edustavia aloja taas ovat kauppa, julkinen 

hallinto ja puolustus (Vanhala, 3-4). 
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4 Tutkimustulokset 

Tämä tutkimus toteutettiin kvalitatiivista tutkimusotetta hyödyntäen, koska halusin tuoda 

ihmisten kokemuksia aidosti esiin. Kokosin aineiston valittujen henkilöiden sekä omien 

havaintojen ja kokemusten perusteella. Lähestyin jokaista tapausta ainutlaatuisena, 

taustakirjallisuuteen nojaten.  

 

Opinnäytetyön haastattelustrategiaksi valitsin avoimen haastattelutyypin, jossa vaadittuja 

taitoja ovat joustavuus sekä aktiivinen kuunteleminen. Valitsin haastateltavat 

tarkoituksenmukaisesti, en satunnaisotoksen menetelmää käyttäen. Mietin etukäteen, 

ketä haastattelen ja miksi. Haastateltaviksi valitsin johtavissa asemissa työskenteleviä 

henkilöitä, joilla on pitkä työhistoria ja ammatillista osaamista. Käsittelin tapauksia 

ainutlaatuisina ja tulkitsin saatua aineistoa sen mukaisesti. 

 

Haastattelemani viisi naisjohtajaa ja kaksi miesjohtajaa työskentelevät kaikki eri 

yrityksissä ja ovat eri tason johtajia. Kaikki haastateltavat ovat siviilisäädyltään joko avio- 

tai avoliitossa. Viidellä henkilöllä seitsemästä on lapsiperhe. Kolmella henkilöllä on kaksi 

lasta, yhdellä henkilöllä kolme lasta ja yhdellä henkilöllä vain yksi lapsi. Lapset ovat 

kuitenkin jo joko päiväkoti- tai ala-aste-iässä eli he eivät vaadi kokopäivistä hoitoa kotona. 

Ikäkeskiarvo haastateltavien keskuudessa on 39,3 vuotta. Haastateltavilla on joko 

oikeustieteen tai kauppatieteiden alojen tutkinnot taustanaan, joiden myötä he ovat 

edenneet urallaan. Tarkemmin kerrottuna: yhdellä naisista on liiketalouden tradenomin 

tutkinto ammattikorkeakoulusta, josta hän jatkoi kauppakorkeakouluun 

maisterivaiheeseen. Miehistä yhdellä on oikeustieteen maisterintutkinto sekä 

varatuomarin koulutus ja toisella kauppatieteiden maisterintutkinto. Loput neljä naisista 

ovat suorittaneet kauppatieteiden maisteritutkinnon. Kaikilla on eri suuntautumiset, joista 

yleisimmät ovat tietojohtaminen, rahoitus ja taloustiede. 



 

 

26 

 

Henkilöt ovat toimineet esimiestehtävissä seuraavasti: neljä naisista on työskennellyt 

johtoasemassa yli kolme vuotta, yksi nainen on toiminut esimiehenä vasta vuoden. 

Miehistä molemmat ovat toimineet johtotehtävissä yli viisi vuotta, mutta enintään 

kymmenen vuoden ajan. Pisimpään työelämässä toiminut henkilö on ollut työsuhteessa 

25 vuotta. Haastateltavien keskuudessa oli myös nuorempiakin henkilöitä, jolloin lyhyin 

yrityksen palveluksessa oloaika on alle kolme vuotta. Pysyäkseen johtoasemiensa 

vaativissa tehtävissä kaikki haastateltavat käyvät jatkuvasti kouluttautumassa lisää 

erilaisilla täydennyskursseilla ja kehittävät itseään ja osaamistaan organisaatiokulttuuriin 

soveltuviksi. 

 

Naiset ovat tehneet uraansa eri yrityksissä, kun taas haastateltavat miehet ovat edenneet 

urallaan samassa organisaatiossa. Naiset ovat aloittaneet assistentin työtehtävistä, 

edenneet muutaman vuoden kuluttua keskijohtoon ja toimivat tänä päivänä eri 

johtajatasoilla eri aloilla. 

 

4.1 Henkilökohtainen taso 

Yksilön tason vastauksissa ei ollut paljon eroavaisuuksia, vaan henkilöt olivat samaa 

mieltä naisjohtamisen käytänteiden hyvistä ominaispiirteistä ja niiden esiintuomisesta 

työpaikalla. Haastateltavien mielestä ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa tapaa johtaa 

organisaatiota, vaan monet tekijät vaikuttavat hyvään naisjohtamiseen. Tullakseen 

hyväksi johtajaksi täytyy ensisijaisesti kehittää monia ominaisuuksia itsessään sekä 

panostaa kyvykkyyksien ja osaamisten tunnistamiseen (Heiskanen, 36-37). 
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Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että omaan persoonallisuuteen ja luonteeseen 

liittyvät kyvyt sekä halu ja menestymisen tahto määrittelevät paremmin johtajaa, kuin 

sukupuoleen viittaavat tekijät. Naisjohtajilla on usein monipuolinen näkemys henkilöstön 

tarpeista johtamiseen liittyen. Henkilö 1 kertoi, että tulisi pyrkiä siihen, ettei johtaminen 

tapahtuisi ylhäältä, vaan organisaatiota lähdettäisiin muuttamaan yhdessä uudelleen. Yksi 

vastaajista (henkilö 6) totesi, ettei ole koskaan erotellut naisten ja miesten johtamistaitoja. 

Hänen mielestään sekä naiset että miehet voivat olla yhtä lailla taitavia tai taitamattomia 

ilman sukupuoli-stereotypioita. Johtajan pitää uskaltaa olla kokonainen ihminen, eikä 

vetää mitään työroolia. Enemmän on kiinni henkilöstä ja hänen luonteenpiirteistään, 

ominaisuuksistaan ja elämänkokemuksestaan. Useimmilla naisilla äitiys, perhe sekä 

esimerkiksi sairaan vanhemman hoito ovat vaikuttaneet persoonaan ja tekemiseen myös 

töissä. 

 

Yksi tärkeä vastaus tuli naisjohtajalta (henkilö 4), joka on toiminut useamman vuoden 

toimitusjohtajana suuressa yrityksessä. Hän kertoi, että on erilaisia organisaatioita 

erilaisissa kehitysasteessa, jotka vaativat erilaisia johtamistaitoja. Tutkimusten mukaan 

naiset keskimäärin kuuntelevat enemmän ja ovat vahvempia positiivisen palautteen 

antamisessa. Kuitenkin naisten olisi hyvä muistaa verkostoitua enemmän niin miesten 

kuin naisten kanssa ja tarjota tukea sekä etenemismahdollisuuksia muille naisille. 

Halutessaan menestyä alalla, tulisi naisten uskaltaa ottaa riskejä. 

 

Mieshaastateltavista (henkilö 1) totesi, että naisjohtajuuden hyviä käytäntöjä voi tuoda 

esiin huolehtimalla yrityksen toiminnasta ja riittävästä molempien sukupuolten 

edustuksesta. Naiset kiinnittävät ehkä keskimääräistä enemmän huomiota työyhteisön 

hyvinvointiin ja huomioivat jokaisen työntekijän yksilönä. Näin työyhteisö voi paremmin, 

kun siellä panostetaan sekä yhteiseen hyvään että työhyvinvointiin, mikä edistää 

organisaatioiden taloudellista menestystä. Lisäksi tulisi huolehtia asiakastoiminnassa siitä, 

että asiakkaan yhteyshenkilöiksi nimetään asiakkaan tarpeita vastaavat henkilö(t), mikä 

on tärkeää asiakaspalvelun ja asiakkaan kanssa tehtävän yhteistyön onnistumiseksi. 

Myös riittävän monipuolisia ja henkilöstön aitoon vuorovaikutukseen perustuvia 

kehityskeskusteluja, mentorointeja ja valmennusta tulisi järjestää. Naiset osaavat 

painottaa vuorovaikutteista johtamista, jonka keskeisimpiä asioita ovat merkitys 

työtyytyväisyyteen, työtehokkuuteen ja organisaation yhteistoimintaan. 

 

Naisjohtajuutta pidettiin hyvin tärkeänä elementtinä työelämässä ja sille löydettiin hyvin 

syvällisiä merkityksiä. Kaikissa haastatteluissa oikeudenmukaisuus ja vastuullisuus 

nousivat hyvän naisjohtajuuden ominaispiirteissä esiin. Vastausten perusteella hyvä 

naisjohtaja ottaa kaikki huomioon ja osaa kuunnella toisen tarpeita. Vastauksista päätellen 
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naiset kokivat olevansa helposti lähestyttävissä, mikä on yksi tärkeimmistä hyvän 

naisjohtajan piirteistä. Etenkin, koska johtaja kohtaa työnsä puolesta monenlaisia ihmisiä, 

joiden kanssa olisi kyettävä tultava toimeen eri tilanteissa. Tämä edesauttaa naisten 

verkostoitumista ja uusien kontaktien luomista. Erilaisten ihmisten kanssa toimeen 

tuleminen ei kuitenkaan ole helppoa, vaan suurin osa haastateltavista koki tämän 

haastavana, mutta samalla mahdollisuutena oppia uutta ja työstää henkilökemioita. 

 

Yksi haastateltavista mainitsi esimerkillä johtamisen, jossa hän tarkoitti asiallista ja 

viisasta toimintaa, vaikka olisi minkälainen henkilö vastassa. Lisäksi henkilö 2 painotti 

yhteistyön kehittämistä työyhteisössä, esimerkiksi Second Opinion –laadunvarmistus-

prosessin avulla, jossa asiakkaalle menevä asiakirja luetetaan kollegalla varmistaakseen 

asiakirjan täsmällisyyden, oikeinkirjoituksen ja loogisuuden. Yksi haastateltavista (henkilö 

4) painotti kommunikointia ja asioiden suoraan sanomista. Haastavaksi koettiin myös 

läsnäolon merkityksen vähättelyä, sillä tänä päivänä yhä useammin työskennellään etänä. 

Siksi yhteydenotot puhelimen, sähköpostin ja muun muassa Skypen kautta ovat 

toissijaisia. 

 

Hyvän naisjohtajan ominaispiirteeksi nousi vahvasti esiin myös pehmeät arvot eli herkkyys 

ja tunteet, joiden avulla johtamisesta tulee ihmisläheisempää. Suuri arvo on tuella ja 

kannustuksella, jota tulisi saada enemmän työpaikalla johtajien asemissa toimivilta 

henkilöiltä. Johtamisen ei haastateltavien mielestä tulisi olla ylhäältä alas ohjaamista, 

vaan työyhteisön tulisi toimia yhdessä tuntien tasa-arvoisuutta keskenään. Vastausten 

perusteella tasa-arvo näkyi haastateltavien työpaikoilla siten, että molempien sukupuolten 

edustajien annettiin johtaa omana itseään ja kerrottava viesti kuljetettiin kaikille eteenpäin 

samanlaisena riippumatta siitä, onko alainen mies vai nainen. Haastatteluissa kävi ilmi, 

että naisjohtajat haluavat olla alaisilleen ja kollegoilleen enemmän ystäviä, kuin 

käskyttäviä esimiehiä. Näiden kahden roolin yhdistäminen työpaikalla on haastavaa, 

minkä takia hyvällä johtajalla onkin jämpti ote kaikessa tekemisessään. Hyvä johtaja 

kantaa vastuun, hioo kaiken viimeisen päälle ja hänen tehtävänään on saada muut 

onnistumaan esimerkillään. Kukaan vastaajista ei todennut, että heitä pidettäisiin 

hankalina tai ärsyttävinä organisaatiossa. 

 

Lähdekirjallisuuden perusteella ymmärsin, että useimmiten naiset ovat arkoja johtajia, 

eivätkä ole tarpeeksi vaativia tai rohkeita pyrkiäkseen eteenpäin. Kuitenkin 

haastattelemani naiset ovat kaikki edenneet määrätietoisesti urallaan, osaten käyttää 

kunnianhimoisuutta hyödykseen. Vastausten perusteella ilmeni, että työssäkäyvät naiset 

ovat yleisesti ottaen tyytyväisimpiä elämäänsä. He nauttivat paremmasta taloudellisesta 

turvasta, vakaammasta avioliitosta ja paremmasta terveydestä. Haastattelemani 
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naisjohtajien tämänhetkisen aseman voi selittää sillä, että kaikki heistä pyrkivät koko ajan 

laajentamaan osaamistaan ja uskaltavat myöntää pystyvänsä haastavimpiinkin tehtäviin. 

Yksi haastateltavista naisista jopa tunnusti, että vaikka töitä on paljon, silti on välillä 

sellainen tunne, että pystyy paljon parempaan ja olisi valmis ottamaan enemmän 

haasteita vastaan. 

 

4.2 Sosiaalinen taso 

Haastatteluun osallistuneista henkilöistä viidellä seitsemästä on lapsia. Näistä viidestä 

haastateltavasta kolmella henkilöistä on kaksi lasta, yhdellä kolme lasta ja yhdellä yksi 

lapsi. Kahdella henkilöllä siis ei ole lapsia, mutta he kertoivat, että vaikka heillä olisi lapsia, 

he uskovat olleensa silti samassa asemassa uralla, missä he nyt ovat. Lapsellisten 

perheiden vastaajat taas kokivat, ettei lapsien saamisella tai äitiydellä ollut vaikutusta 

etenemiseen uralla. Lapsettomilla vastaajilla on toki ollut enemmän aikaa keskittyä uran 

luomiseen kadottamatta johtoasemaansa organisaatiossa toisin kuin uransa aikana 

raskaiksi tulleet naiset. Siinä vaiheessa, kun ura oli ollut nousuvaiheessa, kukaan 

haastateltavista ei elänyt ruuhkavuosia pienten lasten kanssa. Tällä hetkellä kaikki 

haastateltavat ovat kovapalkkaisimmissa ja vaativimmissa työtehtävissä. 

 

Yhtenä merkittävimmistä asioina naisjohtajissa haastateltavat kokivat mahdollisuuden olla 

äiti, mikä johtajassa kehittää erityisesti vuorovaikutustaitoja, päätöksenteon 

demokraattisuutta, välittämisen tunnetta, empaattisuutta sekä taitoa tehdä montaa asiaa 

samaan aikaan. Vastauksista selvisi, että ne haastateltavat, joilla on lapsia, perhe ja koti 

tulevat tärkeysjärjestyksessä ensimmäisinä. Äitiys koettiin voimavarana, joka antaa 

energiaa ja itsevarmuutta työelämässä. Suurin osa vastaajista on perhesuuntautuneita eli 

perhe oli perustettu varhaisvuosina, minkä jälkeen lähdettiin luomaan jo uraa. Kuitenkin 

työ on kaikille haastatteluun osallistuneille yhtä tärkeää. Työn kautta heille on 

muodostunut tietynlainen ammatti-identiteetti, joka on muokannut heitä persoonana. 

 

Suurin osa vastaajista myönsi perheen kanssa vapaa-ajan viettämisen paljon 

tärkeämmäksi ja mieluisemmaksi kuin työyhteisön kanssa osallistumisen johonkin 

ylimääräiseen järjestötoimintaan tai projektiin, joka ei varsinaisesti koske omia työtehtäviä 

ja vie paljon vapaa-aikaa. Kyse ei ole siitä, etteikö työyhteisö miellyttäisi, vaan siitä, että 

haluaa olla koko perheen kesken edes iltaisin pitkien työpäivien jälkeen. Naisten mielestä 

on tärkeää ymmärtää, mikä on itselleen tärkeää ja mitkä ovat prioriteetit. Tällöin osaa 

organisoida aikataulunsa paremmin ja yhdistää työn ja vapaa-ajan keskenään. 
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Johtamisuran luominen on haastavaa ja se vaatii runsaasti aikaa. Haastateltavat 

myönsivätkin, että se tuki ja turva, minkä he saavat perheeltään kotona, on 

korvaamatonta. Mikäli töissä ei juuri tapahdu suurta urakehitystä tai työtehtävät 

stressaavat eivätkä tunnu etenevän eteenpäin, kotona on aina ne läheisimmät ihmiset, 

joiden rakkaus ja läheisyys antavat voimia jaksamaan arjessa. Ilman perheen ja puolison 

tukea haastateltavat eivät välttämättä olisi nyt niissä johtotehtävissä työelämässä, jossa 

he tänä päivänä ovat. Mikäli molemmilla puolisoilla on oma ura, täytyy aikatauluista usein 

neuvotella. 

 

Kaksi haastateltavaa olivat jääneet kokonaan pois töistä siksi aikaa, kun lapset olivat 

pieniä. He kertoivat palanneensa töihin toinen vasta neljän vuoden jälkeen ja toinen 

kuuden vuoden jälkeen. Naisten kertomusten mukaan kummankaan ura ei ole kärsinyt 

äitiysloman takia, vaan uran luonti lasten kasvatuksen jälkeen on onnistunut loistavasti. 

Naisten keskuudessa omat henkilökohtaiset menot vähenivät reilusti lasten ollessa vielä 

pieniä. Ilman joustavia aikatauluja ja sovittelua perheen, työn ja vapaa-ajan keskellä 

ruuhkavuodet muuttuvat väkisinkin uuvuttaviksi (Heiskanen, 39). 

 

Vastaajan 2 mielestä miehiä pitäisi kannustaa enemmän osallistumaan lastenhoitoon. 

Hän totesi, että koska naiset ovat pidempään hoitovapaalla miesten ja naisten palkoissa 

on isompi ero. Äitiys ei automaattisesti hidasta urakehitystä tai aseta joko/tai -tilannetta, 

jossa tulee valita mistä luopua. Se pikemminkin laittaa asiat oikeisiin mittasuhteisiin, mikä 

tekee sen, etteivät naiset ole niinkään usein vallan tai ura-asioiden perään, vaan oman 

kehittymisen, uuden oppimisen ja ihmisten kehittämisen perään. Valta on harvoin 

motivoiva tekijä. 

 

Henkilö 7 kertoo, että työn, ajanhallinnan, perheen ja vapaa-ajan yhdistäminen ovat olleet 

keskeisimpiä haasteita raskaus- ja äitiyskauden aikana, mutta samalla ruuhkavuodet 

kehittivät organisoimistaitoja. Ne ovat erittäin vahvoja, kun on ollut äitinä. Vaikka 

suunnittelisi kuinka hyvin, pitää osata muuttaa järjestystä ja varautua odottamattomiin 

tilanteisiin. Haastateltava kertoi, että arvostaa omaa aikaa, mutta jos jokin työasia jää 

kesken, hän onnistuu järjestämään aikataulut puolisonsa kanssa niin, että sekä työasiat 

että lastenhoito hoituvat ongelmitta. Useimmiten lastenhoidossa apuna on mukana myös 

sukulaiset, mummit ja vaarit, mikä helpottaa ruuhkavuosien kiireellistä elämäntyyliä”. 

 

4.3 Organisaatiotaso 

Uran kehittymiselle ei naiseudella koettu olevan mitään merkitystä. Haastateltavat toimivat 

kaikki korkeissa viroissa, joihin etenkin vaikuttaa työuran pituus samassa organisaatiossa. 
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Haastateltavien mielestä naisten on helpompi edetä urallaan, mikäli he pysyvät kauan 

samassa työpaikassa. Haastateltavista muutama nainen myönsi, ettei tällä hetkellä 

halunnut edetä urallaan, vaan tämänhetkinen asema organisaatiossa miellytti hyvin. Loput 

haastateltavat taas totesivat haaveilevansa etenevänsä pidemmälle yritysten 

toimitusjohtajiksi ja aluepäälliköiksi. Haastatteluista kävi kuitenkin ilmi, että kaikissa 

yrityksissä on kannustava ja tukeva ilmapiiri eli etenemismahdollisuudet ovat naisilla 

hyvät. 

 

Kysymykseen ”Minkälainen on naisjohtajan työympäristö menestyksekkäästä 

organisaatiossa?” reagoitiin eri tavoin. Haastateltavan 5 mielestä naisjohtajan 

työympäristö koostuu poikkeuksellisesta organisaatiokulttuurista. Naisjohtajan 

työympäristöllä menestyksekkäässä organisaatiossa on sidosryhmävuorovaikutusta, joka 

pitää sisällään asiakastyötä sekä taloushallintaa. Haastateltavan sanojen mukaan hyvä 

työympäristö ottaa huomioon ihmisen kokonaisuutena, jossa elämäntilanne, perhe ja muut 

asiat vaikuttavat työasemaan. Hän kertoo, että joustaminen puolin ja toisin kuuluu hyvään 

työympäristöön. 

 

Henkilö 1 kertoi, että naisjohtajan työympäristö menestyksekkäässä organisaatiossa on 

tasa-arvoinen, jossa tehtäväkenttä on samanlainen sekä naisilla että miehillä. Hänen 

mielestään nykyään ei ole perinteistä matriisiorganisaatiota (ylin johto, keskijohto, alaiset 

jne.), vaan keskitytään työntekijöiden kykyjen esiintuomiseen. Mieshaastateltava totesi, 

että oli kyseessä mies tai nainen, työympäristö vaatii naisjohtajalta tietynlaista kovuutta, 

järjestelmällisyyttä, uskallusta ja vakavien asioiden kohtaamisen rohkeutta. Lisäksi hän 

totesi, että mitä vaativampi työympäristö, sitä palkitsevampi se on. 

 

Yksi naishaastateltavista on noussut heidän osastollaan muiden naisten yli esimieheksi. 

Hän kertoi tämän koituneen haastavaksi, sillä yleneminen on aiheuttanut negatiivisia 

mielipiteitä työyhteisössä mainitsemattakaan astetta vaativampia päivittäisiä työtehtäviä. 

Eteneminen työyhteisöstä esimieheksi oli luonut erimielisyyksiä ja kateutta etenkin naisten 

keskuudessa. Henkilö 7 totesikin, että työympäristön ollessa haastava pitää pystyä 

näyttää ammattitaitonsa oman tekemisen kautta. Itseään joutuu laittaa vähän enemmän 

likoon ja näyttää paras osaamisensa. Ylin johto hänen työskentelemässään 

organisaatiossa on miespainotteinen, jossa töitä pitää tehdä kunnolla, sillä heillä ei ole 

naisjohtamisen perinnettä. Toisaalta, ylimmässä johdossa miehet osaavat kuunnella ja 

ottaa naiset huomioon. Kansainvälisyys on kuitenkin vaikuttanut naisten asemaan 

kyseisessä organisaatiossa, sillä kansainvälisenä yrityksenä he ovat ottaneet vaikutteita 

maailmalta. 
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Organisaatiotason aiheisiin liittyi myös kysymys organisaatioiden tulevaisuudesta. 

Yleisesti vastauksista nousi esille, että naisjohtajien määrä organisaatioissa tulee 

lisääntymään. Henkilö 1 kuitenkin totesi, että naisia tulee olemaan enemmän kantamassa 

vastuita ja naisjohtajien merkitys tulee kasvamaan yrityksissä. Naisten tarve tulee 

olemaan entistä suurempi, sillä täytyy olla sukupuolitasa-arvo. Yleinen mielipide on 

menossa siihen, että jos on suhteellisesti vähemmän naisia, se ei välttämättä ole hyväksi 

yrityksen näkökulmasta. Haastateltavien mielestä työympäristöissä syntyy uusia tapoja 

tehdä töitä ja organisaatioiden tulisi pyrkiä laajentua uusille toimialoille. Yksi naisjohtaja 

(henkilö 4) korosti naistoimitusjohtajien arvokkuutta suurissa yrityksissä ja naisten 

mahdollisuuksia pyrkiä suurten yritysten johtotehtäviin: 

 

”Kun tulin yrityksen palvelukseen, olin tehtaan lähes sadan vuoden 

historiassa sen ensimmäinen naisjohtaja. Nyt meillä on jakauma 50/50, 

mutta toimitusjohtaja ei ole vielä koskaan ollut nainen. Se tulee aikanaan, 

mutta ei ole itseisarvo. Näen, että emme ole täällä kiintiöjohtajina, vaan 

oman osaamisen ansiosta”. 

 

Toinen naishaastateltavista (henkilö 5) kommentoi yrityksen tulevaisuuteen liittyvää 

kysymystä näin: 

 

”Omassa IT-yrityksessäni tavoittelemme kasvua ja kansainvälistymistä. Jotta 

tämä voi toteutua, rekrytoimme jatkuvasti naispuolisia osaajia ja takaamme 

tasa-arvoisen polun ylös asti. Meillä on aina paikka naisjohtajille, jotka 

uskaltavat kyseenalaistaa tottuja tapoja ja malleja, jotta johtaminen olisi 

mahdollista eri elämäntilanteessa oleville henkilöille iästä tai sukupuolesta 

riippumatta. Olen ylpeä siitä, että meillä on naispuolinen CEO ja Co-founder 

näissä melko miehisissä Startup ja ICT-maailmoissa. Tuon sidosryhmissä 

esiin diversiteetin tarvetta esimerkiksi juuri IT-alalla. Menestyksekäs 

tulevaisuus vaatii yhteistyötä ja avointa keskustelua pyöreän pöydän 

ääressä, missä naiset ovat vahvoja”. 

 

Tutkimustulosten perusteella naisia kannustetaan tänä päivinä yhä enemmän yritysten 

johtoon ja kiinnitetään huomiota naisten johtamistapoihin. Tulin tähän johtopäätökseen 

siksi, että haastateltavien vastauksista nousi selkeästi esille naisten johtoaseman 

yleistyminen työpaikoilla. Tulosten perusteella harvempi nainen pyrkii perustamaan omaa 

yritystä, vaan johtoaseman tehtävät ovat jo tarpeeksi haastavia urakehitykselle. 

Haastateltavat kertoivat olevansa tyytyväisiä nykyisiin työrutiineihinsa ja menevänsä 

täysillä kohti uusia haasteita yritysten menestymisen vuoksi tulevaisuudessa. 
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4.4 Yhteiskuntataso 

Kulttuurin tasolla naisten näkökulmasta oltiin vahvasti sidoksissa 

etenemismahdollisuuksiin ja esteisiin uralla. Miesvaltainen johtaminen ja tasa-arvoinen 

yhteiskunta olivat ristiriidassa keskenään. Sukupuolen vaikutusta ei koettu ratkaisevaksi 

tekijäksi rekrytoinnissa tai päätöksissä ylennyksestä. Haastateltavat totesivat, että naisten 

itsensä aliarviointi, arkuus ja epävarmuus estävät heitä pyrkimästä tahtoa uraltaan 

enemmän. Siksi miehet etenevätkin usein pidemmälle työelämässä, koska heiltä löytyy 

rohkeutta hakea esimiespaikkoja. Naisia onkin enemmän töissä julkisella sektorilla, miehiä 

yksityisellä. Usein naiset ovat ammatillisesti nälkäisiä ja motivoituneita 30-40 vuotiaina, 

mutta moni rakentaa samaan aikaan perhettä, mikä aiheuttaa haasteita arkeen. 

 

 

Kuva 6. Naisten osuus johtajista eri sektoreilla (Vanhala 2000) 

 

Kuten kuvasta 5 näkyy, naisten osuus johtajista eri sektoreilla vaihtelee. 

Johtajamarkkinoiden segmentoituminen näkyy selvästi tarkasteltaessa naisjohtajien 

osuuksia eri sektoreilla. Osuus on matalin yksityisellä sektorilla. Valtiolla ja järjestöissä 

naisjohtajien osuus on kolmannes ja kunnissa noin puolet. Kuntaorganisaatioiden 

johtajantyöpaikat ovat avautuneet naisille suhteellisesti useammin kuin muilla sektoreilla. 

Sen lisäksi että naisjohtajia on selvästi vähemmän kuin miesjohtajia, he toimivat alemmilla 

tasoilla johdon hierarkiassa, naisten osuus on suurempi palvelusektorilla ja naisvaltaisilla 

aloilla sekä naisvaltaisissa yrityksissä (Vanhala 2000). 

 

Naisissa on paljon potentiaalia ja naisjohtajuudessa mahdollisuuksia. Muiden naisten 

kateus tuo negatiivista työotetta työpaikalle, mitä voi vähentää puhumalla asioista 
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suoraan. Henkilö 3 kertoi, että on tapana ajatella olevansa jo tarpeeksi hyvässä asemassa 

pyrkiäkseen vielä eteenpäin uralla. ”Onhan täällä Suomessa jo kaikki kunnossa, kun 

vertaa muuhun maailmaan” –ajattelu hidastaa naisten urakehitystä. Tämä saa naiset olla 

haluamatta valtaa ja olla rakentamatta menestynyttä uraa. 

 

Nykyään johtamisesta on tapana käyttää sanaa valmentaminen, mikä osoittaa sen, että 

yhteiskunnassa ollaan menossa parempaan suuntaan. Naisia hakee enemmän 

keskijohdon tehtäviin, jolloin tasavertaisuus miesten ja naisten keskuudessa säilyy eivätkä 

miesjohtajat edusta ainoana ylimmän johdon tehtävissä. Henkilön 6 mielestä 

naisjohtajuuden suurimpia hidasteita ja esteitä ovat mennyt maailma ja hyvä veli –

verkostot, jossa asiat sovitaan miesten kesken ja johtajanpaikat on pedattu valmiiksi 

kavereille. Miehillä on taipumus verkostoitua paremmin kuin naisilla, hyvänä esimerkkinä 

armeija, jossa ystävyyssuhteet ja luottamus säilyvät läpi elämän. Naiset taas pyrkivät 

tekemään asioita enemmän omaksi edukseen, jolloin välillä pääsee unohtumaan 

verkoston hankkimisen ja ylläpitämisen tärkeys. Naisten tulisi rohkaista itseään 

verkostoitumaan yhä laajemmin työelämässä. Se, keitä liiketoiminnan henkilöistä tuntee, 

on hirveän iso merkitys ja suuri hyöty tulevaisuudessa. Haastateltava kertoi, että 

johtoasemista on erittäin iso kilpailu. 

 

Yksi naisjohtaja kertoi (Henkilö 2), ettei ole hakenut töitä tai joutunut lähettämään 

hakemusta viimeisiin kolmeen työpaikkaansa yksinkertaisesti sen takia, ettei hänen ole 

täytynyt. Kyseinen naisjohtaja pitää yllä Linkedin –profiiliaan ja verkostoituu jatkuvasti 

seminaareissa ja asiakastilaisuuksissa uusien liiketoiminnan henkilöiden kanssa. Hän 

korostaa, että johtotason tehtäviä jaetaan verkostojen avulla. Lisäksi hän mainitsi, että 

etenemismahdollisuudet miesvaltaisissa yrityksissä ovat hitaat. Niissä vallitsee usein 

vanhanaikainen kulttuuri, jossa on miespainotteinen valta ja vastuu on totuttu antamaan 

miehille. Hyvänä esimerkkinä tästä hän mainitsi Pörssitalon, jossa jäsenyys sallitaan vain 

miehille. 

 

Vastauksissa nousi esiin myös käsite itsensä loppuun polttamisesta, jossa henkilö on 

kovin työorientoitunut eikä muista varoa ylisuorittamista. Haastavan työn ja lapsiperheen 

yhdistämisestä saattaa seurata oman jaksamisen puute. Naisille, joilla on tapana välittää 

asioista, vaikka ne eivät heille kuuluisi, saattaa aiheutua turhaa rasitusta. Naisjohtajuuden 

suurimmiksi uhkatekijöiksi mainittiin myös perfektionismi, jossa asiat hoidetaan ja tehdään 

kunnolla, ja ehkä liikaakin. Joutuu hyvin tasapainoilemaan sen kanssa, ettei tee ihan 

loputtomasti töitä ympäri vuorokauden. Intensiivinen työ ei sovellu kaikille, sillä se vaatii 

kunnianhimoa ja päättäväisyyttä. Vastauksissa ilmeni, että työrasituksen helpottamiseksi 
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tulisi muistaa urheilla säännöllisesti ja syödä terveellisesti. Myös veden juonnin merkitystä 

elimistön jaksamiseksi korostettiin. 

 

Koska stereotyyppinen ajatus naisten tai miesten käyttäytymisestä on kulttuurissamme 

suuri, vaikuttaa se edelleen jossain määrin naisjohtajien tulevaisuuteen ja palkkaamiseen. 

Vain yhden haastateltavan vastauksessa kävi ilmi, ettei hän ole päässyt etenemään 

toimitusjohtajan asemaan sen takia, koska yritys, jossa hän on töissä, on hyvin 

miesvaltainen. Tämä onkin saanut hänet pohtimaan alan vaihtoa lähitulevaisuudessa. 

Muut olivat sitä mieltä, että se, onko mies vai nainen ei vaikuttanut heidän työpaikoillaan 

millään tavoin. Yleinen stereotyyppinen ajattelumalli ja asenne johtamisessa vaikuttaa silti 

siis edelleen suomalaisiin yrityksiin sekä ylimmän johdon päätöksentekoon. Yhteenvetona 

voidaan todeta, että hyvä johtaja voi olla niin mies kuin nainenkin. Vaikka kulttuuri on koko 

ajan läsnä arjessamme, sen kumpaa sukupuolta henkilö sattuu olemaan, ei tulisi vaikuttaa 

rekrytointiin. 
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5 Pohdinta 

Tavoitteenani oli selvittää, mikä tekee naisesta menestyvän johtajan ja mitä eroja on nais- 

ja miespuolisilla johtajilla. Halusin tietää, miltä tuntuu päästä huipulle ja miten naisjohtajat 

itse arvioivat työhistoriansa. Minua kiinnosti, miten miespuoliset kollegat suhtautuvat 

naisjohtajuuteen ja miten sukupuolten välinen tasa-arvo heijastuu työilmapiiriin. Tuloksena 

saatiin vakuuttava tutkimusote, erilaisia mielipiteitä ja näkökulmia naisjohtajuuteen. 

 

Hypoteesini oli, että suomalainen työyhteiskunta on pitkälti sukupuolineutraali. Silti 

miesten on edelleen helpompi päästä johtaja-asemiin varsinkin miesvaltaisilla toimialoilla. 

Vaikka pohjoismainen hyvinvointivaltio kannustaa naisten työntekoa, siihen liittyy 

haasteita työnteon ja yksityiselämän yhdistämisestä. Arvioin, että miesten suhtautuminen 

naispuolisiin kollegoihin olisi avoin, mutta naisten tapa johtaa herättää myös epäilystä. 

 

Tutkimustulokset tukevat hypoteesini siltä osin, että vastaajat korostivat personallisuuden 

tärkeyttä johtajan ammatissa. Kuitenkin monet olivat sitä mieltä, ettei johtaja voi, eikä 

hänen kannata luopua täysin sukupuoli-identiteetistään. Perhe ja yksityiselämä ovat 

tärkeä voimavara johtajan elämässä. Hyvä työilmapiiri ja työntekijöiden hyvinvointi ovat 

avainasemassa yrityksen menestyksessä.  

 

5.1 Johtopäätökset 

Haastattelujen perusteella voin todeta, että aihe on tuttu ja ajateltu, mutta ei kuitenkaan 

kaikkein keskustelluin yritysjohtajien piireissä. Vaikka tasa-arvoa naisten ja miesten välillä 

kehitetään jatkuvasti, tilastot taloudellisessa päätöksenteossa osoittavat selkeän 

vinoutuman naisten osuudessa.  

 

5.1.1 Henkilökohtainen taso 

Keskeisimpiä johtajuuden piirteitä ovat sinnikkyys ja nöyryys, yksinäisyyden sietäminen, 

kyky vastaanottaa ja työstää kritiikkiä sekä kyky kohdata vastoinkäymisiä. Lisäksi itsensä 

tiedostaminen eli kritiikin ja vastoinkäymisten sietäminen, avoin tiedon jakaminen, ahkera 

työskentely ja suhteiden läpinäkyvyys ovat hyvän johtajuuden elementtejä. Myös 

itseymmärryksen lisääminen ja virheistä oppiminen ovat oleellisia piirteitä johtajuudessa. 

 

Edellä mainitut luonteenpiirteet voivat olla ominaisia niin miehelle kuin naisellekin. 

Kuitenkin on tapana puhua erilaisista nais- ja miesjohtamisen tyyleistä. Näistä 

jälkimmäinen painottaa tietynlaista kovuutta, rohkeutta ja uskallusta tehdä vaikeita 

päätöksiä. Sen sijaan feminiinisessä johtamistyylissä korostuvat joustavuus, empaattisuus 
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ja henkilöstön hyvinvointi. Tämä jako selittää osittain sen, että naisia näkyy yhä enemmän 

keskijohdossa, muttei ylimmän johdon tasolla. Lisäksi toimialakohtaisia eroja on paljon. 

Naisjohtajia on enemmän perinteisissä terveydenhuollon, kauneudenhoidon ja 

ravintolapalveluiden ammateissa, samalla kun esimerkiksi teollinen tuotanto, IT ja 

kasvuyrittäjyys ovat aloja, joilla naisjohtajuus odottaa läpimurtoaan.    

 

Onko kyse kenties siitä, että naiset eivät itse uskalla hakeutua vaativimpiin tehtäviin? 

Haastattelemani henkilöt totesivat, että jo lapsuudessa heillä ei ollut epäilystäkään siitä, 

että pystyvät suoriutumaan yhtä hyvin kuin miespuoliset työntekijät. Näen, että 

kasvatuksella ja perhetaustalla on tärkeä rooli johtajaidentiteetin luomisessa. 

 

5.1.2 Sosiaalinen taso 

Perheenlisäys ei ole välttämättä este urakehitykselle. Päinvastoin, korkeissa 

johtotehtävissä toimivat naiset kokivat, että perheen perustaminen oli opettanut heille 

sellaisia taitoja, joista oli hyötyä työelämässä, kuten priorisointi, stressinsietokyky ja kyky 

nähdä asiat oikeassa mittakaavassa. Työnteko ruuhkavuosina voi helposti muuttua 

raskaaksi, mutta jos onnistuu löytämään tasapainon työn ja yksityiselämän välille, toimii 

perhe korvaamattomana tukena ja erilaiset roolit tuovat vaihtelua kiireiseen arkeen.  

 

Johtajan paikan saamisessa verkostoitumisella on tärkeä merkitys. Suhteiden kautta saa 

tietää sellaisista mahdollisuuksia, joista ei kuulisi muuten. Siinä miehillä on yleisesti ottaen 

enemmän kokemusta, mutta luonteeltaan naiset ovat vähintään yhtä sosiaalisia. Saa 

nähdä, muuttuuko trendi toiseen suuntaan, kun joka vuosi naisia tulee johtotehtäviin 

enemmän ja enemmän.  

 

Kun naisia on tarpeeksi paljon keskijohdossa, myös ylimmän johdon paikat väistämättä 

aukeavat heille. Ja kun näin käy, ovatko he enemmän halukkaita tekemään töitä miesten 

vai toisten naisten kanssa? Tähänkin löytyy varmasti monia teorioita, mutta vain aika 

näyttää, mihin suuntaan trendi muuttuu.   

 

5.1.3 Organisaatiotaso  

Sukupuolten välinen tasa-arvo ja tasapuolinen edustus lisäävät yrityksen kilpailukykyä. 

Kun työyhteisö voi hyvin, myös tulos kasvaa. Tästä huolimatta naiset ovat edelleen 

osittain piilevä resurssi. Pitkä ura samassa työyhteisössä luo hyvän tukiympäristön uralle 

etenemiselle.  
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Haastattelujen pohjalta minulle syntyi käsitys, että vaikka kyseisten naisten kohdalla 

urakehitys oli suhteellisen helppoa, kokevat he itse, ettei näin käy aina. Tilannetta ei 

ainakaan paranna ajattelutapa että ”kaikki on jo tarpeeksi hyvin”, vaan konkreettisilla 

yrityskohtaisilla toimenpiteillä on positiivista vaikutusta naisten ja miesten asemaan 

työpaikoilla. Minusta oli hienoa todeta, että haastateltavat ilmaisivat myönteistä asennetta 

aihepiiriä kohtaan osallistumalla tutkimustyöhön ja keskustelu ei tuntunut heistä vaikealta. 

 

5.1.4 Yhteiskuntataso 

Johtajanuria rakentaneisiin ihmisiin on tapana liittää kielteisten uramielikuvien piirteitä, 

kuten itsekkyys, rahanhimo, huomiontavoittelu ja oman edun tavoitteleminen muiden 

kustannuksella. Rasitustaakkaa lisää se, että johtajuus itsessään on vaativa ja siihen 

liittyy paineita, joita on vaikeaa tai mahdotonta jakaa lähiesimiehen kanssa. Mediassa 

puhutaan siitä, kuinka loppuun palaminen on yleistymässä jopa alle 30-vuotiaiden 

keskuudessa. Naisjohtajien asema on tässäkin heikompi miehiin verrattuna. Siinä missä 

mies voi kompensoida negatiivisia mielikuvia kotiroolillaan, nainen joutuu perustelemaan 

oikeuttaan olla menestyvä uraihminen.  

 

Johtajuutta käsittelevä naistutkimus on kyseenalaistanut koko johtajuuden tarvetta 

työelämässä, tarpeettomana tapana harjoittaa liiketoimintaa. Maskuliiniseen johtajuuteen 

liittyvä vallankäyttö olisi korvattavissa vuorovaikutussuhteilla, joissa vallankäytölle ei olisi 

tarvetta. (Aaltio-Marjosola 2001, 216). Vaikka tämä ajattelu kuulostaa tänä päivänä 

radikaalilta, kehitystä on ollut suuntaan, jossa niin johtajia kuin alaisia osataan nähdä 

kokonaisina henkilöinä. Ajattelu työelämän, perheen ja muun yksityiselämän 

jäsentämisestä on menettämässä otettaan. Oli kyseessä mies tai nainen, synergia syntyy, 

kun kaikki elämänsä osa-alueet ovat tasapainossa keskenään. 
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6 Yhteenveto 

Tasa-arvo ei ole yhtä kuin samankaltaisuus. Miehet ja naiset ovat luotu erilaisiksi, silti 

ihmisen personallisuudella on tärkein merkitys siinä, millaisen roolin hän valitsee. 

Sukupuolistereotyypit eivät synny tyhjästä. Voidaan erottaa naisille ja miehille ominaiset 

johtamistyylit, joskin nämäkään eivät ole lukkoon lyöty. Työyhteisö hyötyy eniten, kun 

ihmisiä osataan nähdä kokonaisuuksina sukupuoleen katsomatta, ymmärretään ja 

hyväksytään jokaisen ainutlaatuisuus, kannustetaan henkilökohtaiseen kehitykseen.    

 

Teoreettinen viitekehys antoi hyvän pohjan tämän tutkimuksen haastattelukysymysten 

laatimiselle. Kirjallisuuslähteiden yksi tärkeimmistä viesteistä oli, että naisten tulee itse olla 

proaktiivisia ja asettaa itselleen kunnianhimoiset tavoitteet. Naisilla on paljon annettavaa 

ja työyhteisö hyötyy eniten, kun erilaiset näkemyksen kohtaavat. Haastatteluvastaukset 

tukivat tätä ajattelua. Niin naiset kuin miehetkin kertoivat, että uran rakentamisessa on 

tärkeä tietää, mitä tavoittelee. Avoin keskustelu, kannustava ilmapiiri ja erilaiset mielipiteet 

lisäävät koko tiimin hyvinvointia ja työn mielekkyyttä. 

 

Tutkimustani ajatellen mielestäni oli hyvä valita haastateltaviksi henkilöt, jotka toimivat eri 

asemissa ja toimialoilla. Näin tutkimukseen saatiin monimuotoisuutta ja oli helpompi 

havaita työyhteisöstä riippumattomat suuret linjat. Empiirinen tutkimus vahvisti hypoteesini 

siitä, että feminiinisyydestä voi olla hyötyä johtajuudessa. Tuomalla naisellisuutensa esille, 

naiset pystyvät lisäämään kilpailukykynsä työmarkkinoilla. Vaikka naisten todellinen osuus 

johtavissa asemissa on vähäisempi kuin miesten, alalla kuin alalla yritykset painottavat 

tasa-arvon merkitystä tulevaisuuden johtamisstrategioissa. 

 

Vaikka vastaajat pyrkivät olemaan mahdollisimman rehellisiä, minun oli vaikea saada esiin 

niitä kriittisiä tekijöitä, jotka tekevät naisista paremmat johtajat miehiin verrattuna. Kun 

kirjallisuuslähteet painottivat naisjohtajuuden yhteiskunnallista merkitystä, haastattelemani 

henkilöt korostivat enemmän naisjohtajien personallisia piirteitä. Joidenkin vastaajien 

kohdalla oli myös vaikea pitää keskustelu annetussa aiheessa, kun naisjohtajuuteen liittyy 

myös monia muita työyhteisöjä yleisesti kuvaavia seikkoja. Vastausten tulkinta oli sen 

sijaan helppoa. Vastaajat olivat motivoituneita vastamaan esittämiini kysymyksiin ja 

uskon, että heidän vastauksensa olivat rehellisiä.  

 

Ihmisillä on taipumus arvioida elämänsä jatkumona, jossa yksi tapahtuma juontaa 

juurensa toisessa, esim. sain hyvän työpaikan, koska olin hyvä opiskelija. Näin ei 

kuitenkaan aina ole. Elämässä voi tapahtua yllättäviäkin käänteitä, mielipiteet voivat 
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muuttua, urakehitys voi lähteä aivan uuteen suuntaan. Haastattelemani ihmisten 

ikäkeskiarvo oli 39,3. 

 

Minusta olisi mielenkiintoista tavata heidät uudelleen esim. viiden vuoden päästä ja 

selvittää, muuttuivatko heidän mielipiteet ja asenteet tässä ajassa ja millä tavoin. Millaista 

kehitystä on tapahtunut yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla? Kuinka he itse arvioivat, 

ovatko sukupuolittuneet johtamistyylit hyvästä? Kannattaako niiden välinen ero kasvattaa 

vai kenties pyrkiä siihen, että johtajan käyttäytyminen olisi mahdollisimman 

sukupuolineutraali? Miten tulevaisuuden johtajat tulisi valmentaa? 

 

Toivon, että opinnäytetyöni toimisi inspiraationa kaikille naisille, jotka pyrkivät yritysten 

avainasemiin. Päätavoitteeni oli saada naisjohtajien äänet kuuluviin ja selkeyttää aiheen 

ennen kaikkea itselleni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

41 

 

7 Arviointi 

Tarkastelin naisjohtajien polkuja johtajuuteen narratiivisella tutkimusotteella. Keskeinen 

tehtävä oli tutkimushenkilöiden anonymiteetin turvaaminen, mutta samalla esitellä 

tutkimushenkilöiden valikoituminen tutkimukseen johtaja-aseman perusteella. 

Opinnäytetyön luominen tapahtui itsenäisesti tietoa hankkien. Löysin nopeasti sopivan 

tasapainon tehtävien tekemiseen. Tiesin, mikä toimintapa toimisi kohdallani parhaiten, ja 

miten saisin opinnäytetyön tehtyä tehokkaasti. Olin luonut itselleni Excel-taulukon, johon 

olin merkannut tehtävät kullekin viikolle koko työstämisajalle. Olin myös arvioinut, kuinka 

kauan kuhunkin tehtävään kuluu aikaa suurin piirtein. Projektiin suunnittelin käyttäväni 

yhteensä noin 400h. Projektiin sisältyi 36 viikkoa, joten viikkotasolla tämä oli noin 11 

tuntia. Pyrin kuitenkin tekemään suurimman osan opinnäytetyöstäni jo alkuvaiheessa, 

ettei lopussa tulisi kiire. Työskentely oli kaiken kaikkeaan tehokasta ja sain aikaan hyvän 

raportin. Löysin jokaiseen osa-alueeseen näkökulmia ja mielipiteitä. Perustelen väitteet 

esimerkkien avulla ja pohjaan niitä kirjalähteisiin. 

 

Ennen kaikkea opinnäytetyöni merkitys on olla hyödyksi niille naisille, jotka 

tulevaisuudessa haluavat työskennellä yritysten huipulla. Tämän tutkimustyön myötä 

haluan luoda inspiraatiota nuorille naisille, jotta yhä useampi pääsisi vaikuttamaan 

organisaation toimintaan ja tulokseen sekä tuntisi, että omalla työllään on merkitystä ja 

arvostusta. Työstäni on hyötyä myös osaamiselleni tradenomina, sillä tänä päivänä naiset 

ovat entistä kunnianhimoisempia pääsemään työskentelemään johtajien asemissa. Koska 

yritys, jolle teen opinnäytetyöni toimeksiantona edustaa kansainvälistä, innovatiivista ja 

modernia ajattelua, uskon tämän aiheen tutkimisesta olevan hyötyä niin itselleni kuin 

kyseiselle yrityksellekin tulevaisuudessa. 

Ensisijaisena tavoitteenani tällä opintojaksolla oli tutkimus- ja kirjoittamistaitojeni 

kehittäminen. Halusin oppia työskentelemään tehokkaasti yksilönä yrittäen jäljitellä 

mahdollisimman tarkasti oikeita työelämän toimintatapoja, kuten projektiluontoista 

työskentelyä, aikataulujen noudattamista ja annetuissa raameissa pysymistä. Tavoittelin 

myös oppia paremmaksi tiedonhankkijaksi, sekä kehittää lähdekriittistä ajatteluani. 

Opinnäytetyöstä hyödyttiin siten, että kirjoittamis-, tutkimus- sekä tiedonhakutaidot 

kehittyivät. Suunnitellussa aikataulussa pysyminen mahdollisti priorisoinnin ja 

organisoinnin tärkeyden. Opin käyttämään aikaa niin, että ehdin opinnäytetyön ohella 

hoitamaan muitakin asioita. Lisäksi opinnäytetyöprojekti kannusti tutkimustyön vuoksi 

ottamaan yhteyttä täysin tuntemattomiin johtoasemissa työskenteleviin henkilöihin, joten 

myös kommunikointitaitoni kehittyivät tämän työn ansiota. 
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Työn haasteellisimpia vaiheita olivat tutkimusaineiston keruu ja aikatauluttaminen. Alussa 

en kunnolla hahmottanut opinnäytetyön kokonaisuutta enkä sen sisältöä. Tämän vuoksi 

käytiin lukuisilla opinnäytetyöohjaus-tunneilla saadakseen ohjeistusta ja opastusta työn 

etenemiseen. Kun kokonaiskuva opinnäytetyöstä selkiytyi, työskentelykin helpottui. 

Aikatauluttaminen onnistui, kun suunnitelma oli laadittu ja sitä alettiin noudattaa. 

Haasteellista oli myös se, kun sain palautetta keskeneräisestä työstäni, jolloin ymmärsin, 

kuinka paljon muutoksia tämä tutkimus vielä vaatii. Arvostan saamaani rakentavaa 

palautetta, sillä sen avulla pystyin korjaamaan tutkimukseni virheelliset kohdat 

oikeanlaisiksi ja tekemään siitä entistä laadukkaamman. 

 

7.1 Eettisyys 

Tämän työn toteuttamiseen en tarvinnut erillistä tutkimuslupaa. Tutkimuksen 

suorittamiseen tarvitsin vain haastateltavien oman vapaaehtoisen halukkuuden osallistua 

työhön. Minun ei pitänyt selvittää minkään yrityksen yksityisiä tietoja, vaan haastatteluihin 

valittujen ihmisten omia mielipiteitä ja kokemuksia aiheesta. 

 

Haastattelukysymyksiä suunnitellessa ja laatiessa minun oli oltava tarkka sen suhteen, 

että käsittelin saatua materiaalia oikein ja luottamuksellisesti. Kenenkään haastateltavan 

vastauksia ei tulisi vääristellä tai tehdä perusteettomia johtopäätöksiä. Työn tarkoituksena 

oli naisjohtajuuden keskustelun ylläpitäminen ja sen jatkaminen niin naisten sekä miesten 

näkökulmasta ja samalla rohkaista naisia urallaan eteenpäin. 
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Liite 1: Haastattelukysymykset 

Taustatiedot: 
 

1. Millainen on taustasi (koulutus, työhistoria, perhe yms.)? 
2. Kuinka kauan olet työskennellyt nykyisellä työpaikallasi? 

 
Henkilökohtainen taso: 

 
3. Millaiset ominaispiirteet on hyvällä johtajalla? Koetko, että itselläsi on nämä 

ominaisuudet? 
4. Kuinka tuoda esiin naisjohtajuuden hyviä käytäntöjä? Mikä on oma 

näkemyksesi/kokemuksesi asiasta? 
5. Miten naisten johtamistaidot edistävät organisaation menestystä? 

 
Sosiaalinen taso: 

 
6. Onko työn, perheen ja vapaa-ajan yhdistäminen ollut vaikeaa? Miten olet 

onnistunut tässä? 
7. Miten äitiys on vaikuttanut uraasi? Koetko, että äitiys on hidastanut urakehitystäsi? 

 
Organisaatiotaso: 

 
8. Minkälainen on naisesimiehen työympäristö menestyksekkäässä organisaatiossa? 

Saatko kannustusta yrityksestäsi uralla etenemiseen? 
9. Millaisena näet yrityksen tulevaisuuden naisjohtajien näkökulmasta katsottuna? 

 
Yhteiskuntataso: 

 
10. Mitkä ovat mielestäsi naisjohtajuuden suurimmat haasteet ja esteet? Miten itse 

olet selvinnyt niistä? 
11. Mikä on sukupuolen merkitys rekrytoinnissa/johtotehtävissä? 
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Liite 2: Sähköpostiviesti 

Hei, 
  
Olen valmistumassa tradenomiksi, ja teen opinnäytetyötä aiheesta Naisjohtajuuden 
kokemukset vaikutuksista työympäristöön ja organisaatiokulttuuriin. Opinnäytetyöni 
tavoitteeni on tehdä onnistuvaa naisjohtajuutta näkyväksi. 
 
Tutkimukseni tarkoituksena on tuoda esille naisissa esiintyviä ominaisuuksia, jotka tukevat 
hyvää johtamista ja sitä, kuinka feminiinisyys voi olla hyödyksi johtajuudessa. 
Saavuttaakseni tutkimustulokset, laadin teemahaastattelun, jonka avulla lähestyn eri 
alojen johtajia.  
 
Ajattelin, että olisit sopiva henkilö tähän ja voisin haastatella sinun kaltaistasi esimerkillistä 
johtajaa. Haastattelu veisi aikaa max. 30-45 min. Minulla on kysymykset jo valmiina, jotka 
voin tarvittaessa lähettää sinulle sähköpostitse silloin kun sopii, niin eivät tulisi sitten 
yllätyksenä haastattelun yhteydessä. 
  
Opinnäytetyö on julkinen asiakirja ja se julkistetaan Haaga-Helian sisäisessä HHthesis-
tietokannassa. Olen velvollinen raportoimaan opinnäytetyön tulokset toimeksiantajalle ja 
säilyttämään tietojen luottamuksellisuuden sekä anonyymiyden. 
 
  
Ystävällisin terveisin, 
   
Diana Jakimtchouk 
valmistuva opiskelija 
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