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ESIPUHE
Henkilöstöpoliittisen tasa-arvotutkimuksen toteuttaminen on yksi voimassa olevan poliisin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan (2017) kirjatuista tehtävistä vuodeksi 2018. Tutkimuksen toteuttamisesta sovittiin Poliisihallituksen ja
Poliisiammattikorkeakoulun tulosneuvotteluissa 2017. Tätä tutkimusta naisten ja
miesten tasa-arvosta poliisissa ovat ohjanneet Tiina Eränkö ja Tero Saarikivi Poliisihallituksesta sekä Kirsi Huhtamäki Lapin poliisilaitokselta. Kuvioiden tekninen toteutus on paljossa velkaa tutkija Jarkko Haaran asiantuntemukselle. Poliisin
tehtäväjaottelussa vastaava rooli oli Henri Rikanderilla. Julkaisutoimikunta pyysi
käsikirjoituksesta arviot kahdelta tasa-arvotutkimuksen asiantuntijalta. Anonyymit
arvioijat kiinnittivät huomiota tutkimuksen teoriakehyksen puutteisiin ja ongelmiin.
Muotoilin teoriakehyksen uudelleen, tein taulukoihin teknisiä korjauksia ja esitin
julkaisusarjan vaihtamista Tutkimuksista Raportteihin. Arvioijat eivät luonnollisestikaan ole vastuussa teoreettisen osan lopullisesta muodosta ja sisällöstä. Vastuu jälkimmäisestä on yksinomaan tekijällä.
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TIIVISTELMÄ
Poliisin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan vuosiksi 2017–2019 sisältyi
Poliisiammattikorkeakoulun toteuttama henkilöstöpoliittinen tasa-arvotutkimus.
Vastaavankaltainen kattava tasa-arvotutkimus on tehty aiemmin vuosina 1998 ja
2004. Lisäksi säännöllisesti toteutettava Poliisin henkilöstöbarometri on käsittänyt
tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä. Tämän tutkimuksen tehtävänä oli kuvata sitä, miten poliisihallinnon henkilöstö kokee sukupuolten tasa-arvon toteutuvan poliisissa
vuonna 2018 sekä tasa-arvossa mahdollisesti tapahtunutta kehitystä suhteessa aiempiin vuosiin.
Sukupuolten tasa-arvokyselyyn sisällytettiin keskeiset tasa-arvoa mittaavat osiot aiemmista selvityksistä. Kysely toteutettiin touko-kesäkuussa 2018. Se osoitettiin
sähköpostitse henkilökohtaisesti kaikille poliisihallinnossa työskenteleville naisille
(3 300) sekä satunnaisotannalla valituille miehille (1 100). Vastauksia kyselyyn tuli
769 kappaletta. Alhainen vastausprosentti (17,5 %) laskee tutkimuksen luotettavuutta yleisesti, mutta erityisesti se laskee sitä miesten osalta. Tämä vaikeuttaa myös
saatujen havaintojen vertaamista aiempien selvitysten antamaan kuvaan tasa-arvon
kokemisesta poliisissa. Kadosta johtuvaa havaintoihin mahdollisesti sisältyvää hataruutta osin kompensoi niiden suhteuttaminen muihin tasa-arvoa käsitteleviin tutkimukseen ja aiempaa perusteellisempi teoreettinen tarkastelu.
Tutkimuksen keskeiset havainnot on mahdollista tiivistää seuraavasti:
●●

Vastaajat identifioivat itsensä yhtä lukuun ottamatta joko miehiksi tai naisiksi, minkä vuoksi on perusteltua puhua naisten ja miesten tasa-arvoa poliisissa kartoittavasta tutkimuksesta

●●

Poliisitaustaiset vastaajat kokivat useimpien poliisitehtävien sopivan yhtäläisesti niin nais- kuin miespuolisille poliiseille. Miehille paremmin sopiviksi miespuoliset poliisit näkivät valvonta- ja hälytystehtävät ja koirapoliisitoiminnan ja naisille paremmin sopiviksi keskitetyn rikostutkinnan
(esim. lapsijutut) ja lupapalvelut.

●●

Nais- ja miespuolisten poliisien käsitykset naisten ja miesten tasa-arvon toteutumisesta poliisissa eroavat. Miespuolisten poliisien mielestä tasa-arvo
toteutuu pääsääntöisesti hyvin lukuun ottamatta työhön liittyvien rasitteiden ja haittojen jakoa, jonka he kokevat suosivan naispuolisia kollegoitaan.
Naispuolisten poliisien mukaan toiminta suosii miehiä kaikissa suhteissa,
erityisesti työtehtävien vaativuuden arvioinnissa ja urakehityksessä.

●●

Nais- ja miespuoliset poliisit arvioivat pitkälti yhtenevästi sen, miten poliisiorganisaatio suhtautuu miespuolisiin poliiseihin. Heillä on kuitenkin
selvästi erilainen käsitys siitä, miten se suhtautuu naispuolisiin poliiseihin
esimerkiksi tasa-arvoisuuden, rohkaisevuuden, toverillisuuden ja avoimuuden osalta. Miespuolisilta poliiseilta jää huomaamatta naispuolisten
poliisien kokema vähättely, heidän mielipiteidensä sivuuttaminen ja heidän
virheistään huomauttaminen.
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●●

Niin nais- kuin miespuoliset poliisit kohtaavat työssään seksuaalista häirintää asiakkaiden taholta, mutta naispoliisit kohtaavat sitä edellisten ohella myös oman työyhteisönsä sisältä. Häirintää kohdataan enemmän miehille paremmin sopiviksi arvioiduissa valvonta- ja hälytystehtävissä kuin
rikostutkinnassa. Häirintä on yhteydessä siihen, miten naispuoliset poliisit
kokevat kuuluvansa vähemmistöön sukupuolensa ja sen ilmaisun sekä ulkonäön osalta.

●●

Poliisitaustaiset miehet, joilla on kotona asuvia alle kouluikäisiä lapsia, kokevat työn ja muun elämän yhteensovittamisen hankalammiksi kuin naispuoliset kollegansa.

●●

Siviilitaustaiset vastaajat kokevat usein, että poliisihallinnon tarjoamat
kouluttautumis- ja uramahdollisuudet suosivat poliisitaustaisia henkilöitä.

●●

Naispuolisten poliisien asema sekä käsitys heidän osaamisestaan ja ammattitaidostaan on vahvistunut niin nais- kuin miespuolisten poliisien parissa aiempaan verrattuna.

●●

Monet kokevat naisten ja miesten tasa-arvon lisääntyneen poliisissa merkittävästi tähän päivään tultaessa, joskaan myönteinen kehitys ei välttämättä ole pysynyt samassa tahdissa kuin tasa-arvoon, sukupuolten yhdenvertaisuuteen ja asianmukaiseen kohteluun liittyvät odotukset yhteiskunnassa
ovat kehittyneet. Naisten ja miesten tasa-arvon edistäminen edellyttää sukupuolten yhdenvertaisuuden vahvistamista erityisesti valvonta- ja hälytystoiminnassa, siihen liittyvissä erityistehtävissä, kenttätoiminnan johdossa
ja ylemmässä päällystössä. Usko siihen, että aika ja sukupolvien vaihtuminen poliisissa tulee ratkaisemaan monet naisten ja miesten eriarvoisuuteen
liittyvät ongelmat, on todennäköisesti perusteetonta optimismia.

ABSTRACT
The National Police Board and the Police University College agreed in 2017 on a
gender equality survey in the Finnish police in 2018. The task is part of the Police’s
Equality and Equity Plan for 2017 -2019. The survey is a follow-up to two previous
surveys in 1998 and 2004. However, in the meanwhile the equality issues in the
police have been partially covered by the biannual Police Personnel Barometer. This
research report brings onto surface experiences related to gender equality in the Finnish Police Administration in 2018 and characterises their development since 1998.
It includes thus the most relevant items from the two previous surveys.
The link to the electronic questionnaire was sent to the respondents in May
2018 by personal email. The call for participation was addressed to all women in
the service of the police administration (3300) and to a sample of men (1100). The
number of responses received was 769. A low response rate (17,5%) does undermine the reliability of the following observations. Especially it does so when it comes
to men’s experiences and to comparisons with the results of the previous equality
surveys. The possible biases from the low response rate is counter acted, on the one
hand, by increasing the theoretical depth and, on the other hand, by introducing observations from parallel studies in abroad.
The main observations in this study are the following:
●●

The respondents identified themselves mainly with the categories of female and male with a single exception. Therefore the title of this research
report speaks of the equality of women and men in the police.

●●

From the point of view of the police officers, most tasks in the police appeared as equally fit to both genders. However male officers tend to see
patrolling and the task of police dog handler better suited for the males
and crime investigation, for instance crimes against children, and licensing
better suited for the females.

●●

Female and male police officers had different views of the state of gender equality in the police. Male officers were inclined to think that gender
equality very much prevails in the police work except when it comes to allocation of job related burdens and harms, which they thought of as favouring the opposite sex. However, female police officers tended to consider
the police organisation as favouring the men and doing in every turn and
especially so when it came to career development in the police and determining how professionally demanding are the various tasks in the police
(an element in the determination of the salary).

●●

The views of both female and male police officers were very much identical in the question on how the police organisation appreciates male officers. However, there was a drastic gap in the respective views on how
it appreciates female police officers in terms of equality, social support,
encouragement and openness, for instance. Male police officers often fail

7

to notice how the deeds and opinions of female police officers are belittled
and bypassed while their mistakes are often highlighted.
●●

Many female and male police officers were acquainted with sexual harassment from citizens. However, in the case of female police officers sexual
harassment derived also from within the police organisation. The harassment was more common in the tasks that are deemed better suited for men,
like the patrolling in comparison with the investigation of crimes. There
was a connection between sexual harassment and women’s experience of
belonging to minority in terms of sex, appearance, and expression of their
gender.

●●

Male police officers who had children living at home found it harder to
make their work match with their obligations at home than their female
colleagues.

●●

Civilians found the career opportunities and possibilities for further education and training designed to meet the needs of the police officers only.

However, the respondents generally estimated that the gender equality in the police
in Finland had taken significant steps forward in recent years. However, it is unlikely
that this development has proceeded in step with step with the rapid development of
expectations on equality, equity and fairness in the Finnish society at large.
The conclusion is that furthering gender equality in the police calls for measures
that address to the number of women in the police service, their access to uniformed police tasks, especially to special units, to leadership roles in them, to senior
positions in general, and particularly to the post of police chief. It is unwarranted
optimism to expect that time, especially the entering of new generations to the police service and the exit of old ones, will solve gender equality issues in the police
thoroughly and fast enough.
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1

JOHDANTO

Naisten ja miesten tasa-arvoa poliisissa on selvitetty vuosina 1998 ja 2004 (Nuutinen
ym. 1999; Sainio ym. 2007). Kahdessa vuosikymmenessä moni asia on kuitenkin
muuttunut tasa-arvotutkimuksessa.
Tämän tutkimuksen tehtävänä onkin päivittää kuva naisten ja miesten tasa-arvokokemuksista poliisissa. Valotan aluksi lyhyesti naisten tuloa poliisin palvelukseen
ja kuvaan niitä vaikeuksia, joita naiset ovat kohdanneet tällä miesvaltaisella ammattialalla. Sen jälkeen avaan näiden vaikeuksien taustaa maskuliinisen dominaation
teorian avulla (Bourdieu 2001). Teoria suuntaa huomion sukupuolikategorioiden ja
niiden välisten, valtaan, asemaan ja mahdollisuuksiin liittyvien erojen poliittiseen
tuottamiseen ja uusintamiseen yhteiskunnassa. Sukupuolta ei täten ymmärretä niinkään syyksi, vaan se nähdään pikemminkin seuraukseksi tai aikaansaannokseksi.
Tällöin keskeistä on tarkastella mekanismeja, joilla ja joiden kautta sukupuolesta on
tehty ja edelleen tehdään poliisityössä merkittävä kategoria.
Tämän tutkimuksen tarkoitus ei ole testata Bourdieun teoriaa empiirisen havaintoaineiston avulla. Tehtävänä on kartoittaa naisten ja miesten kokemuksia siitä,
miten tasa-arvo toteutuu poliisissa. Teoriataustan tehtävänä on luoda perspektiivi
niin historiallisen kehityskulun kuin myös tasa-arvokokemuksissa tänä päivänä
mahdollisesti ilmenevien erojen ja yhtenevyyksien tarkasteluun.
Maskuliinisen dominaation ajatus sisältää selkeän arvolatauksen ja kannanoton. Se ei viittaa yksinomaan naisten syrjintään, alistamiseen ja kohteluun miehiä
vähempiarvoisina vaan käsittää kaikki käytännöt, joiden tuloksena eri sukupuolet
saavat erilaisen painoarvon ja merkityksen yhteiskunnassa ja sukupuolesta tulee
jokaisen mahdollisuuksia muotoileva ja määrittävä tekijä. Naisten ”ymmärretään”
olevan jotakin ja miesten puolestaan jotakin muuta. Samalla ”naisellisuudesta” ja
”miehisyydestä” tulee maailmaa itsessään, maailmassa olemista ja siinä toimimisen
tapaa, laatua ja luonnetta määrittäviä tekijöitä. Sukupuoli opitaan näkemään luonnon
itsensä antamaksi syyksi. Niin naiset kuin miehetkin tunnistavat sen väärin, millä on
perustava merkitys maskuliinisen dominaation säilymisessä. ”Väärintunnistaminen”
onkin keskeinen käsite Bourdieulla.
Toinen luku kuvaa siis naisten poliisin palvelukseen tulon historiaa ja valottaa
sitä sitten teoreettisesti maskuliinisen dominaation näkökulmasta. Vaikka miesten
voisi ajatella hyötyvän naisten mahdollisuuksien keinotekoisesta rajoittamisesta,
tosiasiassa kaikki hyötyvät tasa-arvosta. Esittelenkin lyhyesti jälkimmäiseen
liittyviä huomioita. Luvun lopuksi erittelen mekanismeja ja niihin kytkeytyviä
käytäntöjä, jotka eriarvoistavat sukupuolia poliisissa. Tasa-arvotyössä tulisikin
vastedes kiinnittää huomiota juuri niihin.
Luvussa kolme kuvaan tämän tasa-arvotutkimuksen toteuttamista kyselytutkimuksena. Lisäksi luonnehdin lyhyesti tasa-arvotilannetta poliisissa aiempien tutkimusten ja suunnitelmien valossa sekä arvioin aineiston edustavuutta ja tutkimuksen
luotettavuutta yleisesti.
Luku neljä keskittyy kyselyn tuomien havaintojen vertailuun ensin nais- ja
miespuolisten poliisien tasa-arvoon liittyvinä kokemuksina ja sitten siviilitaustaisten
henkilöiden vastaavina kokemuksina. Vertaan nyt saatuja havaintoja kahden aiemman tasa-arvoselvityksen havaintoihin ja luvun lopuksi kokoan vastaajien arvioita
tasa-arvotyössä onnistumisesta poliisissa.
Viidennen luvun tehtävänä on koota saadut havainnot yhteen päätelmäksi naisten ja miesten tasa-arvosta poliisissa 2018 sekä ottaa kantaa tutkimuksen luotetta-
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vuuteen. Jälkimmäisen kohdalla tukeudun osin vastaajien kirjaamiin, tutkimuksen
luotettavuutta koskeviin huomioihin.
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NAISET POLIISITYÖSSÄ JA MASKULIININEN
DOMINAATIO

Tässä luvussa kuvaan aluksi sitä, miten naisten rooli poliisitehtävissä on vähitellen
laajentunut poliisityön reuna-alueelta kohden sen ydintä. Tätä siirtymää on taustoittanut alusta saakka keskustelu siitä, mikä naisille ja miehille on ominaista, mitä
poliisityö on ominaislaadultaan ja mitä poliisityön luonteesta seuraavat, yleensä objektiivisiksi ja siten annetuiksi ymmärretyt vaatimukset ovat poliisina toimiville.
Näkökulmaa historialliseen kehityskulkuun antaa Bourdieun (2001) teoria maskuliinista dominaatiosta. Se antaa perusteita kyseenalaistaa tällaisten vaatimusten
sukupuolineutraalius, kiinnittää huomio poliisityön luonnetta koskevien tulkintojen
poliittisuuteen ja havaita myös itsestäänselvyyksinä pidetyt ja annettuina otetut uskomukset ja käytännöt, jotka ylläpitävät ja uusintavat sukupuolittunutta ja sukupuolittavaa marssijärjestystä poliisissa. Jos kyseinen marssijärjestys on historiallisesti
varannut vapaudet, vallan, ylimmät asemat ja korkeimmat palkkiot juuri miehille,
miksi siis niin naisten kuin miestenkin intressinä on sukupuolten tasa-arvon edistäminen.
Miesten tasa-arvointressien erittelyn jälkeen jäsennän niitä tapoja ja käytäntöjä,
jotka toimivat sukupuolten välillä eriarvoisuutta rakentavina tai tuottavina mekanismeina. Sukupuolten eriarvoisuus ei synny eikä säily itsestään. Se ei myöskään
ole suoraviivaista seurausta biologisista eroista naisten ja miesten välillä (ks. Ember 2003; Juvonen 2016). Kasvatuksen, harjaantumisen ja kulttuurin omaksumisen
myötä pienistä fyysisistä eroista, kuten esimerkiksi ihonväri, tulee helposti mahdollisuuksia merkittävästi avaavia tai rajoittavia. Tilanne, jossa toisen sukupuolen edustajat itse arvioivat omat mahdollisuutensa alakanttiin, aliarvioivat omia kykyjään ja
tekevät vertailusta toiseen sukupuoleen väärät johtopäätökset (esim. Bleidorn ym.
2016), tekee yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta sisäsyntyisesti itseään uusintavaa.
Alisteisen aseman hyväksyminen osana luonnollista asioiden järjestystä ylläpitää
kyseistä asemaa.
Tilanteen tiedostaminen ei kuitenkaan sellaisenaan juuri kerro, mitä asiantilan korjaamiseksi – naisten ja miesten välisen eriarvoisuuden haihduttamiseksi ja
tasa-arvoisuuden vahvistamiseksi – on mahdollista tehdä. Tiedostaminen ilman ymmärrystä mekanismeista, jotka osana arkea rakentuvat sukupuolittuneelle ymmärrykselle, ilmentävät sitä ja täten uusintavat asemien, roolien, käytäntöjen sukupuolittumista, luo lähinnä vain voimattomuutta ja lohduttomuutta. Sen ymmärtäminen,
miten jatkuva omaan kehoon liittyvä epävarmuus, tietoisuus oman kehon suhteesta
ideaalikehoon, arvioivien katseiden kohteena oleminen, nähdyksi tulemisen merkittävyys ja näyttäytyminen toisista riippuvaisena ilmentävät miehistä katsontatapaa
sekä siihen kytkeytyviä ideaaleja ja sitä heijastavia pyrkimyksiä (Bourdieu 2001,
66), ei sinällään vielä vapauta jälkimmäisistä. On mahdotonta välittömästi muuttaa
tapaa kävellä, seisoa, istua, puhua, olla hiljaa, nauraa, itkeä, syödä ja nukkua, vaikka
tiedostaisikin selkeästi sukupuolikonstruktion sosiaalisesti annetun alkuperän (Jarvinen 1999, 16). Vaikka nainen tunnistaisikin patriarkaalisen yhteiskunnan normit ja
odotukset omissa haluissaan ja toiveissaan, hän voi silti huomata pitävänsä meikkaamisesta, korkokengistä ja miehistä, jotka ovat kookkaita, lihaksikkaita ja varakkaita
(Chambers 2005, 327).
Siitä, että jokin on alkuperältään tai olemukseltaan sosiaalista, ei automaattisesti seuraa, että sen muuttaminen on yksinkertaista ja suoraviivaista (Chambers 2005,
334). Vaikka maailmaa, joka kaikissa suhteissaan, käänteissään ja kerrostumisessaan
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kiinnittyy sukupuolten väliseen eroon, ei muuteta helposti tai nopeasti yksinomaan
hyvillä tarkoituksilla ja sukupuolten tasa-arvoa koskevalla yksimielisyydellä (Bourdieu 2001, 40–41, 102–108; Chodos & Curtis 2002, 406–407), se silti on muutettavissa (Yair 2008, 396).

2.1

Naiset astuvat poliisin palvelukseen

Garcian (2003, 333) mukaan naisten poliisiorganisaatioon tulon historia on tärkeä
naispuolisten poliisien sukupuoliroolien ymmärtämiseksi nykypäivänä. Kysymys
naispuolisista poliiseista on olennaisesti kysymys siitä, miten poliisityön luonne ja
tarkoitus ymmärretään, erityisesti missä määrin jälkimmäinen korostaa esimerkiksi
fyysistä kokoa, voimankäyttöä ja valmiutta käyttää voimaa, tunteiden kurissa pitämistä, kovaluontoisuutta ja rohkeutta. Se on myös kysymys siitä, miten naisen keho
ja naiseus yhteiskunnassa nähdään, mikä naiselle ajatellaan mahdolliseksi, sopivaksi
tai luontaiseksi, miten erot sukupuolten välillä ymmärretään, mitä sukupuolten eriarvoisuuden poistamiseksi nähdään perustelluksi tai mahdolliseksi tehdä sekä mitä
ollaan valmiita tekemään ja mitä käytännössä tehdään.
”…useimmat poliisipalvelut… ovat omassa työssään lähteneet annetusta
olettamuksesta, etteivät naiset sovi poliisityöhön (Brown 2014, 5553).
Naisten tulo poliisiin tapahtui niin Suomessa kuin kansainvälisestikin aluksi naisjärjestöjen aloitteesta ja vaatimuksesta. Teollistuminen toi kaupunkeihin runsaasti
maaseudun nuoria naisia ja asetti heidät alttiiksi vaaroille, erityisesti moraaliselle
turmelukselle. Tämä herätti huolta erityisesti keskiluokkaisten naisten parissa. Kun
Suomessa suljettiin porttolat vuonna 1908, kadulle joutui suuri joukko naisia, joita
naisyhdistykset pyrkivät auttamaan. Yhdistysten jäsenet tulivat samalla tietoisiksi
pidätettyjen naisten ja lasten kohtelusta ja olosuhteista poliisilaitoksilla. Naiset ja
lapset haluttiin saada naisten vartioitaviksi ja kaitsettaviksi (esim. Woodeson 1993).
Naispoliisien uskottiin menestyvän miehiä paremmin siveellisyystyössä. Tästä syystä erityisesti tytöt tuli saada yleisillä paikoilla moraalisesti ennaltaehkäisevässä ja
pelastavassa tarkoituksessa tehdyn äidillisen valvonnan ja suojelun alle.
Vuonna 1923 naisjärjestö myös järjesti kansalaisilta kerätyn rahoituksen avulla ensimmäiset naispoliisikurssit poliisilaitoksilla palveleville naispoliiseille ja
toimeen aikoville. Koulutuksen sisältö lainattiin Englannista (Virtanen 2007, 11).
Naispoliisin tuli nähdä jokaisessa ihmisessä kanssaihminen sekä olla muun muassa
luotettava, lahjomaton, avulias, vaitelias, kohtelias, huomaavainen, raitis, voimasanoja ja huonoja tapoja välttävä sekä eläinten ja muun luonnon ystävä.1 (Karpio 1928,
1–19; Virtanen 2007; Segrave 1995; Shulz 1995; Jansson & Kari 2018.)
”…vaikka eri maiden välillä on vaihtelua ajankohdassa, jolloin naiset hyväksyttiin poliisiin, liittymistä vastustettiin jotakuinkin kaikkialla. Poliittinen aktivismi ja lobbaus muuttivat asenteita naispoliisien mahdollisuuteen, mutta heidän varsinaista palvelukseen tuloa edesauttoi usein jokin
kriisi.” (Brown ym. 2014, 5550.)
1
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Naispoliisiasiaa ajanut Suomen naisten kristillisen raittius- ja siveellisyysliitto Valkonauha oli
määritellyt omaksi tehtäväkseen edellisten lisäksi myös eläinsuojelutyön (Virtanen 2007, 12).

Naisten tulo poliisipalvelukseen tapahtui pitkälti poliisin ulkopuolisten ryhmien ja
voimien ansiosta (Schulz 1995, 55). Ensimmäiset naispoliisit Yhdysvalloissa olivat
jonkin naisjärjestön palveluksessa (Segrave 1995, 16–29). Suomessa naisten tuloa
poliisitoimeen hidasti naispoliisien korostama valkonauhalaisuus, halu toimia ensisijaisesti järjestönsä edustajina ja näkemys, että heidän tuli suojella asiakkaitaan
miespuolisilta poliiseilta. Viimeksi mainitut olivat pääsääntöisesti työväenluokkaisia, vähemmän sivistyneitä, paremmin fyysiseen työhön sopivia ja siveellisyydeltään epäilyksiä herättäviä. (Virtanen 2007, 22–25.)
Työväenluokkaiset poliisit kokivat istuvansa huonosti samaan työhön luokkaasemaltaan ylempien naisten kanssa, joita huolestutti erityisesti työväenluokkaisten
naisten moraali ja siveellisyys. Englannissa naiset suljettiinkin poliisitoimesta ensimmäisen maailmansodan jälkeen sillä perusteella, ettei heidän moraalisesti ylevä
työnsä ollut oikeaa poliisityötä. (Woodeson 1993, 229–230.)
Naispoliisien aseman vakiinnuttaminen Suomessa vaati muutosta vuoden 1926
asetukseen, jossa naiset suljettiin järjestyspoliisin komisarion, ylikonstaapelin,
konstaapelin sekä poliisihoidosta vastaavan kauppalan järjestysmiehen tehtävästä.
Uudistustyössä tuli tuomari Evert Aschánin mielestä kuitenkin huomioida sekä naisjärjestöjen vaatimukset, lasten ja nuorten luonnolliset edut että miespuolisen poliisikunnan itsekunnioituksen säilymisen edellytykset. (Karpio 1928, 23–26.)
Vaikka naisille haluttiin sama asema, oikeudet ja palkka kuin miespuolisilla poliiseilla, heidän velvollisuuksiensa nähtiin eriytyvän sukupuolen mukaisesti. Myös
koulutusvaatimukset olivat naisilla korkeammat kuin miehillä. Paremmin koulutettujen ja siten yleensä myös enemmän ikää ja elämänkokemusta omaavien naisten
katsottiin tulevan toimeen nuorten miespoliisien kanssa ja edistävän heidän siveellisyyttään ja moraaliaan. (Jansson & Kari 2018, 463.)
Koska naispoliisien työ kohdistui naisiin ja lapsiin, he eivät Hainarin (1928,
100) mukaan tulleet miesten tielle, vaan pyrkivät etenkin alkuvuosina lähinnä auttamaan siveellisyyden tieltä erehtyneitä naisia (Virtanen 2007, 48). Myös Yhdysvalloissa ensimmäiset naispuoliset poliisit näkivät paljon vaivaa osoittaakseen ja varmistaakseen sen, että miehet ymmärsivät naispuolisten poliisien rajatun tehtäväalan
ja sen, ettei naisilla ollut halua tai pyrkimystä suorittaa niitä poliisitehtäviä, jotka
kuuluivat miespuolisille poliiseille (Segrave 1995, 27; Garcia 2003, 333–334).
Naisten tulo poliisitoimeen toteutuikin työnjaollisesti rinnakkaisessa, työn kohteen mukaan eriytyneessä ja naisten ulkopuolisuutta korostavassa muodossa (ulkopuolinen palkkaus, sosiaalityö, ennalta estävyys, lasten ja naisten suojelu, äidillisyys, sosiaalitoimi, moraalinen järjestys). 1920-luvulla naispoliiseille haluttiin oma
naisen johtama osasto poliisissa (Hainari 1928). Oma osasto tai toimisto osana poliisia levitti naisten kodinpidollisia tehtäviä uudelle alueelle ja ylläpiti sukupuoleen
liittyviä peruskäsityksiä ja normeja (Schulz 1995, 62).
Yhdysvalloissa työnjaon koettiin eristävän naiset ja estävän todellisen tasa-arvon poliisissa, vaikkakin samalla myös suojaavan naisia miesten naisvastaisuudelta,
joka olisi todennäköisesti haihduttanut naispoliisien työhön liittyvän itsenäisyyden
ja vienyt heidät vartijan ja sihteerin töihin. Miespuolisissa poliiseissa huolta herätti
erityisesti se, että nainen oli asetettu johtavaan asemaan, vaikka kaikki johdettavat
olivatkin naisia. (Segrave 1995, 45.) Oma osasto kuitenkin tarjosi naisille mahdollisuuden urakehitykseen, joskin se oli sekä lyhyt että kapea. Naisilla ei tuolloin juuri
ollut mahdollisuuksia edetä urallaan työelämässä. (Segrave 1995; Brown ym. 2014.)
Omien osastojen synty katkaisi yhteyden naispoliisien ja reformiliikkeiden välillä. Naisten asema poliisissa marginalisoitui 1930-luvulla Yhdysvalloissa, kun toimintafilosofiassa korostui ennalta estämisen sijaan sotilaallisesti organisoitu kamppailu rikollisuutta ja rikollisia vastaan. Lisäksi 1930-luvun lama tarkoitti perinteisten
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sukupuoliroolien paluuta, koulutettujen miesten hakeutumista poliisityöhön sekä
budjettileikkauksia. Tuloksena oli naisten määrän ja merkityksen lasku poliisissa.
(Schulz 1995, 74).
1960-luvun Yhdysvalloissa naispoliisit itse pyrkivät parantamaan omaa asemaansa poliisissa. He kyseenalaistivat sukupuolen mukaan eriytyneen poliisikoulutuksen, rekrytointikriteerit ja uramahdollisuudet. (Schulz 1995, 62–74, 134; 2014,
5572.) Sosiaalisen mission luonnehtimasta naispoliisityöstä kehittyi niin luokkaaseman kuin sosiaalisen identiteetinkin jakavien nais- ja miespuolisten poliisien
työtä vasta 1970-luvulla. Sukupuolia yhdistivät samanlainen ymmärrys poliisityöstä
ja huoli palkasta, urakehityksestä ja eläkkeestä. (Schulz 1995; myös Garcia 2003.)
Ratkaisevaa oli se, että virkapukuiset naiset aloittivat partioinnin poliisiautoilla. Samaan aikaan luovuttiin sukupuoleen viittaavista virkanimikkeistä (patrolman,
policewoman => police officer). Partioinnista poliisiuniformussa tuli mahdollinen
tehtävä naisille siksi, että nuoret naiset määrittelivät enenevästi itse itselleen mahdollisen. Sen ohella lainsäädäntö edellytti poliisilaitoksilta sukupuolineutraaleja työpaikkoja, vähemmistöjen edustusta poliisissa haluttiin lisätä ja pätevistä miespuolisista poliiseista oli pulaa. Samaan aikaan myös kyseenalaistettiin poliisipartioinnin
tehtävä: tuliko tehtävä ymmärtää kamppailuksi rikollisuutta vastaan vai poliisi- ja
turvallisuuspalveluiden tuottamisena? (Schulz 1995, 146; 2014, 5572.)
Poliisityö ylipäätänsä on maskuliinisten stereotypioiden leimaama ammatti ja
sen erityisen miehinen osa-alue partiointi virkapuvussa (Schulz 1995). Poliisityön
maskuliininen ydin kytkeytyykin erityisesti vaaraan, fyysisyyteen ja voimankäyttöön sekä tehtäviin, joihin varautumisen ja valmistautumisen lähtökohtana on juuri
niiden mahdollisuus. Naisten tulo poliisin on tapahtunut myös etenemisenä marginaalista kohti poliisityön maskuliinista ydintä. Eteneminen on kuitenkin ollut kaikkea muuta kuin suoraviivaista ja yksinkertaista.
”Naisia ei ainoastaan kieltäydytty hyväksymästä poliisipalveluun ja asetettu heille eriarvoistavia ja perusteettomia vaatimuksia sekä edellytetty
heiltä samanaikaista feminiinisyyttä ja maskuliinisuutta, vaan heitä pidettiin myös vastuullisina heihin kohdistuvasta seksuaalisesta häirinnästä ja
heiltä edellytettiin sen sallimista.” (Garcia 2003, 334).
Suomessa pohdittiin edelleen 1970-luvulla naispoliisien soveltuvuutta eri virkaasemiin ja tehtäviin poliisissa. Miespuoliset poliisit suhtautuivat naispoliiseihin
pääsääntöisesti penseästi, pitivät riittävänä naispoliisien määränä noin seitsemää
prosenttia henkilöstöstä eivätkä katsoneet naisia sopiviksi johtamaan miehiä. Reilu
kymmenes heistä katsoi naisten soveltuvan päällikön tehtävään ja noin neljännes
apulaispäällikön tehtävään, jos tehtävä painottui henkilöstöasioihin eikä operatiiviseen johtamiseen. Komisarioksi nainen kelpasi joka kolmannen mielestä silloin, kun
työhön ei sisältynyt kenttäjohtotehtäviä tai kysymys oli tutkintaryhmän johtamisesta, jossa kaikki alaiset olivat naisia. (Moisio ym. 1976, 16–19.)
”Lähes yksimielinen mielipide, joka tiedustelustamme ilmeni, oli se, ettei nainen yleensä sovellu järjestysosastojen tai vastaavien suorittamaan
yleisvalvontaan. Lähes poikkeuksetta ilmoitettiin tämänlaatuisen työn olevan naisille liian raskasta ja ehkä vaarallistakin.” (Moisio ym. 1976, 8.)
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”Sitä vastoin näyttää siltä, ettei nainen soveltuisi suorittamaan kuulusteluja törkeähköjä rikoksia (murhat, tapot, törkeät pahoinpitelyt ja vast.)
koskevissa asioissa eikä kuulustelemaan paatuneita rikoksentekijöitä (uusijat), jotka saattaisivat käyttää hyväkseen naisten usein lempeätä luonnetta. Sitä paitsi kuulustelut, joissa kuulusteltava on paatunut rikollinen ja
kyseessä on törkeähkö rikosasia, muodostuvat usein jopa useiden tuntien
pituisiksi ja tarpeen vaatiessa toistettuina jopa vuorokausienkin pituisiksi jaksoiksi, joiden fyysinen rasittavuus saattaisi olla naispoliisille liiallinen.” (Moisio ym. 1976, 6–7.)
1970-luvulla naiskonstaapelin vakanssit jakautuivat Helsingin poliisilaitoksessa eri
tutkintatoimistoihin. Anderssonin (1972) mielestä naiset piti ottaa samaan vakanssirakennelmaan miesten kanssa. Tuolloin naisen tuli nimittäin hakea erivapautta, mikäli haettavana ei ollut naiskonstaapelin vakanssi. (Mts. 5–8; ks. myös Jansson &
Kari 2018, 473).
”Vain ani harvoin on tapahtunut, että naispoliisi on saanut tilaisuuden
suorittaa … alipäällystöluokan kurssin… ja sitäkin harvemmin nainen
on saanut tuon kurssin edellyttämän ylikonstaapelin vakanssin. Tällaisen
miehen vakanssin saaminen edellyttää myös Valtioneuvoston myöntämää
erivapautta sukupuoleen nähden… ”. (Andersson 1972, 2.)
Vaatimus erivapauden hakemisesta sukupuoleen nähden säilyi Suomessa vuoteen
1973 saakka. Naiskonstaapelin nimike poistui kaksi vuotta myöhemmin. (Jansson
& Kari 2018, 475.)
Yhdysvalloissa naiskiintiöt (yleensä alle 1 %) rajoittivat naisten määrää vielä
1970-luvun alussa. Naiset, jotka partioivat kaduilla, joutuivat odottamaan pitkään
lupaa käyttää työssään housuja hameen – Miamissa minihameen – sijaan ja kantaa asetta käsilaukun sijaan kotelossa. Naisia ei juuri rohkaistu hakeutumaan esimiestehtäviin eikä heidän sallittu osallistua kokeisiin, jotka liittyivät ylentämiseen.
Naisilta edellytettiin korkeampaa peruskoulutusta kuin miehiltä, ja heille tarjottiin
erillinen poliisikoulutus. (Seagrave 1995.)
Poliisityö näyttäytyi miespuolisille poliiseille – toisin kuin usein kansalaisille
– leimallisesti juuri fyysisesti vahvojen, emotionaalisesti vakaiden, nopeaan päätöksentekoon kykenevien ja vankkarakenteisten miesten työnä. Naisiin kohdistunut seksuaalinen häirintä toimi yhtenä tapana muistuttaa poliisityön maskuliinisesta
järjestyksestä. Naiset edellyttivät poliisijohdolta toimia, jotta vihamielisesti naispoliiseihin suhtautunut miespoliisiyhteisö ei kaivaisi maata heidän työssään menestymisen mahdollisuuksien alta. 1980-luvun puoliväliin mennessä useat tutkimukset
olivat jo osoittaneet naisten pärjäävän kaikessa poliisityössä yhtä hyvin kuin miehet.
(Seagrave 1995, 109–162; Brown ym. 2014.) Kuitenkin jo 1920-luvulla tuotiin esille
ero poliisityötä koskevien mielikuvien ja tuon työn todellisuuden välillä:
”Ne naiset, jotka ovat pitemmän aikaa… palvelleet naispoliiseina, toteavat,
että hyvin harvoin naispoliisin tarvitsee turvautua fyysilliseen voimaan,
vaikka suuri yleisö kuvittelee, että hänen alituisesti täytyy olla nyrkkisodassa juopuneitten ja rikollisten kanssa. Se, mitä naispoliisilta vaaditaan,
on rohkeutta, ennen kaikkea moraalista rohkeutta.” (Hainari 1928, 99; vrt.
Brown ym. 2014, 5554.)
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Naisasialle omistautuneet järjestöt ajavat edelleen tasa-arvoasiaa poliisissa:
”Yhteenvetona voidaan todeta, että naiset ja miehet ovat yhtä tehokkaita
poliisityössä, vaikka naispuoliset poliisit usein tekevät työnsä painottamalla enemmän kommunikaatiota, vähemmällä voimankäytöllä, ja pienemmällä todennäköisyydellä joutua ongelmiin johtuen liiallisesta voimankäytöstä. Vaikka näyttö edellisestä on ylenpalttista, naisten määrä pysyy
keinotekoisen alhaalla johtuen laajalle levinneestä vääristymästä palkkaamisessa, valintaan liittyvissä käytännöissä ja rekrytointipolitiikoissa.”
(The National Centre for Women and Policing 2002.)
Miespuolisten poliisien asenne naiskollegoita kohtaan on Segraven (1995, 177) mielestä yksi suurimmista naispoliisien kohtaamista ongelmista. Toisinaan myös he itse
toistavat miesten naisista esittämiä negatiivisia lausuntoja. Siitä, että poliisilaitokset
olisivat nykyään vastaanottavaisempia naisten suhteen kuin ne olivat 1970-luvun
alussa, ei Segraven (1995) mukaan ole juuri näyttöä. Pikemminkin moni asia puhuu
tätä vastaan. Naiset suljetaan maskuliinisen poliisikulttuurin ulkopuolelle, ja ulossulkeminen ylläpitää poliisikulttuurin maskuliinisuutta. (Graue ym. 2016; Prenzler
ym. 2010.)
Naispuoliset poliisit kokevat usein, että heidän täytyy päivittäin todistaa, että he
kelpaavat, osaavat ja ovat lojaaleja ja että heidän sukupuolensa ei tee heistä poliiseina huonompia kuin heidän miespuoliset kollegansa (Chan ym. 2010). Jälkimmäiset
kuitenkin arvioivat naispuolisia poliiseja feminiinisyys–maskuliinisuus-asteikolla,
rohkaisevat miehisyyteen liittyviä käyttäytymistapoja sekä pyrkivät torjumaan feminiinisinä pitämiään toimintamalleja. Näin maskuliinisuus yleensä ja miessukupuoli
erityisesti pyritään määrittelemään niin, että se ilmentää pätevyyttä ja ammatillisuutta poliisityössä ja on sisäisesti tai myötäsyntyisesti poliisityöhön liittyvä piirre.
Naispuolisen poliisin on ikään kuin joka päivä haettava vapautusta sukupuolestaan ilmentämällä maskuliinisia arvoja, asenteita ja otteita tai todistamalla pärjäävänsä poliisityössä. Tapa tai tyyli, jolla työ tehdään, nähdään merkittävämmäksi kuin
sen tulos. Naispoliisi, joka omaksuu maskuliinisen poliisityön mallin, voi hyvinkin
kokea tulevansa hyväksytyksi omassa työyhteisössään. Miehet todennäköisesti kokevat hänet kilpailijaksi, josta ei tarvitse olla huolissaan kilpailtaessa ylennyksestä
tai vaativista tehtävistä organisaatiossa.
Maskuliinisen perspektiivin omaksuminen voi myös helpottaa henkilökohtaista
selviytymistä, mutta toisaalta se ylläpitää työympäristön naisvihamielisyyttä ja vahvistaa käsitystä maskuliinisen järjestyksen ”luonnollisuudesta” poliisissa. Lisäksi se
tekee sopeutumattomuudesta henkilökohtaisen ongelman ja luo olosuhteet, joissa
maskuliinisen järjestyksen ylläpitämisestä tulee hyve, seksuaaliseen häirintään syyllistymisen rima laskee tai jopa muuttuu palkittavaksi ammatillisen järjestyksen, keskinäisen luottamuksen ja työturvallisuuden ylläpitämisenä. (Graue ym. 2016; Brown
ym. 2014; Chan ym. 2010.)
Naisten on erityisen hankala päästä poliisin erityis- ja eliittiyksiköihin. Silvestrin (2017) mukaan maskuliinisuuden kultti jatkuu poliisissa. Toiminnallisuuden,
vaaran ja jännityksen korostaminen ei ole menettänyt asemaansa, vaikka yhä enemmän korostetaankin yhteisötyön merkitystä. Naispuolisten poliisien vaihtoehdot
ovat joko maskuliinisen järjestyksen omaksuminen, sisäistäminen ja ilmentäminen
omassa työssään tai sen vastustaminen antimaskuliinisen tai pehmeän orientaation
todentamisessa. Jälkimmäinen voi tarkoittaa esimerkiksi suoraviivaisen, voimankäyttöön ja pidätyksiin perustuvan toimintaorientaation toimivuuden epäilyä ja ky-
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seenalaistamista. Käytännössä naispuoliset poliisit usein sovittavat näitä toinen toisiinsa joustavasti, taktisesti ja tilannekohtaisesti, joskin tämä voi vaihdella aseman
ja etnisen taustan mukaan. (Morash & Haarr 2012.)
Vaikka sukupuolten välillä vallitsee epätasapaino ja sillä on negatiivisia seurauksia naisille, naispuolisten poliisien työympäristöä koskevat havainnot ovat Butlerin ym. (2003, 299) mukaan odotettua sekoittuneempia. Van der Lippe ym. (2004)
katsovat, että naiset ovat yleensä miehiä tietoisempia maskuliinisesta työetiikasta
ja työhön liittyvistä kulttuurisista käytännöistä. Naiset sopeutuvat työkulttuuriin eivätkä halua tulla kohdelluiksi eri tavalla tai nähdyiksi erilaisina sukupuolensa takia.
He eivät halua käyttää sukupuoltaan organisoitumisen perustana. (Van der Lippe
ym. 2004, 395, 399–400.) Morashin ja Haarrin (2012, 16) haastattelema naispoliisi
sanookin, ettei hän halua sukupuolensa olevan tekijä eikä pelata sukupuolikortilla. Samaan aikaan moni nainen kokee riittämättömän itseluottamuksen keskeiseksi
uralla etenemisen esteeksi.
Morashin ja Haarrin (2012) havaintojen mukaan naispuoliset poliisit aktiivisesti vastustivat käytäntöjä, jotka haastoivat heidän kompleksista ja positiivista identiteettiään ja pyrkivät ulkoapäin sanelemaan, millaisia he ovat luonteeltaan ja mitkä
heidän puutteensa ovat. He vastustivat myös miespuolisten poliisien pyrkimyksiä
kaivaa maata naispuolisten poliisien alta ryhmänä. Naisista enemmistö tunnisti sen,
ettei heidän poliisityöllään tietyissä tapauksissa ollut mitään yhteyttä heidän sukupuoleensa tai sukupuolikategorioihin (vrt. Rabe-Hemp 2009). He myös katsoivat,
ettei perinteisillä kategorioilla ollut vaikutusta heidän työssään tai he vastustivat
niitä. Vaikka he kokivatkin olevansa naisia, sillä ei heidän mukaansa ollut mitään
tekemistä heidän poliisityönsä kannalta, eikä se myöskään vaikuttanut siihen, miten
he itseään tai kollegoitaan poliiseina arvioivat. (Morash & Haarr 2012, 16–18.)
Maskuliinisen dominaation näkökulmasta (ks. seuraava luku) sukupuolen
kieltäminen, häivyttäminen tai pitäminen merkityksettömänä ei ole millään tavalla
edistyksellistä, valtauttavaa tai tasa-arvoa lisäävää. Pikemminkin se vaikuttaa ammatilliselta dispositiolta, joka tekee välttämättömyydestä hyveen, kääntää valtavaikutuksen omaehtoiseksi valinnaksi ja saa alisteisen aseman ilmenemään vapaasti
valittuna tai jopa emansipatorisena positiona. XXSeksististen vitsien, tarinoiden ja
materiaalin sietäminen siksi, että kyseessä on miesvaltainen ammatti, jossa tuleminen yhdeksi hyväksytyksi työyhteisön jäseneksi, poliisityöhön sopivaksi ja kykeneväksi siinä, edellyttää naisilta näiden jättämistä huomiotta tai niihin mukaan menemistä (esim. Somvadee & Morash 2008), ei korjaa naisten asemaa poliisissa vaan
ylläpitää rakenteita, jotka tekevät naisista toisen sukupuolen poliisissa.
Myöskään esimiesasema ei suojaa naisia häirinnältä, pikemminkin päinvastoin.
McLaughlin ym. (2013, 16) tulkitsevat tätä niin, että häirintään syyllistyvät näkevät
kohteen uhkaksi omalle vallalleen niin työssä kuin yhteiskunnassa yleisemmin.
Poliisikoulutuksella on oma roolinsa sekä asiantilojen muuttamisessa että niiden ylläpitämisessä. Haikansalo (2014, 24) kirjoittaa, että hän törmäsi herrasmiesmäisyyteen verhottuun seksismiin, homofobiaan, rasismiin ja sukupuolittuneisiin
vuorovaikutustilanteisiin tullessaan töihin Poliisiammattikorkeakouluun:
”Missään en ole ollut niin tietoinen sukupuolestani ja ulkonäöstäni kuin
tässä ympäristössä.”
Kun vuonna 1974 reilu neljännes (28,7 %) poliisikoulutukseen hakeneista oli naisia,
heistä valituiksi tuli alle viisi prosenttia (4,5 %). Vasta nyt on päästy tilanteeseen,
jossa naishakijoiden osuus vastaa heidän osuuttaan valituksi tulleissa. (Koivu & Ny-
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man 2018.) Vähemmän huolta on toistaiseksi vielä kannettu siitä, että naishakijoiden
osuus (noin 30 %) jää huomattavasti heidän väestöosuuttaan alhaisemmaksi.
Silvestrin (2017, 298) mukaan poliisi voi hyvinkin olla matkalla kohti edistyksellisempää ja avoimempaa toimintamallia, kiitos sitoutumisen moninaisuuteen.
Pinnan alla on kuitenkin kulttuurisia malleja ja jännitteitä, jotka toimivat tätä vastaan
ja tuottavat sekä ylläpitävät kategorisia, stereotyyppisiä ja mahdollisuuksia rajaavia
tapoja arvottaa ja arvioida henkilöitä sekä tunnistaa mahdollisuuksia.
Fairchildin (1987, 398) mukaan lainvalvontaorganisaatio on sisäiseltä dynamiikaltaan konservatiivinen ja muutosvastainen. Yhteiskunta odottaa lainvalvontaviranomaiselta pikemminkin konformistisuutta kuin radikaaleja avauksia. Samaa odottaa
myös miesenemmistöinen poliisiyhteisö naispuolisilta jäseniltään. Mitä nopeammin
yhteiskunta tulee moniarvoisemmaksi, suvaitsevaisemmaksi, tasa-arvoisemmaksi ja
moninaisemmaksi, sitä todennäköisemmin konformismi tarkoittaa radikaalisti eri
asioita näiden kahden kontekstin välillä. (Mts. 1987.) Monet sukupuolistavat käytännöt jäävät näkymättömiin tai tulevat näkyviksi varsin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Esimerkiksi lainvalvontatyössä toiminutta, sukupuolensa naisesta mieheksi
korjannutta henkilöä rohkaistiin mieskollegoiden taholta vahvasti hakeutumaan oikeaan poliisityöhön vasta tuon korjauksen jälkeen. Toinen sukupuolensa korjannut
henkilö koki, että hänet otettiin vakavasti ja häntä oikeasti kuunneltiin vasta korjauksen jälkeen. (Connell 2010.)
Pretzler ym. (2010, 585) sekä Van der Lippe ym. (2004, 403) katsovat, että poliisissa tarvitaan aloitteita sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi. Sellaisia voisivat olla
kohdennetut ylennykset, hakuprosessiin saatava tuki ja tukiryhmät sekä numeerisen
tasa-arvon tavoittelu kaikilla tasoilla ja poliisin kaikissa yksiköissä. Silvestrin (2017,
296) mukaan poliisissa lähtökohtaisena odotuksena on kokoaikaisuus – oikea poliisi
laittaa työnsä kaiken edelle. Osa-aikaisuus ja vanhempainvapaat nähdään myönnytyksenä naisille, joilla on perhevelvoitteita. Sovittamaton ristiriita näiden velvoitteiden ja poliisiuran välillä puolestaan vaikuttaa uraodotuksiin ja siihen liittyviin
mahdollisuuksiin. Perheellisiä, kokoaikaisesti työskenteleviä naispuolisia poliiseja
puolestaan voidaan syyllistää siitä, etteivät he ole kotona huolehtimassa perheestään.
(Silvestri 2017, 296; Chan ym. 2010; Brown 2007.)
Sukupuolittaminen tapana, jolla asioita leimataan ja luokitellaan sekä arvotetaan, heijastuu väistämättä myös itseymmärrykseen. Näin syntyvät niin maskuliiniset ja feminiiniset työtehtävät ja tyylit tai asenteet poliisityössä kuin myös feminiininen ja maskuliininen uraorientaatio. Työn ja työtovereiden asettaminen etusijalle,
sitoutuminen ja lojaalisuus, esimerkiksi valmius ylitöihin, sekä jatkuva tavoitettavuus, ei välttämättä luonnistu yhtäläisesti kaikilta tai kaikissa elämänvaiheissa. Mikäli työn ja muun elämän tasapaino ei toteudu naisten kohdalla, poliisin ura ei heitä
välttämättä houkuttele (Pretzler ym. 2010, 593).
Janssonin ja Karin (2018, 482) mukaan
”Naispuolinen poliisihenkilö ei ole nykyisin naispoliisi siten, kun termi
ymmärrettiin sata vuotta sitten. Hän on poliisi.”
Toistaiseksi poliisit ovat useimmiten edelleen miespuolisia ja enenevästi myös
naispuolisia ja mahdollisesti jatkossa myös muun sukupuolisia. Sukupuoli on yhteiskunnallisesti merkittävä ja myös monin tavoin henkilöitä, heidän odotuksiaan,
tavoitteitaan ja mahdollisuuksiaan merkitsevä kategoria, joskin rajat noiden merkitysten ja merkitsevyyksien välillä ovat murtumassa ja muuttuvat yhä hämärämmiksi
ja huokoisemmiksi. Vaikka on perusteetonta olettaa, että poliisi olisi tässä kehitys-
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kulussa eturintamassa, ei poliisikaan voi käpertyä perinteisiin sukupuolipoteroihin
määräämättömäksi ajaksi.
Onko poliisityössä ensisijaisesti kysymys kansalaisten palvelusta ja turvallisuusongelmien ratkaisemisesta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa vai henkilökohtaiseen
vaaraan asettumisesta taisteluna rikollisia ja rikollisuutta vastaan? Keskustelu asiasta on monella tavalla perustavaa sen kannalta, miten ammatillinen peruspätevyys
poliisityössä määritellään ja millaiseksi ymmärretään voima, jota siinä normaalisti
käytetään (esim. Fairchild 1987; Brown 2007). Lawsonin (2011, 12) mukaan poliisikulttuuriin liittyy aspekteja, jotka eivät muutu, ellei poliisityön luonne ja poliisin
tarkoitus muutu.
Näennäisen sukupuolineutraali tulkinta poliisityön vaatimuksista puhuu niistä
työn (varsinaisina, todellisina, objektiivisina, ammatillisina) edellytyksinä tai pätevyyksinä tavalla, joka on omiaan herättämään positiivista vastakaikua vallitsevan
sukupuolittuneen järjestyksen sisäistäneissä miehissä ja vieraannuttamaan poliisityöstä tuon järjestyksen sisäistäneitä naisia. Läpeensä sukupuolittunut maailma tekee
jokaisesta tilivelvollisen omalle sukupuolelleen, odottaa jokaisen tekevän valintansa
sukupuolen perusteella ja olevan lähtökohtaisesti sille solidaarinen. Sukupuolisolidaarisuudesta, sitä koskevista odotuksista ja normeista tulee näin osa symbolista
vallankäyttöä ja väkivaltaa. Symbolista väkivaltaa ja siihen liittyviä mekanismeja
suhteina sukupuolten välillä on syvimmin luodannut ranskalainen sosiologi Pierre
Bourdieu.

2.2

Sukupuolten eriarvoistuminen Bourdieun teorian 		
valossa

Pierre Bourdieu, jota innoittivat Ranskan vallankumouksen ylevät ideaalit vapaudesta, veljeydestä ja tasa-arvosta, suuntasi huomionsa sukupuolten tasa-arvotavoitteen vesittymiseen ja erityisesti valtion rooliin eriarvoisuuden taustalla. Hän tavoitteli seksuaalisesti neutraalia, sukupuolen suhteen luokatonta ja vailla sukupuoleen
liittyviä stigmoja olevaa maailmaa, jossa politiikka ja seksuaalisuus olisivat erillään
toisistaan. (Yair 2008, 399–401.)
Bourdieu (2001) etsii selitystä vallitsevalle sosiaaliselle järjestykselle, jossa
maskuliiniset ominaisuudet ja taipumukset näyttäytyvät ensisijaisina ja määräävinä
tavalla, joka nähdään luonnolliseksi, jota ylläpidetään arkisesti ja joka lisäksi koetaan säilyttämisen ja puolustamisen arvoiseksi. Hierarkkinen sukupuolijärjestys tuotetaan tavanomaisesti osana päivittäistä toimintaa (Brown 2006, 166). Bourdieulle
(2001) tällainen arkisuus näyttäytyy symbolisena väkivaltana, joka ylläpitää naisia
alistavia rakenteita, jotka rajoittavat naisten ja laajentavat miesten mahdollisuuksia
yhteiskunnassa.
Symbolinen väkivalta läpäisee näkymättömällä tai väärintunnistetulla tavalla
yhteiskunnan instituutiot ja käytännöt. Symbolisen väkivallan tuloksena sukupuolesta, kuten esimerkiksi ihonväristä, uskonnosta tai syntyperästä, tulee merkittävä
mahdollisuuksia rajaava tai avaava tekijä yhteiskunnassa. Mahdollisuudet leimaavat
sukupuolta ja sukupuoli puolestaan rajaa mahdollisuuksia tavalla, joka näyttäytyy
niin maailman tai maailmassa olevan luonnollisena osana ja tulee täten väärintunnistetuksi.
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”Symbolinen väkivalta ei kohdistu uhriensa kehoon fyysisesti vaan heidän
ajatuksiinsa. Sen uhrien osana on suostuminen ja mukautuminen sanellusti annettuun. Sukupuolten eriarvoisuus on symbolista väkivaltaa, koska naiset (ja miehet) mukautuvat tahtoen ja ilman pakkoa, ja tuloksena
on normatiivisia ideaalimalleja sukupuolille sopivasta käyttäytymisestä.”
(Chambers 2005, 330.)
Tällainen historiallisesti aikaansaadun ja rutiininomaisesti ylläpidetyn symbolisen
järjestyksen väärintunnistaminen, joka koskee niin naisia kuin miehiä, on olennainen
tekijä kyseisen järjestyksen säilymisessä. Ymmärrys siitä, mitä sukupuoli tarkoittaa
ominaisuuksina, valmiuksina ja taipumuksina, mikä siis eri sukupuolille ja heidän
kehoilleen, mielenlaadulleen ja pyrkimyksilleen on luonteenomaista, ja miten se,
että yhteiskunta ohjaa sukupuolia sukupuolitetun ominaislaatunsa todentamisessa,
on osa niin maskuliinisen dominaation historiaa kuin sen nykypäivää. Sitä ylläpidetään sosiaalisesti, välitetään symbolisesti ja ylläpidetään väkivaltaisesti. Huppatzin
(2012) mukaan Bourdieu auttaakin ymmärtämään, miksi syrjintäkielloista ei ole ollut poistamaan työvoiman segregaatiota sukupuolen mukaan.
Maailmaa ei siis vain lueta tai tulkita yhdellä tavalla monista mahdollisista,
vaan ne välittymättömiltä vaikuttavat kategoriat, joissa maailma ja maailmassa oleminen ilmenevät meille maailmana sellaisena kuin se on, ovat tulosta symbolisesta
väkivallasta. Tätä kasvuympäristöstä omaksuttua ja yhteiskunnassa jaettua, erityisten valtasuhteiden verkossa rakentuvaa ymmärrystä sekä ilmennetään, käytetään,
vahvistetaan vastavuoroisesti että odotetaan tai edellytetään sosiaalisissa kanssakäymisissä. (Bourdieu 2001; Brown 2006.)
Väärintunnistaminen tarkoittaa sitä, että naisten tai miesten ajatellaan haluavan
jotain, olevan jotain, tekevän jotain tai ilmentävän jotain siksi, että he ovat syntyneet naisiksi tai miehiksi. Tämä biologinen tosiasia, kiitos siihen liittyvien luonteenpiirteiden ja luontaisten taipumusten, ikään kuin saa toisen luontumaan esimerkiksi
kodin hengettäreksi, ompelijaksi, hoitajaksi (emotionaalinen työ), toisen taas esimerkiksi päättäjäksi, kauppamatkustajaksi, sotilaaksi sekä haluamaan sitä, tekemään
siihen tähtääviä ja omaehtoisilta vaikuttavia valintoja ja päätöksiä. Näin sukupuolesta kehkeytyy pääoman muoto. (Ashall 2004; Huppatz & Goodwin 2013; McCall
1992).
Pääoma, joka jakautuu eri lajeiksi, on keskeinen käsite Bourdieun ajattelussa.
Naiset on perinteisesti poissuljettu alueilta ja kentiltä, joille osallistuminen merkitsee henkilön positiivisesti erityisen sosiaalisen arvon kantajaksi ja joilla tapahtuva
vaihto määrittää esimerkiksi asemaan, suhteisiin, makuun ja tyyliin liittyviä mahdollisuuksia. (Bourdieu 2001.)
Käsitys sukupuolesta pääomana on muiden tutkijoiden jatkokehittelyä Bourdieun ideoiden pohjalta. Ajatuksena on, että naisia ja miehiä määrittävät eriytyneet
mahdollisuudet muuntaa oma sukupuolensa taloudelliseksi, sosiaaliseksi, kulttuuriseksi ja symboliseksi pääomaksi (McCall 1992; Skeggs 2004; Ross-Smith & Huppatz 2010).
Varsinkin naisia koskevien rajoitteiden ylittäminen edellyttää heiltä enemmän
strategisuutta kuin miehiltä. Tämä tarkoittaa hiljaisesti omaksuttua tai tietoisesti kehitettyä taitoa käyttää sukupuolta sosiaalisessa kanssakäymisessä (vrt. Ashall 2004;
ks. Ross-Smith & Huppatz 2010). Se on niin feminiinisyydellä kuin maskuliinisuudella ja näihin liittyvillä odotuksilla pelaamista, jota harrastavat sekä naiset että miehet (ks. Huppatz & Goodwin 2013).
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Erityisesti miesten on Korvajärven (2016, 157) mukaan mahdollista hyödyntää
feminiinisiksi arvioituja tyylejä oman, taitoihin ja osaamiseen perustuvan arvostuksensa lisäämiseksi. Mikäli maskuliinisuuden ilmentämisen ei nähdä sujuvan mieheltä, ei myöskään heteroseksuaalisuuden oleteta häneltä luontuvan (Huppatz & Goodwin 2013, 304). Sama koskee myös maskuliinisuuden hallitsevia naisia. Ross-Smith
ja Huppatz (2010, 556) erottavatkin naispääoman, joka juontuu siitä, että henkilö
nähdään naiseksi, ja feminiinisen pääoman, joka juontuu taidosta hyödyntää omaa
naisellisuuttaan.
”…mieskeho yhdistetään tavanomaisesti maskuliinisiksi nähtyihin kykyihin” (Huppatz & Goodwin 2013, 300).
”Lapseen liitetään sukupuoli ennen kuin hän oppii puhumaan. Sukupuolipääomalla, joka saadaan jo lapsena, on heijastusvaikutuksia läpi elämän. Lapsi, joka oppii olemaan nainen, saa huomata, että hänen feminiinisyytensä on sekä rajoite että mahdollistaja; hänen habituksensa on
sukupuolittunut kuten hänen tulevaisuutensa. Oppimalla olemaan nainen
hän tahtomattaan luo uudelleen järjestelmän, joka alistaa naispuolisuutta.” (Ashell 2004, 32.)
Sosiaalisesti annetut sukupuoleen liittyvät odotukset ja mahdollisuudet ovat yhdenlainen pakkopaita myös miehille. Vaikka mieheksi syntyminen antaa joissakin suhteissa etusijan suhteessa naissukupuoleen, se myös kääntyy hyljeksinnäksi ja sorroksi niitä miespuolisia henkilöitä kohtaan, jotka sopivat kulttuurisesti annettuun
miehen malliin huonosti tai eivät ollenkaan. Heidän osakseen jää helposti tuleminen
häpäistyiksi ja nöyryytetyiksi (Yair 2008, 395).
Bourdieu (2001, 49–53) katsookin, että niin naiset kuin myös miehet ovat hallitsevien representaatioiden sekä niihin liittyvien, usein velvoitteiksi ymmärrettyjen
odotusten vankeja ja uhreja. Naisen asemaa on määrittänyt perinteisesti hänen perheensä/aviomiehensä asema. Vaikka tuossa asemassa ilmenee merkittävää vaihtelua
riippuen puheena olevan henkilön varallisuudesta, luokka-asemasta, koulutuksesta
tai muusta, kysymys on kuitenkin variaatiosta sukupuoleen sidotun teeman puitteissa, ei jostakin, joka osoittaa jälkimmäisen virheelliseksi. Varallisuus, lahjakkuus tai
asema ei täten vapauta sukupuolesta eikä siten myöskään alisteisuudesta suhteessa
maskuliinisuudelle rakentuvaan valtaan.
Sukupuoli mahdollistaa sidotusti ja rajoitetusti, mutta sukupuolitetut mahdollisuudet myös systemaattisesti uudelleen määrittävät ja rajoittavat henkilöitä, jotka
löytävät niistä itsensä. Välikappaleina toimivat säännöt, fyysiset tilat ja välineet sekä
kielenkäyttö, huomioiminen ja huomiotta jättäminen. Niiden lisäksi tulevat toisten
odotukset, jotka liittyvät erityisesti kehollisuuteen, tapaan kantaa itseään, ulkonäköön sekä käyttäytymiseen. Tässä merkityksessä sukupuoli tekee kantajastaan tilivelvollista suhteessa sukupuolittuneisiin odotuksiin (Connell 2010).
Hegemoninen maskuliinisuus todentuu sukupuolittuneena pääomana ja se ilmenee erilaisena eri yhteyksissä (Huppatz & Goodwin 2013, 296–297). Täten se,
mitä miesmäisyys tarkoittaa ja miten olla mies, vaihtelee, mutta sen funktio tai rooli
– maskuliinisen hegemonian ylläpito ja suhteiden dominaatio – säilyy. Kyse on jostakin, joka on aidosti tai autenttisesti mahdollista vain sukupuolista toiselle, mutta ei
välttämättä tai automaattisesti kaikille kyseisen sukupuolen kantajille.
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McCall (1992, 845) katsoo, etteivät maskuliiniset strategiat ja tätä ilmentävät
valinnat – esimerkiksi miesmäiset ratkaisut tulevan ammatin ja uran osalta – vapauta
naisia omista sukupuoleen liittyvistä kaavamaisista dispositioistaan. Koska heidät
edelleen nähdään naisiksi, heidän osakseen tulevat erityiset, rajanylittäjiin kohdistuvat sosiaaliset sanktiot sukupuolittuneen järjestyksen sisäistäneiden, niin miesten
kuin naistenkin, taholta. Mitä sukupuolipääomaa naiset sitten onnistuvatkin kokoamaan yhtäällä, he menettävät sitä toisaalla, McCall (mts. 846) väittää. Feminiinisyys
on naisille harvoin, jos koskaan, puhtaasti tuottoisaa (mts. 845).
Bourdieu (2001) ymmärtää kehon keskeiseksi sosiaalisten merkitysten kiinnekohdaksi, kerrostumien kokoajaksi sekä stigmojen, asenteiden ja asemien kantajaksi. Keho on sekä identiteetin ilmentämisen väline että symbolisen väkivallan
ja sosiaalisen rajoittamisen kohde. Sukupuoli viittaa maskuliinisuuteen ja feminiinisyyteen kytkeytyviin kaavamaisiin odotuksiin ja tulkintoihin toimintamalleina,
asenteina ja pyrkimyksinä, mutta se viittaa myös kehoon kiinnittyviin toimintataipumuksiin tapoina olla ja todentua maailmassa oman sukupuolensa edustajana ja
sukupuoli-identiteetin kantajana. Siinä missä ensinnä mainittu jättää tilaa valinnoille
ja strategioille, jälkimmäinen koetaan noiden valintatilanteiden keholliseksi kohtaajaksi ja strategioiden käyttäjäksi. Oma keho havaitaan tai nähdään kulttuurisesti annettujen kategorioiden ja niihin liittyvien arvostusten kautta. Omasta kehosta tulee
täten henkilölle itselleen sosiaalisesti annettua, toisten silmin nähtyä ja ymmärrettyä
(”luonnollinen”), yleisesti tulkittua ja jaetusti mitattua, vaihtelevasti ”naismaista”
tai ”miesmäistä” ja ”mallinmukaista” kehollisena kokemuksena. (Bourdieu 2001.)
Omasta kehosta tulee myös identiteettityön kohde ja sen todentamisen väline sukupuolen merkitsijänä ja sen ilmentäjänä (esim. Krais 2006). Välineet, joita jälkimmäiseen on tarjolla, muuntavat androposentrisen järjestyksen ulkoisesta
sisäiseksi ja symbolisesta keholliseksi ja juurruttavat sen näin sisäiseksi osaksi
jokaisen omaa maailmassa olemista, arjen kehollisuutta ja kehon käyttöä/näyttöä
tavalla, joka korostaa yhden sukupuolen piirteitä ja haihduttaa toisen omasta
fyysisestä olemuksesta, omasta käyttäytymisestä ja potentiaalisuudesta. (Bourdieu
2001, 22–33.)
Tätä eriytymistä vahvistavat esimerkiksi erilaiset ja eri sukupuolille tarkoitetut
pelit ja leikit, harrastukset ja harrastusmahdollisuudet, urheilulajit sekä tapahtumat.
Silloinkin, kun molemmat sukupuolet pääsevät yhtäläisesti mukaan, osallistumisen
tapaa voidaan säädellä esimerkiksi ”turvallisuuden” tai moraalisen sopivuuden perusteella. Naturalisaatio tarkoittaa sitä, että ne erot, joita tällainen systemaattinen,
pitkäaikainen ja läpäisevä sosiaalinen ja pedagoginen, symboliseen valtaan perustuva ja monin tavoin generatiivinen prosessi korostaa ja osin tuottaa sukupuolten välille, ymmärretään yksinomaan biologisesta erosta johtuvaksi. Esimerkiksi fyysisyys,
kilpailuhenkisyys, autoritaarisuus, tapa olla ja viestiä sekä tällaisten piirteiden ja
sukupuolten eriytynyt arvostus luokitellaan tytöille ja pojille ominaisiksi. Bourdieu
(2001) puhuu sosiaalisten hallintasuhteiden somatisoitumisesta. Miehille kehkeytyy
libido dominandi, erityinen maskuliinisuutta määrittävä halu dominointiin sekä valmius sekä halu tarttua tarjoutuviin mahdollisuuksiin osallistua valtapeleihin. Niihin
osallistuminen ja niissä menestyminen jalostaa ja vahvistaa heidän valtaan kytkeytyvää maskuliinista karismaansa (Hadas 2016, 213; Bourdieu 2001, 56–80).
Alkuperältään sosiaalinen ja alistava järjestys tulee näin yksilöllisesti sisäistetyksi, keholliseksi (somaattiseksi), omakohtaisesti todennetuksi, henkilökohtaisesti
halutuksi, vastakohtien kautta tunnistetuksi sekä alkuperältään väärintunnistetuksi
(alkuperän unohtaminen). (Brown 2006.) Vaikka alkuperä mahdollisesti väärintunnistetaan, vallitsevan eriarvoisuuden tunnistavat väärin todennäköisesti lähinnä miehet, eivät naiset, jotka kohtaavat sen sukupuoleensa liitettyinä kieltoina, rajoitteina
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ja poissuljettuina mahdollisuuksina. Naiset miehiä useammin tiedostavat sukupuolittuneen järjestyksen eri puolet siksi, että se näyttäytyy heille eri tavoin ja erilaisena
kuin miehille. (McCall 1992; Burawoy 2008, 15–17; Skeggs 2004, 24–25.)
Näin sosialisaatiossa omaksutaan kartta, jossa maskuliininen määrittyy ylempänä olevaksi, kamppailun ja aggressiivisen kilpailemisen arvoiseksi ja feminiininen
toisarvoiseksi, heikoksi ja mahdollisuuksiltaan rajatuksi asemaksi yhtenä moniulotteisen koordinaatiston ulottuvuutena, jossa muita ovat taloudellinen, kulttuurinen,
sosiaalinen ja symbolinen pääoma (Grillo 2017, 3). Se luo sukupuolen mukaan
eriytyneen ja sukupuolta luovan itseymmärryksen siitä, miten olla, milloin ja missä
liikkua tuossa sukupuolittuneessa maailmassa, mutta käsittää samalla ristivetoisia
periaatteita, tendenssejä ja voimia, jotka jättävät myös tilaa pelata odotuksilla.
Kaikkeen liikkumiseen, tekemiseen, erityisesti tunnustuksen tavoitteluun, ja
olemiseen liittyy tuon liikkujan, tekijän ja olijan sukupuolittuminen. Jokaiselle kehkeytyy sisäinen kompassi käsityksenä itsestä, omasta suhteesta tuohon ympäristöön
ja omista mahdollisuuksista siinä (esimerkiksi ”lahjakkuus” emotionaalisena, kielellisenä tai matemaattis-loogisena älykkyytenä, ”taipumus” tekniseen tai hoivatyöhön,
kutsumuksena aktiivinen ”seikkailu” tai passiivinen ”kohtalo”). Tällaista sukupuolen mukaista asemoitumista ja itsensä asemoimista, erilaisten vaihtoehtojen poissulkemista tavalla, joka vaikuttaa omaehtoiselta, ei siis väkivallan tulokselta, vahvistavat erilaiset yhteiskunnan instituutiot, erityisesti kasvatus ja koulutus. Tuloksena
on sukupuolittunut perspektiivi maailmaan, tahdon, halujen, maun, oman kohtalon
ja maailman itsensä sukupuolittuminen sekä sen myötä sukupuolittuneen sosiaalisen
järjestyksen uusintaminen.
Miehet valitsevat omalle sukupuolelleen sopiviksi nähdyt ammattipolut ja naiset omia taipumuksiaan vastaavat, näistä usein eriytyvät, taloudellisesti heikommin
palkitsevat ja vähemmän uramahdollisuuksia tarjoavat urapolut. Symbolisen väkivallan vaikutus välittyy toimintadispositioita luovina havaitsemisen, arvostamisen
ja toiminnan kehystämisen tapoina, jotka tietoisten valintojen ja tahtomisen taustana
jäävät itselleen hämäräksi. Dispositiona se vaikuttaa taian kaltaisesti kuin kehon syvimmälle tasolle virittynyt jousi. (Bourdieu 2001, 30–38.)
Sukupuoli on kaikenlaisia sosiaalisen toiminnan sfäärejä ja kenttiä perustava,
niitä jo lähtökohtaisesti muovaava, ne läpäisevä, niiden sisäistä järjestystä ylläpitävä sekä täten myös niitä mahdollisesti muuttava tekijä. Kaikki, mikä jatkaa kotona
tehtyä työtä palkkatyön sfäärissä, nähdään naisille sopivaksi. Tekniikka ja koneiden
käyttö nähdään luontaisesti miehille tarkoitetuksi työksi. Jos kysymys on miesten
johtamisesta, sitä ei pidetä soveltuvana naisille. Maskuliinisuuteen yhdistettyjen ammattien naisistuminen uhkaa siihen liittyviä maskuliinisia uskomuksia ja noiden uskomusten paljastuminen myyteiksi uhkaa puolestaan kyseisen ammatinharjoittajien
identiteettiä erityisen vaativaa tai vaarallista työtä tekevinä, siten yleisen arvostuksen ansaitsevina miehinä. (Bourdieu 2001, 94–96.)
Ammatit ovatkin keskeisiä sosiaalista kudelmaa muodostavia sekä sen kautta
muotoutuvia positioita, jotka aikaansaavat, ylläpitävät ja vahvistavat sukupuolitettuja dispositioita, kulttuureja, ammatillisen identiteetin todentamisen tyylejä, maskuliinisia ja feminiinisiä otteita, asenteita ja tulkintoja työssä ja työstä. (Huppatz &
Goodwin 2013, 293, 301.) McCallin (1992, 842–843) mukaan ammatit käsittävät sukupuolittuneita merkityksiä ja niiden muoto tulee sukupuolittuneista dispositioista.
Miesten voi täten odottaa tekevän maskuliiniseksi ymmärretyn toimintaympäristön,
kuten poliisityön, haastavaksi sinne päätyneille naisille tavoilla, jotka poikkeavat
haasteista ja odotuksista, joiden eteen he asettavat miespuoliset kollegansa. Heillä
on erityinen intressi pitää naisten määrä mahdollisimman pienenä tai vähintäänkin
sulkea naiset maskuliinisuuden ytimestä (esimerkiksi poliisin erikoisyksiköt ja joh-
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totehtävät poliisissa), jos oma arvo ja merkitys niin miehenä kuin poliisina juontuu
tuosta ytimestä feminiinisyydestä vapaana alueena.
Bourdieun (2001) teoria on selonteko siitä, miten mekanismit ja käytännöt
rakentuvat omalla vääjäämättömällä armottomuudellaan monikerroksiseksi sukupuolittuneeksi ja sukupuolittavaksi kudelmaksi lähtien persoonallisuuden, halujen
ja toiveiden syvätasolta ja heijastuen yhteiskunnallisiin järjestyksiin, työnjakoihin,
asemiin, normeihin ja institutionaalisiin selontekoihin. Puhuminen väkivallasta,
hallinnasta ja alistamisesta alleviivaa asiantilan ei-toivottavuutta. Vaikka Bourdieu
(2001) katsookin sukupuolittuneen järjestyksen rajoittavan monin tavoin myös miehiä, se, miksi miesten kannattaisi toimia aktiivisesti järjestyksen muuttamisen ja sen
asettamien kahleiden murtamisen puolesta konkreettisissa tapauksissa, ei vain vallankumouksen ideaalin todentamiseksi yleensä, jää hänen teoksessaan vähemmälle
huomiolle.

2.3

Miesten rooli sukupuolten tasa-arvon edistämisessä

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen yhteiskunnassa tarkoittaa eriarvoisuuden vähentämistä miesten ja naisten välillä. Resursseja, joita naiset tarvitsevat oman asemansa parantamiseen, kontrolloivat miehet. Miehiä puolestaan kontrolloivat tiedonvälityksen, historiankirjoituksen ja populaarikulttuurin ruokkimat kulttuuriset, usein
erilaisiksi sankaritarinoiksi puetut mielikuvat miehistä ja maskuliinisuudesta. (Donaldson 1993; Connell & Messerschmidt 2005, 838.)
Maskuliinisuus on olennaisesti sen ilmentämistä omassa olemisessa ja toiminnassa sekä niiden suhteuttamista moninaisiin, asemaltaan erilaisiin maskuliinisuuksiin. Se on identiteetin määrittelyä, ylläpitämistä ja muuntamista. Se on myös paikantumista sukupuolen kantajana yhteiskunnassa yleensä ja erilaisissa sosiaalisissa
tilanteissa, joka ei ole ohitettavissa, vältettävissä eikä omin ponnisteluin muutettavissa. Maskuliinisuuden hegemoninen asema ei ole syntynyt eikä se säily itsestään vaan edellyttää tällaisen identiteettityön, sitä edellyttävien tilanteiden, siihen
käytettävissä olevien kulttuuristen resurssien, lopputulosta koskevien odotusten ja
ideaalien kontrollointia. Tätä tukee se, että miesten ja naisten väliset erot ymmärretään kategorisesti toisilleen vastakkaisiksi ja erot maskuliinisuuden sisällä puolestaan asteellisiksi. Miehisyydestä tulee tällöin sekä jotakin lähtökohtaista että jotakin, johon sisältyy jatkuva miehistymisen mahdollisuus, mutta myös samalla uhka
sen haihtumisesta tai hälventymisestä. (Connell & Messerschmidt 2005; Wade &
Brittan-Power 2001.)
Connellin (2005, 1808) mukaan eriarvoisuus tuottaa globaalista näkökulmasta miesten osaksi nyt erityisen sukupuolen ansiosta lankeavan osingon, jonka sukupuolten tasa-arvo uhkaa haihduttaa. Donaldson (1993) katsoo, että miesvetoinen
maailma antaa miehille jo ennen sängystä nousemista tunteen siitä, että he ovat parempia kuin toinen puoli ihmiskuntaa. Hyötyminen eduista, joita kuuluminen hallitsevaan sukupuoleen tarjoaa, vaatii erityislaatuisena sosiaalisena olentona (mies)
todentumista. Tullakseen mieheksi ja ollakseen mies on tehtävä yhdenlaisia asioita
ja vältettävä tekemästä toisia. Vaikka mieskeho onkin tärkein symbolinen voimavara
tässä, siitä ei ole onnistumisen takeeksi. Miehisyyden todistamisen tavat on onnistuneesti sovitettava tarjolla oleviin resursseihin, taitoihin, paikalliseen kulttuuriin ja
muiden odotuksiin. (Schrock & Schwalbe 2009, 279–285.)
Tasa-arvon edistäminen edellyttääkin miehiltä valmiutta luopua perinteisistä
yksinoikeuksistaan, lisätä naisten osallisuutta niissä ja halukkuutta kasvattaa omaa

26

rooliaan perinteisesti naisille jätetyillä toiminta-alueilla. Kun tasa-arvoa on katsottu
kokonaisuuden sijaan puhtaasti naisten aseman parantamisen ja heidän oikeuksiensa
näkökulmasta, miehistä on tullut tasa-arvotyön hiljaista taustaa. Miesten eriytyvät
intressit, sisäinen eriarvoisuus ja eroavuudet miesten välillä ovat jääneet huomiotta.
Tämä on luonut maaperää feminismin vastaisille miesliikkeille, joiden vaatimukset
ovat usein yhdistyneet luontevasti erilaisten uuskonservatiivisten liikkeiden politiikkoihin. (Connell 2005.)
Perinteinen maskuliininen järjestys verrattuna täydelliseen meritokratiaan, jossa merkitystä on puhtaasti yksilöllisillä ansioilla, kuten kyvyillä, taidoilla ja tehdyllä
työllä sekä omilla ponnisteluilla, syrjii päteviä naisia ja suosii vähemmän päteviä
miehiä. Miehisten ominaisuuksien ja piirteiden edellyttäminen jakaa myös miehiä.
Toiset ovat lähempänä ja toiset jäävät kauemmaksi maskuliinisuuden ideaalimalleista. Jälkimmäiset eivät pelkästään muutu ajan ja sukupolvien myötä vaan ne myös
vaihtelevat riippuen organisaatiosta, asemasta ja periaatteista, joiden mukaan positiot täytetään. Vastaavista valinnoista seuraavat kustannukset, jotka liittyvät siihen,
millaisiksi henkilön sitoutuminen työhönsä ja hänen henkilökohtaiset piirteensä ja
ominaisuutensa nähdään, voivat vaihdella ajankohdan, organisaation, ammattialan,
aseman, henkilön iän ja tilanteen mukaan. Helposti ajatellaan, että esimerkiksi työn
ja muun elämän yhteensovittamiseen liittyvissä ratkaisuissa miehet tekevät enemmän henkilökohtaisia arvovalintoja kuin naiset. Maskuliinisessa järjestyksessä
palkkatyö näyttäytyy miesten ja maskuliinisuuden alueena ja palkaton kotityö ja jälkeläisistä huolehtiminen naisten ja feminiinisyyden alueena. Jälkimmäistä suosivat
valinnat tuntuvat usein vahvistavan feminiinisyyttä ja heikentävän maskuliinisuutta.
Tällainen tapa nähdä ei kuitenkaan ole kirjoitettu kiveen vaan tilannetta määrittäviin
institutionaalisiin suhteisiin. (Vandello ym. 2013; Donaldson 1993; Connell & Messerschmidt 2005; Moss-Racusin ym. 2010; Schrock & Schwalbe 2009.)
Vaikka johtotehtävät yhteiskunnassa ovatkin perinteisesti kuuluneet miehille,
heidän osaansa ovat myös olleet monenlaiset vaaralliset työt. Työhön liittyvät onnettomuudet ja kuolemantapaukset koskevat useammin miehiä kuin naisia. Useimmat
rikosuhrit, vangit, teloitetut sekä päihteiden väärinkäytön uhrit ovat myös miehiä.
Lisäksi miehet kärsivät usein kyvyttömyydestä hakeutua ajoissa terveydenhoitopalveluiden piiriin. (Connell 2005.)
Miehet, jotka ottavat stereotyyppisen maskuliinisuuden mallin omakseen ja
pyrkivät todentamaan sitä omassa toiminnassaan, asettautuvat samalla usein alttiiksi erottamiselle, onnettomuuksille ja pidätetyksi tulemiselle, koska yliarvioivat kykynsä, pärjäämisensä sosiaalisessa paineessa, kilpailuhenkisyytensä ja kantamansa
todistamisen taakan. Miehet, jotka poikkeavat tuosta mallista, menettävät maskuliinisuuttaan muiden silmissä. (Moss-Racusin ym. 2010, 141; Schrock & Schwalbe
2009, 288–289.)
Connellin (2005) mukaan sukupuolesta johtuvat rasitteet ovat usein sukupuolesta seuraavien etuoikeuksien edellytyksiä. Huomattavaa kuitenkin on, että eroavaisuudet leikkaavat miesten kategoriaa tavoilla, joiden johdosta sukupuolten eriarvoisuudesta seuraavat hyödyt ja haitat jakautuvat epätasaisesti miesten joukossa.
Tästä syystä monet miehet saattavat havaita omat ryhmäintressinsä enemmänkin
yhteneviksi naisten kanssa kuin muiden miesten kanssa. Toiset puolestaan voivat
kokea omien oikeuksiensa tai identiteettinsä tulevan uhatuiksi naisten oikeuksien tai
osallistumisen asteen vahvistumisen myötä.
Connellin (2005, 1813–1814) mukaan miehet kannattavat sukupuolten tasaarvoa seuraavista syistä:
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●●

Miesten ja poikien elämänpiiri rakentuu moninaisista suhteista naisiin esimerkiksi äiteinä, puolisoina, tyttärinä, ystävinä, kollegoina, työtovereina
ja heidän elämänlaatunsa riippuu noiden suhteiden laadusta. Tästä syystä
sukupuolten tasa-arvolla on heille erityinen arvo. Sillä on erityistä arvoa ja
merkitystä silloin, kun on kyse turvallisuudesta ja mahdollisuuksista, joita
maailma tarjoaa heidän puolisoilleen ja tyttärilleen.

●●

Tasa-arvon edistäminen tarjoaa miehille mahdollisuuden päästä irti stereotyyppisistä odotuksista, joiden johdosta he kärsivät epätasapainosta työn ja
muun elämän välillä. He joutuvat ottamaan tarpeettomia riskejä, asettautumaan alttiiksi vaaroille ja onnettomuuksille, ottamaan osaa vieraiksi kokemiinsa kilpailuihin sekä asettumaan asetelmiin, rooleihin ja tilanteisiin tai
vastaamaan odotuksiin, joita he eivät koe omikseen.

●●

Tasa-arvon edistäminen merkitsee miehille olennaista yhteiskunnan hyvinvoinnin ja turvallisuuden osatekijää. Esimerkiksi Yhdysvalloissa todennäköisyys tulla poliisin ampumaksi on laskenut, kun naisten määrä poliisissa
on kasvanut.

●●

Tasa-arvon edistäminen nähdään perustelluksi eettisistä ja poliittisista syistä.

Sukupuoli ilmenee pojille ja miehille miehisyytenä, joka ei lankea omaksi osaksi automaattisesti tai syntymäoikeutena vaan joka tulee hankkia nuoruusvuosien aikana.
Se vaatii lunastamista tai ansaitsemista, ajoittaista todistamista ja todistamisen kautta
sosiaalista vahvistamista. Sen voi myös menettää epäonnistumalla näyttöpaikoissa.
Connellin (2005, 1817) mukaan ongelma on siinä, että patriarkaalista järjestystä puolustetaan diffuusisti. Se yhtäältä kiinnittyy miesten hallitsemiin linnakkeisiin,
kuten taloudellinen, poliittinen ja uskonnollinen valta, toisaalta välittyy sukupuolittuneena järjestyksenä huomaamatta vakiintuneissa käytännöissä, tavoissa ja uskomuksissa. Vaikka yhteisöt ja yhteiskunnat ovat menestyksekkäästi hyödyntäneet
miesten ja naisten erilaisuutta, monista tällaisista opeista on nyttemmin tullut rasitteita, jotka nyt rajoittavat niiden menestystä. (Emt.)
Miesasialiikkeet, jotka liioittelevat naisten valta-asemaa, väittävät tasa-arvon
menneen jo liian pitkälle ja ymmärtävät naisten ja miesten intressit toisilleen vastakkaisiksi, ovat yhtä haitallisia kuin naisasialiikkeet, jotka laittavat kaikki miehet
ja maskuliinisuudet samaan laariin (Connell 2005). Miesten tasa-arvo-ongelmien
nostaminen sukupuolten tasa-arvoa koskevien pyrkimysten rinnalle ja niiden esittäminen yhtä akuutteina tai polttavina jättää yksinkertaisesti huomiotta sen tosiasian,
että jälkimmäinen ongelma koskettaa tavalla tai toisella joka toista ihmistä. Se kiinnittyy monin tavoin erilaisiin käytäntöihin, instituutioihin ja rakenteisiin ja ilmenee
monenlaisina epäkohtina ja rasitteina. Lisäksi mitä todennäköisimmin paras tie ratkaista ensinnä mainitut ongelmat kulkee naisten tasa-arvon edistämisen kautta.
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2.4

Sukupuolten eriarvoisuuden tuottaminen poliisissa

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen poliisiorganisaatiossa ei ole kiinni yksinomaan
tahdosta. Tahdon lisäksi tarvitaan ymmärrystä mekanismeista, jotka sitä muokkaavat ja jotka saavat haluamaan sukupuolelle sopivaksi nähtyjä asioita. Lisäksi nämä
mekanismit saavat hyväksymään sukupuolten eriytyvät mahdollisuudet ja eriytyvän
kohtelun osana poliisityön sukupuolitettua arkea sekä edistämään sitä annettuna näkemyksenä poliisityön objektiivisista, kaikille yhtäläisesti annetuista vaatimuksista.
Poliisityön ymmärretään vaativan esimerkiksi fyysistä kokoa, maskuliinista asennetta, voimaa ja liipasinkaarelle yltävää sormea. Tämä nähdään täysin irralliseksi
siitä, että tuo työ ja siinä käytetyt varusteet sekä tulkinta poliisityön luonteesta ja
poliisin ammatin vaatimuksista on muotoutunut historiallisesti juuri miespuolisten
poliisien tekemänä työnä.
”Todellinen (mies)poliisin työ – taistelu rikollisuutta vastaan – tapahtuu
kaduilla, korostaa fyysistä kyvykkyyttä ja vaatii tunteiden kurissapitämistä
vaaran ja loukkaantumisen mahdollisuuden edessä” (Brown 2007).
”…riippumatta siitä, mitä naispuolinen poliisi tekee tai mitä tehtäviä hän
suorittaa, niin tai näin, niin pieleen menee” (”…they are damned if they do
and damned if they don’t”) (Garcia 2003, 341).
Poliisityön luonne tulee siinä merkityksessä väärintunnistetuksi, että sukupuolen
merkitys sen muotoutumisessa haihtuu näköpiiristä. Monet nais- ja miespuoliset poliisit, puhumattakaan kansalaisista, jakavat näkemyksen, että kysymys ei ole sukupuolesta vaan yksinomaan poliisityöstä itsestään ja sen luonteesta. Televisiosarjat ja
media vahvistavat kansalaisten käsityksiä, ja selonteot ja kokemukset poliisityössä
kohdatuista tilanteista ylläpitävät maskuliinista tulkintaa poliisityöstä.
Bourdieun (2001) huomio kohdistuu sukupuolia eriarvoistaviin dispositioihin,
niiden rakentumiseen ja sisäistämiseen sekä sisäistetyksi tulemisen seurauksiin. Hän
tarkastelee enemmän näkymätöntä kuin näkyvää syrjintää, omaehtoisesti tapahtuvaa
tai luonnonmukaiseksi nähtyä valikointia kuin sukupuolen perusteella tapahtuvaa
poissulkemista. Vaikeasti havaittavan symbolisen väkivallan on kuitenkin syytä kiinnittää huomiota sukupuolen mukaan eriytyvään kohteluun. Symbolisen väkivallan
rinnalla voidaankin erottaa pastoraalinen ja konkreettisesti kohdettaan koskettava tai
taivuttava väkivalta. Näihin liittyviä käytäntöjä voidaan lisäksi jäsentää asteikolla
piilevä–avoin. Olennaista on ymmärtää tällaiset käytännöt toisiinsa kietoutuvina tai
kerrostuneina (ks. kuvio1).
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Piilevä

Avoin

Symbolinen
väkivalta

Dispositio määrittäminen kaiuttamalla
yhteiskunnassa esiintyviä uskomuksia ja
käsityksiä, jotka ilmentävät ja palvelevat
maskuliinista järjestystä poliisityössä sekä
nais- ja miessukupuolen ominaisuuksien
naturalisointi poliisityön kontekstissa.

Pitäytyminen muodollisissa, objektiivisiksi
ymmärretyissä standardeissa ja kriteereissä,
joiden historiallinen alkuperä unohdetaan ja
joita propagoidaan objektiivisina vaatimuksina poliisityössä.

Pedagoginen
väkivalta

Mentorointi/perehdyttäminen
ohjaamalla sukupuolelle sopivaan tai asianmukaiseksi katsottuun toiminta- ja käyttäytymismalliin (esim. ylistämällä alistaminen).

Poliisityön sukupuolittunutta luonnetta rakennetaan poliisityön arkisissa käytännöissä
kiinnittämällä enemmän huomiota naispuolisten poliisien toimintaan, huomauttamalla
eri tavalla heidän virheistään, näkemällä eri
asiat virheiksi, liittämällä virheen tekemisen
sukupuoleen, ymmärtämällä naispuoliset
poliisit erityisen suojelun kohteeksi jne.)

Väkivalta kontrollina

Rajojen vartiointi ja vaikuttaminen henkilöihin sekä ratkaisuihin, jotka horjuttavat
sukupuolittunutta järjestystä poliisityössä
(seurauksilla uhkaaminen, mustamaalaus eli
virheellisen tiedon levittäminen, sukupuolittunut palkitseminen).

Naisvihamielisen ilmapiirin ylläpitäminen
puhein ja teoin, ilmapiiri, jossa maskuliinisuutta juhlitaan feminiinisyyden kustannuksella ja henkilöitä, jotka eivät istu perinteisiin
sukupuolirooleihin ja sukupuolitettuihin
toimintamalleihin, kiusataan ja pyritään
savustamaan muihin tehtäviin.

Kuvio 1. Sukupuolittuneen järjestyksen ylläpito- ja edistämismekanismit poliisityössä.
Jokainen, joka astuu poliisin palvelukseen, on omasta elinympäristöstään omaksunut sukupuolittuneen jäsentelytavan lukea maailmaa: Mikä on naisille mahdollista
ja mitä heiltä odotetaan? Mikä on ominaista naisille ja mikä miehille? Miten omaa
kehoa sopii kohdella, käyttää ja näyttää? Maskuliininen järjestys poliisissa ja poliisina sekä valjastaa nämä uskomukset, tavat ja tyylit olla maailmassa miehenä tai
naisena palvelemaan itseään. Ne kytkeytyvät kertomukseen sellaisista poliisityölle
ominaisista piirteistä, jotka tekevät poliisityöstä lähtökohtaisesti ja leimallisesti juuri
miesten työtä. Naispuoliset poliisit voivat vain poikkeustapauksissa − poikkeuksellisina naisina − odottaa pärjäävänsä tehtävissä, jotka on tarkoitettu miehille.
Työtä koskevien odotusten laskeminen ja vallitsevan järjestyksen omaksuminen ei tapahdu itsestään. Poliisikoulutuksella ja työssä tapahtuvalla perehdyttämisellä ”talon tavoille” on tässä keskeinen merkitys. Niin opettajat kuin perehdyttäjätkin voivat vilpittömästi uskoa tekevänsä poliisiopiskelijalle tai perehdytettävälle
palveluksen välittäessään hänelle oikeaa perspektiiviä ja auttaessaan häntä välttämään mahdolliset karikot ja törmäykset vallitsevan perinteen avulla. Uraansa aloittavat nais- ja miespuoliset poliisit tekevät työtään työyhteisönsä silmälläpidon alla
ja kokeneempien kollegoidensa holhouksessa. He eivät opettele yksinomaan oikeita
taktiikoita ja tekniikoita vaan myös tapoja ilmentää poliisin ammattia ja todentua
poliiseina arjen tilanteissa. He oppivat erityisen perspektiivin asioihin sekä kielen,
jolla puhua niistä. Se, mikä tuntuu kenellekin mahdolliselta, todennäköisesti heijastaa sitä, miten lähellä kyseinen henkilö on maskuliinisen poliisin ideaalityyppiä ja
miten hyvin hän onnistuu sovittamaan itsensä osaksi työyhteisöään.
Poliisin sosiaalisen järjestyksen ytimessä tulkitaan työn luonnetta. Poliisien jokapäiväiset kokemukset työssä näyttävät puhuvan tuon tulkinnan pätevyyden puolesta. Poliisityöhön sisältyy vaaratekijä, joka on tutumpi miehille kuin naisille. Poliisin asiakkaat ovat usein väkivaltaisia, jolloin fyysistä voimaa pidetään ammatin
olennaisena osana kenttätyössä. Miehillä on sellaista luontaista auktoriteettia, josta
on etua vaativissa tilanteissa. Tällainen poliisityön tulkinta ja sen propagoiminen
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pelkkänä tosiasiana tarkoittaa vahvempien korttien jakamista miehille. Jos he myös
keräävät potin, se näyttää johtuvan yksinomaan siitä, että poliisityö sopii paremmin
miehille kuin naisille.
”Kun tasa-arvon nimissä vaaditaan, että ihmisiä pitäisi arvioida vain työhön liittyvin kriteerein, ei havaita sitä, että sukupuoli on työhön liittyvä
kriteeri” (Ylöstalo 2012, 273).
Hallitseva tulkinta poliisityön maskuliinisia ominaisuuksia vaativasta luonteesta ei
säilytä asemaansa ja merkitystään itsestään vaan edellyttää sen koskemattomuuden
ylläpitämistä (kyseenalaistamattomuus), arkista vahvistamista ja aktiivista käyttämistä. Tämä tarkoittaa sukupuolen pitämistä pinnalla niin, että kaikki asiat nähdään
sukupuoliperspektiivin läpi. Täten arkiset kokemukset eivät puhua yksinomaan hallitsevan poliisityön luonnetta koskevan tulkinnan puolesta vaan myös naispuolisten
poliisien soveltuvuutta vastaan. Jälkimmäisten mahdollisten virheiden tai puutteiden ymmärretään johtuvan heidän sukupuolestaan, kun taas miesten kohdalla kysymys on esimerkiksi kokemattomuudesta tai tilanteen yllätyksellisyydestä.
Nais- ja miespuoliset poliisit, jotka eivät koe sukupuolittavaa, maskuliinisuutta
alleviivaavaa järjestystä omakseen ja tekevät sen myös tiettäväksi tai jotka eivät
muuten osoita ”kehityskelpoisuutta”, kuulevat tai tuntevat sen usein konkreettisesti.
Äärimmillään tämä tarkoittaa kiusaamista ja seksuaalista häirintää.
Poliisin tasa-arvotyön tulisi täten lisätä tietoisuutta paitsi tällaisista mekanismeista myös seuraavista aiheista: Miten hyvää tarkoittavuus usein käy tarkoitustaan
vastaan? Mikä rooli poliisityön luonnetta koskevalla tulkinnalla on tasa-arvon edistämisessä poliisissa? Miten naispuolisille poliiseille annetun roolin omaksuminen
vaikeuttaa naisten hakeutumista ja pääsemistä poliisitoiminnan ”kovaan” ytimeen?
Mikäli edellä esitetty luonnehdinta mekanismeista ja käytännöistä, jotka luovat,
edistävät ja ylläpitävät sukupuolten välistä eriarvoisuutta poliisissa pitäisi paikkansa, silloin olisi syytä huomata, että samalla kun naiset yhä selvemmin tulevat tietoisiksi siitä, miten heidän mahdollisuutensa poliisissa eroavat miehille tarjotuista,
niin miehet puolestaan enenevästi oppivat pitämään vallitsevaa järjestystä asianmukaisena ja oikeana. Kuvainnollisesti voisi sanoa, että ne suomut, jotka ajan myötä
putoavat naispuolisten poliisien silmiltä, tosin eivät välttämättä kaikkien, asettuvat
peittämään heidän miespuolisten kollegoidensa silmiä.
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3

TASA-ARVO TUTKIMUSKOHTEENA

Tässä luvussa tarkastelen aluksi lyhyesti tasa-arvon käsitettä ja tilannetta poliisissa
poliisin tasa-arvosuunnitelman sekä tasa-arvotutkimuksen yleisten huomioiden valossa. Tutkimustehtävän täsmentämisen jälkeen kuvaan tämän tasa-arvotutkimuksen
toteutusta ja pohdin sen havaintojen vertailtavuutta suhteessa aikaisempiin selvityksiin. Luvun lopuksi arvioin havaintojen luotettavuutta tässä tutkimuksessa.

3.1

Tasa-arvo käsitteenä

Sukupuolten tasa-arvon edistämisellä on Suomessa pitkä historia. Suomi mielletäänkin tasa-arvon mallimaaksi (Ylöstalo 2012, 15, 25), ja tasa-arvotyö erityisesti juuri
naisten asemaan liittyvänä työnä nähdään usein erityisen kansallisen ylpeyden aiheeksi (Kantola ym. 2012, 12–13, 20, 24; Holli 2012, 93).
Ylöstalon (2012, 177) mukaan ihmisten tasa-arvo on sokea kaikille eroille. Tämän väitteen alle kätkeytyy se, että tasa-arvo edellyttää erilaisuutta. Tässä mielessä
identtiset ovat samanarvoisia, eivät tasa-arvoisia. Yhdenvertaisuus tarkoitti Aristoteleelle sitä, että samanlaisia asioita tai tapauksia tuli kohdella samalla tavalla ja
erilaisia eri tavalla ottaen huomioon eroavuuden aste kyseisten tapausten välillä. Yhdenvertaisuusperiaatteesta voidaan poiketa perustellusta syystä. Yksi perusteltu syy
on tasa-arvon edistäminen. (Nousiainen 2012a ja b.)
Yhdelläkään kulttuurilla ei Béteillen (1979) mukaan ole yksinoikeutta yhdenvertaisuuden ideaaliin, mutta ei ole yhteiskuntaa, jossa yksilöitä eri eroteltaisi
meriittien, laadun tai hyödyn perusteella. Oikeudenmukaisuutta rikkoo se, että samanarvoisia kohdellaan eriarvoisesti. Sitä rikkoo myös se, että kaikkia kohdellaan
yhdenveroisina ottamatta huomioon eroja omin ponnistuksin hankituissa meriiteissä.2 Yhteiskunnat tavoittelevat usein yhtäläistä lähtökohtaa kaikille, mutta eivät odota jokaisen kykyjen ja ponnistelujen kantavan yhtä korkealle. Poliittista keskustelua
käydäänkin lähinnä alimmasta hyväksyttävissä olevasta elintasosta ottamalla huomioon se elintaso, josta ylin osa yhteiskuntaa nauttii (Verba & Orren 1985). Eriarvoisuus lopputuloksissa nähdään yleensä hyväksyttäväksi silloin, kun kysymys on reilusta kilpailusta ja yksilöllisten valintojen tuloksesta tilanteessa, jossa lähtökohtaiset
ja ei-valittavissa olevat eroavuudet henkilöiden välillä on onnistuneesti tasoitettu ja
kunkin osuus jostakin hyvästä heijastaa puhtaasti kyseisen henkilön lahjakkuuden ja
ponnistelujen määrää.
Tasa-arvotyötä ei Brunilan (2009, 43) mielestä olisi olemassa ilman valtasuhteita. Siellä, missä on hierarkioita, on aina myös altavastaajia, ja ajatus tasa-arvosta on
osa arsenaalia, jolla jälkimmäiset pyrkivät korjaamaan omaa asemaansa (Pole 1978,
ix). Holli (2012, 83) katsookin, että tasa-arvosta on tullut hyväksytty tapa ajaa erilaisia yhteiskunnallisia muutoksia. Tasa-arvoa onkin tavoiteltu erityisesti työorganisaatioissa sekä kotitöissä. Työorganisaatiota ja niiden kautta myös jakoa kotitöihin ja
”oikeisiin” töihin luonnehtivat niin hierarkiat kuin valtasuhteet. Työorganisaatioilla
ja työn sukupuolittumisella on voimaa kääntää pienet tai olemattomat erot ihmisten
lähtökohdissa merkittäviksi eroiksi elämäntavoissa ja mahdollisuuksissa yleensä.
2

Nuoret lapset ovat taipuvaisia suosimaan tasajakoa ja jättämään huomiotta erot yksilöiden välillä. Jo
ennen kymmenettä ikävuotta järjestys kuitenkin muuttuu toiseksi. Ensisijaiseksi tulee lähtökohtaeroja
tasoittava allokaatio. Periaate “jokaiselle saman verran” muuttuu periaatteeksi “jokaiselle suhteessa
hänen kykyihinsä, tarpeisiinsa ja ansioihinsa”. (Ks. Rizzo & Killen 2016.)
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Tasa-arvon käsitettä voidaan käyttää yhteiskunnan hierarkkisuuden ja siitä
juontuvan sekä sitä heijastavan ihmisten välisen eriarvoisuuden kritiikkiin yleisesti. Eriarvoisuuden katsotaan olevan itsessään väärin, esimerkiksi rikkovan jokaisen
oikeutta tulla kohdelluksi yhdenvertaisesti. Tällöin korostetaan perusoikeuksien
kunnioittamista ja tavoitellaan kaikenpuolisen syrjinnän kieltämistä. Tätä voi kutsua
perusoikeudelliseksi tulokulmaksi tasa-arvoon.
Yhteiskunnan hierarkkisuus voidaan nähdä myös välttämättömänä ja yhteiskuntaa hyödyttävänä piirteenä. Tällöin voidaan myös ajatella, että ne henkilöt, jotka
toisia enemmän myötävaikuttavat kyseisen yhteiskunnan menestykseen ja hyvinvointiin, vastaavasti saavat myös henkilökohtaista hyötyä toisia enemmän. Ongelmana ei ole hierarkkisuus itsessään vaan ne normatiiviset periaatteet, joilla se on
perusteltavissa tai oikeutettavissa. Tasa-arvoa tarkastellaan tällöin siitä näkökulmasta, miten kestävä on hierarkkisuuden pohjana oleva normi tai periaate sekä miten
puhtaasti hierarkkisuudessa ilmenee yksinomaan normin osoittama tekijä ja sen jakautuminen yhteiskunnassa. Tasa-arvo ei täten tarkoita yhteiskuntaa ilman hierarkioita vaan hierarkkista yhteiskuntaa, jossa ne normatiiviset periaatteet, joille tuo
kerrostuminen pohjautuu, ovat yleisesti tunnustettuja, jaetusti hyväksyttyjä ja onnistuneesti seurattuja. Tasa-arvon tavoittelu perustuu tällöin väitteeseen siitä, ettei tällaista yleistä, kaikkia koskevaksi väitettyä periaatetta tosiasiallisesti seurata tai sitä
sovelletaan tavalla, joka systemaattisesti syrjii esimerkiksi naisia. Tätä voi nimittää
normilähtöiseksi tulokulmaksi tasa-arvoon.
Normilähtöinen tulokulma tasa-arvoon perää siis yhteiskunnalta integriteettiä
niiden perusperiaatteiden seuraamisessa, joille käsitys eri henkilöiden erilaisesta sosiaalisesta hyödystä tai arvosta pohjautuu. Hierarkkisuus sinällään ei ole ongelma
vaan mahdollinen tasa-arvo-ongelma on se, ettei hierarkkisia asemia täytetä julkilausuttujen ja yhteisesti hyväksyttyjen periaatteiden pohjalta. Perusoikeudellinen näkökulma puolestaan pyrkii hävittämään hierarkkisuuden itsessään, koska se rikkoo
jokaisen yhtäläistä arvoa ja kaikkien perustavaa laatua olevaa yhdenvertaisuutta.
Kriittinen näkökulma tasa-arvoon puolestaan kiinnittää huomionsa tekijöihin,
joiden epätasaista tai normaalia jakaumaa ihmisyhteisössä käytetään sosiaalisen
hyvän epätasaisen jakamisen perusteena. Jos kyseisen tekijän jakautuminen ihmisyhteisössä ei ole tulosta puhtaasta sattumasta tai henkilön itsensä pyrkimyksistä kehittää itse itseään, vaan siihen voidaan vaikuttaa esimerkiksi kasvatuksen tai koulutuksen keinoin, niin eikö yhteiskunnan velvollisuutena ole tällöin pyrkiä kaikin
keinoin häivyttämään tuo jakauma ja edistämään näin tasa-arvoa. Tasa-arvotyössä
kysymys ei ole ensisijaisesti hierarkkisuuden hävittämisestä tai hierarkkisuuden sosiaalisen hyväksyttävyyden varmistamisesta vaan toimenpiteistä, joilla tällaiset tekijät ja ominaisuudet pyritään saattamaan kaikkia koskeviksi vakioiksi. Tavoitteena
on parantaa jokaisen mahdollisuuksia aidosti auttaa itse itseään varustamalla kukin
yhtäläisillä mahdollisuuksilla.
Edellä mainitut kolme tulokulmaa nostavat esiin tasa-arvoon liittyviä aspekteja
ja ulottuvuuksia. Ne perustavalla tavalla problematisoivat se, mitä tasa-arvon edistämiseksi voi, tulee tai kannattaa tehdä.
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3.2

Tasa-arvo suunnittelukohteena poliisissa

Poliisin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman (2017) tavoitteena on edistää yhdenvertaisuuden toteutumista sekä naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Tarkempina
kohteina ovat muun muassa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusajattelun vahvistaminen,
edistäminen ja seuranta poliisissa, syrjintä- ja häirintävapaa poliisihallinto, monimuotoinen rekrytointi ja tasavertaiset urakehitysmahdollisuudet.
Suunnitelma perustuu poliisin tulostietojärjestelmän (Polstat) tietoihin, poliisin henkilöstöbarometritietoihin ja Poliisiammattikorkeakoulun koulutustilastoihin.
Suunnitelmassa todetaan, että huolimatta poliisin miesvaltaisuudesta kuilu naisten ja
miesten suhteellisen osuuden välillä on kaventunut. Naisten lukumäärä on noussut
ja miesten lukumäärä laskenut. Naisten lukumäärä poliisin miehistöviroissa on miltei kaksinkertaistunut vuodesta 2002 vajaaseen 20 prosenttiin. Tänä päivänä naisten
osuus poliisikoulutukseen valituissa myös vastaa nykyään heidän osuuttaan koulutukseen hakeneissa.
Alipäällystö- ja päällystötehtävissä noin joka kymmenes on nainen. Poliisin alipäällystötutkinnon suorittaneiden naisten ongelmana on usein se, etteivät he sijoitu
yhtä nopeasti tai samassa määrin alipäällystövirkoihin kuin miehet. Tämän lisäksi työkokemusta kertyy naisille hitaammin ja he hakeutuvat päällystökoulutukseen
myöhemmällä iällä kuin miespuoliset poliisit. Päällystötutkintoon valittuja naisia
on puolestaan jopa enemmän kuin naisten osuus on poliisin alipäällystötehtävissä.
Sitä vastoin päällikkötehtävät ovat edelleen miesten hallussa. Naisten määrä onkin
lisääntynyt erityisesti kategoriassa muut, johon poliisissa kuuluvat erilaisissa asiantuntija- ja hallintotehtävissä toimivat henkilöt. (Poliisin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 2017 liite.)
Palkkauksellisesti naiset ja miehet saavat koko lailla saman peruspalkan, mutta
kokemusosa jää naispuolisilla poliiseilla keskimäärin hieman miesten kokemusosaa
pienemmäksi. Suurimmat erot miesten ja naisten palkassa juontuvat erilaisten maksettavien lisien määrästä sekä siitä, että naiset sijoittuvat matalamman vaativuustason tehtäviin miesvaltaisissa valvonta-, tutkinta- ja vartijatehtävissä.
Ylityökorvaukset ja muut säännöllisen työajan lisät lankeavat useammin miehille kuin naisille. Tämä johtuu osaltaan siitä, että voimankäyttöön liittyvissä erityistehtävissä työskentelevät ovat pääasiassa miehiä ja tehtäviin liittyvät hälytystilanteet
kerryttävät ylityökorvauksia ja muita lisiä. Poliisin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa jälkimmäisiin liittyvä palkkaero nähdään perustelluksi, mutta ei oteta kantaa siihen, pitäisikö naisten määrää tietoisesti pyrkiä lisäämään erityistehtäviin
koulutettujen poliisien ryhmässä. (Poliisin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 2017 liite.)
Poliisissa naisten on havaittu pitävän entistä lyhyempiä ja miesten entistä pidempiä perhevapaita, vaikka kokonaisuutena naisten pitämien perhevapaiden määrä
on suurempi kuin miesten pitämien. Tässä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta
vuosina 2006 ja 2016. (Poliisin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 2017 liite.)
Tasa-arvotutkimuksissa yleisesti on havaittu seuraavaa (ks. Ylöstalo 2012):
●●

Tasa-arvo uskotaan saavutettavan samanlaisella kohtelulla (samanarvoisuus) ja kiinnittämättä sukupuoleen huomiota, paitsi kun on kyse raskaudesta, synnytyksestä tai pienten lasten huoltajuudesta. Tällöin ei huomioida
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sitä, että yhtäläisten työssä menestymisen mahdollisuuksien tarjoaminen
jokaiselle voi tarkoittaa erilaista kohtelua työntekijöiden välillä.
●●

Yksi tapa vastustaa sukupuolten tasa-arvon edistämistyötä on häivyttää sukupuoli. Tämä häivyttää näköpiiristä ja ymmärryksestä rakenteet, joiden
johdosta työ tarkoittaa erilaisia, sukupuolen mukaan eriytyneitä mahdollisuuksia naisille ja miehille.

●●

Tasa-arvon edistämisen sijaan puhutaan mieluummin hyvälle työlle ominaisista yleisistä piirteistä ja pyritään edistämään niitä. Samalla rajataan
näköpiiristä sukupuolten eriarvoisuus yhteiskunnallisena ongelmana. Pitäisi siis puhua hyvälle yhteiskunnalle ominaisista piirteistä ja kysyä, miten
niitä on mahdollista edistää kussakin työpaikassa. Yhtäläisiin oikeuksiin
perustuva tasa-arvo kadottaa sellaisen sisällön, joka puhuttelisi työpaikkoja sukupuolen näkökulmasta.

●●

Tasa-arvon katsotaan toteutuvan, kun avointa syrjintää ei esiinny.

●●

Pienten lasten vanhemmille osoitetut erioikeudet hyväksytään, mutta samalla miehiltä saatetaan edellyttää sitoutumista työhön sukupuolensa
vuoksi, mikä hankaloittaa perhevapaille jäämistä ja symboloi sukupuolten
työpanosten erilaista arvoa kyseisessä työssä.

●●

Tasa-arvon esiin nostamisen koetaan repivän työyhteisöä, ei ylläpitävän
tai rakentavan sitä erityisesti jos kaikkien mahdollisuudet oletetaan tai ymmärretään yhtäläisiksi (miesten tasa-arvototuus). Ajatellaan, että on asianmukaisempaa puhua siitä, miten hyvin asiat ovat tai miten edistyneitä tasaarvoasioissa ollaan.

Tasa-arvoa mitataan yksilötasolla korostamalla jokaisen omaa vastuuta, kykyjen
merkitystä ja syrjimättömyyttä, eriarvoisuus puolestaan on yksityinen ongelma (kilpailukykyä, kilpailuasetelman yhdenveroisuutta ja osallisvaltaa). Tasa-arvosta tai
eriarvoisuudesta tulee jotakin itse ansaittua tai saavutettua tai omaa syytä tai huonoutta.
”Vahva suomalainen nainen ei nimittäin tarvitse turvakseen tasa-arvoa
edistäviä toimenpiteitä, vaan hän voi saavuttaa menestystä nykyisessäkin
tilanteessa kykyjensä ansiosta. Pätevän ja pärjäävän naisen konstruktio
määrittelee sukupuolten tasa-arvon puuttumisen naisia yksilötasolla koskevaksi ongelmaksi.” (Ylöstalo 2012, 223.)
Vaikka poliisi ei ole oma erillinen saarekkeensa yhteiskunnassa, organisaatiossa on
todennäköisesti erityistä kyvykkyyttä poimia kulttuuristen käsitysten tarjottimelta
juuri ne näkemykset, jotka palvelevat maskuliinista järjestystä sen omassa piirissä.
Sukupuolten tasa-arvo ei tästä syystä välttämättä lukeudu lämpimästi tervetulleisiin
tutkimusaiheisiin poliisissa, koska tasa-arvon käsite kuuluu altavastaajien, ei määräävän aseman haltijoiden, käsitearsenaaliin (ks. Pole 1978). Kysymys naisten ja
miesten tasa-arvosta poliisissa voikin tästä syystä näyttäytyä lähtökohtaisesti vinoutuneelta.
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3.3
Tutkimustehtävä, tasa-arvokyselyn rakentaminen ja
kyselyn toteutus
Tämän tasa-arvotutkimuksen tehtävänä on kuvata sukupuolten kokemuksia tasa-arvosta poliisissa vuonna 2018 sekä arvioida niissä tapahtunutta kehitystä viimeisten
kahdenkymmenen vuoden aikana. Jälkimmäiseen tehtävään vastaamisessa viitekohtina toimivat aiemmat kaksi tasa-arvoselvitystä vuosilta 1998 (Nuutinen ym. 1999)
ja 2004 (Sainio ym. 2007).
Poliisin nykyinen tasa-arvosuunnitelma lähtee sukupuolen kategorisuudesta ja
erottaa yksinomaan miehet ja naiset. Tässä tutkimuksessa sukupuoli jaettiin asteikolla nainen, mies, muu. Jokaiselta vastaajalta kysyttiin syntymävuosi, poliisilaitos
tai poliisin yksikkö, palvelulinja poliisilaitoksessa, virka-asema sekä aika poliisin
palveluksessa. Lopussa kysyttiin lisäksi koulutusta, perhetilannetta, työaikamuotoa
ja perhevapaiden käyttöä.
Kokemuksia tasa-arvon toteutumisesta kartoitettiin pitkälti samoilla kysymyksillä kuin aiemmissa tasa-arvoselvityksissä (ks. liite 1). Näin pyrittiin saamaan tietoa
siitä, miten kokemukset tasa-arvosta ovat mahdollisesti muuttuneet tai pysyneet ennallaan ajan saatossa. Kukin vastaaja arvioi tasa-arvon toteutumista omassa työyhteisössään suhteessa 1) työtehtävien jakamiseen, 2) niiden vaativuuden arviointiin,
3) työssä suoriutumisen arviointiin, 4) työstä palkitsemiseen, 5) työhön liittyvän palautteen saamiseen, 6) tiedon kulkuun, 7) työhön liittyvien rasitteiden ja haittojen
jakautumiseen, 8) mahdollisuuksiin vaikuttaa työtehtävien suoritustapaan, aikaan ja
paikkaan, 9) lisäansioiden hankkimiseen työssä, 10) osallistumismahdollisuuksiin,
11) urakehitykseen ja sen tukeen sekä 12) osallistumiseen henkilöstön kehittämiseen. Lisäksi jokaista vastaajaa pyydettiin arvioimaan esimiehen johtamista tasaarvoasioissa, työssä kohdattua häirintää (koettu ja havaittu) ja häirintätapausten käsittelyä.
Työn ja muun elämän yhteensovittamisen onnistumista tai luontumista omassa
työssä kartoitettiin kymmenen kohdan avulla. Ne mittasivat muun muassa siihen
liittyvää tiedottamista, johdon ja esimiesten suhtautumista, omaa kokemusta tästä,
koettua aikapainetta, sijaisjärjestelyiden toimivuutta ja vapaalta paluun sujuvuutta.
Suhtautumista lakisääteisiin perhevapaisiin ja erilaisten joustojen käyttöä kysyttiin
vielä erikseen.
Kysymykset, jotka kartoittivat naispuolisten poliisien asemaa, otettiin aiemmista poliisin tasa-arvoselvityksistä. Niillä selvitettiin muun muassa poliisiorganisaation suhtautumista naispuolisiin ja miespuolisiin poliiseihin, työparin sukupuoleen
liittyviä preferenssejä, kokemusta naispoliisin kanssa partioinnista, toimintataktiikan
yhtenevyyttä näissä tilanteissa sekä naispoliisin läsnäolon vaikutusta poliisityössä
kohdattuihin vaativiin (”kiperiiin”) tilanteisiin. Lisäksi eri tehtävien sopivuutta eri
sukupuolille arvioitiin erikseen. Yksi kysymys mittasi uralla etenemistä. Avoimella
kysymyksellä kysyttiin lopuksi arvioita siitä, miten poliisissa tehty tasa-arvotyö on
onnistunut ja mitä seuraavaksi tulisi tehdä.
Kysely toteutettiin keväällä 2018. Se osoitettiin kaikille poliisissa työskenteleville naisille (n=3 300) ja satunnaisotokselle miehiä (n=1 100). Yleinen linkki kyselylomakkeeseen toimitettiin jokaisen vastaajan henkilökohtaiseen sähköpostiin.
Samaan aikaan tasa-arvotutkimuksesta tiedotettiin poliisin sisäisillä verkkosivuilla.
Vastaajia muistutettiin kyselystä henkilökohtaisesti kahden viikon jälkeen ja vastausaikaa myös jatkettiin kahdella viikolla. Vastauksia kertyi yhteensä 769 kappaletta. Seuraavassa luvussa tarkastellaan lyhyesti vastaajien edustavuutta ja kadon
luonnetta.
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3.4

Edustavuus ja vertailtavuus aiempiin tasa-			
arvoselvityksiin

Toukokuussa 2018 poliisin palveluksessa oli 2 964 naista ja 7 004 miestä (Polstat).
Taulukossa 1 esitetään naisten ja miesten suhteelliset jakaumat poliisiyksiköittäin ja
nais- ja miesvastaajien suhteelliset jakaumat tutkimukseen osallistuneissa.
Taulukko 1. Vastaajien suhteelliset jakaumat poliisiyksikön ja sukupuolen mukaan
Poliisin yksikkö

Miehiä poliisissa % Miehiä vastaajissa % Naisia poliisissa %

Naisia vastaajissa %

Helsingin pl.

17,5

17,5

16

16,2

Itä-Uudenmaan pl.

7,6

10,5

8,4

9,6

Länsi-Uudenmaan pl.

5,2

4,9

6,1

4,5

Kaakkois-Suomen pl.

4,8

5,6

5

5,1

Hämeen pl.

5,8

4,2

5,1

5,1

Lounais-Suomen pl.

10

6,3

8,7

7,7

Itä-Suomen pl.

9

7,0

7,5

8,0

Sisä-Suomen pl.

10,9

4,2

9,3

7,9

Pohjanmaan pl.

6,4

5,6

5,8

4,0

Oulun pl.

7,9

13,3

6

5,4

Lapin pl.

3,8

5,6

4

2,9

Keskusrikospoliisi

6,4

8,4

10

11,5

Polamk

1,9

4,2

2,6

4,3

Poliisihallitus

2,9

2,8

5,5

7,7

Vastaajien tarkastelu suhteessa poliisihallinnon henkilöstön jakautumiseen yksiköittäin osoittaa, että osuuttaan heikommin edustavat miespuoliset vastaajat Sisä-Suomen ja Lounais-Suomen poliisilaitoksessa ja vahvemmin Oulun poliisilaitoksessa.
Naispuolisten vastaajien jakauma poliisin yksiköissä vastaa melko hyvin naisten
suhteellista osuutta niissä.
Kun vastaajien jakautumista tarkastellaan suhteessa virka-asemaan poliisissa,
havaitaan, että päällystö- ja alipäällystötehtävissä toimivat miehet ovat tutkimuksessa yliedustettuina ja miehistötehtävissä toimivat puolestaan aliedustettuina (ks.
taulukko 2).
Taulukko 2. Vastaajien suhteellinen jakauma virka-aseman ja sukupuolen mukaan.
Poliisivirka-asema

Miehiä poliisissa %

Miehiä vastaajissa % Naisia poliisissa %

Naisia vastaajissa %

Päällystö

10,7

20

7

10,3

Alipäällystö

24,8

34

16,6

17

Miehistö

61,7

46

71

67,4

Opiskelijat

2,7

0

5,5

5,2
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Naisvastaajia on tutkimuksessa mukana suhteellista osuuttaan enemmän 30–54-vuotiaissa ja vähemmän 55–64-vuotiaissa. Miesvastaajia taas on osuuttaan enemmän
50–54-vuotiaissa ja vähemmän erityisesti ikäryhmissä 35–39 ja 55–59 vuotta.
Taulukko 3. Vastaajien suhteellinen jakauma sukupuolen ja iän mukaan.
Ikä

Miehiä poliisissa %

Miehiä vastaajissa %

Naisia poliisissa %

Naisia vastaajissa %

20–24

2,8

0,8

3,6

3,1

25–29

6,8

10,2

7

5,9

30–34

12,8

15,6

8,8

12,2

35–39

16,6

9,4

11,9

14,6

40–44

17

17,2

14,6

17,9

45–49

13,5

14,8

13,6

13,1

50–54

15,6

25

17,8

22,1

55–59

11,5

4,7

13

8,7

60–64

3,2

2,3

9,4

2,3

65–69

0,2

0

0,2

0

Kun kyselyyn vastaamista tarkastellaan kokonaisuutena, poliisissa toimivat naiset
ovat havaintoaineistossa paremmin edustettuina, kun kyse on poliisin yksiköstä, iästä ja poliisivirasta. Miesvastaajissa puolestaan ikäryhmä 50–54-vuotiaat sekä päällystö- ja alipäällystötehtävissä toimivat ovat muita vahvemmin edustettuina.

3.5

Tutkimuksen luotettavuus

Tutkimuksen tuottamien havaintojen tai mittausten luotettavuus määrittää sen validiteettia. Tutkimus, jonka luotettavuus ontuu, ei myöskään voi olla tehtävässään pätevä. Toisaalta havainnot voivat olla hyvinkin pysyviä ja siinä mielessä luotettavia,
mutta eivät silti käsitteellisesti osu tai kata varsinaista kiinnostuksen kohdetta, tässä
tapauksessa sukupuolten tasa-arvoon liittyviä kokemuksia poliisiorganisaatiossa.
Luotettavuuteen vaikuttaa lisäksi vastaajiksi valikoituminen. Ideaalitilanteessa
vastaajat edustavat kiinnostuksen kohteena olevaa vastaajajoukkoa. Tasa-arvomittari vastustaa menestyksekkäästi kaikkia satunnaisia vaihtelun lähteitä ja ilmentää
yksinomaan eroja tasa-arvoon liittyvissä kokemuksissa. Se kokemusten alue, jonka
mittari kattaa, peittää käsitteellisesti tasa-arvon ilmiönä tavalla, joka on merkityksellinen kyselyn havaintojen käyttötarkoituksen kannalta.
Miten luotettavana tämän kyselytutkimuksen antamaa kuvaa naisten ja miesten
tasa-arvokokemuksista poliisissa tulisi pitää, kun ottaa huomioon vastausprosentin
alhaisuuden?
Vaikka havaintojen tarjoamaa kuvaa ei kokonaisuutena voi pitää erityisen edustavana, se pätee kuitenkin joissakin tapauksissa ja joiltakin osin. Todennäköisesti
osa poliisin yksiköistä tai niiden osista on joko saatua kuvaa edistyneemmässä tai
heikommassa asemassa. Tämä asiantila ei nyt pääse tai tule esille tarkastelussa, jossa
vähäinen vastaajamäärä rajoittaa mahdollisuuksia vertailla havaintoja yksikkötasol-
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la. Kun asiantiloja tarkastellaan keskiarvojen perusteella, jää tuon tunnusluvun taustalla oleva vaihtelu näkymättömiin.
Tasa-arvotyön kohdentamisen näkökulmasta voisi olla tarkoituksenmukaisinta
tunnistaa yksiköt ja tehtävät, joissa tasa-arvo on edistynyt joko hyvin tai huonosti.
Siten voisi muiden muuttujien avulla pyrkiä edelleen tarkentamaan tasa-arvon kokemisen muita olennaisia tekijöitä ja yhteyksiä. Tähän tarkoitukseen ei käytettävissä
oleva vastaajamäärä kuitenkaan riitä. Siksi on tyydyttävä tarkastelemaan tasa-arvokokemusten eroja suhteellisen yleisesti. Se on parasta, mitä tutkimuksen luotettavuuden eteen on tehtävissä.
Poliisin tasa-arvotutkimuksen 2018 havainnot palvelevat tasa-arvotyötä parhaiten koko poliisihallinnon tasolla. Havaintojen luotettavuus ja validiteetti laskevat
heti, kun tarkastelukulmaa kavennetaan ja jaottelevia tekijöitä tulee lisää. Tutkimuksen luotettavuudesta kuitenkin puhutaan yleensä ikään kuin kysymys olisi joko tai
-tyyppisestä konstruktiosta. Tosiasiassa kysymys on analyysitason tai käytettyjen
jaotteluiden mukaan vaihtelevasta ominaisuudesta. Tutkimuksen havaintoaineisto
edustaa paremmin poliisissa toimivia naisia kuin miehiä ja miesten vastaamattomuus kasautuu erityisesti 35–39-vuotiaisiin poliisin miehistöviroissa toimiviin.
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4

TASA-ARVON KOKEMINEN POLIISISSA

Poliisiorganisaatio on asiantuntijabyrokratia. Sille on ominaista hierarkkisuus ja
tehtävien eriytyminen. Vaikka valtaosa henkilöstöstä toimii poliisitehtävissä joko
valvonta- ja hälytystoiminnassa tai rikostutkinnassa, näiden tehtävien ulkopuolelle
jää koko joukko muita asiantuntijatehtäviä lupahallinnon, hallinto-, suunnittelu- ja
tukitehtävien, johtotehtävien sekä opetuksen alueilla.
Erilaisia tehtäviä hoidetaan usein erilaisesta koulutustaustasta käsin. Yleisin
ja toiminnallisesti keskeisin on poliisikoulutus, joka poliisiviroissa toimivilla lähes
poikkeuksetta on. Tarkastelenkin aluksi luvussa 4.1 tasa-arvon toteutumista vastaajajoukossa, jolla on poliisikoulutus (jokin miehistö-, alipäällystö- tai päällystötehtäviin valmistava poliisikoulutus). Luvussa 4.2 otan tarkasteluun siviilitehtävissä toimivat, ja luvussa 4.3 valotan tasa-arvon kokemista saatujen avovastausten valossa.

4.1

Poliisien kokemukset tasa-arvon toteutumisesta 		
poliisissa

4.1.1

Nais- ja miespuoliset vastaajat

Poliisitaustaisilla vastaajilla tarkoitetaan tässä kaikkia poliisikoulutuksen suorittaneita. Poliisikoulutus oli yhteensä 450 vastaajalla, joista naisia oli 323 ja miehiä 127.
Naispuolisten poliisien iän keskiaro on 40,2 vuotta ja miespuolisten 42,4 vuotta. Poliisihallinnon palvelusaikaa naisille on kertynyt keskimäärin vajaa viisitoista vuotta
(14,9) ja miehille reilut kahdeksantoista vuotta (18,4). Poliisitaustaisista vastaajista
kolmekymmentäkaksi työskentelee Keskusrikospoliisissa, yhdeksän Poliisihallituksessa ja kuusi Poliisiammattikorkeakoulussa. Valtaosa kyselyyn vastanneista poliisikoulutuksen suorittaneista sijoittuu täten johonkin maan yhdestätoista poliisilaitoksesta. Niissä palvelevilla poliisikoulutuksen suorittaneilla naisilla on hieman miehiä
useammin palvelulinjana rikostorjunta ja miehiä harvemmin valvonta- ja hälytystoiminta (ks. kuvio 2).
Naispuoliset poliisit

Miespuoliset poliisit

Naispuoliset poliisit

5,0

Miespuoliset poliisit

2,6

2,3
3,3 3,3 2,3
5,0

30,530,5

2,6

2,6

2,6

5,2
5,2

ValvontaValvonta-jaja
hälytystoiminta
hälytystoiminta
Rikostorjunta
Rikostorjunta

41,541,5

Liikennevalvonta
Liikennevalvonta

58,9

58,9

Lupapalvelut
Lupapalvelut
Esikunta-, hallinto-

Esikunta-,
hallintoja oikeuspalvelut
ja oikeuspalvelut

51,7

51,7

KuvioKuvio
2. Poliisitaustaisten
vastaajat
sukupuolen
japalvelulinjan
poliisilaitosten
palvelulinjan
2. Poliisitaustaisten vastaajat
sukupuolen
ja poliisilaitosten
mukaan (%).
mukaan
(%).
Kuvio 2. Poliisitaustaisten vastaajat sukupuolen ja poliisilaitosten palvelulinjan mukaan (%).
30,00

30,00 25,00
25,00 20,00
20,00 15,00
15,00

10,00
5,00

Nainen Keskiarvo
Mies Keskiarvo
Nainen Keskiarvo
Nainen Mediaani
MiesMediaani
Keskiarvo
Mies

Nainen Mediaani
Mies Mediaani
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41,5

Liikennevalvonta
Lupapalvelut
58,9

51,7

Esikunta-, hallintoja oikeuspalvelut

Poliisilaitoksissa työskenteleviä poliiseja erottaa työkokemuksen määrä (ks. kuvio
3). Miespuoliset ja poliisitaustaiset vastaajat ovat pääsääntöisesti naispuolisia vanKuvio 2.kokemusvuosien
Poliisitaustaisten keskiarvolla
vastaajat sukupuolen
ja poliisilaitosten
palvelulinjan
mukaan (%).
hempia
mitattuna.
Liikennevalvonnan,
lupahallinnon
ja hallinto- ja esikuntapalveluiden osalta kuvaa todennäköisesti vääristää poliisitaustaisten miesvastaajien vähäinen lukumäärä.
30,00

Nainen Keskiarvo
Mies Keskiarvo
Nainen Mediaani
Mies Mediaani

25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00

Kuvio 3. Poliisilaitoksissa toimivien vastaajien työkokemusvuosien keskiarvot ja
Kuvio 3. Poliisilaitoksissa
toimivien
vastaajien
työkokemusvuosien
keskiarvot ja mediaanit poliisihallinnosta
mediaanit
poliisihallinnosta
sukupuolen
ja tehtäväalueen
mukaan.
sukupuolen ja tehtäväalueen mukaan.

Kokemusvuosien kertymä miehillä on yhteydessä nais- ja miespuolisten vastaajien virka-asemaan. Miespuoliset poliisit kuuluvat naispoliiseja useammin alipäällystöön tai päällystöön (ks. kuvio 4). Naisvastaajista, toisin kuin miesvastaajista,
osa toimii myös nuoremman konstaapelin määräaikaisessa virassa. Miespuolisista
poliiseista lähes joka viides kuuluu päällystöön ja naispuolisista vajaat seitsemän
prosenttia. Alipäällystöön kuuluu noin joka kolmas miehistä ja joka kuudes naisista.
Miehistöön kuuluvia naispoliiseja vastaajista on 74 prosenttia, kun mukaan otetaan
nuoremman konstaapelin virassa toimivat. Miehistä heitä on 44 prosenttia.
Mies
Nainen

4,7
3,2
0%

19,5

32,5

43,9

4,1

20 %

40 %

6,6

16,4

69,1
60 %

80 %

Muu
Nuorempi konstaapeli
Vanhempi konstaapeli
Alipäällystö
Päällystö

100 %

Kuvio 4.4.Poliisitaustaisten
vastaajien
virka-asema
sukupuolen mukaan
(%).
Kuvio
Poliisitaustaisten
vastaajien
virka-asema
sukupuolen
mukaan (%).
Mies

Nainen
Syrjivä
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Perinteinen

4,02
3,27

Lannistava
Karkean ronski
Salaileva
Ei-toverillinen

Nykyaikainen

3,45
3,92

3,47

Tasa-arvoinen

4,19

4,21
3,53

Asiallinen
Avoin

4,1

3,92
4,25

Rohkaiseva

4,5

Toverillinen

Kun verrataan nais- ja miespuolisten poliisien tasa-arvoon liittyviä arvioita ja kokemuksia, on hyvä huomata se, että vertailtavat ryhmät poikkeavat toisistaan tehtäväkentän, iän, aseman ja työkokemuksen osalta.
4.1.2

Suhtautumisten sukupuolittuminen poliisiorganisaatiossa

Vastaajia pyydettiin ottamaan kantaa siihen, miten poliisiorganisaatio suhtautuu
nais- ja miespuolisiin poliiseihin Osgood-asteikolla (syrjivä – tasa-arvoinen, perinteinen – nykyaikainen, lannistava – rohkaiseva, karkean ronski – asiallinen, salaileva
Muu
– avoin, ei-toverillinen
– toverillinen).
Kun 19,5
kyse on suhtautumisesta
miespuolisiin
32,5
Mies
43,9
Nuorempi
konstaapeli
4,1 poliiseihin, poliisikoulutuksen saaneiden vastaajien arviot
sijoittujat
asteikon keskikohdan myönteiselle puolelle (ks. kuvio 5). KokemustenVanhempi
mukaankonstaapeli
poliisiorganisaatio
Alipäällystö
6,6
16,4
suhtautuu heihin toverillisesti,
tasa-arvoisesti,
rohkaisevasti
ja avoimesti. UlottuNainen
4,7
69,1
3,2
vuudet perinteinen – nykyaikainen ja karkean ronski –Päällystö
asiallinen erottuvat näistä
siinä,
että
arvioiden
keskiarvot
jäävät
hieman
kauemmaksi
asteikon positiivisesta
0%
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
ääripäästä. Huomionarvoista on se, että naisten arviot ovat vahvasti samansuuntaisia kuin miesten,
kun
kyse on siitä,
mitenmukaan
poliisiorganisaation
koetaan suhtautuvan
Kuvio 4. Poliisitaustaisten
vastaajien
virka-asema
sukupuolen
(%).
miespuolisiin poliiseihin.
Nainen

Mies

Syrjivä

4,02

Perinteinen

3,27

Lannistava

Nykyaikainen

3,45
3,92

Karkean ronski
Salaileva
Ei-toverillinen

Asiallinen
Avoin

4,1

3,92
4,25

2(-)

Rohkaiseva

4,21
3,53

3,47

1(- -)

Tasa-arvoinen

4,19

3(0)

4,5

4(+)

Toverillinen

5(+ +)

Kuvio 5. Poliisiorganisaation suhtautuminen miespuolisiin poliiseihin vastaajan
sukupuolen mukaan.
Kuvio 5. Poliisiorganisaation
suhtautuminen miespuolisiin poliiseihin vastaajan sukupuolen mukaan.
Kun tarkastellaan poliisiorganisaation suhtautumista naispuolisiin poliiseihin, koNainen (ks. kuvio
Mies 6). Naispoliisien kokemukset sikemukset eriytyvät sukupuolen mukaan
joittuvat keskimääräisesti lähemmäs asteikon keskikohtaa kuin miespoliisien arviot.
Syrjivä näkökulmasta suhtautumisessa
Jälkimmäisten
naisiin 4,04
ja miehiin Tasa-arvoinen
ei juuri ole eroa,
3,23
kun taas
naiset kokevat, että poliisiorganisaatio
kohtelee
heitä
perinteisemmin
Perinteinen
Nykyaikainen ja vä3,27
3,75
hemmän tasa-arvoisesti, vähemmän rohkaisevasti, vähemmän avoimesti ja vähemLannistava
Rohkaisevaasteikon
3,98
3,36 arvioiden keskiarvot
män toverillisesti.
Kokonaisuutena naisten
sijoittuvat
keskikohdan
myönteisemmällä
puolella
vahvimmin
toverillisuudessa
ja heikoimmin
3,44
Karkean ronski
Asiallinen
3,76
tasa-arvoisuudessa.
Salaileva

Ei-toverillinen
1(- -)

3,78

2(-)

3(0)

Avoin

4,07

3,47

4,23

4(+)

Toverillinen

5(+ +)

Kuvio 6. Poliisiorganisaation suhtautuminen naispuolisiin poliiseihin vastaajan sukupuolen mukaan.
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Kuvio 5. Poliisiorganisaation suhtautuminen miespuolisiin poliiseihin vastaajan sukupuolen mukaan.
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Kuvio 6. Poliisiorganisaation suhtautuminen naispuolisiin poliiseihin vastaajan su-

kupuolen mukaan.
Kuvio 6. Poliisiorganisaation
suhtautuminen naispuolisiin poliiseihin vastaajan sukupuolen mukaan.

Suhtautumiseen naispuolisiin poliiseihin vaikuttaa heidän sukupuolensa (ks. kuvio
7). Vaikka vastaukset yleisesti ottaen painottuvatkin vastausasteikon ei-puolelle, ero
naispuolisten ja miespuolisten poliisien havainnoissa ja kokemuksissa on selkeä.
Sekä nais- että miespoliisit kokevat, että naispoliiseihin suhtaudutaan jossakin määrin suojelevasti ja heille flirttaillaan, mutta heille ei olla ylikohteliaita. Miespuoliset
poliisit tunnistavat jossakin määrin mainitun laisen käytöksen, mutta se, että naispuolisille poliiseille huomauteltaisiin virheistä, heitä vähäteltäisiin ja ettei heidän
mielipiteitään kuunneltaisi, jää heiltä koko lailla havaitsematta.
Naispoliisit sitä vastoin ovat mieskollegoitaan tietoisempia näiden taipumuksesta suojelevuuteen, flirttailuun, virheistä huomautteluun, mielipiteiden sivuuttamiseen ja naispoliisien vähättelyyn. Toisin kuin miespuoliset poliisit usein ajattelevat,
naispuoliset poliisit eivät koe sukupuolensa tuovan itselleen etuoikeuksia (ks. kuvio
7).
Naispoliisit saavat etuoikeuksia
Naispoliiseja kohtaan ollaan ylikohteliaita

1,91

Naispoliiseihin suhtaudutaan suojelevasti
1,41

Naispoliiseille huomautellaan virheistä

1,60
1,61
1,65

Naispoliisien mielipiteitä ei kuunnella

1Kyllä

1,83

Nainen
Mies

1,61

1,55

Naispoliiseille flirttaillaan

Naispoliiseja vähätellään

1,97

1,76

1,53
1,5

1,85
1,94
1,86
Ei2

Kuvio 7. Suhtautuminen naispuolisiin poliiseihin poliisiorganisaatiossa poliisitausKuvio 7. Suhtautuminen naispuolisiin poliiseihin poliisiorganisaatiossa poliisitaustaisen vastaajien joukossa
taisen
vastaajien joukossa sukupuolen mukaan.
sukupuolen mukaan.
Näkemykset eriytyvät jossakin määrin myös siinä, mitkä tehtävät nähdään erityisesti naisille ja mitkä miehille sopiviksi ja mitkä sopivat molemmille sukupuolille.
Kuvion 8 kärjessä ovat tehtävät, joita miespuoliset poliisit pitävät erityisesti naisille
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sopivina. Näitä ovat keskitetty rikostutkinta, esimerkiksi lapsijutut, lupapalvelutehtävät, ennalta ehkäisevä toiminta, palvelupäivystys sekä sisäinen hallinto- ja tukitehtävät. Miespuolisten poliisien mukaan miehille sopivampia tehtäviä ovat erityisesti
koirapoliisitoiminta, valvonta- ja hälytystehtävät, pidätettyjen vartiointi ja huumerikostutkinta. Naispuoliset poliisit ovat jossakin määrin taipuvaisia ajattelemaan samansuuntaisesti, mutta vähemmän jyrkästi. Huomionarvoista on myös se, että johtotehtävien katsotaan yleisesti ottaen sopivan yhtäläisesti molemmille sukupuolille.
Keskitetty rikostutkinta

Nainen

Lupapalvelu

Mies

Ennalta ehkäisevä toiminta
Palvelupäivystys
Sisäinen hallinto- ja tukitehtävät
Lyhytkestoinen rikostutkinta
Pitkäkestoinen rikostutkinta
Analyysitehtävät
Talousrikostutkinta
Asiantuntijatehtävät
Liikennevalvonta
Tekninen rikostutkinta
Johtotehtävät
Tiedustelu- ja tarkkailutehtävät
Huumerikostutkinta
Pidätettyjen vartiointi
Valvonta- ja hälytystehtävät
Koirapoliisitoiminta

Soveltuu
paremmin
miehille

Soveltuu
molemmille

Soveltuu
paremmin
naisille

Kuvio
8. Naispuolisten
ja miespuolisten
poliisien arviot
eri tehtävien
naisille ja miehille.
Kuvio
8. Naispuolisten
ja miespuolisten
poliisien
arviot soveltuvuudesta
eri tehtävien soveltuvuu-

desta naisille ja miehille.

Naispuoliset poliisit arvioivat itse sosiaalisten vuorovaikutustaitojensa auttavan heitä
selviytymään monista kiperistä tilanteista miehiä paremmin. He katsovat myös, että
yleisesti naiset selviytyvät tällaisista tilanteista jokseenkin yhtä hyvin kuin miehet.
Miespuolisten poliisien arviot ovat samansuuntaisia, mutta eivät yhtä optimistisia.
Niin nais- kuin miespuolisetkin poliisit ovat jokseenkin samaa mieltä siitä, että he
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lähtevät vaaralliseen tilanteeseen mieluummin mies- kuin naispoliisin kanssa. Miehet ovat naisia taipuvaisempia arvioimaan, etteivät naiset ole tarpeeksi voimakkaita
kiinniottotilanteissa. (Ks. kuvio 9.)
Naiset eivät ole tarpeeksi voimakkaita kiinniottotilanteissa

3,03

2,55

Nainen
Mies

Lähden kotihälytykseen mieluummin nais- kuin miespoliisin
kanssa

3,21

Naiset eivät ole tarpeeksi voimakkaita kiinniottotilanteissa

Lähden vaaralliseen tilanteeseen mieluummin mies- kuin
naispoliisin kanssa

2,06

2,2

3,24

2,08

Nainen
Mies

Lähden kotihälytykseen mieluummin nais- kuin miespoliisin

Naispoliisit selviytyvät monista kiperistä tilanteista sosiaalisten
kanssa
vuorovaikutustaitojensa avulla paremmin kuin miehet

3,03

2,55

2,66

Lähdenselviävät
vaaralliseen
tilanteeseen
mieluummin
Naispoliisit
kiperistä
tilanteista yhtä
hyvin kuin mies- kuin
1,63
2,06
2,22
naispoliisin kanssa
miespoliisit
Täysin
samaa mieltä

3,21

3,24

2,2
Täysin
eri mieltä

Naispoliisit
selviytyvät
monista kiperistä
tilanteista
sosiaalisten
Kuvio
9. Naisja miespuolisten
poliisien
arvioita
sukupuolen
2,08 merkityksestä
2,66
vuorovaikutustaitojensa
avulla
paremminmerkityksestä
kuin miehet poliisityössä.
Kuvio 9.sityössä.
Nais- ja miespuolisten
poliisien arvioita
sukupuolen

polii-

Naispoliisit
selviävätselvästi
kiperistä yli
tilanteista
hyvin kuin
Naispuolisista
poliiseista
puoletyhtä
arvioi,
että 1,63
naispoliisin
läsnäololla on
2,22
miespoliisit
myönteinen
hillitsevä
ja
rauhoittava
vaikutus
poliisin
työssään kohtaamissa kipeMies
34,4
4,9
60,7
Täysin
Täysin
rissä tilanteissa. Vajaat 43 prosenttia heistä katsoi, ettei sukupuolella
ole vaikutusta.
samaa
mieltä
eri
mieltä
Noin joka kolmas miespuolinen poliisi oli samaa mieltä naispoliisin rauhoittavasta
Nainen
57,3
42,7 katsoi, ettei sukupuolella
vaikutuksesta
kiperissä tilanteissa,
ja lähes kaksi kolmesta
ollut vaikutusta. Noin viisi prosenttia heistä kuitenkin arvioi naispoliisin läsnäolon
Kuvio 9. Nais- ja miespuolisten poliisien arvioita sukupuolen merkityksestä poliisityössä.
ärsyttävän
tilannetta
(kuvio Ärsyttää
10.) tilannetta Sukupuolella ei ole merkitystä
Hillitsee ja rauhoittaa
tilannetta
Kuvio 10. Arviot naispoliisin läsnäolon vaikutuksesta kiperissä tilanteissa sukupuolen mukaan (%)

Mies

34,4

Mies

4,9

18,8

60,7
64,1

Nainen

15,4

57,3

Nainen

17,2

68,9

Hillitsee ja rauhoittaa tilannetta
Täysin samanlainen

1,7

42,7
11,2

Ärsyttää tilannetta

Melko samanlainen

2,6

Sukupuolella ei ole merkitystä

Melko erilainen

Täysin erilainen

Kuvio 10. Arviot naispoliisin läsnäolon vaikutuksesta kiperissä tilanteissa sukupuolen mukaan (%)

Kuvio
Arviot naispoliisin
läsnäolon
vaikutuksesta
kiperissä
tilanteissa
Kuvio
11.10.
Toimintataktiikan
samanlaisuus
partioitaessa
mies- tai
naispuolisen
poliisinsukupuolen
kanssa (%). mukaan (%)

Toimintataktiikka on pääsääntöisesti täysin tai melko samanlainen partioitaessa
18,8
15,4
1,7
mies- tai Mies
naispoliisin
kanssa (ks. kuvio 11). 64,1
Nainen

17,2
Täysin samanlainen

68,9
Melko samanlainen

11,2
Melko erilainen

2,6

Täysin erilainen
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Kuvio 11. Toimintataktiikan samanlaisuus partioitaessa mies- tai naispuolisen poliisin kanssa (%).

naispoliisin kanssa
Nainen

57,3

42,7

Naispoliisit selviytyvät monista kiperistä tilanteista sosiaalisten
2,08
2,66
vuorovaikutustaitojensa
avulla paremmin
kuin miehet Sukupuolella ei ole merkitystä
Hillitsee
ja rauhoittaa tilannetta
Ärsyttää tilannetta

Kuvio 10. Arviot naispoliisin
läsnäolon
vaikutuksesta
sukupuolen mukaan (%)
Naispoliisit selviävät
kiperistä
tilanteistakiperissä
yhtä hyvintilanteissa
kuin
1,63

miespoliisit

Mies

18,8

2,22

Täysin
samaa mieltä

64,1

Täysin
eri mieltä

15,4

Kuvio 9. Nais- ja miespuolisten poliisien arvioita sukupuolen merkityksestä poliisityössä.
Nainen

17,2

68,9

Täysin samanlainen

Melko samanlainen

11,2

Melko erilainen

1,7
2,6

Täysin erilainen

Mies 11. Toimintataktiikan
34,4
4,9
60,7 mies- tai naispuolisen poKuvio
samanlaisuus
partioitaessa

Kuvio 11. Toimintataktiikan
liisin kanssa (%).samanlaisuus partioitaessa mies- tai naispuolisen poliisin kanssa (%).
Nainen

57,3

42,7

Yli kolmannes naispuolisista ja vajaa viidennes miespuolisista poliiseista vastasi
työskentelevänsä mieluummin mies- kuin naispoliisin kanssa. Miespoliiseista yli
Hillitsee
ja rauhoittaa
tilannetta 16Ärsyttää
tilannetta
Sukupuolella
ei ole merkitystä
viidennes
ja naispoliiseista
prosenttia
puolestaan
työskenteli
mieluummin naispoliisin kanssa. Molemmissa ryhmissä vajaat puolet kuitenkin valitsi vastausvaihto”en osaa sanoa”
(ks.vaikutuksesta
kuvio 12). kiperissä tilanteissa sukupuolen mukaan (%)
Kuvio 10. ehdon
Arviot naispoliisin
läsnäolon

2,0
Mies
1,0
Nainen

22,6
18,8

17,2

49,2
64,1
37,4

Kyllä
Täysin samanlainen

28,2
15,4
46,7

68,9

11,2

1,7
15,9 2,6

En osaa sanoaMelko erilainen En Täysin erilainen
Melko samanlainen

Kuvio 12. Työskentelee mieluummin mies- kuin naispoliisin kanssa (%).

Kuvio 12. Työskentelee mieluummin mies- kuin naispoliisin kanssa (%).

Kuvio 11. Toimintataktiikan samanlaisuus partioitaessa mies- tai naispuolisen poliisin kanssa (%).

4.1.3

Sukupuolten tasa-arvo poliisitaustaisten arvioimana

Sukupuolten tasa-arvo...

Työhön
liittyvän tiedon tasa-arvon
kulussa
2,24 työyhteisössään.
2,00
Nainen
Vastaajat arvioivat
sukupuolten
toteutumista
omassa
Nais- ja miespuolisten poliisien arvioiden välillä on eroa. Siinä missä miehetMies
pääMahdollisuudessa vaikuttaa omien työtehtävien…
2,19
1,88
sääntöisesti
arvioivat sukupuolten tasa-arvon toteutuvan
omassa
työyhteisössään
hyvin, joskin naisia
suosivasti, kun kyse on työhön1,95
liittyvistä rasitteista
ja haitoista,
Palautteen saamisessa työstä
2,26
naiset kokevat miehiä suosittavan kaikissa kysytyissä suhteissa. Naisten kokemuksen
mukaan
eriarvoisuus
sukupuolten
tiedon kuHenkilöstön
kehittämisessä
(koulutusvalinnat
jne.)välillä on pienin
2,35
2,03 työhön liittyvän
lussa, mahdollisuudessa vaikuttaa omien työtehtävien suorittamistapaan, -aikaan ja
Osallistumismahdollisuuksia
jaettaessa (esim.
työryhmät,…
-paikkaan sekä palautteen
saamisessa
työstä. Kokemus
suosimisesta ilme1,99 miesten2,34
nee erityisesti urakehityksessä ja sen tukemisessa, työstä palkitsemisessa, työtehtäTasa-arvo
suhteessa työn arvioinnissa
tarjoamiin mahdollisuuksiin…
2,42
2,05 13.)
vien vaativuuden
ja niiden jaossa. (Ks. kuvio
Työsuorituksen arvioinnissa
Työhön liittyvien rasitteiden ja haittojen jaossa

2,17

1,75

Työtehtäviä jaettaessa

2,03

Työtehtävien vaativuuden arvioinnissa

2,06

Työstä palkitsemisessa
Urakehityksessä ja sen tukemisessa

2,39

1,99

1,99

Naisia
suosiva

2,03

Tasaarvoinen

2,46
2,50
2,47
2,53

Miehiä
suosiva

Kuvio 13. Kokemus tasa-arvon toteutumisesta omassa työyhteisössä sukupuolen mukaan.
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1,0

37,4
Kyllä

46,7
En osaa sanoa

15,9
En

Kuvio 12. Työskentelee mieluummin mies- kuin naispoliisin kanssa (%).

Sukupuolten tasa-arvo...
Työhön liittyvän tiedon kulussa

2,00

Mahdollisuudessa vaikuttaa omien työtehtävien…

1,95

Henkilöstön kehittämisessä (koulutusvalinnat jne.)
Osallistumismahdollisuuksia jaettaessa (esim. työryhmät,…
Tasa-arvo suhteessa työn tarjoamiin mahdollisuuksiin…

2,03

2,35

1,99

2,34
2,42
2,39

1,99

Työhön liittyvien rasitteiden ja haittojen jaossa

2,17

1,75

Työtehtäviä jaettaessa

2,03

Työtehtävien vaativuuden arvioinnissa

2,06

Työstä palkitsemisessa
Urakehityksessä ja sen tukemisessa

2,26

2,05

Työsuorituksen arvioinnissa

1,99

Naisia
suosiva

Nainen
Mies

2,19

1,88

Palautteen saamisessa työstä

2,24

2,03

Tasaarvoinen

2,46
2,50
2,47
2,53

Miehiä
suosiva

Kuvio
13. Kokemus
tasa-arvontasa-arvon
toteutumisesta
omassa työyhteisössä
sukupuolen
mukaan.
Kuvio
13. Kokemus
toteutumisesta
omassa
työyhteisössä

mukaan.

sukupuolen

Tasa-arvoisuuden kokemisessa johdolla, joka enemmän tai vähemmän kantaa vastuun työtehtävien jaosta, työsuoritusten arvioinnista, työstä palkitsemisesta ja urakehityksen tukemisesta, on keskeinen rooli. Poliisitaustaisten arvioissa esimiesten
johtaminen tasa-arvoasioissa painottuu asteikon positiiviselle puolelle. Miespuolisten poliisien arviot ovat kuitenkin systemaattisesti lievästi myönteisempiä tasa-arvoasioiden johtamisessa kuin naispuolisten poliisien arviot (ks. kuvio 14).
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Kohtelee kaikkia alaisiaan tasapuolisesti 1,42

1,66

Edistää toiminnallaan tasa-arvon todentumista eri
1,42
sukupuolten välillä

1,66

Tarjoaa apuaan ja tukeaan yhtäläisesti kaikille 1,27

Nainen
Mies

1,47

Edistää toiminnallaan tasa-arvon todentumista eri
1,34
ikäisten henkilöiden välillä

1,63

Kohtelee kaikkia alaisiaan tasapuolisesti 1,42
Tukee urakehitykseen liittyviä pyrkimyksiäni 1,46
1,63

1,66

Edistää toiminnallaan tasa-arvon todentumista eri
1,42
välillä
Kannustaa, tukee ja rohkaisee sukupuolten
minua omassa
työssäni
1,63
1,40
kehittymisessä
Samaa

Nainen
Mies

1,66

Eri

mieltä
1,47

mieltä
Tarjoaa apuaan ja tukeaan yhtäläisesti
kaikille 1,27

Kuvio 14. Arviot esimiehen johtamisesta tasa-arvoasioissa sukupuolen mukaan.

Edistää toiminnallaan
tasa-arvon
todentumista
eri
Kuvio 14. Arviot esimiehen johtamisesta
tasa-arvoasioissa
sukupuolen
mukaan.
1,34

1,63

ikäisten henkilöiden välillä

Niin nais- kuin miespuoliset poliisit ovat koko lailla yhtä kiinnostuneita erilaisista
urakehitykseen
pyrkimyksiäni
1,63vaativampiin tehtämahdollisuuksistaTukee
kehittyä
omassaliittyviä
työssään,
halussa1,46
hakeutua
Aion
hakeutua
jatkokoulutukseen
viin
poliisissa
sekä siinä,lähivuosina
missä määrin 1,75
he kokevat1,93
esimiehensä kannustavan
Nainen heitä
urallaan etenemisessä
(ks.
kuvio
15).
Myös
viimeksi
mainittu
kiinnostaa
huolimatta
Kannustaa, tukee ja rohkaisee minua omassa työssäni
Mies
1,63
siitä, että niin
naispuoliset
kuin
miespuoliset poliisit1,40
eivät
koe
esimiestensä
kanssa
Olen kiinnostunut
työkierrosta
ja muista
työssäni
kehittymisessä
Eri
Samaa
1,52
1,39
kehittymisen
mahdollisuuksista hyödyllisiksi oman urasuunnittelunsa kannalta.
käytyjä
kehityskeskusteluja
mieltä
mieltä
Selvästi nais- ja miespuolisten poliisit eroavat siinä, missä määrin he kokevat
Tavoitteenani on siirtyä haastavampiin tehtäviin
poliisiorganisaation
tarjoavan heille yhtäläiset
mahdollisuudet edetä haluamiinsa
1,72
1,61
poliisissajohtamisesta tasa-arvoasioissa sukupuolen mukaan.
Kuvio tehtäviin
14. Arviot esimiehen
poliisissa.
Naispoliisit ovat tässä suhteessa selvästi miehiä skeptisempiä.,
mahdollisesti
(ks. kuvio 15).
Koen,
että minun olisimyös
jo aika heitä
päästä tarkkanäköisempiä
eteenpäin
1,92

1,88

työurallani

hakeutua
jatkokoulutukseen
Olen kokenutAion
omat
kehityskeskusteluni
erittäinlähivuosina
hyödyllisiksi oman urasuunnitteluni kannalta

1,93
2,36

1,75
2,32

Nainen
Mies

Olen kiinnostunut työkierrosta ja muista työssäni
1,52
1,39
1,70
kehittymisen
mahdollisuuksista
Esimieheni kannustaa
minua urallani
eteenpäin
1,76
Tavoitteenani on siirtyä haastavampiin tehtäviin
Poliisiorganisaatio tarjoaa naisille ja miehille yhtäläiset
1,61
poliisissa
1,45
mahdollisuudet edetä haluamiinsa tehtäviin poliisissa

Samaa

Koen, että minun olisi jo aika päästä eteenpäin
mieltä
työurallani

1,72
2,12
1,88

Olen kokenut omat kehityskeskusteluni erittäin

2,32

Kuvio 15. Kiinnostus urakehitykseen
poliisissa
sukupuolenkannalta
mukaan
hyödyllisiksi oman
urasuunnitteluni
Esimieheni kannustaa minua urallani eteenpäin
Poliisiorganisaatio tarjoaa naisille ja miehille yhtäläiset
mahdollisuudet edetä haluamiinsa tehtäviin poliisissa

Eri
mieltä
1,92

1,70
1,45

Samaa
mieltä

2,36

1,76
2,12

Eri
mieltä

Kuvio 15. Kiinnostus urakehitykseen poliisissa sukupuolen mukaan
Kuvio 15. Kiinnostus urakehitykseen poliisissa sukupuolen mukaan
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4.1.4

Seksuaalinen häirintä

Maskuliinista dominaatiota määrittää piirre, että miessukupuoli ymmärretään lähtökohtaisesti ja kategorisesti naissukupuolta merkityksellisemmäksi, järjestyksessä
ensimmäiseksi tai asemaltaan määrääväksi sukupuoleksi. Se ei välttämättä tarkoita, että tällainen järjestys yhtäläisesti läpäisisi kaikki sosiaalisen toiminnan alueet
ja kerrostumat. Se todennäköisesti ankkuroituu yhteiskunnallisesti merkittäviin ja
tässä mielessä strategisiin kohtiin ja käytäntöihin, joissa maskuliinista järjestystä ylläpidetään sulkemalla pois naiset tai feminiinisiksi ymmärretyt piirteet ja vahvistamalla, palkitsemalla ja juhlimalla maskuliinisuutta ilmentäviä piirteitä.
Yksi tapa sukupuolittaa asioita ja ylläpitää sille perustuvaa arvojärjestystä on
seksuaalinen häirintä. Häirintä on täten kontrollin ja vallankäytön väline. Häirinnällä
on myös häirinnän kohteen tai uhrin identiteettiin ja itsearvostukseen sekä edelleen
työyhteisön toimivuuteen yltäviä vaikutuksia.
Seksuaalinen häirintä ei ole koskaan harmitonta. Kohdistuessaan miesten taholta naisiin tai miehiin se ylläpitää maskuliinista järjestystä, jossa naissukupuoli
yleensä ja maskuliinista marssijärjestystä sotkevat piirteet määrittyvät toisarvoisiksi
ja tässä merkityksessä feminiinisiksi.
Häirintä määriteltiin tässä kyselyssä 1) seksistiseksi kielenkäytöksi ja eleiksi
(kaksimieliset vitsit, halventava nimittely yms.), 2) väistämättömyydeksi, 3) henkilökohtaiseen tilaan asettumiseksi, 4) ei-toivotuksi kosketteluksi tai halailuksi, 5) eitoivotuksi seksuaaliseksi vihjailuksi, 6) viesteiksi ja ehdotuksiksi, 7) seksuaaliseen
tekoon painostamiseksi sekä 8) fyysiseksi ahdisteluksi, kähminnäksi ja intiimialueiden kosketteluksi. Vastausasteikko kuvasi häirinnän toistuvuutta viimeisten kahden
vuoden aikana sekä itseen kohdistuneina että havaintoina toisiin kohdistuneista teoista.
Kuvio 16 kuvaa naispuolisten poliisien häirintään liittyviä kokemuksia ja havaintoja. Eroa itseen kohdistuneen ja toisiin kohdistunutta häirintää koskevien havaintojen välillä ei juuri ole. Seksististä tai naisia halventavaa kielenkäyttöä ja eleitä
on kohdannut vähintään kerran hieman yli puolet naispuolisista poliiseista viimeisten kahden vuoden aikana. Kolmasosalle tutuiksi ovat tulleet ei-toivotut seksuaaliset
vihjailut, viestit ja ehdotukset. Joka neljäs taas on kokenut, että hänen henkilökohtaista tilaansa on loukattu, häntä ei ole väistetty ja häntä on kosketeltu tai halailtu
vastoin tahtoa. Seksuaaliseen tekoon painostamista tai fyysistä kähmintää on kohdannut noin yksi kahdestakymmenestä. Kokonaisuutena seksuaalinen häirintä ilmenee naispoliisien kokemuksen mukaan melko yleisesti seksistisenä kielenkäyttönä,
ja häirinnän vakavammat muodot ovat selvästi tätä harvinaisempia.

50

En koskaan

Kerran tai pari

Seksistinen kielenkäyttö ja eleet (kaksimieliset vitsit,
halventava nimittely yms.): itseen kohdistunut
…: toisiin kohdistunut
Väistämättömyys, henkilökohtaiseen tilaan
asettuminen, ei-toivottu koskettelu tai halailu: itseen
kohdistunut

Satunnaisesti tai harvoin

Melko usein

49

21

43

23

Toistuvasti

8 3

23

74

…: toisiin kohdistunut

18

78

Ei-toivotut seksuaaliset vihjailut, viestit ja
ehdotukset: itseen kohdistunut

70

…: toisiin kohdistunut

69

10 3

17

16
21
17

7 2

6

8 11

10 31

Seksuaaliseen tekoon painostaminen: itseen
kohdistunut

96

31

…: toisiin kohdistunut

98

1

Fyysinen ahdistelu, kähmintä, intiimialueiden
koskettelu: itseen kohdistunut

93

52

...: toisiin kohdistunut

95

32

Kuvio 16. Viimeisten kahden vuoden aikana itseen tai toisiin kohdistunut seksuaalinen häirintä

Kuvio
16. Viimeisten
kahden
naispuolisten
poliisien kokemana
(%). vuoden aikana itseen tai toisiin kohdistunut seksuaalinen häirintä naispuolisten poliisien kokemana (%).
Viimeisten kahden vuoden aikana noin joka neljäs miespuolisista poliiseista on kohdannut itseen kohdistuvaa seksististä tai halventavaa kielenkäyttöä, mutta noin kaksi
kolmesta joutunut havaitsemaan sitä toisiin kohdistuneena (ks. kuvio 17). Neljäsosa
on havainnut toisiin kohdistuvia ei-toivottuja seksuaalisia vihjailuja ja ehdotuksia.
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En koskaan

Kerran tai pari

Satunnaisesti tai harvoin

Seksistinen kielenkäyttö ja eleet (kaksimieliset vitsit,
halventava nimittely yms.): itseen kohdistunut
…: toisiin kohdistunut

Melko usein

13

78
35

35

Väistämättömyys, henkilökohtaiseen tilaan
asettuminen, ei-toivottu koskettelu tai halailu: itseen
kohdistunut

Toistuvasti
6 21
62

23

7

93

…: toisiin kohdistunut

88

9 21

Ei-toivotut seksuaaliset vihjailut, viestit ja
ehdotukset: itseen kohdistunut

91

7 2

…: toisiin kohdistunut

17

78

22

Seksuaaliseen tekoon painostaminen: itseen
kohdistunut

97

3

…: toisiin kohdistunut

98

11

Fyysinen ahdistelu, kähmintä, intiimialueiden
koskettelu: itseen kohdistunut

96

4

...: toisiin kohdistunut

95

41

Kuvio 17. Itseen tai toisiin kohdistunut seksuaalinen häirintä miespuolisten poliisien kokemana (%).

Kuvio 17. Itseen tai toisiin kohdistunut seksuaalinen häirintä miespuolisten poliisien kokemana (%).
29,1 häirintä on useinNainen
Miehiin
kohdistuva seksuaalinen
toisten miesten aiheuttamaa. HäiKansalaiset/asiakkaat
Mies
26,0
rintä on luonteeltaan pikemminkin uhrin seksuaalisen suuntautumisen kyseenalais35,3
työtoverit seksuaalista.
tamistaVertaiset/
kuin itsessään
Kyselyssä tiedusteltiin myös henkilöön itseensä
10,2
kohdistuneen seksuaalisen
häirinnän
tekijää vaihtoehtoina asiakkaat tai kansalaiset,
0,6
Alaiset
2,4
vertaiset tai työtoverit, alaiset,
hierarkiassa ylemmät, oma esimies tai joku muu. Vas11,5
taaja
saattoi
valita
useamman
kuin yhden vaihtoehdon.
Hierarkiassa
ylempänä
olevat
0
Naispuolisten poliisien
kohdatessa
seksuaalista häirintää tekijöinä ovat useimOma esimies 4
min vertaiset
tai työtoverit
0,8 ja miespuolisilla poliiseilla kansalaiset. Miespoliisit eivät
1,5
juuri kohtaa
ylempien taholta. Naispuolisista poliiseista noin
Jokinhäirintää
muu taho hierarkiassa
0,8
joka kymmenes häirintää
kohdanneista mainitsi sen tekijäksi (ks. kuvio 18).
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...: toisiin kohdistunut

95

Kuvio 17. Itseen tai toisiin kohdistunut seksuaalinen häirintä miespuolisten poliisien kokemana (%).

Vertaiset/ työtoverit
Alaiset
Hierarkiassa ylempänä olevat

Nainen
Mies

29,1
26,0

Kansalaiset/asiakkaat

35,3

10,2
0,6
2,4
0

11,5

Oma esimies

4
0,8

Jokin muu taho

1,5
0,8

Kuvio 18. Seksuaaliseen häirinnän tekijätahot sukupuolen mukaan (kyllä-vastausten %-osuus).
Kaikkien kyselyssä esille tuotujen häirintätahojen suhteellinen jakautuminen eriytyy sukupuolen mukaan. Naispuolisten poliisien kokemassa häirinnässä asiakkaiden
tai kansalaisten suhteellinen osuus mainituista tahoista on reilu kolmannes, kun se
miespuolisten poliisien kokemusten mukaan on melkein kaksi kolmannesta (ks. kuvio 19). Organisaation sisältäpäin tuleva seksuaalinen häirintä kattaa kaikista mainituista tahoista lähes kaksi kolmasosaa naisten vastauksissa ja miesten vastauksissa
yhden kolmanneksen.
Miespuolisten poliisien osoittamat (n=51):

Naispuolisten poliisien osoittamat (n=265):
1,9

02 2

4,9
0,8

14,0

5,9

Kansalaiset/asiakkaat
35,5

Vertaiset/työtoverit
25,5

Alaiset
Hierarkiassa ylemmät

64,7

Oma esimies

43,0

Jokin muu taho

Kuvio 19. Häirintätahoa koskevien mainintojen suhteelliset jakaumat sukupuolen
mukaan (%).
Kuvio 19. Häirintätahoa koskevien mainintojen suhteelliset jakaumat sukupuolen mukaan (%).

Vaikka pääosan poliisin tehtäväalueista arvioitiinkin soveltuvan niin mies- kuin
naispuolisille poliiseille, valvonta- ja hälytystehtävien sekä erityisesti koirapoliiValvonta- ja hälytystoiminta
2,39
0,91
sitoiminnan arvioitiin sopivan paremmin miehille. Eri tehtäväalueiden
yli laskettu
Nainen
seksuaalisen häirinnän summamuuttuja saa korkeimman arvon
Mies juuri valvonta- ja hälytystoiminnassa
(ks. kuvio 20).
Liikennevalvonta
2,13

0,67

Rikostorjunta

0,48

Lupapalvelut

Esikunta-, hallinto- ja
oikeuspalvelut
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1,60

0,00

0

1,67

0,67
1

1,43

2

3

Kuvio 19. Häirintätahoa koskevien mainintojen suhteelliset jakaumat sukupuolen mukaan (%).

Valvonta- ja hälytystoiminta

2,39

0,91

Nainen
Mies

Liikennevalvonta

Rikostorjunta

0,48

Lupapalvelut

Esikunta-, hallinto- ja
oikeuspalvelut

2,13

0,67

1,60

0,00

0

1,67

0,67
1

1,43

2

3

Kuvio 20. Häirinnän summamuuttujan keskiarvo eri tehtäväalueilla sukupuolen
Kuvio
20. Häirinnän summamuuttujan keskiarvo eri tehtäväalueilla sukupuolen mukaan
mukaan
Seksuaalista häirintää kohdataan valvonta- ja hälytystoiminnan sekä liikennevalvonnan tehtäväalueilla useammin kuin muilla tehtäväalueilla. Tendenssi vastaa myös
miespuolisten poliisien kokemaa häirintää. Tämä heijastaa osin myös välittömien
kansalaiskontaktien määrää.
Seksuaalista häirintää koskeva tilannetietoisuus on poliisissa sukupuolittunutta.
Vaikka niin nais- kuin miespuolisetkin poliisit ovat sitä mieltä, ettei seksuaalista häirintää nähdä ensisijaisesti sen kohteen tai uhrin ongelmana, käsitykset siitä, raportoidaanko häirinnästä esimiehelle, eroavat selvästi. Naispuolisten poliisien arviot ovat
tässä suhteessa lievästi pessimistisiä (ei raportoida), kun taas miespuolisten poliisien
arviot tätä optimistisempia (raportoidaan) (ks. kuvio 21). Naiset ovat taipuvaisempia pitämään esimiehen suhtautumista asiaan vähättelevämpänä ja sovittelevampana
kuin miehet, vaikka niin naisten kuin miestenkin vastaukset painottuvat asteikon
positiiviselle puolelle (”eri mieltä”). Väitteestä ”esimies on ottanut hänelle ilmoitetun häirinnän vakavasti ja puuttunut siihen tehokkaasti” kaikki ovat lievästi samaa
mieltä.
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Työyhteisössäni seksuaalista häirintää pidetään
ensisijaisesti sen kohteen tai uhrin ongelmana

2,73

2,34

Seksuaalisesta häirinnästä ei raportoida esimiehelle

Nainen
Mies

2,33

1,76

Esimies on suhtautunut hänelle ilmoitettuun häirintään
vähättelevästi

2,60

2,32

Esimies on suhtautunut hänelle ilmoitettuun häirintään
Työyhteisössäni seksuaalista häirintää pidetään
liian sovittelevasti
ensisijaisesti
sen kohteen tai uhrin ongelmana

2,22

Esimies on ottanut hänelle ilmoitetun häirinnän
Seksuaalisesta
häirinnästä eion
raportoida
esimiehelle
vakavasti, mutta
siihen puuttuminen
ollut tehotonta

1,762,22

Esimies on
hänelle
ilmoitettuun
häirintään
Esimies
on suhtautunut
ottanut hänelle
ilmoitetun
häirinnän
1,75
vähättelevästi
vakavasti ja puuttunut
siihen tehokkaasti
Samaa
Esimies on suhtautunut hänelle ilmoitettuun häirintään
mieltä

2,53

2,34

2,60

Eri
mieltä

2,53

2,22

21. Arviot
esimiehelle
ilmoitetun
Kuvio 21. Kuvio
Arviot esimiehelle
ilmoitetun
häirinnän
käsittelystähäirinnän
sukupuolenkäsittelystä
mukaan.
Esimies on ottanut hänelle ilmoitetun häirinnän
vakavasti, mutta siihen puuttuminen on ollut tehotonta

Nainen
Mies

2,48
2,33

1,90
2,32

liian sovittelevasti

2,73

sukupuolen mukaan.
2,48

2,22

Tasa-arvokyselyssä kysyttiin, miten vastaaja kokee kuuluvansa
enemmistöön tai väKoen kuuluvani vähemmistöön
1,90
1,75
hemmistöön suhteessa
sukupuoleen,
äidinkieleen,
uskontoon,
aatteelliseen vakauNainenvakavasti
31,4 siihen tehokkaasti
64,3
4,3 ja puuttunut
Eri
Samaa
Sukupuolimukseen tai poliittiseen kantaan, etniseen taustaan, seksuaaliseen suuntautumiseen,
mieltä 14,2 1,6
mieltä
Mies
84,3
sukupuoli-identiteettiin
tai sukupuolen ilmaisuun,
vammaisuuteen tai
pitkäaikaissairauteen
sekä
ulkonäköön
(ks.
kuvio käsittelystä
22).
Kuvio
21. Arviot
esimiehelle
ilmoitetun
sukupuolen55,5
mukaan.
Nainen
12,8
31,8häirinnän
Koen kuuluvani enemmistöön
En ottanut
koe kuuluvani
enkä vähemmistöön
Esimies on
hänelleenemmistöön
ilmoitetun häirinnän

Ulkonäkö
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Mies
Koen kuuluvani
enemmistöön
Nainen

Aatteellinen vakaumus
tai poliittinen kanta
Sukupuoli

Mies Nainen 4,3
Nainen

Uskonto

Ulkonäkö

Äidinkieli

Mies
Nainen

Aatteellinen vakaumus
Mies
tai poliittinen kanta

Mies

Mies

Nainen

Seksuaalinen
Äidinkieli
suuntautuminen

Nainen Nainen
Mies

Nainen
Mies

31,8

54,8
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29,7

41,7

62,5

43,9

Seksuaalinen Nainen Nainen
Etninen tausta
suuntautuminen
Mies Mies
Sukupuoli-identiteetti Nainen
tai sukupuolen ilmaus Mies
Nainen
Mies

37,3

7,9

9,3

7,9

6,3

117,9

37,3

16,2 9,3 5,3
5

88,9 89

10,34,7
0,8
6,3
62,5

41,7

41,1

47,2

77,2
88,9

76,4

53,6

41,1

77,2
69,7
76,4

7,8
5,3

22,8

78,5

69,7

5

7,8

49,8

78,5 85,7
29,753,6

4,7

8,4

6,3 4,7

55,9

47,2

54,8

1,6

6,3

12,8

67,3

89

36,2

7,9
14,2

49,8
43,3

85,7

24,3

4,7

Koen kuuluvani vähemmistöön
8,4

55,9 64,3
55,5

Mies

Vammaisuus tai
Nainen Nainen
Sukupuoli-identiteetti
pitkäaikaissairaus
tai sukupuolen ilmaus Mies Mies

Etninen tausta

84,3

43,9

Mies

Vammaisuus tai
pitkäaikaissairaus
Uskonto

Mies

31,4

36,2

Nainen

Nainen

43,3

En koe kuuluvani enemmistöön enkä vähemmistöön
67,3
24,3

11 0

29,716,2

5,3
0,6

22,8

10,3 0,8

22,8
29,7
22,8

0,8

5,3

0
0,6
0,8

Kuvio 22. Kokemus sijoittumisesta enemmistö/vähemmistö-ulottuvuudella sukupuolen mukaan (%).
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Naispuolisista vastaajista lähes kaksi kolmesta koki kuuluvansa vähemmistöön sukupuolensa johdosta. Sukupuolen vuoksi neljä viidestä miespuolisesta vastaajasta
puolestaan koki kuuluvansa enemmistöön omassa työyhteisössään. Miespoliisien
merkittävin kokemus vähemmistöön kuulumisesta juontui pitkäaikaissairaudesta
tai vammaisuudesta, minkä heistä noin joka kymmenes toi esille. Viisi prosenttia
naisista nosti esille lisäksi seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin tai
sukupuolen ilmauksen vähemmistökokemuksen taustalla.
Kokemus tai tunne vähemmistöön kuulumisesta on eri asia kuin tieto siitä. Se
syntyy, kun henkilö kokee tulevansa toisin kohdelluksi jonkin, yleensä ei valittavissa
olevan, oletetun tai todellisen tekijän tai ominaisuuden johdosta. Eriytynyt kohtelu
puolestaan on omiaan synnyttämään tuntemuksen riittämättömyydestä ja siitä, ettei
kaikilta osin täytä toisten odotuksia, ei ole täysimääräisesti vertainen, täysivaltainen
kollega ja työyhteisön jäsen. Yksi tällaisen kokemuksen lähde on itse koettu tai toisiin kohdistuvaksi havaittu seksuaalinen häirintä.
Kuvioissa 23 ja 24 seksuaalista häirintää mittaavista osioista on muodostettu
summamuuttuja, jossa keskiarvo naisille on 1,93 (vaihteluväli 0-20) ja miehille 0,61
(vaihteluväli 0-8). Sen jälkeen on laskettu keskiarvo miespuolisille ja naispuolisille poliiseille erikseen luokissa ”Koen kuuluvani enemmistöön”, ”En koe kuuluvani
enemmistöön enkä vähemmistöön” ja ”Koen kuuluvani vähemmistöön”.
Koen kuuluvani enemmistöön
En koe kuuluvani enemmistöön enkä
vähemmistöön
Koen kuuluvani vähemmistöön
Seksuaalinen suuntautuminen
Uskonto
Aatteelinen vakaumus tai poliittinen kanta
Äidinkieli
Etninen tausta
Vammaisuus tai pitkäaikaissairaus
Ulkonäkö
Sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen…
Sukupuoli

0

1

2

3

4

5

Kuvio23.
23.Seksuaalisen
Seksuaalisen
häirinnän
summamuuttuja
ja kokemus
vähemmistöön
kuuKuvio
häirinnän
summamuuttuja
ja kokemus
vähemmistöön
kuulumisesta
naispuolisilla
lumisesta naispuolisilla poliiseilla.
poliiseilla.
Naispuolisilla poliiseilla seksuaalinen häirintä on erityisesti yhteydessä niihin kokemuksiin, joita heillä on kuulumisesta vähemmistöön Koen
sukupuolen,
kuuluvani sukupuolienemmistöön
identiteetin tai sen ilmauksen ja ulkonäön vuoksi. Todennäköisesti silloin, kun
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En koe kuuluvani enemmistöön
enkä vähemmistöön
Koen kuuluvani vähemmistöön
Seksuaalinen suuntautuminen
Uskonto
Aatteelinen vakaumus tai poliittinen kanta

Ulkonäkö
Sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen…
Sukupuoli

0

1

2

3

4

5

Kuvio 23. Seksuaalisen häirinnän summamuuttuja ja kokemus vähemmistöön kuulumisesta naispuolisilla
seksuaalisen häirinnän tekijöitä ovat kansalaiset tai asiakkaat, se ei tuota vastaavaa
poliiseilla.
kokemusta vähemmistöön kuulumisesta.
Koen kuuluvani enemmistöön
En koe kuuluvani enemmistöön
enkä vähemmistöön
Koen kuuluvani vähemmistöön
Seksuaalinen suuntautuminen
Uskonto
Aatteelinen vakaumus tai poliittinen kanta
Äidinkieli
Etninen tausta
Vammaisuus tai pitkäaikaissairaus
Ulkonäkö
Sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaisu
Sukupuoli

0

1

2

3

4

5

Kuvio 24. Seksuaalisen häirinnän summamuuttuja ja kokemus vähemmistöön kuulumisesta miespuolisilla poliiseilla.
Miespuolisilla poliiseilla seksuaalinen häirintä näyttäisi kytkeytyvän siihen, että he
kokevat kuuluvansa vähemmistöön sukupuolensa takia. Henkilöt, jotka ovat siis
vastanneet kokevansa olevansa osa vähemmistöä omassa työyhteisössään sukupuolensa perusteella, ovat myös vastanneet kokeneensa seksuaalista häirintää.
4.1.5

Sukupuolten tasa-arvo työn ja muun elämän
yhteensovittamisessa

”Työnantajalla on velvollisuus helpottaa työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista ja pyrkiä siihen, että naiset ja miehet voivat toteuttaa vanhemmuuttaan tasa-vertaisesti” (Toppinen-Tanner 2016, 49).
Yhtäläiset mahdollisuudet sovittaa yhteen työ ja muu elämä on yksi sukupuolten
tasa-arvon ulottuvuus työssä. Tällä tarkoitetaan usein erilaisia joustoja ja vapaita,
jotka mahdollistavat lasten kasvatukseen ja hoitoon osallistumisen molemmille vanhemmille. Näkökulma on sittemmin laajentunut kattamaan yhtä lailla ikääntyvät tai
muusta syystä huolenpitoa tarvitsevat läheiset kuin yleisen mahdollisuuden palautua
työn rasituksista ja voimien kokoamisen työtä varten. Erilaisissa elämäntilanteissa
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olevien kohtelu niin, että eriytynyt kohtelu koetaan oikeutetuksi ja reiluksi eikä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoperiaatetta rikkovaksi, edellyttää usein suurempaa avoimuutta kuin käytännössä yleensä on mahdollista. (Toppinen-Tanner 2016.)
Onnistuminen työn ja muun elämän yhteensovittamisessa on merkityksellistä
työhön sitoutumisen, työtyytyväisyyden, työn tuloksellisuuden, työhyvinvoinnin ja
työyhteisön toimivuuden kannalta. Epäonnistuminen puolestaan tuottaa henkisesti
ja sosiaalisesti hajottavan ristiriitatilanteen työhön liittyvien velvoitteiden ja muiden
velvoitteiden välille, mistä voi seurata poissaoloja, kiinnostusta vaihtaa työpaikkaa,
lisääntynyttä stressiä sekä tunne huonommuudesta, riittämättömyydestä ja epäonnistumisesta. (Toppinen-Tanner 2016.)
Työn ja muun elämän yhteensovittaminen tarkoittaa käytännössä yleensä tapauskohtaisia ratkaisuja. Näillä ratkaisuilla on tasa-arvovaikutuksia erityisesti yhdenvertaisuuden ja henkilöstön yhdenvertaisen kohtelun kannalta. Yksilöllisten tilanteiden, muuttuvien tarpeiden, vakiintuneiden käytäntöjen ja yleisten linjausten
yhteensovittaminen tuottaa oman tasa-arvohaasteensa. Tärkeimpiä keinoja ovat erilaiset työaikajärjestelyt ja yksilölliset joustot. Työterveyslaitoksen toimittama opas
listaa parhaat työn ja muun elämän yhteensovittamiskäytännöt seuraavasti:
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Joustavuus työajoissa (työaikapankki, liukumat, mahdollisuus sopia yllättävistä poissaoloista)
Etätyö
Toimivat sijaisjärjestelyt ja toimiva paluuseen liittyvä perehdyttäminen
Selkeät linjaukset ja hyvä tiedottaminen erilaisista mahdollisuuksista
Linjausten yhdenmukainen ja tasapuolinen soveltaminen
Onnistumisen seuranta työn ja muun elämän yhteensovittamisessa
Elämäntilanteen seuranta osana työterveyshuollon työhyvinvointityötä
Yhteensovittamiselle annettu tuki
Työpaikan tarjoamat arkea tukevat palvelut
Perheen huomioiminen työpaikalla (Toppinen-Tanner 2016, 18–19)

Ikäystävällinen ja perhemyönteinen sekä monimuotoisuutta arvostava kulttuuri ja
sen päivittäinen edistäminen ja toteuttaminen ovat osa esimiestyötä.
Työterveyslaitoksen oppaan mukaan vaikutusmahdollisuuksien tunne on erityisen tärkeää vuorotyössä. Joustavat työajat ja mahdollisuus etätyöhön ovat tyypillisiä
asiantuntijatyössä sekä ylemmillä toimihenkilöillä (Toppinen-Tanner 2016).
Suomessa työn ja muun elämän yhteensovittaminen pohjautuu perhevapaalainsäädäntöön. Perhevapaa tarkoittaa äitiys-, isyys-, vanhempain- ja hoitovapaata. Äitiysvapaan kesto on 105 arkipäivää. Isyysvapaa on vanhempainvapaan osa, joka on
tarkoitettu isän pidettäväksi. Isyysvapaan pituus on yhteensä 54 arkipäivää, joista 18
päivää voi pitää lapsen äidin ollessa äitiys- tai vanhempainvapaalla. Jäljelle jäävät
päivät isän on tarkoitus käyttää alle 2-vuotiaan lapsen hoitamiseen.
Äitiysvapaan jälkeen joko äiti tai isä voi jäädä kotiin hoitamaan vauvaa vanhempainvapaalle, joka on 158 arkipäivää. Vanhempainvapaan voi jakaa siten, että
isä ja äiti ovat vuorotellen kotona lapsen kanssa. Toinen vanhempainvapaalla olevista vanhemmista voi jäädä hoitamaan lasta palkattomalle hoitovapaalle, kunnes lapsi
täyttää 3 vuotta. Hoitovapaan aikana Kela maksaa kotihoidon tukea. Hoitovapaa voi
olla myös osa-aikainen, ja se on mahdollinen molemmille puolisoille lapsen toisen
koululuokan loppuun saakka. Tilapäistä hoitovapaata voi saada äkillisesti sairastuneen alle 10-vuotiaan lapsen hoidon järjestämiseen. Tilapäisen hoitovapaan käyttäjä
on tyypillisesti pienten lasten äiti.
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Työpaikan johdon tulisi olla perillä työntekijöiden perhe- ja elämäntilanteesta
sekä tarjota riittäviä tukiverkostoja työn ja perheen yhteensovittamiseksi. Yleensä
tiedottamista tarjolla olevista käytännöistä pidetään riittämättömänä.
Tasa-arvotyön ja muun elämän yhteensovittaminen tarkoittaa myös yhtäläisiä
mahdollisuuksia sovittaa työaikoja sekä hankkia lisäansioita. Kun poliisitaustaisilta
vastaajilta kysyttiin varallaolosta, halukkuudesta tehdä enemmän ilta- ja yövuoroja
ja ylitöitä sekä kokemuksia ylityökorvauksista, ainoa ero oli se, että naisia kiinnosti
miehiä enemmän tehdä useammin ilta- ja yövuoroja (ks. kuvio 25).
Teetkö varallaoloa tai päivystystä (%)?

Mies 9,8

90,2

Nainen 9,6

90,4

0%

50 %

Haluaisitko tehdä enemmän ilta- ja yövuoroja
(%)?
Kyllä
En

Mies

20,8

Nainen
100 %

Haluaisitko tehdä enemmän ylityötunteja
kuukaudessa (%)?

79,2

29,3
0%

70,7
50 %

Mies

20,8

79,2

Mies

17,9

82,1

Nainen

22,7
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Nainen

17,9

82,1

0%

50 %

100 %

100 %

Koetko, että ylityökorvaus on otettava vapaana
vaikka mieluummin ottaisit sen rahana (%)?

0%

50 %

100 %

Kuvio 25. Varallaolo tai päivystys, halukkuus tehdä ilta- ja yövuoroja ja ylitöitä
sekä ylityökorvausta koskeva preferenssi sukupuolen mukaan.
Kun naispuolisista poliiseista 42 prosentille ei lankea ylitöitä valvonta- ja hälytystoiminnassa keskimääräisenä kuukautena, koskee vastaava vain kymmentä prosenttia
heidän miespuolisia kollegoitaan (ks. taulukko 4). Valvonta- ja hälytystoiminnassa miehet tekivät keskimäärin 5,4 ylityötuntia kuukaudessa ja naiset 3,5 ylityötunti
(mediaanit 5 ja 3 tuntia). Rikostorjunnassa vastaavat tuntimäärät olivat 5 ja 4,3 (mediaanit 4 ja 3 tuntia).
Vastausten mukaan naispoliiseista 27,5 prosenttia ja miespoliiseista 23 prosenttia halusi tehdä enemmän ylitöitä valvonta- ja hälytyssektorilla. Rikostorjunnassa
vastaavat luvut olivat 28 prosenttia ja 20 prosenttia. Kiinnostus ylitöihin on usein
yhteydessä vastaajan ikään. Enemmän ilta- ja yövuoroja toivoi valvonta- ja hälytyssektorilla 29 prosenttia naisista ja 25 prosenttia miehistä, rikostorjunnassa 30,7
prosenttia naisista ja 21,7 prosenttia miehistä. Pääosa vastaajista ei täten halunnut
lisää ylitöitä eikä ilta- ja yövuoroja. Kyselyssä jäi kysymättä se, moniko poliiseista
haluaisi ylitöitä ja ilta- ja yövuoroja nykyistä vähemmän. Lupapalvelut erottuvat niiden vastaajien määrässä, jotka kokevat, että ylityökorvaus on otettava rahan sijaan
vapaana.
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Taulukko 4. Nollasta viiteen ylityötuntia kuukaudessa tekevien osuudet valvonta- ja
hälytystoiminnassa sekä rikostorjunnassa sukupuolen mukaan (%)
Ylityöntunnit
Valvonta- ja hälytystoiminta Nainen
Rikostorjunta

0

1

2

3

4

5

Yht.

42,20 %

20,00 %

20,00 %

4,40 %

5,60 %

2,20 %

94,40 %

Mies

10,30 %

12,80 %

25,60 %

10,30 %

7,70 %

17,90 %

84,60 %

Nainen

40,60 %

12,90 %

14,10 %

7,10 %

4,70 %

9,40 %

88,80 %

Mies

40,00 %

8,30 %

8,30 %

3,30 %

8,30 %

10,00 %

78,20 %

Työn ja muun elämän yhteensovittamiseen liittyvät kysymykset kartoittivat aihetta
laaja-alaisesti:
●●

Miten aiheesta tiedotetaan?

●●

Miten johto suhtautuu yhteensovittamiseen?

●●

Millaista omakohtaista kokemusta vastaajalla on yhteensovittamisen onnistumisessa?

●●

Millaisia ovat työpaikan odotukset työn ja perheen suhteesta?

●●

Suhtaudutaanko poissaoloihin vanhemmuuden ja hoivan takia tasapuolisesti?

●●

Häiritseekö aikapaine muuta elämää?

●●

Miten helpoksi työpaikalla koetaan perhevapaan ottaminen puheeksi tai
sopiminen äkillisten yksityisasioiden hoidosta?

●●

Miten toimiviksi koetaan sijaisjärjestelyt ja vapaalta palaavan perehdyttäminen?

Poliisitaustaisten vastaajien mielestä käytäntö oli yleisesti ottaen toimiva, kun sovitaan omien, äkillistesti ilmaantuvien asioiden hoidosta ja keskustellaan perhevapaalle jäämisestä sekä työn ja muun elämän yhteensovittamista. Mies- ja naispuolisten
poliisien vastauksen erosivat jossakin määrin aikapaineen, perehdyttämisen ja sijaisjärjestelyiden toimivuudessa. Niissä vastausten keskiarvot sijoittuivat pääsääntöisesti vastausasteikon keskikohdasta ”eri mieltä” -puolelle. Naispuoliset poliisit
olivat niistä miehiä vahvemmin eri mieltä. Molemmat kuitenkin olivat lievästi eri
mieltä väitteestä, että työpaikalla odotettaisiin heidän asettavan työn perheen edelle
(ks. kuvio 26).
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Työpaikallani on helppo sopia äkillisesti ilmaantuvien
yksityisasioiden hoidosta

1,39

1,41

Työpaikallani suhtaudutaan tasapuolisesti naisten ja
miesten poissaoloihin työstä vanhemmuuden ja hoivan 1,38
takia

1,43

Työpaikallani on helppo ottaa puheeksi se, jos aikoo jäädä
määräajaksi pois työstä perhevapaalle tai hoitaakseen
perheenjäsentään tai omaistaan
Omalla kohdallani työn ja muun elämän
yhteensovittaminen toteutuu hyvin; voin keskittyä täysin
molempiin

1,41

1,52

1,63

Esimies ja johto suhtautuvat erittäin myönteisesti työn ja
perheen yhteensovittamiseen

Nainen
Mies

1,69

1,80

Minuun kohdistuu työssäni runsaasti aikapainetta, joka
häiritsee perhe- ja yksityiselämää

1,84

2,03

Työpaikallani tiedotetaan hyvin työn ja muun elämän
yhteensovittamisen käytännöistä ja mahdollisuuksista

2,21

Työpaikallani minun odotetaan asettavan työni perheen
tai muun elämän edelle

2,26

Vapaalta töihin palaavan työntekijän perehdyttäminen
hoidetaan työpaikallani hyvin
Sijaisjärjestelyt toimivat työpaikallani

Samaa
mieltä

2,32

2,38

2,39

2,14

2,42

2,13

2,43

Eri
mieltä

Kuvio 26.
Kokemukset
työn ja muun elämän
yhteensovittamisesta
sukupuolen mukaan poliisitaustaisilla
Kuvio
26. Kokemukset
työn ja
muun elämän yhteensovittamisesta
sukupuolen
vastaajilla
kaan poliisitaustaisilla vastaajilla

mu-

Kun kaikkien poliisitaustaisten vastaajien sijaan mukaan otetaan vain vastaajat,
joilla on kotona asuvia alle kouluikäisiä lapsia (ks. kuvio 27), kokemukset työn ja
muun elämän yhteensovittamisesta joiltakin osin poikkeavat edellisestä. Miespuolisten poliisien mielestä on vaikeampi sopia äkillisesti ilmaantuvien yksityisasioiden
hoidosta ja naisten ja miesten poissaoloihin suhtaudutaan vähemmän tasapuolisesti.
Työn ja muun elämän yhteensovittaminen omalla kohdalla on vaikeampaa ja sijaisjärjestelyt luontuvat huonommin kuin kaikki miesvastaajat asioita arvioivat. Sekä
nais- että miespuoliset poliisit tässä vastaajaryhmässä eivät koe johdon suhtautumista yhtä myönteisesti ja arvioivat negatiivisemmin tiedottamista tarjolla olevista
yhteensovittamismahdollisuuksista.
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Työpaikallani on helppo sopia äkillisesti ilmaantuvien
yksityisasioiden hoidosta
Työpaikallani suhtaudutaan tasapuolisesti naisten ja
miesten poissaoloihin työstä vanhemmuuden ja hoivan
takia

Nainen
1,94

1,40

1,76

1,56

Työpaikallani on helppo ottaa puheeksi se, jos aikoo
jäädä määräajaksi pois työstä perhevapaalle tai
hoitaakseen perheenjäsentään tai omaistaan
Omalla kohdallani työn ja muun elämän
yhteensovittaminen toteutuu hyvin; voin keskittyä
täysin molempiin

Mies

1,33

1,80

2,29

1,70

Esimies ja johto suhtautuvat erittäin myönteisesti työn
ja perheen yhteensovittamiseen

2,18

Minuun kohdistuu työssäni runsaasti aikapainetta, joka
häiritsee perhe- ja yksityiselämää

2,00

2,27

Työpaikallani tiedotetaan hyvin työn ja muun elämän
yhteensovittamisen käytännöistä ja mahdollisuuksista

2,65

Työpaikallani minun odotetaan asettavan työni perheen
tai muun elämän edelle

2,27

Vapaalta töihin palaavan työntekijän perehdyttäminen
hoidetaan työpaikallani hyvin
Sijaisjärjestelyt toimivat työpaikallani

2,31

Samaa
mieltä

2,73

2,29

2,33

2,56

2,33

2,53

Eri
mieltä

Kuvio 27. Kokemukset työn ja muun elämän yhteensovittamisesta sukupuolen mu-

Kuvio 27. Kokemukset työn ja muun elämän yhteensovittamisesta sukupuolen mukaan poliisitaustaisilla
kaan poliisitaustaisilla vastaajilla, kun vastaajalla on alle kouluikäisiä lapsia.
vastaajilla, kun vastaajalla on alle kouluikäisiä lapsia.

Mies- ja naispuolisten poliisien arviot erilaisten joustojen käytöstä työn ja muun
elämän yhteensovittamisessa eivät keskiarvojen valossa juuri poikkea toisistaan.
Harvinaisimpia muotoja ovat etätyö ja palkaton vapaa ja tavanomaisimpia työvuoroista sopiminen, saldovapaiden käyttö ja lomarahojen vaihto vapaiksi (ks. kuvio
28). Mahdollisuus käyttää tässä työaikaliukumia on suhteellisen vähäistä.
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Etätyö

3,13
2,55

Palkaton vapaa
Työaikaliukumat

2,05

Vuorotteluvapaa

2,04

Opintovapaa

2,05

Lomarahan vaihto vapaiksi

Yleistä

2,11
2,16

1,81

1,60

Mahdollisuus sopia työvuoroista 1,41

2,18

1,81

1,52

Saldovapaa

2,65

Nainen
Mies

2,30

2,11

Lyhennetty työaika tai osa-aikatyö

3,37

1,55

Satunnaista Harvinaista

Ei mahdollista

Kuvio 28. Erilaisten joustojen käytön yleisyys työn ja muun elämän yhteensovitta-

Kuvio 28. Erilaisten joustojen käytön yleisyys työn ja muun elämän yhteensovittamisessa sukupuolen
misessa sukupuolen mukaan kun perheessä on alle kouluikäisiä lapsia.
mukaan kun perheessä on alle kouluikäisiä lapsia.

Siinä, miten työpaikalla suhtaudutaan lakisääteisten perhevapaiden käyttöön, naisja miespuolisten poliisien arviot
poikkeavat
toisistaan
Äitiysloma
2,00 lievästi mutta systemaattisesti
1,56
(ks. kuvio 29). Suhtautuminen on yleisesti ottaen kannustavaa, mutta naistenNainen
kokeMies
musten valossa vähemmän kuin miesten arvioissa. Kannustavimmin suhtaudutaan
äitiyslomaan ja vähiten kannustavasti
perheenjäsenen
Isyysloma 1,79
2,07 tai läheisen tarvitsemaan erityishoitoon.
Vanhempainvapaa

1,83

2,13

Hoitovapaa

2,05

2,30

Tilapäinen hoitovapaa

2,08

2,33

Osittainen hoitovapaa

2,09

2,42

Vapaa perheenjäsenen tai läheisen erityistä hoitoa
varten (palkaton)

2,19

2,54

Erittäin
Ei kannustavasti Erittäin
kannustavasti eikä torjuvasti
torjuvasti
Kuvio 29. Miten työpaikallasi suhtaudutaan lakisääteisten perhevapaiden käyttöön sukupuolen mukaan,
kun perheessä on alle kouluikäisiä lapsia.
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Mahdollisuus sopia työvuoroista 1,41

Yleistä

1,55

Satunnaista Harvinaista

Ei mahdollista

Kuvio 28. Erilaisten joustojen käytön yleisyys työn ja muun elämän yhteensovittamisessa sukupuolen
mukaan kun perheessä on alle kouluikäisiä lapsia.
Äitiysloma 1,56

2,00

Isyysloma 1,79

2,07

Vanhempainvapaa

1,83

Nainen
Mies

2,13

Hoitovapaa

2,05

2,30

Tilapäinen hoitovapaa

2,08

2,33

Osittainen hoitovapaa

2,09

2,42

Vapaa perheenjäsenen tai läheisen erityistä hoitoa
varten (palkaton)

2,19

2,54

Erittäin
Ei kannustavasti Erittäin
kannustavasti eikä torjuvasti
torjuvasti

Kuvio 29. Miten työpaikallasi suhtaudutaan lakisääteisten perhevapaiden käyttöön
sukupuolen
mukaan, kun
perheessä lakisääteisten
on alle kouluikäisiä
lapsia.
Kuvio
29. Miten työpaikallasi
suhtaudutaan
perhevapaiden
käyttöön sukupuolen mukaan,
kun perheessä on alle kouluikäisiä lapsia.

Vastaajat ottivat kantaa siihen, toimivatko he jo nyt tai arvioivatko tulevaisuudessa toimivansa omaishoitajina (”kyllä”, ”en”, ”ehkä”). Koko aineistossa poliisitaustaisten vastaajien joukossa omaishoitajina toimivia miehiä oli vajaat seitsemän
prosenttia ja naisia reilut neljä prosenttia (ks. kuvio 30). Saman vastaajaryhmän
yli viisikymmentävuotiaista naisvastaajista lähes joka kymmenes sanoi toimivansa
omaishoitajana ja kolmannes piti omaishoitajuutta mahdollisena (”ehkä”) (ks. kuvio
31).
Mies

6,7

80,8

Kyllä

12,5

En
Nainen 4,4

82

0%

20 %

40 %

Ehkä

13,6
60 %

80 %

100 %

Kuvio 30. Toimitko tai tuletko todennäköisesti toimimaan omaishoitajana? SukuKuvio
Toimitko
tai tuletko todennäköisesti
puolen30.
mukaan
poliisitaustaiset
vastaajat (%). toimimaan omaishoitajana? Sukupuolen mukaan
poliisitaustaiset vastaajat (%).

Mies

6,4

74,2

Kyllä

19,4

En
Nainen
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9,6
0%

57,7
20 %

40 %

32,7
60 %

80 %

Ehkä
100 %

Kuvio 31. Toimitko tai tuletko todennäköisesti toimimaan omaishoitajana? Sukupuolen mukaan yli 50vuotiaat poliisitaustaiset vastaajat (%).

0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Kuvio 30. Toimitko tai tuletko todennäköisesti toimimaan omaishoitajana? Sukupuolen mukaan
poliisitaustaiset vastaajat (%).

Mies

6,4

74,2

Kyllä

19,4

En
Nainen

9,6
0%

57,7
20 %

40 %

Ehkä

32,7
60 %

80 %

100 %

Kuvio 31. Toimitko tai tuletko todennäköisesti toimimaan omaishoitajana? Sukupuolen mukaan yli 50-vuotiaat poliisitaustaiset vastaajat (%).

Kuvio 31. Toimitko tai tuletko todennäköisesti toimimaan omaishoitajana? Sukupuolen mukaan yli 50vuotiaat poliisitaustaiset vastaajat (%).

4.2

Tasa-arvokokemukset poliisissa siviilitaustaisella 		
henkilöstöllä

4.2.1

Vastaajat

Siviili- ja poliisitaustaiset vastaajat erotettiin tässä tutkimuksessa poliisikoulutusmuuttujan avulla. Poliisin tulostietojärjestelmän mukaan toukokuussa 2018 poliisihallinnossa työskenteli yhteensä 2 372 henkilöä, jotka eivät toimineet poliisiviroissa.
Heistä naisia oli 67 prosenttia (1 590) ja miehiä 37 prosenttia (782). Tasa-arvo-kyselyn vastaajissa siviilitaustaisia naisia oli 317 ja miehiä vain 17. Naisten vastausprosentti on 20 prosenttia ja miesten alle 2 prosenttia.
Tasa-arvokysely ei todellakaan saanut myönteistä vastakaikua poliisihallinnossa työskentelevien siviilitaustaisten miesten parissa. Koska jokainen vastaus on
arvokas, en jätä miespuolisten siviilien vastauksia raportoimatta. Heille lasketut tunnusluvut ja jakaumat ovat lähinnä kuriositeetti, enkä tee vertailuja siviilitaustaisten
naisten ja miesten välillä. Kyselyyn vastanneiden miesten arviot ja kokemukset eivät
todennäköisesti ilmennä luotettavasti kaikkien poliisihallinnossa toimivien siviilitaustaisten miesten kokemuksia ja arvioita, mutta ne kertovat kyselyyn vastanneiden
kokemuksista, arvioista ja tunnoista.
Naispuolisten siviilien vastauksilla on edellistä enemmän sisällöllistä arvoa.
Joka viides tästä vastaajajoukosta osallistui tähän tutkimukseen. Siviilitaustaisten
naisvastaajien jakauma heijastaa suhteellisen hyvin naispuolisten siviilien sijoittumista poliisin eri yksiköihin (ks. taulukko 5).
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Taulukko 5. Siviilitaustaisten vastaajien jakautuminen yksiköittäin poliisihallinnossa ja kyselyyn vastaajissa
Naisia %

Naisia vastaajissa %

Miehiä %

Miehiä vastaajissa %

Helsingin poliisilaitos

13,0

15,0

13,3

11,8

Itä-Uudenmaan poliisilaitos

9,0

5,6

6,8

11,8

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos

4,0

3,1

4,8

0,0

Kaakkois-Suomen poliisilaitos

3,7

3,6

4,7

5,9

Hämeen poliisilaitos

5,0

2,8

5,1

0,0

Lounais-Suomen poliisilaitos

6,6

6,0

7,2

5,9

Itä-Suomen poliisilaitos

5,6

8,3

6,7

5,9

Sisä-Suomen poliisilaitos

6,0

6,5

7,9

0,0

Pohjanmaan poliisilaitos

3,3

4,7

5,7

5,9

Oulun poliisilaitos

4,0

6,1

5,8

5,9

Lapin poliisilaitos

1,7

2,8

4,3

5,9

Keskusrikospoliisi

16,3

10,7

13,5

17,6

Poliisiammattikorkeakoulu

8,0

5,9

4,5

17,6

Poliisihallitus

14,0

18,8

9,6

5,9

Tasa-arvokyselyyn vastanneissa siviilitaustaisissa naisissa on 50–54-vuotiaita osuuttaan enemmän ja 35–39vuotiaita osuuttaan vähemmän (ks. taulukko 6).
Taulukko 6. Siviilitaustaisten ikäjakauma poliisihallinnossa ja vastaajissa.
Naiset %

Naisia vastaajissa %

Miehet %

Miehiä vastaajissa %

–24

4,09

2,2

3,0

7,1

25–29

6,65

3,7

5,2

7,1

30–34

10,10

9,6

6,2

7,1

35–39

13,55

8,1

6,5

0

40–44

14,07

14

9,0

14,3

45–49

12,92

11,8

12,7

14,3

50–54

14,45

30,1

20,3

35,7

55–59

14,19

15,8

19,8

7,1

60–

9,97

4,8

17,3

7,1
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4.2.2

Siviilitaustaisten vastaajien kokemukset tasa-arvosta

Vuoden 2004 tasa-arvotutkimuksessa vertaillaan pääasiassa siviilihenkilöstöön
kuuluvien naistoimistotyöntekijöiden ja miesvartijoiden kokemuksia ja havaintoja.
Erilaisissa johto-, hallinto- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevistä naisista puolet
arvioi tuolloin sukupuolten tasa-arvon melko tai erittäin hyväksi omalla työpaikallaan ja miehistä kolme neljästä (Sainio ym. 2007, 135). Siviilitaustaisten naisten arviot tasa-arvon toteutumisesta omalla työpaikalla ovat pitkälti samansuuntaisia kuin
naispuolisten poliisien arviot (ks. kuvio 32, vrt. kuvio 12).
Sukupuolten tasa-arvo...
Työhön liittyvän tiedon kulussa

2,08

2,27

Mahdollisuudessa vaikuttaa omien työtehtävien
suorittamisen tapaan, aikaan ja paikkaan

2,14

2,23

Palautteen saamisessa työstä

2,11

2,27

Henkilöstön kehittämisessä (koulutusvalinnat jne.)

2,15

Osallistumismahdollisuuksia jaettaessa (esim.
työryhmät, tapahtumat)

2,30

2,22

Työsuorituksen arvioinnissa

2,41

2,33
2,16

Työhön liittyvien rasitteiden ja haittojen jaossa
Työtehtäviä jaettaessa

Mies

2,27

2,09

Suhteessa työn tarjoamiin mahdollisuuksiin hankkia
lisäansioita

Nainen

2,40
2,22

2,09

2,41

Työtehtävien vaativuuden arvioinnissa

2,22

2,55

Työstä palkitsemisessa

2,22

2,55

Urakehityksessä ja sen tukemisessa

2,00

Naisia
suosiva

2,55

Tasaarvoinen

Miehiä
suosiva

Kuvio 32. Kokemus tasa-arvon toteutumisesta omassa työyhteisössä sukupuolen
Kuvio 32. Kokemus tasa-arvon toteutumisesta omassa työyhteisössä sukupuolen mukaan
mukaan
Niin poliisi- kuin
siviilitaustaisten
naisten näkökulmasta
sukupuolten
tasa-arvo jää
Kohtelee
kaikkia alaisiaan tasapuolisesti
1,35
1,73
täysimääräisesti toteutumatta kaikissa kysytyissä suhteissa. Heidän näkökulmastaanNainen
Mies
poliisiorganisaatio
suosii kategorisesti miehiä.
Edistää toiminnallaan tasa-arvon todentumista eri
1,23
1,61
Siviilitaustaisten
naisten
arviot
esimiehen
johtamisosaamisesta
tasa-arvoasioissukupuolten välillä
sa noudattelevat naispuolisten poliisien arvioita ja eroavat miespuolisten poliisien
arvioista. Naisten arviot jäävät kaikissa kysytyissä suhteissa kauemmaksi tasa-arvoiTarjoaa apuaan ja tukeaan yhtäläisesti kaikille 1,21
suuden ideaalista
johtamisessa, kun taas miehet arvioivat1,53
jälkimmäisen lähestulkoon
jo todentuvan työn arjessa (ks. kuvio 33).
Edistää toiminnallaan tasa-arvon todentumista eri
ikäisten henkilöiden välillä
Tukee urakehitykseen liittyviä pyrkimyksiäni

1,47

1,38

1,64

1,69
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Kannustaa, tukee ja rohkaisee minua omassa työssäni
kehittymisessä

1,40

Samaa
mieltä

1,64

Eri
mieltä

2,22
Urakehityksessä ja sen tukemisessa

2,55

2,00

Naisia
suosiva

2,55

Miehiä
suosiva

Tasaarvoinen

Kuvio 32. Kokemus tasa-arvon toteutumisesta omassa työyhteisössä sukupuolen mukaan

Kohtelee kaikkia alaisiaan tasapuolisesti

1,35

1,73

Mies

Edistää toiminnallaan tasa-arvon todentumista eri
1,23
sukupuolten välillä

1,61

Tarjoaa apuaan ja tukeaan yhtäläisesti kaikille 1,21
Edistää toiminnallaan tasa-arvon todentumista eri
ikäisten henkilöiden välillä
Tukee urakehitykseen liittyviä pyrkimyksiäni
Kannustaa, tukee ja rohkaisee minua omassa työssäni
kehittymisessä

Nainen

1,53

1,47

1,64

1,38

1,69

1,40

1,64

Samaa
mieltä

Eri
mieltä

Kuvio 33. Arvio esimiehen johtamisesta tasa-arvoasioissa sukupuolen mukaan.
Kuvio 33. Arvio esimiehen johtamisesta tasa-arvoasioissa sukupuolen mukaan.

Siviilitaustaiset naiset ovat vähemmän kiinnostuneita työssä kehittymisen mahdollisuuksista kuin poliisitaustaiset naiset, mutta he kokevat kehityskeskustelut hyödyllisemmiksi oman urasuunnittelunsa kannalta (ks. kuvio 34).
Aion hakeutua jatkokoulutukseen lähivuosina

1,64

Olen kiinnostunut työkierrosta ja muista työssäni
kehittymisen mahdollisuuksista

2,31
2,00

Tavoitteenani on siirtyä haastavampiin tehtäviin
poliisissa

1,69

1,89

Koen, että minun olisi jo aika päästä eteenpäin
1,36
työurallani

1,77

Olen kokenut omat kehityskeskusteluni erittäin
1,29
hyödyllisiksi oman urasuunnitteluni kannalta
Esimieheni kannustaa minua urallani eteenpäin 1,36
Poliisiorganisaatio tarjoaa naisille ja miehille yhtäläiset
mahdollisuudet edetä haluamiinsa tehtäviin poliisissa

2,32

1,83
1,48
2,00

Samaa
mieltä

2,00

Eri
mieltä

Kuvio 34. Kiinnostus urakehitykseen siviilitaustaisilla sukupuolen mukaan.

Kuvio 34. Kiinnostus urakehitykseen siviilitaustaisilla sukupuolen mukaan.
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Nainen
Mies

4.2.3

Seksuaalinen häirintä

Vuonna 2004 kolmannes muissa tehtävissä toimivista naisista ja viidennes toimistotyöntekijöistä oli kohdannut loukkaavaa seksististä kielenkäyttöä, kun taas miehistä
ongelma oli koskettanut vain kymmenesosaa (ks. Sainio ym. 2007, 81, 137). Tässä
kyselyssä seksuaalista häirintää oli omakohtaisesti kokenut viimeisten kahden vuoden aikana satunnaisesti 27 prosenttia siviilitaustaisista naisista. Toisiin kohdistuvaa
seksuaalista häirintää oli havainnut kaksi viidestä. Joka kymmenes oli joutunut tilanteeseen, jossa henkilökohtaisen tilan rajat ylitettiin tai jossa kosketeltiin ja halailtiin
vastoin tahtoa. (Ks. kuvio 35.) Kun naispuolisista poliiseista noin puolet ei ollut itse
kohdannut itseen kohdistettua seksististä kielenkäyttöä tai eleitä, siviilitaustaisten
naisten kohdalla heitä oli 71 prosenttia (vrt. kuvio 15).
En koskaan

Kerran tai pari

Satunnaisesti tai harvoin

Seksistinen kielenkäyttö ja eleet (kaksimieliset
vitsit, halventava nimittely yms.): itseen
kohdistunut
…: toisiin kohdistunut

Melko usein

71

Toistuvasti
17

61,1

21,8

10,3

13,4

Väistämättömyys, henkilökohtaiseen tilaan
asettuminen, ei-toivottu koskettelu tai halailu:
itseen kohdistunut

88,9

7,4 3

…: toisiin kohdistunut

87,6

7,4 5

Ei-toivotut seksuaaliset vihjailut, viestit ja
ehdotukset: itseen kohdistunut

89,6

6,7 3

…: toisiin kohdistunut

85,3

Seksuaaliseen tekoon painostaminen: itseen
kohdistunut

99,7

…: toisiin kohdistunut

98,7

Fyysinen ahdistelu, kähmintä, intiimialueiden
koskettelu: itseen kohdistunut

99,3

...: toisiin kohdistunut

98,3

9,4 5,0

1,3

Kuvio 35. Itseen tai toisiin kohdistunut seksuaalinen häirintä siviilitaustaisten naisten kokemana.

Kuvio 35. Itseen tai toisiin kohdistunut seksuaalinen häirintä siviilitaustaisten naisten kokemana.
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Vaikka siviilitaustaisia miesvastaajia oli niukasti eikä vastauksista voi tehdä koko
viiteryhmään meneviä päätelmiä, ero itseen kohdistuneen ja toisiin kohdistuneen
häirinnän välillä heijastaa vastaavaa eroa miespuolisten poliisien vastauksissa (ks.
kuvio 36).
En koskaan

Kerran tai pari

Satunnaisesti tai harvoin

Seksistinen kielenkäyttö ja eleet (kaksimieliset
vitsit, halventava nimittely yms.): itseen
kohdistunut
…: toisiin kohdistunut
Väistämättömyys, henkilökohtaiseen tilaan
asettuminen, ei-toivottu koskettelu tai halailu:
itseen kohdistunut
…: toisiin kohdistunut
Ei-toivotut seksuaaliset vihjailut, viestit ja
ehdotukset: itseen kohdistunut
…: toisiin kohdistunut

Melko usein

Toistuvasti

82,4

11,8 5,9

58,8

23,5

5,9 11,8

100

94,1

5,9

100

94,1

Seksuaaliseen tekoon painostaminen: itseen
kohdistunut

100

…: toisiin kohdistunut

100

Fyysinen ahdistelu, kähmintä, intiimialueiden
koskettelu: itseen kohdistunut

100

...: toisiin kohdistunut

100

5,9

Kuvio 36. Itseen tai toisiin kohdistunut seksuaalinen häirintä siviilitaustaisten mies-

Kuvio
36.kokemana.
Itseen tai toisiin kohdistunut seksuaalinen häirintä siviilitaustaisten miesten kokemana.
ten

Kuten naispuolisten poliisien myös naispuolisten siviilien
Nainenseksuaaliseen häirintään
5,3
Kansalaiset/asiakkaat
syyllistyi
usein vertainen 0tai työtoveri (ks. kuvio 37). Mies
Vertaiset/ työtoverit
Alaiset

5,9
0
0
5,3
5,3

Hierarkiassa ylempänä olevat
Oma esimies
Jokin muu taho
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0

5,9
2,7
0

15,9

...: toisiin kohdistunut

100

Kuvio 36. Itseen tai toisiin kohdistunut seksuaalinen häirintä siviilitaustaisten miesten kokemana.

Kansalaiset/asiakkaat

0

Vertaiset/ työtoverit
Alaiset

Jokin muu taho

15,9

5,9
0
0
5,3
5,3

Hierarkiassa ylempänä olevat
Oma esimies

Nainen
Mies

5,3

0

5,9
2,7
0

Kuvio 37. Seksuaalinen häirintä tekijätahon ja sukupuolen mukaan (siviilit).
Siinä missä naispoliiseista reilu kolmannes on joutunut kansalaisten tai asiakkaiden seksuaalisen häirinnän kohteeksi, siviilitaustaisista naisista näin on kokenut 18
Hierarkiassa
ylempien
ja jonkinmukaan
muun(siviilit).
tahon osuus kaikista tekijää kosKuvioprosenttia.
37. Seksuaalinen
häirintä tekijätahon
ja sukupuolen
kevista maininnoista on 28 prosenttia, kun niiden osuus naispuolisten poliiseilla on
viidennes (ks. kuvio 38, vrt. kuvio 18).
Naispuolisten siviilien osoittamat (n=89)
1

9

18

Miespuolisten siviilien osoittamat (n=5)
20

Kansalaiset/asiakkaat
Vertaiset/työtoverit

18

Alaiset
Hierarkiassa ylemmät
Oma esimies
Jokin muu taho

80

54

Kuvio 38. Tekijätahoa koskevien mainintojen jakautuminen siviilitaustaisilla vastaajilla (%).
Kuvio 38. Tekijätahoa koskevien mainintojen jakautuminen siviilitaustaisilla vastaajilla (%).

Kuviossa 39 verrataan naispuolisten poliisien ja siviilien arvioita siitä, miten esimiehelle
ilmoitettua
seksuaalista
häirintää
on käsitelty omassa työyksikössä. Arviot ovat
Työyhteisössäni
seksuaalista
häirintää
pidetään
2,34
2,55
ensisijaisesti
sen kohteen taiNaispuolisten
uhrin ongelmana poliisien mielestä esimies suhtautui hänelle
hyvin
samansuuntaisia.
ilmoitettuun häirintään vähättelevämmin ja sovittelevammin kuin siviilitaustaisten
naisten mielestä.
Nainen (poliisi)
Seksuaalisesta häirinnästä ei raportoida
esimiehelle

1,76

1,92

Esimies on suhtautunut hänelle ilmoitettuun
häirintään vähättelevästi

2,32

Esimies on suhtautunut hänelle ilmoitettuun
häirintään liian sovittelevasti

2,22

Esimies on ottanut hänelle ilmoitetun häirinnän
vakavasti, mutta siihen puuttuminen on ollut
tehotonta
Esimies on ottanut hänelle ilmoitetun häirinnän
vakavasti ja puuttunut siihen tehokkaasti

Nainen (siviili)

2,03

1,90

Samaa

2,51

2,49

71

2,22

1,87

Eri

Jokin muu taho

80

54

Kuvio 38. Tekijätahoa koskevien mainintojen jakautuminen siviilitaustaisilla vastaajilla (%).
Työyhteisössäni seksuaalista häirintää pidetään
ensisijaisesti sen kohteen tai uhrin ongelmana
Seksuaalisesta häirinnästä ei raportoida
esimiehelle

2,34

Nainen (poliisi)
1,76

1,92

Esimies on suhtautunut hänelle ilmoitettuun
häirintään vähättelevästi

Nainen (siviili)

2,32

Esimies on suhtautunut hänelle ilmoitettuun
häirintään liian sovittelevasti

2,22

Esimies on ottanut hänelle ilmoitetun häirinnän
vakavasti, mutta siihen puuttuminen on ollut
tehotonta
Esimies on ottanut hänelle ilmoitetun häirinnän
vakavasti ja puuttunut siihen tehokkaasti

2,55

2,03

1,90

Samaa
mieltä

2,51

2,49

2,22

1,87

Eri
mieltä

Kuvio 39. Poliisi- ja siviilitaustaisten naisten arviot seksuaalisen häirinnän käsittelystä työyksikössä.

Kuvio 39. Poliisi- ja siviilitaustaisten naisten arviot seksuaalisen häirinnän käsittelystä työyksikössä.

Vähemmistöön koki kuuluvansa 40 prosenttia naispuolisista siviileistä, kun naispuolisista poliiseista samoin tunsi 64 prosenttia (ks. kuvio 40).
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Vähemmistöön koki kuuluvansa 40 prosenttia naispuolisista siviileistä, kun naispuolisista poliiseista samoin
tunsi 64 prosenttia (ks. kuvio 40).
Koen kuuluvani enemmistöön

Sukupuoli

20,1

Nainen

39,3

50

Mies

Ulkonäkö

37,5

15,8

Nainen

29,4

Etninen tausta

64,7

Nainen
Mies

5,9
25

58,8

29,4

59,1

5,9
3

62,5

25,4

62,9

0
11,7
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23,5

1,3

37,9

37,5

35,1

0
19,7

64,7

6,3

1

41,2

78,9

Mies

Mies

7,4

74

Mies

Sukupuoli-identiteetti Nainen
tai sukupuolen ilmaus

17,6

76,8

Mies

Seksuaalinen
suuntautuminen

5

58,8

Nainen

Nainen

17,6

47,8

23,5

Mies

Vammaisuus
tai pitkäaikaissairaus

5,9

47,2

Mies

Äidinkieli

6,61,7

76,5

Nainen

Nainen

12,5

91,7

Nainen
Mies

Aatteellinen
vakaamus tai
poliittinen kanta
Uskonto

40,6

18,8
56,5
70,6

8,4
8,2

Kuvio 40. Siviilitaustaisten vastaajien kokemus paikantumisesta enemmistö–vä-

Kuvio 40.
Siviilitaustaisten vastaajien kokemus paikantumisesta enemmistö–vähemmistö-ulottuvuudella.
hemmistö-ulottuvuudella.

Siviilitaustaisilla naisilla vähemmistöön kuulumisen kokemus heijastuu seksuaalisen häirinnän kokemuksiin. Jos henkilö koki kuuluvansa vähemmistöön uskonnoltaan, poliittisen vakaumukseltaan tai äidinkieleltään, hän joutui myös seksuaalisen
häirinnän kohteeksi muita useammin (ks. kuvio 41). Ero naispuolisiin poliiseihin
on merkittävä: he puolestaan tunsivat kuuluvansa vähemmistöön ulkonäkönsä, sukupuoli-identiteettinsä tai sen ilmauksen sekä sukupuolensa vuoksi (ks. kuvio 23).
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Koen kuuluvani enemmistöön
En koe kuuluvani enemmistöön enkä
vähemmistöön
Koen kuuluvani vähemmistöön
Seksuaalinen suuntautuminen
Uskonto
Aatteelinen vakaumus tai poliittinen kanta
Äidinkieli
Etninen tausta
Vammaisuus tai pitkäaikaissairaus
Ulkonäkö
Sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaisu
Sukupuoli

0

1

2

3

4

5

Kuvio 41. Siviilitaustaisten naisten kokemus vähemmistöön kuulumisesta ja seksuaalisesta
Kuvio 41.häirinnästä.
Siviilitaustaisten naisten kokemus vähemmistöön kuulumisesta ja seksuaalisesta häirinnästä.

4.3

Tasa-arvon kehittyminen poliisissa vuosina 1999–2018

Tässä luvussa vuoden 2018 havaintoja kehystetään aiempien tasa-arvoselvitysten
(2004 ja 1998) havainnoilla (Nuutinen ym. 1999; Sainio ym. 2007). Tasa-arvon
tilannetta poliisissa on aiemmissa raporteissa tarkasteltu vertaamalla naispoliisien
vastauksia iän ja yksikön mukaan vakioituun miesotokseen. Muun henkilöstön tulokset on raportoitu naistoimistotekijöiden ja miesvartijoiden osalta. Vuosien 1998
ja 2004 tasa-arvokyselyssä jokaiselle naispuoliselle poliisille haettiin saman ikäinen
ja samassa yksikössä toimiva miespuolinen vastine ja sukupuolten välinen vertailu
toteutettiin näin saatujen vastaajaryhmien välillä. Vuonna 2018 näin ei tehty, joten
myöskään eri vuosien havainnot eivät ole täysin vertailtukelpoisia, kun kyse on naispuolisten ja miespuolisten poliisien vastausten keskinäissuhteesta. Naispuolisten
vastaajien välillä vertailtavuus toteutuu tätä paremmin, joskin aiempaa alhaisempi
vastausprosentti voi vaikuttaa siihen.
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Vuoden 1998 tasa-arvotutkimuksessa, jolloin vain kuusi prosenttia (495) poliiseista oli naisia, heitä tarkasteltiin ainokaisina miesvaltaisissa työyhteisöissä. Vastanneista naisista 40 prosenttia oli joko ainoita tai heillä oli vain yksi naispuolinen
työtoveri:
”Ainokainen edustaa työpaikallaan erilaisuutta ja voi tästä syystä olla
silmätikku ja ennakkoluulojen kohde. Ainokaisnaista saatetaan kohdella
kaavamaisten sukupuolikäsitysten mukaan, jolloin suhtautuminen voi olla
ylisuojelevaa ja -kohteliasta tai aliarvioivaa ja jopa härnäävää. (…) Aikaa
myöten, kun naisia tulee ammattiin lisää, kaavamaiset käyttäytymismuodot yleensä lievenevät ja naiset hyväksytään miesvaltaisten työyhteisöjen
jäseniksi. Vaikka tämä kehitys tapahtuu ehkä itsestäänkin, tietoinen tasaarvotyö voi nopeuttaa kehitystä ja helpottaa sopeutumisprosessia.” (Nuutinen ym. 1999, 2.)
Tavoitteena tuli olla tasapuolisten mahdollisuuksien luominen molemmille sukupuolille muuttamalla arvoja, asenteita ja arkikäytäntöjä (Emt.).
Vuonna 1998 39 prosenttia miespuolisista ja yhdeksän prosenttia naispuolisista
poliiseista arvioi, että valvonta- ja hälytystehtävät sopivat paremmin miehille kuin
naisille. Noin 40 prosenttia kummankin sukupuolen vastaajista kertoi työskentelevänsä mieluummin mies- kuin naispuolisen poliisin kanssa. Naispoliiseista 80 prosenttia (45 prosenttia miespoliiseista) arvioi naisen selviytyvän kiperistä tilanteista
siinä missä miehenkin, ja 81 prosenttia (48 prosenttia) katsoi sosiaalisten vuorovaikutustaitojen auttavan niissä. (Emt.)
Myönteinen ja kannustava suhtautuminen naisiin liittyy Nuutisen ym. (1999)
mukaan heidän hyväksymiseensä täysimääräisiksi työyhteisön jäseniksi ja työyhteisön naisystävällisyyteen. Sen sijaan holhoava suhtautuminen, johon yhdistyy
suojelemista, flirttailua, muodollisuutta ja ylikohteliaisuutta, hankaloittaa ja jäykistää vuorovaikutusta. Naispuolisista poliiseista lähes puolet (49 %) katsoi miehistön
suhtautuvan suojelevasti tai flirttailevan (48 %) (miespoliisien vastaavat luvut 58 %
ja 28 %). Reilu viidennes naisista koki, että heitä vähätellään (24 %) ja heidän mielipiteensä jätetään huomiotta (22 %). 16 prosenttia miespuolisista poliisimiehistöön
kuuluvista ja reilu viidennes päällystöön kuuluvista (22 %) katsoi naisten saavan etuoikeuksia, kun naispuolisista poliiseista näin ajatteli neljä prosenttia. (Mts. 39–46.)
Vuonna 1998 lähes puolet (44 %) naispuolisista poliiseista ja vajaa viidennes
miespuolisista poliiseista (19 %) oli joutunut asiakkaiden seksistisen kielenkäytön
kohteeksi. Vastaavaa omassa työyhteisössään oli kokenut kolmannes (34 %) naisista
ja 14 prosenttia miehistä. Seksuaalista ahdistelua asiakkaiden taholta oli kokenut
naispoliiseista lähes joka neljäs (23 %) ja miespoliiseista 16 prosenttia. Työyhteisön
sisällä sen kohteeksi oli joutunut 15 prosenttia naisista. Nuutisen ym. (1999) mukaan poliisiorganisaation työntekijät kohtaavat huomattavan runsaasti seksuaalista
häirintää. Toiset katsoivat seksistisen kielenkäytön miesvaltaisen työyhteisön piirteeksi, ja toiset taas kokivat sen alentavaksi ja vastenmieliseksi. Nuutinen ym. (1999,
73) tulkitsivat tämän niin, että monet naiset kokivat toimimisen miesvaltaisessa työyhteisössä ja työssä pärjäämisen myönteiseksi haasteeksi, vaikka ainokaisina joutuivatkin kokemaan vähättelyä, seksismiä ja seksuaalista ahdistelua niin asiakkaiden
kuin omien työtovereidensa taholta.
Vuonna 2004 naispuolisia poliiseja (781) oli kymmenen prosenttia poliiseista ja
ainokaisina työskentelevien määrä oli pudonnut 44 prosentista 40 prosenttiin. Naisten määrään liittyvien tavoitteiden arvioitiin toteutuneen niin miehistö- kuin alipääl-
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lystötasoilla, mutta jääneen toteutumatta niitä ylemmillä tasoilla sekä poliisikoulutukseen valituissa. Naisilla oli myös keskimäärin enemmän koulutusta kuin miehillä.
Naispuoliset poliisit eivät enää keskittyneet niin paljon Helsinkiin kuin aiemmin, mutta he työskentelivät samanikäisiä miespuolisia kollegoitaan useammin rikospoliisissa miesten toimiessa valvonta- ja hälytystehtävissä. Naispoliisien vastauksia vertailtiin pääasiassa iän ja yksikön suhteen vakioituun miesotokseen. mutta
seksuaalisen häirinnän kokemukset eivät olleet merkittävästi muuttuneet aiemmasta.
Naiset myös kokivat sukupuolten tasa-arvon toteutuneen työyhteisössään huonommin kuin miehet. (Sainio ym. 2007.)
Kun vuonna 1998 naispuolisista poliiseista 61 prosenttia oli melko tai erittäin
paljon samaa mieltä siitä, että työyhteisön ilmapiiri oli tasa-arvoinen, vuonna 2004
heidän osuutensa oli laskenut 57 prosenttiin. Miesten arviot olivat muuttuneet myönteisemmiksi ja samaa mieltä olevien osuus oli kasvanut 61 prosentista 66 prosenttiin. Naispuolisista poliiseista 61 prosenttia kuitenkin arvioi sukupuolten tasa-arvon
toteutuneen melko tai erittäin hyvin ja miespuolisista 81 prosenttia. Naispuolisten
poliisien kriittisyys kasvoi iän myötä: myönteisimmät arviot tulivat alle 35-vuotialta
naispuolisilta poliiseilta. (Sainio ym. 2007.)
Kun vuonna 1998 naispuolisista poliiseista 69 prosenttia katsoi esimiehen
kohtelevan alaisiaan tasapuolisesti, oli heidän osuutensa vuonna 2004 kasvanut 72
prosenttiin. Miehissä kasvu oli ollut hieman suurempaa (68 => 73 %). Nuoremmat naispuoliset poliisit olivat arvioissaan myönteisempiä kuin vanhemmat. Niin
nais- kuin miespuoliset poliisit arvioivat poliisiorganisaation suhtautuvan naispoliiseihin vähemmän tasa-arvoisesti kuin vuonna 1998. Kaikkein vähiten niin kokivat
35–49vuotiaat naiset. Sainio ym. (2007, 98) toteavatkin, että aiempaan verrattuna
yhä harvempi naispuolinen poliisi koki poliisiorganisaation suhtautuvan naisiin ja
miehiin tasapuolisesti. Erityisesti miehistön parissa suojeleva ja flirttaileva asenne
naisiin sekä naisten vähättely olivat lisääntyneet. (Sainio ym. 2007.)
Vuonna 2004 noin puolet naispoliiseista katsoi, että nainen hillitsee ja rauhoittaa kiperää tilannetta. Miespuolisista poliiseista näin näki 29 prosenttia. Tätä perusteltiin kulttuurisella suhtautumisella naisiin ja sillä, että naiset koetaan vähemmän
uhkaaviksi. Enemmistö ei kuitenkaan nähnyt sukupuolella ratkaisevaa merkitystä.
(Sainio ym. 2007.)
Eniten henkistä väkivaltaa poliisiorganisaatiossa kohtasivat naiset. Sainion ym.
(2007, 72) mukaan sillä on yhteys naisten kokemaan syrjintään. He pitävät perusteltuna olettaa, että siihen vaikuttaa miesten hallitseva asema poliisiorganisaatiossa.
Niin nais- kuin miespuolisten poliisien kokema työyhteisön sisäinen sekä asiakkaiden käyttämä seksistinen kieli ja seksuaalinen ahdistelu olivat lisääntyneet vuodesta
1998. Sainion ym. (2007, 84) mukaan monet naispuoliset poliisit sulkevat silmänsä
seksuaalisen häirinnän olemassaololta vaikenemalla siitä, kieltämällä sen merkityksen tai normalisoimalla sen mitään tarkoittamattomaksi osaksi arkea miesvaltaisessa
työssä. Häirintä kuitenkin lisää stressiä, uupumista ja laskee työtyytyväisyyttä.
Vuonna 2004 käsitys naisten ja miesten yhtäläisestä soveltuvuudesta poliisin
ammattiin oli kuitenkin vahvistunut vuodesta 1998. Molempia sukupuolia katsottiin
tarvittavan poliisityössä: poliisissa on molemmille sopivia tehtäviä ja poliisipalvelut
hyötyvät siitä, että käytettävissä on erilaisia vahvuuksia. Miehet katsoivat toimintataktiikan riippuvaisemmaksi työparin sukupuolesta kuin naiset. Naisista vajaa kymmenes ja miehistä noin joka viides oli enemmän tai vähemmän tätä mieltä. Hieman
yli puolet naispuolisista ja miespuolisista poliiseista arvioi kuitenkin toiminnan taktisesti samanlaiseksi työparin sukupuolesta riippumatta. Miehet näkivät usein eron
siinä, että työturvallisuuteen kiinnitettiin enemmän huomiota naisten kanssa työs-
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kenneltäessä. Osa vastaajista korosti sitä, että poliisityöhön liittyvät otteet ja taktiikat opitaan koulutuksessa eikä niissä ole sukupuoleen liittyvää eroa.
Edelleen noin 40 prosenttia naisista vastasi vuonna 2004 työskentelevänsä
mieluummin mies- kuin naispoliisin kanssa. Miespuolisten poliisien näkemys oli
laskenut 38 prosentista 33 prosenttiin, joskin nais- tai miestyöparin valintaan vaikutti etenkin naispuolisilla poliiseilla rikostutkinnan ja valvonta- ja hälytystehtävät.
Naisten usko kiperistä tilanteista selviytymiseen oli vahvistunut, mutta vaaralliseen
tilanteeseen tai kotihälytyksille kuitenkin edelleen lähdettiin mieluummin miestyötoverin kanssa. Myös miespuoliset poliisit arvioivat naisten selviytyvän kiperistä
tilanteista paremmin kuin vuonna 1998, eivätkä he nähneet fyysistä voimaa vastaavalla tavalla riittämättömäksi kiinniottotilanteissa. (Sainio ym. 2007, 85–95.)
Vuonna 2018 yhä harvempi poliisi vastasi työskentelevänsä mieluummin
mies- kuin naispuolisen poliisin kanssa (ks. taulukko 7) ja aiempaa useampi katsoi, että naispuoliset poliisit selviävät kiperistä tilanteista vähintään yhtä hyvin kuin
miespuoliset poliisit (ks. kuvio 48). Vaikka vuonna 2018 oli aiempaa vähemmän
miespuolisia poliiseja, jotka mieluummin lähtivät vaaralliseen tehtävään mies- kuin
naispuolisen kollegan kanssa, silti 66 prosenttia miespuolisista poliiseista ja 71 prosenttia naispuolisista poliiseista suosii näissä tilanteissa miespuolista työtoveria (ks.
kuvio 49).
Taulukko 7. Työskenteleekö mieluummin mies- kuin naispoliisin kanssa (kyllä -vastausten %).
1998

2004

2018

Naispoliisit

44

42

37

Miespoliisit

38

33

23

2018

Nainen
Mies

2004

38

44

2

15

3

Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
En samaa enkä eri mieltä

Mies

Mies

18

29

39

12

Nainen
1998

16

11

42

29

Nainen

8 1

43

48

29

20

33

11

8

12

39

41

3

Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä

6

Kuvio 48. ”Naispoliisit selviävät kiperistä tilanteista yhtä hyvin kuin miespoliisit”Kuvio 48. "Naispoliisit
kiperistä 1998,
tilanteista
yhtäja
hyvin
kuinsukupuolen
miespoliisit"-väitteen
vastausten % väitteen
vastaustenselviävät
% -jakaumat
2004
2018
mukaan.

2004

2018

jakaumat 1998, 2004 ja 2018 sukupuolen mukaan.
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36

6
4 3

Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
En samaa enkä eri mieltä

Nainen
1998

6

22

32
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6 3

19

36

Mies

11

40

45
53

5 5

18

27
29

5 3

11

6 2

Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
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29

20

33

11

8
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41
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2018

Kuvio 48. "Naispoliisit selviävät kiperistä tilanteista yhtä hyvin kuin miespoliisit"-väitteen vastausten % jakaumat 1998, 2004 ja 2018 sukupuolen mukaan.
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Kuvio 49.49.
"Lähden
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Naispuolisten poliisien oma käsitys naisen fyysisten voimien riittävyydestä kiinniottotilanteessa on säilynyt jokseenkin ennallaan, mutta miespuolisten poliisien käsitys on muuttunut positiivisemmaksi (ks. kuvio 50). Kotihälytystehtäville on usein
ominaista tietty ennalta arvaamattomuus, mikä on mahdollisesti vuosien myötä vielä
vahvistunut. Siksi se, että niin nais- kuin miespuoliset poliisit suosivat miespuolista kollegaa kotihälytystilanteissa aiempia vuosia enemmän, ei hämmästytä. On
hyvä kuitenkin huomata myös se, että niin nais- kuin miespuoliset poliisit valitsivat
vuonna 2018 asteikon keskimmäisen vastausvaihtoehdon selvästi useammin kuin
aiemmin (ks. kuvio 51).

2018

Nainen
Mies

2004

Nainen

Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
En samaa enkä eri mieltä

Mies
Nainen

1998

8
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28
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7

6
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39
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7

29

26
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4

47
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34

10

Mies

22

10 2

27

9

Täysin eri mieltä

8 1

13

47

32

Jokseenkin eri mieltä

Kuvio 50. ”Naiset eivät ole tarpeeksi voimakkaita kiinniottotilanteissa” -väitteen
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7

12
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43

Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä

7
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19

En samaa enkä eri mieltä
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5
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8 1
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Kuvio 50. "Naiset eivät ole tarpeeksi voimakkaita kiinniottotilanteissa" -väitteen vastausten % -jakaumat
vuosina 1998, 2004 ja 2018 sukupuolen mukaan
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Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
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43
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7
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Mies
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11

30
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Kuvio 51. ”Lähden kotihälytykseen mieluummin nais- kuin miespoliisin kanssa”

Kuvio
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jakaumat 1998, 2004 ja 2018 sukupuolen mukaan.

Kun tarkastellaan nais- ja miespuolisten poliisien käsitystä poliisiorganisaation suhtautumisesta naispoliiseihin, kummankin sukupuolen edustajat näkevät suhtautumisen muuttuneen aiempaa positiivisemmaksi rohkaisevuuden ja miespuoliset poliisit
myös toverillisuuden osalta (ks. kuvio 52). Naispuolisten poliisien arviot suhtautumisen asiallisuudesta ovat laskeneet mutta pysyneet muuten jokseenkin ennallaan.
Naispuolisten poliisien arviot

Miespuolisten poliisien arviot

68

87

Toverillista

66

73

68

76
50

64

Asiallista

54

72

60

70
53

78

Avointa

50

69

55

69
46

76

Tasa-arvoista

41

67

47
2018
2004
1998

70

50

78
33
41

Rohkaisevaa

56
56

2018
2004
1998

Kuvio
Poliisiorganisaation
naispuolisiin
poliiseihin
vuosina
Kuvio 52.52.
Poliisiorganisaation
suhtautuminensuhtautuminen
naispuolisiin poliiseihin
vuosina 1998, 2004
ja 2018 arvioijan
1998,
2004mukaan
ja 2018
sukupuolen
(%). arvioijan sukupuolen mukaan (%).
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Mies- ja naispuolisten poliisien arviot poliisiorganisaation suhtautumisesta miespuolisiin poliiseihin ovat pitkälti yhteneviä, joskin naiset näkevät asiat usein hieman
positiivisemmassa valossa kuin miehet itse suhtautumista arvioivat. Miehet kokevat
poliisiorganisaation suhtautuvan heihin toverillisesti, tasa-arvoisesti ja rohkaisevasti, mutta ei aivan samassa määrin kuin heidän naispuoliset kollegansa asian arvioivat. Huomionarvoista on myös se, että suhtautumista kuvaavalla ulottuvuudella
asiallista – karkean ronskia arviot ovat siirtyneet kohti jälkimmäistä ääripäätä. (Ks.
kuvio 53.)
Naispuolisten poliiisien arviot

Miespuollisten poliisien arviot
83

93

73
73

Toverillista

86
84
55

52
68
67

Asiallista

68
67
78

70
64
64

Avointa

70
69
83

72
70
71

Tasa-arvoista

80
81
86
2018
2004
1998

70
65
64

Rohkaisevaa

75
70

2018
2004
1998

Kuvio 53. Poliisiorganisaation suhtautuminen miespuolisiin poliiseihin vuosina 1998, 2004 ja 2018 arvioijan
Kuvio
53. Poliisiorganisaation suhtautuminen miespuolisiin poliiseihin vuosina
sukupuolen mukaan (%).
1998, 2004 ja 2018 arvioijan sukupuolen mukaan (%).
Naispuoliset poliisit
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47
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koskevia arvioita
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summamuuttuja
49
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noin joka viides
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35
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Naispuolisista po42
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21
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ja
vain
kolme
prosenttia
katsoi
24
12
seksi.
30
23
22

10
6
9

Mielipiteitä ei kuunnella

Taulukko 8. Naisiin ja miehiin suhtautumisen tasapuolisuus sukupuolen mukaan
19
vuosina 1998,352004
ja 2018
(%).
Huomautellaan virheistä
17
2
17

1

1
Suhtautuminen miehiin/naisiin
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5
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heidän näkemystensä
arvostamisesta (mielipiteiden
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kuvio1998,
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Naispuoliset poliisit
56
49

Miespuoliset poliisit

35

52
59
48
32

30
23
22
35

21
17
12

Vähätellään

24

10
6
9

Mielipiteitä ei kuunnella

Huomautellaan virheistä

17
17
1
5
4
9

4
2

Saavat etuoikeuksia

Ylikohteliasta ja muodollista

55
58

33
35
28

Flirttaillaan

42

2018
2004
1998

47

Suhtaudutaan suojelevasti

19

2
1

19
16
10
9

19

29

2018
2004
1998

Kuvio 54. Miehistön suhtautuminen naispoliiseihin vuosina 1998, 2004 ja 2018 arvioijan sukupuolen mukaan (%).
Päällystöön kuuluvien vastauksissa kontrasti sukupuolten välillä säilyy, joskin naispuoliset päällystön jäsenet katsovat suojelevan suhtautumisen vähenevän, mutta
flirttailun, vähättelyn, virheistä huomauttelun sekä mielipiteiden sivuuttamisen jatkuvan. Miespuolisten päällystön jäsenet puolestaan eivät koe, että naispuoliset poliisit saisivat juurikaan etuoikeuksia, heidän mielipiteitään ei kuunneltaisi tai että
heitä vähäteltäisiin, joskin tunnistavat flirttailun ja suojelevan suhtautumisen (ks.
kuvio 55).
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Naispuoliset poliisit
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Kuvio 55.55.
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suhtautuminen
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Poliisin henkilöstöbarometrin havainnot vuosilta 2008–2012 osoittavat Koivusen
ym. (2018) mukaan, että tasa-arvon toteutumiseen omassa työyhteisössä liittyvä tyytymättömyys on vähentynyt poliisihallinnossa. He toteavat, ettei poliisiorganisaation
erityispiirteistä ole ollut estämään tasa-arvokehitystä eikä eriarvoistavan kohtelun ja
syrjinnän vähenemistä (mts. 107).
Sukupuolten tasa-arvoinen kohtelu poliisissa on todennäköisesti kohentunut
jatkuvasti, mutta ei välttämättä samassa tahdissa kuin tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät odotukset yhteiskunnassa yleensä. Erityisen silmiinpistävää on se,
miten erilaisena tasa-arvotilanne poliisissa näyttäytyy poliiseina toimiville miehille
ja naisille. Miespuoliset poliisit katsovat, että suhtautuminen naiskollegoihin on pääsääntöisesti tasa-arvoista ja vajaan kolmasosan mielestä naisia suosivaa – tulkinta,
jonka ilmeisen harva naispuolisista poliiseista on valmis allekirjoittamaan. Vaikka
naiset kokevat poliisityössä itsensä usein toiseksi sukupuoleksi ja saavat kuulla tekemistään virheistä ja huomata mielipiteidensä kaikuvan kuuroille korville ja tulevansa vähätellyiksi, heitä myös rohkaistaan aiempaa enemmän ja heidät hyväksytään
täysivaltaisiksi työpareiksi.
Eroja ja yhtäläisyyksiä yli ajan tulee kuitenkin tulkita varauksella. Osin tämä
johtuu eroista vastausprosenteissa ja vertailuasetelmassa sekä poliisin toimintaympäristön mahdollisesta muuttumisesta viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana.
Helpointa on kuitenkin verrata nimenomaan naispuolisten poliisien kokemuksia.
Vaikka naispuolisiin poliiseihin suhtaudutaan edelleen toisin kuin heidän
miespuolisiin kollegoihinsa, heidän luottamuksensa omaan pärjäämiseensä ja usko
omaan osaamiseensa poliisityössä näyttäisivät jatkuvasti vahvistuneen. Vaikka oma
lähityöympäristö ei edelleenkään anna heidän unohtaa omaa sukupuoltaan ja sukupuolen merkitystä erityisesti poliisitehtävissä, joissa on läsnä erityinen vaaratekijä,
he itse tarkastelevat asioita pikemminkin oman tehtävänsä, ammattitaitonsa ja kou-
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lutuksensa läpi. Tämä näkyy myös heidän miespuolisten kollegoidensa suhtautumisessa miehistötason työtehtäviä hoidettaessa. Päällystötehtävissä toimivilla naisilla
on ollut vähemmän aikaa vastaavan näytön hankkimiseen ja pätevyyden osoittamiseen, joten työsarkaa on edessä enemmän.

4.4

Tilanne tasa-arvotyössä poliisissa

Tasa-arvokyselyn ainoassa avoimessa kysymyksessä vastaajia pyydettiin ottamaan
kantaa siihen, miten tasa-arvon edistämisessä on poliisissa onnistuttu ja mitä tulisi
tehdä seuraavaksi. Avovastauksia tarkastellaan vastaajan virka-aseman ja sukupuolen mukaan.
4.4.1

Miehistö-, alipäällystö- ja päällystötehtävissä toimivat
naispuoliset poliisit

Naispuolisten miehistöön kuuluvien poliisien vastausten perusteella osa kokee tasaarvon toteutuvan poliisissa hyvin ja osa kokee sen toteutuvan aiempaa paremmin.
Jotkut yhdistävät sen siihen, että naiset ovat onnistuneet osoittamaan oman pystyvyytensä poliisityössä, vanhemman ikäpolven miespuolisia poliiseja siirtyy jatkuvasti eläkkeelle ja uudempiin sukupolviin kuuluvia miehiä astuu poliisin palvelukseen.
Osan mielestä tasa-arvo poliisissa ei liity niinkään sukupuoleen vaan yksinomaan henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Toiset taas toteavat asioiden menneen
eteenpäin ja asenteiden muuttuneen. Moni katsookin tasa-arvossa tapahtuneen edistystä, mutta myös huomauttaa samassa virkkeessä, että tasa-arvotyötä riittää edelleen. Vastauksissa tuodaan usein esille yleisen eriytyneen suhtautumisen lisäksi käytäntöjä, joiden koetaan ylläpitävän eriarvoisuutta sukupuolten välillä.
Varsin yleinen kokemus naispuolisten poliisien parissa miehistötasolla on se,
että heidän on huomattavasti miespuolisia kollegoitaan vaikeampaa päästä valvonta- ja hälytystehtäviin, niihin liittyviin erityistehtäviin pätevöittävään koulutukseen
(tukiase, koiranohjaaja, VATI, jouha tms.) sekä esimiestehtäviin (esimerkiksi partionjohtajaksi), jotka nostavat työn vaativuusluokkaa ja peruspalkkaa. Heidän osanaan on havaita, että kenttätehtäviin, esimies- ja erikoiskoulutuksiin valitaan yleensä miehiä hakijoiden kokemuksesta riippumatta. Moni toivookin esimiestehtävissä
toimivilta hakijoiden tasapuolisempaa arviointia ja sitä, että aiempaa vahvemmin
kiinnitettäisiin huomiota hakijoiden ihmissuhdetaitoihin ja taitoihin johtaa asioiden
ohella myös ihmisiä.
Kritiikki, jota osoitetaan vanhemman ikäpolven poliisimiehiin, kohdistuu osaltaan myös esimies- ja päällystötehtävissä toimiviin miehiin, heidän naisia syrjiviin,
esimerkiksi uskonnollista vakaumusta heijastaviin, asenteisiinsa ja ennakkoluuloihinsa. Moni naispuolinen poliisi nostaa lisäksi esiin sen, että suhtautuminen naisiin ja miehiin eroaa myös poliisilaitosten kesken ja niiden sisällä rikostutkinnan
sekä valvonta- ja hälytystehtävien välillä.
Naispuoliset poliisit kokevat usein joutuvansa tekemään työtään suurennuslasin
alla, saamaan aikaan enemmän ja täyttämään työssään osin myös eri standardit kuin
heidän miespuoliset kollegansa. Naispoliisien osana on todistaa omat kykynsä ja
oma arvonsa poliisityössä uudelleen ja uudelleen työyhteisössä, jossa arkeen kuuluu
naisten ja sukupuolivähemmistöjen vähättely, seksismi sekä ”hyvävelikerhot”. Niis-
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tä huomauttaminen tuottaa helposti negatiivisen valittajan leiman, jonka pelätään
vaikeuttavan mahdollisuuksia päästä haluttuihin tehtäviin poliisissa.
”Naiset joutuvat edelleen ”taistelemaan” pääsystään erilaisille kursseille
ja koulutuksiin. Erityisesti kenttätyössä. Uralla etenemisen mahdollisuudet
ovat erittäin paljon heikommat kuin miehillä.
”Yleinen hyväksyntä puhua seksistisesti ja naisia aliarvioivasti on erittäin
yleistä. Kukaan esimies ei ole koskaan minun tietääkseni puuttunut käytyihin keskusteluihin. Usein esimiehet jopa itse osallistuvat näihin ”juttutuokioihin”. Hyvin yleistä on esim. raiskaustapauksien (asiakkaiden) tultua
julki, että asiasta keskustellaan käytävillä ja kahvihuoneissa ja yleensä
aina keskustelun tulos on se, että nainen on ollut jollain tapaa syyllinen
asiaan. Kukaan ei puolusta uhria. Mutta tämähän on ”vain työtovereiden
välistä juttelua”...” (Nainen, poliisimiehistö)
”Naisten virheisiin suhtaudutaan tiukemmin. Tuntuu, että esimerkiksi
miespoliisin tekemää ajovirhettä pidetään vahinkona tai hurjapäisyydestä johtuvana, mutta naisen ajovirhettä sähläyksenä – kun on ”nainen ratissa”. Muutenkin pitää todistella enemmän omaa osaamistaan ja tuntuu,
että arvostuksen saa vasta kohdattuaan ja pärjättyään fyysistä voimankäyttöä sisältävässä tilanteessa. On myös turhauttavaa, miten miespuoliset
esimiehet kääntävät työtilanteita flirttailutilanteiksi – haluaisin, että minua
kohdellaan kollegana ja poliisina eikä vain nuorena naisena.” (Nainen,
poliisimiehistö)
”Vaikka moni asia on poliisihallinnossa paremmin kuin ennen, miehiin
suhtaudutaan edelleen luonnollisempina johtajina. Naisten olisi oltava,
jotta heidät voitaisiin nähdä johtajina, maskuliinisia nuuskaa käyttäviä
”äijiä”. Myös johtajavalinnoissa painotetaan henkilön halua johtaa, eikä
esim. substanssiosaamista tai kiinnostusta/kykyä henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimiseen, motivoimiseen tai kykyyn saavuttaa hyvällä henkilöstöpolitiikalla paremmin jaksava ja tavoitteet saavuttava työvoima. Välillä
tuntuu, että naispoliisien täytyy edelleen onnistua 200-prosenttisesti ollakseen yhtä hyviä kuin miespoliisien. Naisten epäonnistuminen työtehtävässä
liitetään edelleen suoraan sukupuoleen liittyvään ominaisuuteen, kun taas
miespoliisien mokat selitetään persoonalla, koulutuksen puutteella tms.
Johtajakoulutuksessa voisi ottaa esille, että myös muut ominaisuudet kuin
”halu johtaa” ovat tärkeitä hyvälle johtajalle.” (Nainen, poliisimiehistö)
”Tuntuu, että naisena pitää onnistua kaikessa paremmin, jotta olisi ”yhtä
hyvä” miehen kanssa. Kritiikkiä tulee helpommin, onnistumisia ei nosteta
esille. Esimiestyössä etenkin näkee sen, että naisylikonstaapeleita arvostellaan todella rankasti suhteessa miesylikonstaapeleihin. Työyhteisössäni
on lisäksi miespuolinen [henkilö], joka on käyttäytynyt asiattomasti vasta
töihin tulleita naiskonstaapeleita kohtaan. Organisaation asenteesta kertoo se, että kaikki talon naiset tietävät tapahtuneesta, mutta kukaan asianosaisista ei ole halunnut tuoda asiaa julki, koska pelkona on ilmeisesti
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se, että joutuisi naisena ”mustalle listalle” (”hankala valittaja, jolle ei voi
edes vitsailla”) tai urakehitys pysähtyisi.” (Nainen, poliisimiehistö)
”Näennäisesti ollaan tasa-arvoisia, eli kukaan ei ääneen sano, ettei naisista ole tiettyyn tehtävään. Pitkä tie edessä saada organisaatio tasa-arvoiseksi. Joissain nuoremmissakin tuntuu olevan asenne, ettei naiset sovellu
kaikkiin tehtäviin. Asennemuutos ei tule nopeasti, ja siihen on aika vaikea
vaikuttaa. En voi naisena olla koko aikaa ”näyttämässä” että pärjään.
Paras, tai pahin esimerkki on se, että kaikki kenttäjohtajat eivät voi laittaa
kahta naiskonstaapelia samaan partioautoon. Mutta nainen voi kuitenkin
ajaa poliisikoulusta olevan harjoittelijan kanssa, vaikka hänellä ei ole työkokemusta vielä yhtään!!!! (…) Mutta aika väsynyt tällä hetkellä koko aiheeseen.” (Nainen, poliisimiehistö)
Alipäällystö- ja päällystötehtävissä toimivien naispuolisten poliisien kommentit olivat pitkälti samansuuntaisia kuin miehistötehtävissä toimivilla – sukupuolten
tasa-arvossa on poliisissa edistytty, mutta työtä on edelleen myös jäljellä. Naisten
on edelleen miehiä hankalampaa päästä esimiestehtäviin, hakijoiden tasapuolinen
arviointi ei toteudu, monenlaiset käytännöt antavat johtotehtävävalinnoissa etusijan
miehille eikä sama työ, sama palkka -periaate aina toteudu. Se, ettei päällikkötason
tehtävissä edelleenkään toimi naisia, nousee vastauksissa esiin samoin kuin se, ettei
lupahallinnon koeta saavan osakseen ansaitsemaansa arvostusta poliisissa.
”Vielä on olemassa sellaista asennetta, että naiset sopivat hyvin tutkintaan, mutta kentälle he eivät pääse. Valintaprosessit eivät suosi naisia –
kun kenttäkokemusta ei ole saatu mistään menevät nuoremmat miehet molemmilta sivuilta ohi. Kenttäkokemuksen puutteella voi sitten perustella,
ettei (…) sovellu esim. poliisipalveluryhmäänkään, kun kenttäkokemusta
ei ole. Toisaalta naiset ovat päässeet hyvin alipäällystövirkoihin (tosin
tutkinnassa) ja pikkuhiljaa naisia alkaa päällystöönkin päästä.” (Nainen,
alipäällystö)
”Kehitys on viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana ollut huikeaa.
Aloittaessani haaraväliä kähmittiin ja takapuolessa oltiin jatkuvasti kiinni.
Pelkkää tytöttelyä ja härskien vitsien pakkokuuntelua. (…) Paljon paskaa
mahtuu näihin kolmeenkymmeneen vuoteen... Nyt asiat suht ok!” (Nainen,
alipäällystö)
”(…) Miesten keskuudessa toistensa mielestä hyvät tyypit pääsevät paremmin erilaisiin projekteihin ja koulutuksiin, koska esimiehet kuuntelevat
omasta mielestään ns. ”luottotyyppejä”. Näitä luottotyyppejä myöskin esimiehet työllistävät jatkuvasti ja polttavat heidät loppuun. ”Luottomiehet”
eivät osaa kieltäytyä, koska katsovat olevansa korvaamattomia!!! Paljon
on menty eteenpäin ja tasa-arvo toteutuu monessa asiassa sekä yleinen
kielenkäyttö on siistiytynyt todella paljon, mutta on vielä paljon tehtävissäkin.” (Nainen, alipäällystö)
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”Mielestäni tasa-arvon edistämisessä on onnistuttu todella hyvin. Koen,
että sukupuolellani ei ole ollut merkitystä uralla etenemiseen tai arjen
työn tekemisessä. Näin koen asian ainakin omalta osaltani. Ainut asia,
mihin toivoisin kehitystä on se, että kun naispoliisi tekee jonkun virheen
siitä mainitaan aina niin, että: ”naispoliisi teki...”. Miespoliisien tekemiset
ovat yleisiä. Tämä on kuitenkin lillukanvarsi, mutta olen usein ihmetellyt
sitä, miksi juuri sen virheen tekemisessä sukupuolella olisi joku merkitys.”
(Nainen, päällystö)
”Poliisissa on todella suuria laitoskohtaisia eroja siitä, miten naisia kohdellaan. (…) Tilanne riippuu täysin johdosta. Tasa-arvosuunnitelmat ovat
vain papereita, mutta niiden sisältö ei todellakaan näy käytännössä. Hyvä
veli -järjestelmät toimivat edelleen ja ringin ulkopuolelta on vaikea saada
paikkaa. On hyvä, että PoHasta on tullut tasa-arvo-ohjelmaa yms. mutta
niiden toteutusta tulisi painottaa ja velvoittaa lisää. Erilaisuuden hyväksyminen poliisissa on alkeellista. Jälleen esimiehet ovat tässä esimerkkejä,
mitä sallitaan ja mitä ei esim. vihapuhe.” (Nainen, päällystö)
4.4.2

Miehistö-, alipäällystö- ja päällystötehtävissä toimivat
miespuoliset poliisit

Miehistö-, alipäällystö- ja päällystötehtävissä toimivien miespuolisten vastaajien
arvioissa tasa-arvotilanteesta ja tarvittavista toimista esille nousee käsitys, että sukupuolten tasa-arvo toteutuu poliisissa hyvin. Uhkaksi koetaan miesten osaamisen
ja ammattitaidon sivuuttaminen suosimalla naisia tehtäviä täytettäessä ja valintoja
tehtäessä. Osa miehistä, samoin kuin osa poliisitaustaisista naisista, näkee ratkaisevaksi tekijän sukupuolen sijaan suhteen työtehtävien vaatimusten ja niiden tekijän
ominaisuuksien välillä. Lisäksi osa miespuolista poliiseista kykenee tarkastelemaan
tilannetta naispuolisten kollegoidensa näkökulmasta ja tunnistaa sukupuolia eriarvoistavat käytännöt.
”Parempaan suuntaan ollaan menossa. Ei ole enää sellaista kuilua, kun oli
esim. 20 vuotta sitten. Silloin ei oikein naisia päästetty edes partioon. Luottamus naisiin ja heidän tekemäänsä työhön on kasvanut huimasti. Tasaarvo on lähes toteutunut. Joskin naisia välillä suositaan enemmän ja heitä
”työnnetään” eteenpäin, vaikka kaikkien kyvyt ja taidot eivät riittäisikään.
Ilmeisesti talon johto ja esimiehet tekevät niin, että voidaan sanoa, että
täällä ollaan tasa-arvoisia! Naiset menevät välillä kyvykkäämpien mieskollegoiden ohi pelkästään sukupuolensa takia.” (Mies, poliisimiehistö)
”Poliisiorganisaatiossa toteutuu mielestäni sukupuolten välinen tasa-arvo. Huumori ja jutut työpaikoilla on aika ajoin melko ronskeja ja tämä
voi mahdollisesti häiritä joitakin naisia (tai miehiä). Uskoakseni asenne
naisia kohtaan on jossain määrin myös melko perinteinen.” (Mies, poliisimiehistö)
”Tasa-arvo on mennyt varmasti eteenpäin. Mielestäni se on mennyt jo
liikaa eteenpäin jos kenttätehtäviin ei valita muita kuin naisia. Yhdessä
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virassa ”vertailuun” ei otettu ketään muita kuin naisia. Se ei ole enää
tasa-arvoa, jos miehillä ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia saada esimerkiksi kentän virkoja.” (Mies, poliisimiehistö)
”Mielestäni tasa-arvo hyvällä tasolla poliisissa, on silti yksilöitä jotka
ajattelevat/toimivat hieman epätasa-arvoisemmin. Jatkaa työtä edelleen,
jotta tuokin joukko vähenee/poistuu.” (Mies, alipäällystö)
”Poliisi on varmaan yksi tasa-arvoisimmista työpaikoista Suomessa. Palkkaus on sama, työtehtävät ja vastuut ovat pääosin aivan samat miehillä ja
naisilla. Tilanne on muuttunut mm. sen suhteen, että naiset saavat tehdä
yövuoroja ja muutenkin tekevät aivan samoja tehtäviä, kuin miehet. Rikostorjunnassa naisten arvostus on hyvää luokkaa; joka osaltaan perustuu siihen, että naisten tekemiset ovat usein perusteellisempia ja huolellisempia,
kuin miesten. Tasa-arvo ei ole ongelma poliisissa.” (Mies, alipäällystö)
”En omassa työympäristössä kohtaa oikeastaan lainkaan tasa-arvo-ongelmia. Perinteinen ronski poliisikulttuuri on aika lailla kadonnut, mikä
on pääasiassa hyvä asia, mutta samalla kyllä ajattelen, että jonkinlainen
ronskiusannos on hyvä jäädäkin. Pieni ronskius ja asiattomuuskin, joka
ei erottele sukupuolia tai kohdistu erityisesti tiettyihin yksilöihin, ja jossa
taiten tunnistetaan ne, jotka eivät sanailua kestä, toimii hyvin työyhteisön
liimana. Niin kuin yhteiskunnassa yleisestikin miesten itseilmaisun leventäminen on nykyisin suurempi ja tärkeämpi haaste.” (Mies, alipäällystö)
”Edelleen sama tilanne kuin 20 vuotta sitten, on miesten poliisihommia ja
sitten on hommia joita naispoliisit eivät vaan pääse tekemään kuten ”kovan keikan ajo”, ”koiranohjaajaksi”, ”komisarioksi tai ylipäänsä mihinkään esimiestehtäviin”, ”kenttäjohtajaksi”, ”karhuun tai erityistehtäviin
vati/tepo” - eli kaikki hommat joissa miehet pelkäävät naisten uhkaavan
heitä pärjäämällä vähintään yhtä hyvin tai jopa miehiä paremmin. (…)”
(Mies, päällystö)
”Tasa-arvontyössä on onnistuttu kohtuullisen hyvin Suomen poliisissa.
Tasa-arvosuunnittelussa tulee kuitenkin huomioida myös tehtävät. Vati ja Jouha -tehtävissä on turha keinotekoisesti pyrkiä sukupuolten väliseen
tasa-arvoon. Toki niissäkin voi olla sijansa treenatuille urheilijatyypeille,
jotka kestävät äärimmäistä fyysistä rasitusta. Esimiestehtävissä on hyödyllistä, jos niissä on sekä naisia, että miehiä. Samoin poliisin perustehtävissä
kaikilla sektoreilla.” (Mies, päällystö)
Poliisissa toimii eri sukupolvia moninaisissa tehtävissä, jotka monella tapaa ja
monessa mielessä ovat ylisukupolvisia, ajan myötä tietynlaisiksi vakiintuneita ja
muotoutuneita. Kun toimintamallit, -taktiikat ja työvälineet ovat saaneet muotonsa miesten tekemänä työnä, jossa myös asiakkaat ovat olleet pääsääntöisesti saman
sukupuolen nuorempia tai vanhempia edustajia, työstä itsestään on kehkeytynyt jotakin, joka näyttää edellyttävän tekijältään miehisiä ominaisuuksia. Miehille näiden
tehtävien täyttäminen vaikuttaa yksinkertaisesti työn vaatimuksiin vastaamiselta, ei
tietynlaisen historiallisen, mahdollisesti osin jo vanhentuneen, toimintamallin uusintamiselta. Miesten rekrytointi miesten töihin tarkoittaa sitä, ettei lähestymistapo-
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ja, toimintamalleja, taktiikoita, käytäntöjä ja työvälineitä tarvitse ajatella uusiksi tai
päivittää. Vanhemman ikäpolven vaihtuminen voi olla välttämätön osa tasa-arvoongelman ratkaisua, mutta se ei todennäköisesti riitä, jos toimintaympäristössä on
runsaasti tekijöitä ja dynamiikkoja, joihin vanhakantaisuus itsessään kiinnittyy tai
jotka ylläpitävät sitä ja jotka uudet poliisisukupolvet joutuvat ottamaan annettuna
osana omaa työtään.
Monet nais- ja miespuoliset poliisit korostavat sitä, että henkilökohtaisten ominaisuuksien, kykyjen ja taitojen eikä esimerkiksi henkilön sukupuolen tulee ratkaista
se, kuka johonkin tehtävään nimitetään. He katsovat, että on tasa-arvon vastaista
suosia naisia, jolloin jää helposti havaitsematta se, millä tavalla vallitseva tilanne
on muotoutunut toista sukupuolta suosivaksi. Tällöin voidaan edellyttää, että esimerkiksi Poliisiammattikorkeakoulun valintakokeiden tulee olla samat molemmille
sukupuolille, koska poliisityöt ja tehtävät annetaan yhtäläisesti niin nais- kuin miespuolisille poliiseille.
Työ, puhumattakaan Poliisiammattikorkeakoulun valintakriteereistä, ei kuitenkaan ole mikään luonnon vakio, jota se tosiasia, että sen tekijät ovat olleet miespuolisia, ei olisi muovannut maskuliiniseen suuntaan. Vastaavasti voisi väittää, että
miehiä tulee suosia johtotehtäviä täytettäessä, koska johtaminen on heille luontaista,
ja samalla sulkea silmänsä siltä, että johtotehtävissä on perinteisesti toiminut vain
miehiä. Näin ollen sekä johtamiseksi että johtajan ominaisuuksiksi ymmärretty on
kehkeytynyt suuntaan, jossa sen ajatellaan hoituvan parhaiten autoritaarisilla käskyillä tai huomion suuntaamisella enemmän asioihin kuin ihmisiin. Tällöin on luontevaa myös hakea henkilöitä, joilta tämä sujuu, ja myös odottaa käskyjä ja ohjeita
”oikeilta” johtajilta.
4.4.3

Poliisihallinnon siviilihenkilöstö

Poliisissa työskentelee siviilihenkilöstöä erilaisissa asiantuntija- ja hallintotehtävissä. Naisten virkanimikkeistä yleisimmät ovat lupasihteeri, toimistosihteeri, lupaasiantuntija, lupaesimies, henkilöstösihteeri, henkilöstösuunnittelija, ylitarkastaja,
tutkimusavustaja ja tekninen tutkija. Naisia toimii myös muun muassa kemisteinä,
järjestelmäasiantuntijoina, kielenkääntäjinä, lehtoreina, tutkijoina ja henkilöstöpäälliköinä. Siviilitaustaiset miehet puolestaan sijoittuvat pääasiassa seuraaviin virkakategorioihin: vartija, ylivartija, järjestelmäasiantuntija, ylitarkastaja ja tarkastaja.
Moni naispuolinen, erityisesti lupahallinnossa toimiva vastaaja katsoi, että poliisikoulutuksen puuttuminen tarkoittaa vähempiarvoista asemaa poliisissa. Eriarvoisuus ei koske yksinomaan naispuolisia ja miespuolisia poliiseja vaan koskettaa
heidän näkökulmastaan erityisesti jakoa siviili- ja poliisitaustaiseen henkilöstöön.
”Ammattiryhmien välillä tasa-arvoa poliisissa pitäisi kehittää. Poliisi/siviili -asettelu on räikeää, eikä tässä kyselyssä voinut tuohon oikein vastata.
Siviileillä on heikot mahdollisuudet edetä uralla, päästä koulutuksiin jne,
poliisit menevät aina edelle kaikessa. Tämä on epäkohta ja tässä olisi kehittämisen paikka.” (Nainen, siviili)
”Palkkaus on edelleen epätasa-arvoista. Siviilitehtävissä miesten tekemä
työ mielletään automaattisesti vaativuustasolla ylemmäksi kuin naisilla,
samoin tehdään nimikkeiden kohdalla. Jos työtehtävät ovat samoja, on
naisten nimikkeenä suunnittelija tms. miehillä päällikkö tai asiantuntija.
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Vaativuustasojen määrittely vaihtelee laitoksittain, ja on täysin kiinni laitoksen ylimmän johdon linjasta.” (Nainen, siviili)
”Sukupuolten välinen tasa-arvo ei ole toteutunut poliisihallinnossa. Esimiehet eivät puutu ilmoitettuun häirintään. Häirinnän uhrit (naiset) joutuvat siirtymään toisiin työtehtäviin ja eri työpisteeseen, häiritsijä (mies)
jatkaa kiusaamaan uusia uhreja, ja sama toistuu. Myöskään naisiin kohdistuvaan vähättelevään kielenkäyttöön eivät esimiehet puutu. Paljon on
rakenteellista syrjintää. Työryhmien sihteeriksi valitaan yleensä aina nainen. Työryhmien varsinaisena jäsenenä naisia taas ei ole usein ollenkaan,
paitsi sihteerinä. Miehiä kannustetaan hakemaan esimiestehtäviin, naisia
ei. Johtamiskoulutusta pitäisi olla tarjolla runsaasti myös esimiestehtäviin
haluaville, erityisesti naisille, ei pelkästään esimiehinä työskenteleville.
Naisia pitäisi valita esimiestehtäviin kaikilla tasoilla. Poliisilaitosten ylimmässä johdossa työskentelevien naisten määrä on 0, vaikka päteviä naishakijoita on ollut.” (Nainen, siviili)
”Tasapuolinen kohtelu tulee olla sekä uralla että palkassa. Vaikka sanotaan, että on sama palkka näissä palkkaluokissa, se pitää paikkansa, mutta
jos mies hakee samaa paikkaa, hän saa jo lähdössä yleensä sen ylemmän
luokan tai nimikettä muutetaan niin, että ylempi palkkaluokka tulee kysymykseen.” (Nainen, siviili)
”Edelleen hyvin auktoritäärinen organisaatio, hyvä veli -järjestelmät toimii. Työvuosilla ei pätevöidy. Vaikka osaisi kaikki samat hommat, kun uuteen virkaan tarvitaan, sinut ohitetaan, kun ei ole poliisikoulusta. Jos et ole
käynyt poliisikoulua ja olet nainen, et ole mitään.” (Nainen, siviil)
”(…) En ole poliisi, työtäni ja henkilöäni arvostetaan aina lähtökohdasta
”siviili” = vähempiarvoinen. Riippumatta siviilin työtehtävästä, sen vaativuudesta tai edellyttämästä osaamisesta, poliisien palkkaus ja urakehitys
on parempi, vaikka koulutustaso olisi sama. Organisaation koulutusmahd.,
tuki ja urapolut kohdistuvat ensisijaisesti poliiseihin. Enemmistö on miehiä
ja maskuliinisuus on eritt. korostunutta. Johto puhuu sotilasanalogioilla,
Tali-Ihantalan ihmeistä, sissisodista jne., minä kaipaisin enemmän johtamisen ja organisaatiotutkimuksen tms. terminologiaa, joka kertoisi org.
huipun johtamis- ja organisaatio-osaamisesta. Naisia huomioidaan heikosti osaamisen kautta ja he ovat (tai siviilit) ”ulkopuolisia”. Tasa-arvosta
ei voi työyhteisössä puhua, rakenteellinen syrjintä on käsitteenä liikaa ja
leimautuminen varmaa. Poliisi pitää itseään oikeamielisenä hyviksenä,
sen kyseenalaistaminen ei ole hyväksyttävää.” (Nainen, siviili)
”Kysely oli suunnattu poliiseille, joten siviilinä osaan kysymyksistä jäi vastaamatta. Poliisihallinnossa työskentelee naispoliisien lisäksi naissiviilejä.
Lisäksi tasa-arvokysymyksiä ovat myös ikä, alueelliset tekijät, kieli. Poliisissa ei vieläkään täysin tiedosteta sukupuolten rakenteellista epätasaarvoa. Mielikuvaksi poliisista ja johdosta tarjotaan helposti mies. Se näkyy
esim. siinä, että esittelymateriaaleissa kuvituksena on miespoliiseja… (…)
Näin virallisen tasa-arvopuheen rinnalla samaan aikaan vahvistetaan näkemystä, että poliisi on mies, koska naiset ja naisten työ tahtovat jäädä
näkymättömiin.” (Nainen, siviili)
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”Enemmän koen, että tasa-arvokysymyksissä olisi parannettavaa liittyen
pohjakoulutukseen (eli poliisikoulutuksen saaneen ja ns. siviilin välillä).
Joskus tulee tunne, että jos on poliisin pohjakoulutus niin onnistuu/mahdollistuu eri asiat paremmin verrattuna, jos ole siviilivirassa poliisilaitoksessa. Tähän pitäisi panostaa enemmän, että kaikki työntekijät riippuen
virasta, ovat samassa asemassa ja heillä on samat mahdollisuudet.” (Nainen, siviili)
”Uskon, että tahtotila sukupuolten tasa-arvolle on hallinnossa olemassa.
Sen toteutumisen esteitä ovat esim. eriytyneet työtehtävät ja tiedostamattomat, sukupuoleen liittyvät, toimintamallit ja asenteet. Lisäksi luulen, että
hallinnossa uskotaan naisten hyväksyvän helpommin ja ilman konfliktia
heihin kohdistuvat työehtojen heikennykset. Näin naisille niitä hallintopäätöksinä helpommin myös kertyy.” (Nainen, siviili)
”Lähes 20 vuotta poliisin palveluksessa ja yksi koko henkilöstön koulutuspäivä on ollut sellainen missä ollaan oltu mukana ja kuultu samat asiat
kuin poliisimiehet. Kiitos siitä! Lupapalvelun ihmiset on edelleen poliisissa
”alinta kastia”. Enemmistö poliisimiehistä kohtelee kuin ilmaa. Asiakaspalvelutyötä ja siviilejä ei arvosteta eikä ymmärretä kuinka oleellisesti lupapalvelun tehtävät kuitenkin ovat poliisin tehtäviä. Tasa-arvo ei toteudu
eikä uralla etenemismahdollisuuksia oikein ole. Esim. tietokoneet ja vain
lupapalvelussa käytettävät ohjelmat on vanhanaikaisia ja hankaloittaa työtehtävien hoitoa. Joka aamu jännität saatko tietokoneen toimintakuntoon
ennen kuin asiakkaat tulevat. Jatkuvasti kuitenkin postipakettien joukossa
näyttäisi olevan uusia tietokoneita menossa jonnekin muualle.” (Nainen,
siviili)
”Perhevapaisiin suhtaudutaan hyvin vakinaisten työntekijöiden kohdalla,
mutta vuosienkin ketjutetut määräaikaisuudet katkeavat kyllä äitiysvapaaseen, vaikka sama työ jatkuisikin (asiaa pitäisi tutkia, olisi aika ikävät tilastot oletettavasti). Tämä pitäisi seuraavaksi korjata, varsinkin pitkään
määräaikaisina samassa tehtävässä olleiden naisten kohdalla.” (Nainen,
siviili)
”Hyvä askel olisi, ettei kenenkään määräaikaisen virkasuhteen pituutta
määriteltäisi raskauden tai vanhempainvapaan perusteella lyhentämällä
virkasuhteen kestoa perhevapaiden takia. Eikä henkilöä jätettäisi palkkaamatta sen takia, että hän on raskaana. Lain mukaan tulee valita pätevin.
Perhevapailta paluuta tulisi voida suunnitella työnantajan kanssa paremmin erityisesti jos se tapahtuu ilman pohjavirkaa. Monet vanhemmat jakavat perhevapaat, jolloin työntekijän kannalta kyse on kokonaisuudesta. Jos
toisen vanhemman työnantaja ”sooloilee” eikä pidä kiinni sovitusta esimerkiksi virkasuhteen aloitusajankohdan osalta, tästä voi aiheutua toiselle
työpaikalle ongelmia esimerkiksi sijaisjärjestelyiden takia. Perheelle se
näkyy tilanteena, että kummankaan palkkatulot ei ole käytössä tai yhtäkkiä
pitäisi ollakin töissä eikä lapsille ole hoitopaikkaa. Hoitopaikan järjestäminen ei ole yksinkertaista eikä ole mitään takeita, että sen saisi järkevien
kulkuyhteyksien päästä.” (Nainen, siviili)
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Moni vastaajista korosti, ettei tasa-arvoa tule tarkastella yksinomaan poliisivirkojen sisällä vaan siviili- ja poliisitaustaisille tarjolla olevina ura-, koulutus-, osallistumis- ja muiden mahdollisuuksien tasa-arvona. Tasa-arvoa tulisi tarkastella myös
käytäntöinä, jotka rikkovat yhdenvertaisuutta tehtävien, ikäryhmien, toimialueiden
ja erilaisen koulutustaustan omaavan henkilöstön välillä.
Myös vuoden 2004 tasa-arvotutkimuksessa naistoimistotyöntekijät ja miesvartijat kokivat etenemismahdollisuutensa heikoiksi. Hierarkia- ja ammattiryhmien erot
korostuivat. (Sainio ym. 2007, 115, 135.) Poliisin hallintorakenneuudistukset ja suurempien poliisilaitosten sekä poliisihallituksen perustaminen ovat todennäköisesti
parantaneet asiantuntija- ja johtotehtävissä toimivien naisten asemaa ja avanneet
heille uusia uramahdollisuuksia poliisissa. Vastaavanlaista mahdollisuuksien avautumista on tuskin tapahtunut lupahallinnon perustehtävissä ja rikostutkintaa avustavissa tehtävissä toimiville naisille. Tasa-arvokysymyksessä erityistä huomiota tulisi
kohdistaa siihen, ettei virkasuhteen määräaikaisuus rajoita naisten mahdollisuuksia
perhevapaisiin.
Asiantuntijatehtävien sovittaminen osaksi hierarkkisesti toimivaa poliisiorganisaatiota asettaa omat haasteensa molemmille. Hierarkkinen organisaatio tarjoaa
perinteiset uratikapuut, jossa eteneminen kytkeytyy etenemiseen koulutus- ja tutkintorakenteeseen. Jotta järjestelmä toimisi, on olennaista ylläpitää mentaliteettia, jossa
korostuu uralla eteenpäin meneminen ja asemista kilvoittelu.
Asiantuntijatehtävissä harvemmin on tarjolla vastaavaa ura- ja virkarakennetta. Tällöin uramentaliteetista, joka istuu hyvin poliisitehtäviin, on pikemminkin turhautumisen ja eriarvoisuuden kokemusten lähteeksi kuin toimivaksi ammatilliseksi
orientaatioksi.
Kun kaksi erilaista ammatillista maailmaa ja mallia tuodaan samaan fyysiseen
tilaan ja toisen johdon alle, lopputulos lienee harvemmin harmoninen ja yhdenvertaiseksi ja tasa-arvoiseksi koettu. Eriytynyt tilanne voi edellyttää tasa-arvon edistämistoimilta vastaavaa eriytymistä. Tällaisessa tilanteessa yhtenäinen ja yhdenmukainen tasa-arvo-ohjelma ei välttämättä täytä tehtäväänsä tasapuolisesti.
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5

YHTEENVETO

Tässä luvussa kootaan yhteen kyselyn antama kuva sukupuolten tasa-arvosta poliisissa 2018, arvioidaan aineistosta muodostetun kuvan luotettavuutta ja hahmotetaan
tasa-arvotyön haasteita poliisissa 2020-luvulla. Aiemmissa poliisin tasa-arvoselvityksissä ei ole juurikaan pyritty näkemään pintaa syvemmälle vaan tyydytty vertailemaan kyselyn esille tuomia tasa-arvokokemuksia eri sukupuolten ja eri henkilöstöryhmien välillä. Tavoitteena on ollut maksimaalinen empiirinen kattavuus, ei
ilmiöön syvemmälle pureutuva ymmärrys.
Tässä tasa-arvotutkimuksessa pyrkimyksenä on ollut aiempaa laajemmin ja
perusteellisemmin taustoittaa tasa-arvoasiaa teoreettisesti ja syventää näin sitä koskevaa yleistä ymmärrystä. Vuosien 1998 ja 2004 tasa-arvotutkimuksiin verrattuna
havaintoaineiston tilastollinen analyysi ei itsessään ole aiempia syvällisempää Se
ei myöskään tee muuttujien keskinäissuhteista selvempiä tai syistä ja seurauksista
helpommin jäljitettäviä. Tarkastelu on itse asiassa ollut käsiteltyjen teemojen tarkastelu aiempaa suppeampaa ja jättänyt huomiotta esimerkiksi stressiin, työpaikan
ilmapiiriin ja hyvinvointiin työssä liittyvät kysymykset. Systemaattista ja kattavaa
tietoa jälkimmäisistä ovat kuitenkin tuoneet poliisissa säännöllisesti toteutetut henkilöstöbarometrit. Tässä tutkimuksessa tavoittelun kohteena on ollut aiempaa kokonaisempi kuva ja ymmärrys tasa-arvosta poliisissa.

5.1

Sukupuolten tasa-arvo poliisissa 2018

Sukupuolten tasa-arvo poliisissa on kehittynyt myönteisesti, kun sitä tarkastellaan
poliisihallinnossa toimivien tasa-arvoon liittyvien kokemusten ja arvioiden kautta.
Tasa-arvoisuudessa saavutettu edistys ei kuitenkaan ole tullut itsestään, eikä tasaarvo ole edennyt pitkin harppauksin tai samassa määrin kaikkialla. Vaikka vastaajamäärät eivät mahdollistaneet vertailua poliisin eri yksiköiden välillä, moni vastaaja
toi esille tasa-arvon kehittymisen eritahtisuuden poliisin eri yksiköiden, rikostutkinnan, valvonta- ja hälytystoiminnan sekä poliisi- ja siviilitaustaisen henkilöstön välillä ja siviilitaustaisen henkilöstön sisällä. Kohentunut naisten ja miesten tasa-arvo
ei myöskään ole vahvistanut moninaisuuden, erilaisuuden ja erilaisten näkemysten
hyväksyntää poliisin piirissä samatahtisesti kuin yhteiskunnassa yleensä.
Vaikka asiat ja kannat muuttuvat myös poliisissa, muutos on todennäköisesti
muuta yhteiskuntaa hitaampaa. Muutos ei myöskään etene samaa tahtia ja samassa
määrin kaikkialla poliisissa. Poliisi instituutiona on monella tavalla konservatiivinen, jopa suorastaan muutosvastainen tai vähintäänkin skeptinen suhtautumisessaan
uudistuksiin erityisesti silloin, kun kyse on naisten roolin ja osallistumisen laajentamisesta perinteisesti miehille kuuluvissa tehtävissä. Tämä vastustus kiinnittyy
monella tavalla vakiintuneeseen näkemykseen poliisityön luonteesta, vaatimuksista,
joita sen katsotaan asettavan tekijälleen, sekä siihen, että poliisi on yksi maskuliinisen ammatin ja ammatinharjoittajan ideaalityyppi – käsitys, jota myös populaarikulttuuri ja media tehokkaasti välittävät.
Moni poliisi odottaa sukupuolten tasa-arvon kehittyvän parempaan suuntaan
sitä kautta, että vanhemmat poliisisukupolvet väistyvät ja tulevat korvatuiksi uusilla,
modernimmin maailmaa katsovilla sukupolvilla. Vaikka poliisissa tasa-arvo nähdään eri tavoin, niin kokemukselle poliisityössä annettu arvostettu asema tarkoittaa
sitä, että vanhakantaisilla näkemyksillä on huomattava kyky syrjäyttää nuorempien
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sukupolvien käsityksiä asioista ja niiden arvosta. Uusien ajatusten esittäminen, esillä
pitäminen ja edistäminen eivät välttämättä ole paras tapa tulla hyväksytyksi työyhteisön täysivaltaisena jäsenenä.
Hyväksytyksi tulemista palvelee pikemmin hallitsevien näkemysten omaksuminen, niiden kaiuttaminen omissa puheissa sekä niiden edellyttäminen myös toisilta. Ne, jotka odottavat, että asiat muuttuvat vanhempien sukupolvien jäädessä eläkkeelle, tulevat todennäköisesti pettymään. Radikaalin korjauksen sijaan tasa-arvon
edistyminen jää poliisissa todennäköisesti muuta yhteiskuntaa hitaammaksi.
Yhä useampi miespuolinen poliisi suhtautuu aiempaa myönteisemmin naispuoliseen kollegansa kykyyn selviytyä vaativista tilanteista. Kuitenkin kun poliiseja
valitaan erityiskoulutuksiin, joissa pätevöidytään normaalista poikkeavaan voimankäyttöön ja vaarallisiin tilanteisiin, naisten mahdollisuudet tulla valituiksi ovat sangen heikot. Vaikka naispuoliset poliisit kokevatkin saavansa aiempaa enemmän rohkaisua omassa työssään ja poliisiorganisaation suhtautuvan heihin yleisesti ottaen
myönteisesti, heidän mielestään mieskollegoihin suhtaudutaan silti myönteisemmin.
Rohkaiseminen voi tarkoittaa hakeutumista valvonta- ja hälytystehtäviin yleensä,
mutta harvemmin poliisitoiminnan maskuliiniseen ytimeen, jossa voimankäyttö ja
loukkaantumisen mahdollisuus tulevat erityisellä tavalla esille. Naispoliiseihin suhtaudutaan edelleen henkilöinä, jotka tarvitsevat erityistä suojelua sekä poliisissa että
sen ulkopuolella.
Nais- ja miespuoliset poliisit elävät rinnakkain, mutta jokseenkin erilaisissa
tasa-arvotodellisuuksissa. Miesten näkökulmasta sukupuolten tasa-arvo toteutuu poliisissa yleisesti ottaen hyvin. Ongelmana ei niinkään ole se, että naisia kohdeltaisiin
syrjivästi. Jos ongelmaa ylipäänsä on, niin se liittyy ennen muuta siihen, että naisia
suositaan jaettaessa työhön liittyviä rasitteita ja haittoja. Tämä näkyy heidän mielestään esimerkiksi siinä, että naisten ja miesten kieltäytymiseen jostakin tehtävästä
voidaan suhtautua eri tavalla. Sukupuolen koetaan tarjoavan toiselle sukupuolelle
etuja, joita toisen edustajille ei ole tarjolla.
Mies- ja naispuolisilla poliiseilla on monessa kohdin erilainen kuva siitä, miten
heihin organisaatiossa suhtaudutaan: Huomautellaanko naisille virheistä? Käytetäänkö eri sukupuoliin eri standardeja? Kuunnellaanko naispuolisten poliisien mielipiteitä? Kulkeeko sama tieto kaikille samassa asemassa oleville? Vähätelläänkö
naisten osaamista helpommin kuin miesten osaamista ja arvioidaanko kummankin
sukupuolen työtä ja siinä onnistumista yhtäläisesti? Poliisiorganisaatio antaa naispoliisien mielestä selkeän edun miessukupuolen edustajille.
Naispuolisten poliisien kannettavana on jatkuva todistamisen taakka siitä, että
he osaavat, pystyvät ja kykenevät hoitamaan poliisitehtävät menestyksekkäästi. Se,
mikä naispuolisille poliiseille antaa ainoastaan oikeuden osallistua jokapäiväiseen
työhön, tuottaa heidän miespuolisille kollegoilleen julkista tunnustusta. Osallistumismahdollisuudet, palautteen saaminen omasta työstä, työsuorituksen arviointi,
työtehtävien jako, työstä palkitseminen ja urakehitys sekä siinä saatu tuki lankeavat
enemmän heidän mieskollegoilleen kuin heille itselleen tai heidän naispuolisille kollegoilleen.
Annetuksi tosiasiaksi on tullut käsitys, että poliisin tehtävät yleensä ja erityisesti valvonta- ja hälytystehtävät vaativat tekijöitä, joilla on voimaa käsivarsissa ja fyysistä massaa. Tällaiset työn vaatimukset tulisi näin ollen myös huomioida täytettäessä kyseisiä tehtäviä ja valittaessa hakijoista poliisiksi koulutettavat henkilöt. Mikäli
näistä kriteereistä poiketaan, nähdään sen tarkoittavan naishakijoiden suosimista ja
mieshakijoiden syrjimistä.
Töitä ovat ennen muuta muotoilleet niiden tekijät, eivät luonnonvoimat. Sillä,
että voimankäyttövälineet on uskottu miesten käyttöön, on pitkät historialliset perin-
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teensä. Tästä historiallisesta tosiasiasta tuli poliittinen tosiasia siinä vaiheessa, kun
naiset alkoivat protestoida sukupuolensa sivuuttamista yhteiskunnallisen vallan- ja
voimankäytön areenoilla ja vaatia itselleen roolia yhteiskuntaelämässä yleensä ja
erityisesti niiden julkisten palveluiden tuottamisessa, joista he yhteiskunnan jäseninä
pääsevät osallisiksi tai joiden kohteiksi he joutuvat.
Ratkaisu ei ole muokata naissukupuolen edustajia niin, että yhä useampi heistä
istuu perinteiseen miehen muottiin ja kiitos sen sopii poliisityöhön ja eri tehtäviin
poliisissa siinä missä keskiverto mieskin. Muokkaustyö on kohdistettava työhön, ei
sen tekijään. Työt, työvälineet, taktiikat ja toimintamallit silloin, kun ne edellyttävät
ominaisuuksia, jotka ovat epätasaisesti jakautuneita miesten ja naisten välillä, on
yksinkertaisesti muotoiltava tai rakennettava uudelleen.
Vahvin yllyke poliisitöiden uudelleenmuotoiluun tulee siitä, että naisten määrä
poliisissa pyritään saamaan vastaamaan heidän osuuttaan väestössä. Työt, taktiikat,
välineet ja varusteet tulee valita niin, etteivät ne estä valitsemasta naisia hälytys- ja
valvontatehtäviin yleensä ja erityisesti erityistehtäviin poliisissa. Tasa-arvotyön kannalta on erityisen tärkeää, ettei poliisissa ole tehtäviä, jotka ovat ”ainoastaan miehille” tai henkilöille, jotka kykenevät nostamaan pystyyn 200-kiloisen moottoripyörän.
Poliisin omassa piirissä vallitsevaa seksististä ja naissukupuolta vähättelevää
suhtautumista korjataan parhaiten niin, että molemmille sukupuolille tarjotaan yhtäläinen mahdollisuus hakeutua töihin poliisitoiminnan maskuliiniseen ytimeen, jota
edustavat voimankäyttö ja johtaminen. Niin kauan kuin poliisissa on naisilta suljettuja, toiminnan ytimeen kuuluvia alueita, ylläpidetään ja vahvistetaan ideologioita,
jotka tekevät heistä sen toisen, vähempiarvoisen ja heikomman sukupuolen kaikilla
muilla poliisitoiminnan alueilla.
Määrittyminen toiseksi sukupuoleksi poliisityössä altistaa kiusaamiselle ja seksuaaliselle häirinnälle, ja seksuaalinen häirintä puolestaan vahvistaa määrittymistä
toisena sukupuolena sekä ylläpitää maskuliinista järjestystä, jossa miehet tulevat
ensin ja naiset sitten. Hierarkkisuus, joka vaikuttaa ja on kaikenläpäisevästi läsnä
poliisissa, ei itsessään edistä moniarvoisuutta, erilaisten näkemysten kuulemista ja
kunnioittamista. Pikemminkin se vaikuttaa juuri päinvastaisella tavalla. Ratkaiseva
rooli onkin poliisissa esimiesasemassa toimivilla henkilöillä ja heidän näyttämällään
esimerkillä. He ovat avainasemassa pyrittäessä lisäämään sukupuolten tasa-arvoa
poliisissa ja vähentämään kaikenpuolista syrjintää.
Monet naispuoliset poliisit tuovat esille sen, että kuuluminen hyvä veli -verkostoihin tai -kerhoihin tarjoaa miehille monia etuja, joihin naisilla ei ole pääsyä.
Informaatiota, joka kulkee tällaisia epävirallisia kanavia pitkin, pidetään helposti
erityisen luotettavana, vaikka se tosiasiassa on hyvin altis väärinkäytölle, henkilöiden mustamaalaamiselle ja perusteettomien luonnehdintojen levittämiselle. Tällaiset
epäviralliset, naispuoliset poliisit ulossulkevat verkostot, jotka läpäisevät eri hierarkiatasot, vaikeuttavat naisten mahdollisuutta tulla asianmukaisesti huomatuiksi, arvioiduiksi ja arvostetuiksi poliiseina.
Naisten oman maineen hallinta on täysin muiden käsissä ja heidän hyväntahtoisuutensa varassa. Naiset voivat vaikuttaa vain vähän siihen, miten heidän uratoiveilleen käy. Erityisen vähän he voivat vaikuttaa niihin silloin, kun ne poikkeavat valinnoista, joita lähityöympäristö pitää naispoliiseille tarkoitettuina. Esimiesasemassa
toimivat naispuoliset poliisit puolestaan eivät pääse nauttimaan vastaavista tuki-,
turva- ja tiedonvälitysverkoista kuin heidän miespuoliset kollegansa. Koivusen ym.
(2018, 106) mukaan syrjintähavaintoja on eniten päällystöön kuuluvilla naisilla.
Organisaatio, joka järjestyy hierarkkisesti, tuottaa hierarkioita sinnekin tai lisää
hierarkkisuutta myös siellä, missä niitä ei välttämättä muuten samassa määrin ja
samalla perusteella esiintyisi. Poliisiorganisaatiossa siviilitaustaiset henkilöt, erityi-
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sesti naispuoliset toimistotyöntekijät, joutuvat helposti havaitsemaan organisaation
tarjoamat ura- ja kouluttautumismahdollisuutensa heikommiksi kuin poliisitaustaiset henkilöt.
Koska poliisihallinto edelleen korostaa poliisin ykseyttä ja yhtenäisyyttä, osa
organisaatiosta jää helposti huomiotta, eivätkä kaikille tarkoitetut toimintaohjelmat
välttämättä istu yhtäläisesti kaikille. Kaikkia tuskin palvellaan samassa määrin ratkaisuilla, jotka on räätälöity tukemaan poliisin perustoimintaa.
Poliisitoiminnan byrokraattisen ohjauksen ja poliisihallinnossa tehtävän asiantuntijatyön hallinnollisen edistämisen yhteensovittamiseen ei ole viisasten kiveä.
Ratkaisua ei kannata hakea asiantuntijatyön byrokratisoimisesta vaan pikemmin poliisitoiminnan kehittämisestä enenevästi asiantuntijatyönä ja asiantuntijatyöksi.
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen erityisesti siellä, missä vallitsee selvä eriarvoisuus naisten ja miesten välillä, on todennäköisesti paras tapa korjata sukupuolten tasa-arvoa yhteiskunnassa yleensä. Poliisitoimi on yksi tällainen ydinalue. Siksi
tasa-arvotyöllä juuri poliisissa on erityistä yhteiskunnallista merkitystä.

5.2

Arvio tutkimuksen luotettavuudesta

Tutkimukseen osallistuneiden joukossa on runsaasti henkilöitä, jotka katsovat, että
sukupuolten tasa-arvo toteutuu poliisissa poikkeuksellisen hyvin. Vaikka heistä
useimmat ovat miehiä, joukossa on myös naisia. Moni kokee myös, että sukupuolten
tasa-arvo poliisissa on kehittynyt huimasti parin viimeisen vuosikymmenen aikana.
Yleisesti ottaen naiset kokevat, että poliisiorganisaatiossa naispuolisiin poliiseihin suhtaudutaan yleisesti ottaen enemmän myönteisesti kuin kielteisesti. Samalla
he ovat sitä mieltä, että tuo suhtautuminen ei ole yhtä myönteistä heihin kuin heidän
miespuolisiin kollegoihinsa. Naiset kokevat usein, että heidän työtään arvioidaan ankarammilla ja usein myös moraalisemmilla standardeilla kuin heidän mieskollegoidensa työtä ja olemista. He saavat usein todistaa naisia halventavaa käyttäytymistä
ja joutuvat kuulemaan seksististä puhetta.
Naisten osana on kokea itsensä poliisityössään toisarvoisiksi ja vähemmistöön
kuuluviksi. He joutuvat huomaamaan, että heillä on miehiä vähäisemmät mahdollisuudet päästä niihin tehtäviin poliisissa, joissa kansalaisia autetaan ja palvellaan
välittömimmin ja jotka ymmärretään poliisitoiminnan ytimeen kuuluviksi tai joihin
sisältyy johtamista.
Miespuolisten poliisien mielestä tasa-arvo pääsääntöisesti toteutuu työyhteisössä, joskin työhön liittyvät haitat ja rasitteet usein kiertävät heidän naispuoliset
kollegansa. Mitä näistä ristivetoisista kokemuksista tulisi ajatella ja mitä tällainen
moninaisuus oikein kertoo tutkimuksen luotettavuudesta?
”Kyselystä havaitsi, että kysely on vanha ja miespoliiseja suosiva.” (Nainen, miehistö)
”Mielestäni sukupuolten välinen tasa-arvo on vanhentunut käsite. Siitä kysyttiin koko tutkimuksen ajan (…)” (Nainen, siviili)
”Ottakaa huomioon tasa-arvo laajana käsitteenä, ei ainoastaan sukupuolten tasa-arvona. Siihen kuuluu myös esim. ikä, ulkonäkö, uskonto, maailmankatsomus.” (Nainen, siviili)
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”(…) PS. Kysymysten asettelu kankeaa! Esim. lähdetkö mieluummin naispoliisin kanssa jollekin keikalle. Ei niin pitäisi kysyä, koska se ei ole tasaarvokysymys pikemminkin henkilöstä ja hänen ominaisuuksistaan kiinni.
(…)” (Nainen, alipäällystö)
”Kysymykset osoitettu selkeästi poliisikoulutuksen saaneille. Poliisihallinnossa on iso määrä siviilitaustaisia henkilöitä ja kuten tämäkin kysely
osoittaa niin siviilitaustaisia ei juurikaan huomioida (…)” (Nainen, siviili)
”(…) Tämä kysely on rakennettu sille olettamalle, että naisia syrjitään,
eikä tämä siksi ole mielestäni tutkimuseettisesti oikeanlainen kysely.”
(Nainen, päällystö)
”(…) Mielestäni tämänkin kyselyn useat kysymykset ovat liiaksi miestä
sorsivia ja johdattelevia. Useat naiset kurssiltani ovat edenneet urallaan
samalla tavoin kuin miehet.” (Mies, päällystö)
”P.S. Kaikkiin kysymyksiin ei pystynyt vastaamaan, koska lomake ei antanut laittaa niihin mitään.” (Mies, miehistö)
”Tämä kysely oli asenteellinen ja johdatteleva ja aikaansa jäljessä. Kysely
loukkasi ja ali-arvioi sekä poliisissa työskenteleviä naisia että miehiä.”
(Mies, miehistö)
Edellä on jo tuotu esiin se, että alhainen vastausprosentti epäilemättä laskee havaintojen edustavuutta erityisesti siviilitaustaisten vastaajien osalta. Tämä tasa-arvokysely ei näyttäytynyt yhtäläisesti poliisitaustaisille ja siviilitaustaisille eikä nais- ja
miesvastaajille. Osin tämä johtui todennäköisesti siitä, että kyselyyn otettiin mukaan
kysymyksiä kahdenkymmenen vuoden takaa yksinomaan siksi, että näin voitiin suoraan verrata nykytilannetta aiempaan. Täten kyselylomakkeessa puhuttiin nais- ja
miespoliiseista, vaikka poliisissa on todennäköisesti edetty siihen suuntaan, että puhutaan yksinomaan poliiseista.
Termiä ”naispoliisi” käyttävät enemmänkin kansalaiset ja poliisit silloin, kun
poliisityössä tehtyjen virheiden halutaan nähdä johtuvan tekijän sukupuolesta, ei esimerkiksi hänen kokemattomuudestaan. Tästä syystä kysymyksissä puhuttiin esimerkiksi kiperistä, ei vaativista, tilanteista ja kysymykset keskittyivät poliisitoimintaan
sukupuolten tasa-arvon kannalta sivuuttaen muun poliisissa tehtävän työn sekä muut
mahdolliset eriarvoisuuden kokemukset.
Vaikka havainnot jäävätkin osaltaan hatariksi, ne eivät ole yhtä hataria kaikissa
suhteissa ja kaikilta osin. Naispuolisten poliisien kokemukset ovat vertailukelpoisempia ja edustavampia kuin miespuolisten poliisien, poliisitaustaisten kokemukset
tasa-arvosta edustavampia kuin siviilitaustaisten ja siviilitaustaisten naisten tasaarvokokemukset kuvaavampia kuin siviilitaustaisten miesten kokemukset. Viimeksi
mainittujen vastaukset jäivät kyselyssä vähäisiksi. Tästä syystä on mahdotonta lausua juuri mitään heidän kokemuksistaan naisten ja miesten tasa-arvon toteutumisesta poliisissa. Tätä hataruutta on edellä pyritty paikkaamaan pyrkimyksellä nähdä
yleisellä tasolla hieman havaintojen pintaa syvemmälle. Se, miten hyvin tässä on
onnistuttu, jää osin sen varaan, mitä tulevat tutkimukset onnistuvat tuomaan esille
epätasa-arvon kiinnekohdista ja dynamiikoista poliisissa.
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Vuoden 2018 poliisin tasa-arvotutkimuksen päätulos on, että vaikka sukupuolten tasa-arvo on edistynyt poliisissa, kehitys ei ole ollut tasaista eikä ole edennyt
samassa määrin poliisiorganisaation kaikilla kulmilla. Sukupuolten tasa-arvo poliisissa ei ole millään tavalla yleisesti hyväksytty ideaali, jota esimiestyö ja arkinen
kanssakäyminen ylläpitäisivät ja vahvistaisivat joka päivä ja kaikissa käänteissään.
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Naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistäminen vaatii toimia erityisesti aloilla, jotka
perinteisesti on opittu näkemään vain toisen sukupuolen työnä. Tämä tutkimus kuvaa
tasa-arvotilannetta ja tasa-arvon toteutumiseen liittyviä kokemuksia näistä yhdessä eli
poliisissa. Tutkimus on jatkoa kahdelle aiemmalle tasa-arvoa poliisissa kartoittaneelle
selvitykselle, jotka toteutettiin vuosina 1998 ja 2004. Koska tasa-arvotutkimus on niistä
ajoista huomattavasti laajentunut ja osin muuttunut myös hankalammaksi, on tähän
tutkimukseen sisällytetty aikaisempia laajempi historiallinen katsaus naisten tulosta
poliisin palvelukseen. Sitä, miksi vastaanotto on ollut sangen nuivaa ja herättänyt vastustusta, avataan ranskalaisen sosiologin Pierre Bourdieun maskuliinisen dominaation
teorian avulla. Sitten tarkastellaan lyhyesti sitä, miksi tasa-arvon edistäminen palvelee
myös miesten etua. Varsinaiset empiiriset havainnot käsittelevät moniulotteisesti
ja -puolisesti poliisien kokemuksia tasa-arvon toteutumisesta ja naisten ja miesten
tasa-arvossa tapahtunutta kehitystä poliisissa. Yhteenvedossa otetaan kantaa siihen,
mitä naisten ja miesten tasa-arvon edistämiseksi olisi poliisissa tehtävissä.
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