
 

 

 

Diskurssianalyysi suomalaisten 
pörssiyhtiöiden hallitusten nais-

kiintiöitä koskevasta keskustelusta 

Elina Norja 
 

 

2019 Laurea 



 

 

 

Laurea-ammattikorkeakoulu 

Diskurssianalyysi suomalaisten  
pörssiyhtiöiden hallitusten naiskiintiöitä kos-
kevasta keskustelusta  

 Elina Norja 

 Liiketalouden koulutusohjelma 

 Opinnäytetyö 

 Toukokuu, 2019 

  



 

 

 

Laurea-ammattikorkeakoulu 
Liiketalouden koulutusohjelma 
Tradenomi (AMK) 

Tiivistelmä 

 

Elina Norja  

Diskurssianalyysi suomalaisten pörssiyhtiöiden hallitusten naiskiintiöitä koskevasta 
keskustelusta 

Vuosi     2019  Sivumäärä 56 

 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella internetissä julkaistujen asiantuntijapu-
heenvuorojen perusteella naiskiintiöistä käytävän keskustelun laatua. Työssä pyrittiin pääse-
mään kirjoitetun tekstimassan taakse ja vastata tutkimuskysymykseen: Millaisista diskurs-

seista puheenvuorot naiskiintiöistä muodostuvat? Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Suo-
men pörssiyhtiöiden hallituksia koskevan naiskiintiökeskustelun vastustavien puheenvuorojen 
argumentteja ja sitä millä tavalla kiintiöiden vastustajat perustelevat naiskiintiö kantaansa.  

Opinnäytetyön tietoperusta koostui naiskiintiökeskustelua tukevista ja sivuavista asioista, 
jotka vaikuttavat naiskiintiökeskustelun näkökulmiin ja kannanottoihin. Tietoperustan aineis-
tona käytettiin naisia käsitteleviä tutkimuksia ja painettua tietokirjallisuutta sekä sähköisiä 
lähteitä.  

Opinnäytetyön tutkimusmenetelmänä käytettiin diskurssianalyysia, joka on kvalitatiivinen tut-
kimusmenetelmä. Tutkimusaineistoksi muodostui Keskuskauppakamarin 15 kiintiöitä käsitele-
vää verkkoartikkelia. Artikkeleista muodostui yhteensä 11 kiintiöitä vastustavaa diskurssia, 
jotka ovat pätevyys-, kilpailukykyvertailu-, johtaja-, hallinnointikoodi-, hallitus-, asenne-. 
ikä-, perhe-, yhtiöntoimiala-, yhtiön kokodiskurssi- sekä yhtiön listautumisdiskurssi. Tutkimus-
aineistosta kerättiin suoria tekstilainauksia, jotka analysoitiin. Jokaisesta diskurssista tehtiin 
tämän jälkeen oma yhteenveto ja käytiin läpi kunkin perustelut kiintiöiden vastustukseen.  

Tutkimus osoitti sukupuolikiintiöitä vastustavissa diskursseissa paljon samoja elementtejä. It-
sesäätely nähtiin parempana keinona pörssiyhtiöiden hallitusten jäsenten sukupuolijakauman 
tasaamiseksi. Kaikissa diskursseissa kiintiöt koetiin jollain tavalla pelottavina tai hyödyttö-

minä, joille ei paljon annettu arvoa. Kiintiöt koettiin varsinkin naisen urakehityksen esteenä 
tai pysäyttäjänä. 

Johtopäätöksinä voitiin todeta, että kiintiöitä vastustetaan pääasiassa siitä syystä, koska it-
sesäätelyä pidetään parempana tapana pörssiyhtiöille tasata sukupuolijakaumaa hallituksien 
kokoonpanoissa. Itsesäätely tukee myös naisten urakehitystä ja mahdollistaa ammattitaitois-
ten naisjohtajien lisääntymisen työmarkkinoilla. Jatkotutkimusaiheeksi ehdotettiin naiskiinti-
öitä kannattavien diskurssien tutkimista. 
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The purpose of this thesis was to examine the quality of discussion about female quotas at 
Finnish publicly traded companies, based on the expert addresses that have been published 
on the Internet. In this thesis an attempt was made to get beyond the written text mass and 
study the question not previously answered: what kind of discourse does the discussion con-
cerning female worker quotas consist of? The objective of the thesis was to clarify the argu-
ments opposing the female quotas on the boards   Finnish publicly traded companies, to see 
in which way the opponents of the quota systems justify their views concerning female quo-
tas on PLC boards. 

The information foundation of the thesis consisted of matters which support female quotas, 
that touch on and affect the points of view and contentions of the discussion surrounding fe-

male quotas. Past studies dealing with women and female issues at the workplace and else-
where as well as other printed studies and electronic sources were used as material for the 
informational foundation of this discourse.  

This thesis was compiled through a discourse analysis, which is a qualitative method of re-
search.15 online articles from the Finnish Central Chamber of Commerce formed the central 
body of this discourse analysis. From the Central Chamber of Commerce articles 11 discourses 
were formed  that show resistance and concerns regarding female quotas and their validity: 
competence, competitiveness, leadership ability, management ability, company board con-
cerns, work life attitude, age concerns, family concerns, industry specific concerns, company 
size concerns, and Company listing concerns. In the research material, direct text quotations 
were collected which were then analysed. Each discourse had its own summary made after 
this, and the justifications for each point of opposition to the quotas were analysed.  

The study found that there were many similar elements in the discourses resisting the imple-
mentation of gender quotas. Internal company self-regulation was seen as the preferred 
method to balancing the internal gender division of companies in regard to leadership and 
board member positions. In all resisting discourses the quotas were experienced as discon-
certing or largely useless, and very little value was given to their implementation and execu-

tion. The quotas were especially seen as a particularly large impediment to the career pro-
spects of female employees regardless of seniority. 

As a conclusion it could be stated that the quotas are mainly facing opposition and resistance 
due to self-regulation being seen as the preferred option in ensuring the gender diversity of 
publicly traded companies and their boards of directors. Self-regulation of gender division is 
also seen as a supporting factor in women’s career development that allows for the gradual 
increase of skilled female leaders and managers in the job market. As a further research 
topic, the study of the positive and encouraging discourse in gender quotas in publicly traded 
companies in support of female quotas was recommended. 

  
Keywords: discourse analysis, glass ceiling, woman, female quota, publicly traded company. 



 

 

Sisällys 

1 Johdanto ................................................................................................... 6 

2 Nainen yritysmaailmassa ................................................................................ 6 

2.1 Nainen, naiseus ja naisellisuus ............................................................... 7 

2.2 Sukupuolikiintiöt ................................................................................ 8 

2.3 Mikä on pörssiyhtiö? ............................................................................ 8 

2.4 Hallinnointikoodi ................................................................................ 8 

2.5 Nainen johtajana ................................................................................ 9 

2.6 Missä ovat hallitusten naisjäsenet? ........................................................ 10 

2.7 Lasikatto ........................................................................................ 12 

2.8 Naisen uralla etenemisen esteet ........................................................... 13 

2.9 Naiset lasikaton rikkojina.................................................................... 19 

3 Naiskiintiöt .............................................................................................. 21 

4 Tutkimusmenetelmä ................................................................................... 23 

4.1 Mitä tarkoittaa diskurssi? .................................................................... 24 

4.2 Diskurssianalyysi............................................................................... 24 

4.3 Opinnäytetyön diskurssianalyysi ............................................................ 25 

4.4 Eettisyys ja luotettavuus yleisesti ......................................................... 26 

4.5 Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus ................................................. 26 

5 Tutkimuksen tulokset .................................................................................. 27 

5.1 Pätevyysdiskurssi .............................................................................. 28 

5.2 Kilpailukykyvertailudiskurssi ................................................................ 31 

5.3 Johtajadiskurssi ............................................................................... 32 

5.4 Hallinnointikoodidiskurssi ................................................................... 34 

5.5 Hallitusdiskurssi ............................................................................... 35 

5.6 Asennediskurssi ................................................................................ 36 

5.7 Ikädiskurssi ..................................................................................... 37 

5.8 Perhediskurssi ................................................................................. 38 

5.9 Yhtiön toimialadiskurssi...................................................................... 38 

5.10 Yhtiön kokodiskurssi .......................................................................... 39 

5.11 Yhtiön listautumisdiskurssi .................................................................. 40 

6 Johtopäätökset ja arviointi kiintiökeskustelusta ................................................. 41 

6.1 Diskurssianalyysin yhteenveto .............................................................. 41 

6.2 Jatkotutkimusaiheet.......................................................................... 45 

7 Lopuksi ................................................................................................... 46 

Lähteet ........................................................................................................ 51 

Kuviot .......................................................................................................... 56 



 

1 Johdanto 

Viime vuosina on paljon keskusteltu siitä, miksi pörssiyhtiöiden hallituksissa istuu pääasiassa 

miehiä. Missä ovat naiset yrityksien päättäjän paikoilta? Elämme kuitenkin jo reippaasti 2000-

luvun puolella ja varsinkin Suomessa naisilla on muuten erittäin hyvä ja tasapuolinen asema 

yhteiskunnassa miesten kanssa. Monissa pörssiyhtiöissä suunnitellaan vapaaehtoisesti naiskiin-

tiöiden käyttöön ottoa. Kiintiöitä ei varsinaisesti ole käytössä tällä hetkellä missään Suomen 

pörssiyhtiöissä. Pörssiyhtiöissä on kuitenkin havahduttu siihen, että naisia voisi olla enemmän 

pörssiyhtiöiden palveluksessa ja varsinkin sen korkeimmilla paikoilla.  

Kone Oy on tukenut yli 10 vuotta positiivisena edelläkävijänä naisten asemaa ja määrää. Yhtiö 

huomioi esimerkiksi nimityksissä, rekrytoineissa ja urasuunnittelussa erityisesti naiset. Tuki-

toimien tarkoituksena on ollut parantaa naisten urakehitystä ja lisätä naisten määrää varsin 

maskuliinisena tunnetulla toimialalla. Erityisesti näillä toimilla haluttaisiin saada päteviä nai-

sia yhtiön huipulle. (Blåfield & Salo 2007, 35-37.) Vuonna 2016 Koneella oli 52 152 työnteki-

jää, joista 12 prosenttia oli naisia. Johtoryhmissä naisia oli 16 prosenttia ja hallituksessa pe-

räti 38 prosenttia (Kone 2017).  Luvut ovat varsin myönteisiä ottaen huomioon, että yhtiö toi-

mii hissi- ja liukuporrasjärjestelmien parissa, joiden ei ole perinteisesti koettu kiinnostavan 

naisia. 

Naiskiintiöt jakavat runsaasti mielipiteitä puolesta sekä vastaan. Tässä opinnäytetyössä tar-

koitukseni on tarkastella internetissä julkaistujen asiantuntijapuheenvuorojen perusteella 

millaista naiskiintiöistä käytävä keskustelu on. Yritän päästä kirjoitetun tekstimassan taakse 

ja vastata tutkimuskysymykseen: millaisista diskursseista puheenvuorot naiskiintiöistä muo-

dostuvat? 

Opinnäytetyön toimeksiantajana tai oikeammin yhteistyökumppanina toimii Valtaamo niminen 

yritys. Valtaamo kouluttaa eri alojen ammattilaisia, tutkii työkäytäntöjä sekä kirjoittaa työ-

elämän ilmiöistä. Yritys tekee tuoreita tutkimuksellisia oivalluksia, kriittisiä näkökulmia sekä 

käytännön työkaluja ammatillisen toimijuuden lujittamiseen. (Valtaamo 2013.) 

Opinnäytetyöni aihe on Diskurssianalyysi suomalaisten pörssiyhtiöiden hallitusten naiskiinti-

öitä koskevasta keskustelusta. 

2  Nainen yritysmaailmassa  

Tietoperustassa käydään läpi painettujen ja sähköisten lähteiden kautta naiskiintiökeskuste-

lua sivuavia sekä tukevia asioita. Teoria antaa hyvän yleiskuvan naisen urakehityksen ongel-

mista, jolloin voi paremmin ymmärtää naiskiintiöitä vastustavien diskurssien perusteluja kiin-

tiökannalleen. 
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2.1 Nainen, naiseus ja naisellisuus 

Naiseuden voi ymmärtää usealla eri tavalla riippuen siitä, kenen näkökulmasta asiaa katsoo. 

Gordon, Kivimäki, Nikunen ja Pirinen (2001) kertovat lapsilta kysyttäessä naisen tarkoittavan 

samaa kuin äiti. Tuon käsitteen merkitys muuttuu varmaan kaikilla ihmisillä sen mukaan, 

missä vaiheessa elämää on menossa. Gordon ym. (2001) pohtivat tutkimuksessaan, mikä nai-

nen oikeastaan on. Heidän mukaansa nainen on esimerkiksi ihmisryhmä, luokkakategoria, jo-

hon asetutaan itse tai johon joku muu henkilö asettaa, vaikka hän itse ei haluaisikaan muiden 

näkevät itseään sillä hetkellä naisena (Gordon ym. 2001). Naiseuden termiä ei voi siis solmia 

yhden tietyn asian alapuolelle. Simon de Beauvoir toteaakin (2011, 19-20) tutkimuksessaan, 

ettei naisiseksi synnytä, vaan naiseksi tullaan tai kasvetaan. Yhteiskunnan tottumukset ja 

kulttuuri määrittelevät minkälaisena ympäröivä maailma naisen on tottunut näkemään ja ko-

kemaan. Jos nainen ja mies saisivat syntymähetkestään asti kasvaa vapaana ilman minkäänlai-

sia sukupuoleemme liittyviä odotuksia, todennäköistä olisi, että miehen ja naisen asema yh-

teiskunnassa voisi olla aika eri tavalla jakautunut tai kaikin puolin tasapuolisempi mihin 

olemme normaalisti tottuneet. (De Beauvoir 2011, 19-20.) 

Naiseus ja naisellisuus voidaan ajatella kulttuurin aiheuttamiksi mielikuviksi siitä, mitä ole-

tamme kaikkien naisten olevan. Toisaalta naiseuden sekä naisellisuuden voi ymmärtää itses-

tään selviksi ruumiillisiksi ominaisuuksiksi. (Gordon ym. 2001.) Näitä hyvin erilaisia lähesty-

mistapoja yhdistää ajatus naiseuden ja naisellisuuden viittaavan naisena tuntemamme ihmi-

sen tyyliin, käyttäytymiseen sekä esillä olemiseen (De Beauvoirin 2009, 41). 

Naiseus on Gordon ym. (2001) mukaan joka ikisessä naisessa riippumatta siitä, miten he pu-

keutuvat tai käyttäytyvät, ovatko he ammatiltaan huippumalleja tai rekkakuskeja. Oikeutta 

naiseuteen ei heidän mielestään voida määritellä kenenkään ulkopuolisen toimesta, jos he 

itse kokevat olevansa juuri oikeanlaisia (Gordon ym. 2001). 

Naisellisuus taas on enemmänkin ympäristömme aiheuttamia mielikuvia siitä, millainen naisen 

pitäisi olla. Mielikuvissamme naisellinen nainen käyttää korostetusti meikkejä, korkokenkiä, 

pukeutuu hameisiin, pitseihin ja paljastaviin asuihin. (De Beauvoirin 2009, 39-40.) Katja Heis-

kasen pro gradu -tutkimuksen (2014) mukaan on yleisesti ajateltu naisellisten naisten olevan 

pintaliitoihmisiä, jotka eivät oikein osaa tehdä päätöksiä tai ajatella muutenkaan järkevästi. 

Susan Meriläinen ja Janne Tienari (2016, 10-13) toteavat teoksessaan, että useasti korkealla 

uralla olevat naiset pukeutuvat miesmäisesti ollakseen uskottavia sekä päätöksen tekokykyi-

siä. Professori Riitta Viitala kommentoi Yle uutisten haastattelussa naisjohtajia kuvatun mo-

nesti koviksi jätkiksi, jotka ovat miehiä muiden joukossa. Simone De Beauvoirin (2009, 40) 

miettii tutkimuksessaan, onko naisellisuutta oikeastaan edes olemassa vai onko se ihmisen ai-

vojen tuottamaa harhaa, jota jaamme ympäristöllemme.     
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2.2 Sukupuolikiintiöt 

Naisten sekä miesten tasa-arvoiseen lukumääräiseen edustukseen eri asioissa voidaan vaikut-

taa useilla keinoilla. Yksi näistä keinoista on sukupuolikiintiöiden hyödyntäminen. Suomessa 

ainoat laissa määrätyt kiintiöt koskevat kuntien ja valtion valmistelevia toimielimiä. (Tervey-

den ja Hyvinvoinninlaitos 2018.) Aaltio-Marjosolan mukaan (2001,151) Suomen kiintiölaki tuli 

voimaan vuonna 1985. Suomen ulkopuolella yleisempi sukupuolikiintiömalli on vaalien ehdo-

kasasettelua koskeva kiintiösääntö, joka voi olla säädetty perustuslaissa, vaalilaissa tai puolu-

eiden omissa säännöissä (Terveyden ja Hyvinvoinninlaitos 2018). 

Suomessa tasa-arvolain kiintiösäännös koskee valtionhallinnon komiteoita, neuvottelukuntia, 

työryhmiä ja muita vastaavia toimielimiä sekä kunnanhallituksia, lautakuntia sekä kuntien vä-

lisen yhteistoiminnan toimielimiä. Kiintiösäädöksen mukaan toimielimissä on oltava vähintään 

40 prosenttia kumpaakin sukupuolta edustettuna. Suomessa vaaleilla valittaviin toimielimiin 

kiintiöitä ei sovelleta. Muita lakisääteisiä sukupuolikiintiöitä ei Suomessa tällä hetkellä ole. 

(Terveyden ja Hyvinvoinninlaitos 2018.) 

2.3 Mikä on pörssiyhtiö?  

Osakeyhtiöt ryhmitellään yksityisiin osakeyhtiöihin (Oy) sekä julkisiin osakeyhtiöihin (Oyj). 

Pörssiyhtiöllä tarkoitetaan julkista osakeyhtiötä, jonka osakkeet huomioidaan pörssissä. (Iso-

kangas & Kinkki 2003, 188.) Helsingin pörssi, eli Nasdaq Helsinki, huolehtii Suomessa notee-

rattujen pörssiyhtiöiden osakkeiden kaupankäynnistä päivittäin (Nasdaq 2018). Helsingin pörs-

sin listoilla on Nasdaq (2018) mukaan tällä hetkellä noin 3900 yhtiötä. Osakeyhtiölain (2017) 

mukaan pörssiyhtiön perimmäinen tarkoitus on tehdä voittoa, joka sovituin väliajoin makse-

taan osakkeen omistajille, jos toisin ei päätetä.  

Pörssiyhtiön hallitus on yhtiökokouksen lisäksi osakeyhtiön ainoa pakollinen toimielin. Halli-

tukseen tulee valita yhdessä viiteen jäsentä. Valittujen jäsenten eivät saa olla sidoksissa yhti-

öön. Hallituksen keskeisiin velvollisuuksiin kuuluu esimerkiksi, toimitusjohtajan valinta, hal-

linnon sekä toimivan johdon ohjaaminen ja valvonta. Valittu toimitusjohtaja huolehtii yhtiön 

hallinnosta hallituksen opastuksen sekä määräysten mukaan. Pörssiyhtiön hallituksella on yhti-

öön ja sen omistajia kohtaan lojaliteettivelvoite. (Osakeyhtiölaki 2017; Isokangas & Kinkki 

2003, 188-191.) Hallituksen jäsenten pitää työskennellä Jorma Elorannan (2018, 108) mukaan 

ajatellen aina ensimmäisenä pörssiyhtiön etua.     

2.4 Hallinnointikoodi 

Arvopaperimarkkinayhdistys ylläpitää pörssiyhtiöille laadittua hallinnointikoodia. Hallinnointi-

koodi on luotu pörssiyhtiöiden johtamisen ja hallinnoinnin tueksi kautta ohjeistukseksi. (Arvo-

paperimarkkinayhdistys ry 2015b.) Hallinnointikoodi sisältää yhtiöille tarkoitettuja suosituksia 

yhtiön hallinnoista sekä raportoinnista. Hallinnointikoodin sisältö tukee Suomen pörssiyhtiöille 
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noudatettavaksi annettua lainsäädäntöä. Pörssiyhtiön ollessa ristiriitaisessa tilanteessa hallin-

tokoodin suositusten ja käytännön toiminnan kanssa tai halutessaan muuten vain tarkennusta 

suosituksiin, esimerkiksi yhtiön sisäistä valvontaa koskien. Arvopaperimarkkinayhdistyksen va-

litsema markkinatapalautakunta arvioi kulloinkin voimassa olevia ajantasaisia suosituksia sekä 

antaa niihin ratkaisuvaihtoehtoja sekä kannanottoja, joko markkinatapalautakunnan omasta 

aloitteestaan tai pyynnöstä. Nasdaq Helsinki Oy:n sääntelyyn on otettu nykyään mukaan myös 

hallinnointikoodin suositukset. Arvopaperimarkkinayhdistys ry hallitsee ja päivittää hallinto-

koodin sisältöä säännöllisesti. (Arvopaperimarkkinayhdistys ry 2015a.) 

Päätavoite hallinnointikoodilla on edistää suomalaisten yhtiöiden läpinäkyvyyttä, vertailukel-

poisuutta ja hyvää hallinnointitapaa. Tavoitteiden avulla pyritään parantamaan pörssiyhtiöi-

den kilpailukykyä ja menestystä. Hallinnointikoodin olemassa ololla ja sen huolellisella suun-

nitellulla yritetään vähentää pörssiyhtiöille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa. Kaikilla hallin-

noinkoodin suosituksilla, tavoitteilla sekä tarkoituksilla tähdätään suomalaisten pörssiyhtiöi-

den korkeaan laatutasoon. (Arvopaperimarkkinayhdistys ry 2015a.) 

2.5 Nainen johtajana  

Vanhalan (2007) mukaan naisten johtajahistoria on saanut alkunsa yrittäjyyden kautta. Nainen 

saattoi periä puolisonsa tai vanhempiensa kuollessa heidän omistuksessaan olleen yrityksen ja 

päätyä näin johtajaksi. Avioliitto yrittäjän kanssa mahdollisti myös vaimojen tulemisen johto-

tehtäviin puolison omistamassa yrityksessä. Vuonna 1863 postiasemille palkattiin ensimmäiset 

viralliset naisjohtajat, joiden piti siviilisäädyltään olla naimattomia. Avioliittoon aikoessaan 

nainen joutui luopumaan johtajan työstään postin palveluksessa. Asia muuttui vuonna 1918, 

jolloin annettiin naimisissa olevan naisen jatkaa johtotehtävissä. (Vanhala 2007.) 

Suomessa miehet ja naiset ovat olleet työelämässä varsin tasapuolisesti kautta aikojen. Suurin 

osa ammateista mielettään jommallekummalle sukupuolelle kuuluvaksi, esimerkiksi perintei-

siksi naisten ammateiksi on katsottu kaikenlaiset hoito-, huolenpito- ja palveluammatit kuten 

sairaanhoitaja, siivooja, kokki, opettaja ja sihteeri. Tyypillisinä miesten ammatteina on pi-

detty koneisiin ja rakentamiseen liittyviä työt sekä kaupankäyntiin ja johtamiseen liittyvät 

tehtävät. (Kinnunen & Korvajärvi 1997, 10-11.) Ei ole tavallaan mikään ihme, jos naista johta-

jan ammatissa kummeksutaan ja pidetään epäsopivana, koska johtajan ammattia ajatellaan 

vieläkin osittain kuuluvan miesten töihin. Haaviston (2017) mielestä johtajan ominaisuuksiksi 

omaksutaan hyvin maskuliiniset tavat sekä arvot. Biese ym. (2014) kertovat tutkimusartikke-

lissaan myös samaa, että miehille ominaisiksi ymmärretyt maskuliiniset piirteet liitetään ylei-

sesti ammattijohtajan ominaisuuksiin. 

Kirsi Piha (2006, 87) miettii kirjassaan, onko johtajuus sukupuolineutraalia vai ovatko naiset 

ja miehet kumminkin erilaisia johtajina. Yleensä ympärillä olevat ihmiset odottavat mies- ja 

naisjohtajilta eri asioita. Miesjohtaja on sankari ja pidetään voiton tavoittelijana. Naisjohtaja 
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leimataan helposti noidaksi, joka ei saa empatiaa ympäristöstään tai kaikkien kunnioitetta-

vaksi kuningattareksi, joka nähdään äitihahmona. (Jabe 2007, 41-55.) Naisen johtamistyylissä 

koetaan olevan enemmän sydäntä mukana ja vastuun kantamista alaisiaan kohtaan kuin mie-

hellä. Miesjohtajien kuvitellaan aina pitävän kilpailusta ja riskinottamisesta. Ajatellaan myös, 

että nainen ja mies johtajina eivät oikeastaan eroa toisistaan sukupuolensa perusteella, kyse 

on enemmänkin ihmisen persoonallisuus eroista. (Hirvikorpi 2005, 97-100.)  

Lipposen ja Lindroosin (2016, 90) mukaan naiset ovat yleisesti miesjohtajia koulutetumpia, 

mutta he saavat suunnilleen 83 prosenttia miesten palkasta. Miksi naisjohtajia tarvitaan 

enemmän työmarkkinoille? Naiset ja miehet johtavat eri tavalla, ja yrityksien olisi myös hyvä 

hyödyntää naisen tapaa johtaa, koska se antaa yritykselle uusia mahdollisuuksia toimia. Nais-

johtajilla on paljon voimavaroja, jotka jäävät monesti hyödyntämättä. (Aaltio-Marjasola 

2001, 133-134.) 

2.6 Missä ovat hallitusten naisjäsenet? 

Pörssiyhtiöiden hallitusten naisjäsenten määrä on 10 vuotta ollut aktiivinen puheenaihe Suo-

messa, koska jo vuonna 2007 Marja Nokkonen on tehnyt tutkimuksen aiheesta ”Näkemyksiä 

pörssiyhtiöiden hallituksien sukupuolikiintiöistä”. Nyt vuonna 2019 Nokkosen tutkimus tuntuu 

osittain ajankohtaiselta.  

Nokkonen (2007, 3) toteaa tutkimuksensa alussa naisten aseman työmarkkinoilla olevan muu-

ten hyvä paitsi, että heidän osuus listayhtiöiden hallituksissa ja johdossa on olematon. Naiset 

ovat pörssiyhtiöissä tunkeilijoita miesten omassa maailmassa. Lakisääteistä kiintiötä on mie-

titty pörssiyhtiöiden sukupuolijakauman tasaamiseksi. (Nokkonen 2007, 3-5.) Pakottavat kiin-

tiöt jakoivat mielipiteitä samalla tavalla vuonna 2007 kuin nykyäänkin (Keskuskauppakamari 

2018). Varsinkin naisjohtajista monet vastustavat kiintiöitä (Nokkonen 2007, 3-4).  Suomen 

naapurimaa Norja on lakisääteisten kiintiöidensä avulla onnistunut nostamaa naisten lukumää-

rää hallituksissa huimasti, 32 prosenttia vuonna 2006 (Nokkonen 2007, 4). Norjan kiintiösääte-

lyn onnistumisesta ollaan tällä hetkellä toista mieltä kuin yli 10 vuotta sitten. Norja on itsekin 

tunnustanut, ettei kiintiölaki toiminut ihan niin kuin oli ajateltu. (Keskuskauppakamari 2018.) 

Nokkosen (2007, 4) tutkimuksesta käy ilmi, että vuonna 2007 naisten määrä listayhtiöiden hal-

lituksissa on 19 prosentin luokkaa eli Suomessa olevasta noin sadasta pörssiyhtiöstä vain 

10:ssä on ollut naisia edustettuina. Nykyään tuon luvun voi suurin piirtein kääntää toisinpäin 

eli noin 10 pörssiyhtiötä on ilman naisia hallituksessaan. Keskuskauppakamarin tuoreimman 

(2018) raportin mukaan vuonna 2018 yhtiöiden hallituksissa naisia oli 29 prosenttia. Naisten 

määrä hallituksissa on Nokkosen (2007) tutkimuksen ajankohdasta kasvanut. Naiset eivät ole 

enää outoja harvinaisuuksia yhtiöiden hallituksissa vaan osa niiden arkipäivää. 
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Keskuskauppakamari julkaisi syksyllä 2018 selvityksen naisten tämän hetken tilasta pörssiyhti-

öiden päättäjien paikoilla ja tulos oli varsin positiivinen, naisten osuus hallituksissa oli nous-

sut huomattavasti viimeisten viidentoista vuoden aikana. Vuonna 2003 pörssiyhtiöiden halli-

tuksissa oli miehiä 93 prosenttia ja viisi vuotta myöhemmin naisia oli jo 12 prosenttia. Vuonna 

2018 hallituksien pöydän ääressä istuvista henkilöistä jo 29 prosenttia oli naisia. (Keskuskaup-

pakamari 2018.) 

Ei ole yllättävää, että naisia näkyy vuosi vuodelta enemmän pörssiyhtiön huipulla verrattuna 

2000-luvun alkuvuosiin. Korkeasti koulutetut naiset ovat varsin kiinnostuneita uran luomisesta 

nykypäivänä. Nuoret johtajanaiset alkavat vähitellen näkyä työelämässä. Nämä naiset ovat 

kasvaneet lapsuudesta aikuisuuteen sinä aikana, kun naisia on yritetty saada yhtiöiden halli-

tuksiin. Aika moni nyt urakehityksensä alussa olevalle on opetettu naisen voivan tehdä mitä 

vaan, aivan kuten miehetkin. Naiset ovat jo tottuneet siihen, että valtion korkeissa tehtävissä 

on toiminut naisia puolustusministerinä ja presidenttinä. Sama asia on nuorten miesten koh-

dalla. He ovat nähneet lapsuudestaan asti naisia myös kodin ulkopuolisessa työelämässä.  Ko-

tiäitiys ja kotiin täysin jääminen on uudelle sukupolvelle aika vieras asia. Edellä esitetyt pro-

senttiluvut ovat loogisia ja peilattavissa yhteiskunnan kehityssuuntaan. (Keskuskauppakamari 

2018.) 

Pörssiyhtiön koko vaikuttaa huomattavasti naisten osuuteen hallituksissa. Suurimmissa yhti-

öissä naisten määrä on keskimäärin suurempi kuin pienissä yhtiöissä. Sama asia on pantu mer-

kille muissakin maissa. Suomessa pörssiyhtiöt ovat kooltaan pääosin pieniä ulkomaihin verrat-

taessa. Tällä hetkellä kolmella suomalaisella pörssiyhtiöllä on ainoastaan miehistä koostuva 

hallitus, mikä vastaa 2,4 prosenttia kaikista pörssiyhtiöistä. Lukua voidaan verrata naapuri-

maahamme Ruotsiin, jossa 12 pörssiyhtiöllä on pelkästään miehiä, tämä on 3,8 prosenttia kai-

kista ruotsin pörssiyhtiöistä.  Suomessa yhteensä 22 yhtiössä naisten ja miesten osuus on 40-

60 prosenttia. Näissä yhtiöissä voidaan puhua täysin tasapuolisesta edustuksesta. Neljän suo-

malaisen pörssiyhtiön hallituksessa naiset ovat enemmistössä. Naiset ovat edelleen vähemmis-

tönä 50 suomalaisyhtiön hallituksessa. (Keskuskauppakamari 2018.) 

Iso-Britanniassa ja Ruotsissa naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituspaikoista on kääntynyt muu-

taman vuoden tasaisen jakson jälkeen kiihtyvään nousuun. Ruotsissa vuonna 2002 naisia oli 

hallituksissa 6,1 prosenttia, nykyään osuus on 33,9 prosenttia. Iso-Britannia on asettanut suu-

rille yhtiöille 25 prosentin tavoitteen. Muutaman vuoden päästä (2020), maa on asettanut ta-

voitteeksi naisten osuudeksi hallituksessa 33 prosenttia. Ranskassa naisten määrä hallituksissa 

on lähes kaksinkertaistunut viidessä vuodessa, mikä johtuu ranskalaistahojen mukaan naiskiin-

tiölaista, joka astui voimaan vuonna 2011. (Keskuskauppakamari 2018.) 
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Kuten edellä todettiin, naisten määrien sekä pörssiyhtiöiden hallituksissa, että johtoryhmissä 

kasvaneen Suomessa jo useamman vuoden ajan. Toimitusjohtajien kohdalla positiivista kasva-

vaa suuntaa on saatu odottaa kauemmin. Vuonna 2011 kaikki pörssiyhtiöiden toimitusjohta-

jista olivat miehiä. Vuonna 2014 yksi nainen oli pörssiyhtiön toimitusjohtajana. Viimeisen kol-

men vuoden ajan kehitys on mennyt harppauksin eteenpäin. Vuonna 2018 naisten osuus pörs-

siyhtiöiden toimitusjohtajista nousi uuteen huimaan ennätykseensä, kun 125 pörssiyhtiöstä jo 

yhdeksällä on nainen toimitusjohtajana. (Keskuskauppakamari 2018.) 

Naisten osuus pörssiyhtiöiden johtoryhmissä vuosina 2012-2015 nousi 18,5 prosentista 21,5 

prosenttiin. Vuonna 2017 naisten osuus kasvoi 25 prosenttia, kun tätä edeltävänä vuonna joh-

toryhmissä osuus kasvoi merkittävästi, 20 prosentista 25,0 prosenttiin. Kasvua on tapahtunut 

kaiken kokoisissa pörssiyhtiöissä, mutta erityisen voimakasta kasvu on ollut pienissä, joissa 

naisten osuus on noussut 19 prosentista 26 prosenttiin vain kahdessa vuodessa. Nykyään joka 

neljäs johtokunnan jäsen on nainen. (Keskuskauppakamari 2018.) 

2.7 Lasikatto 

Mitä tarkoittaa salaperäinen ja myyttisen oloinen lasikatto? Lasikatosta tulee mieleen kasvi-

huone, jonka seinät ja katto ovat läpinäkyvää lasia ja ilma sisällä on painostavan lämmin. Tu-

kiainen ja Villanen (2016, 42) toteavat, että lasikatosta keskusteltaessa kuvataan koulutettu-

jen naisen uranpolulla ilmeneviä näkymättömiä esteitä, jotka katkaisevat naisen urakehityk-

sen tietyssä pisteessä silloin kun olisi mahdollista edetä yrityksen hierarkiassa. Mclwain (2012) 

toteaa väitöskirjassaan, että naisen eteen tulee siis niin sanottu lasinen katto eli näkymätön 

este, jonka läpi hän ei pääse, vaikka kiinnostusta olisi. Jane Felt (2017) toteaa väitöskirjas-

saan naisen jäävän helposti jumiin alemman tason johtotyötehtäviin, kokemattomimpien 

miesten päästessä toimimaan ylemmän tason johtotehtävissä ilman suurempia kompastuski-

viä.     

Naiset ympäri maailmaa ovat huomanneet edetessään urapolulla monenlaisia haasteita. Nämä 

korkeampaa uraa tavoittelevien naisten on joko selvitettävä tai annettava periksi urapolun 

varrella vaaniville haasteille ja tyydyttävä alemman tason tehtäviin. (Rissanen 2017.) Monet 

Lindroosin ja Lipposen (2016, 90-91) mukaan suomalaiset uralla menestyvät naiset ovat tun-

nistaneet lasikaton olemassaolon ja jopa törmänneensä siihen jossain vaiheessa työuraa ja 

elämää. Arminen (2017) kommentoi tutkimuksessaan, etteivät miehet ole pääsääntöisesti ko-

keneet naisten tapaan lasikaton olemassaoloa tai sen vaikutusta heidän omalla urataipaleel-

laan. Hanna Multisilta (2018) tuo pro gradu -tutkimuksessaan mielenkiintoisen näkemyksen la-

sikattoilmiöstä, joka jää monesti huomioimatta. Lähes joka lähteessä missä lasikatto maini-

taan, koetaan sen olevan naisten ongelma siinä vaiheessa, kun he yrittävät kavuta organisaa-

tion hierarkiassa korkeimmille paikoille. Multisillan (2018) mukaan lasikatto voi tulla naisen 

eteen missä työuran vaiheessa vain. Lasikattoilmiötä esiintyy siis kaikilla organisaatiotasoilla. 
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Multisilta (2018) toteaa viitaten Eagly ja Carlin (2007) teokseen, että lasikattokäsitteen si-

jasta naisten uraesteistä puhuttaessa pitäisi käyttää termiä lasilabyrintti, koska se kuvaa pa-

remmin käsitteen laajuutta ja monitasoisuutta. 

Lindroos ja Lipponen (2016, 90) pohtivat kirjassaan sitä, onko lasikatto epäonnistuneiden 

naisten surkea selitys omalle taitamattomuudelleen, koska Suomessa on naisjohtajia, jotka 

eivät ole huomanneetkaan lasikattoa uralla etenemisessään. Naisesta ja naisen taidoista on 

olemassa kaikenlaisia paikkaansa pitämättömiä myyttejä (Lipponen 2006, 93-94). Lasikatosta 

sen sijaan on tehty raportteja ja tutkimuksia Suomessa ja muualla länsimaissa. Näissä doku-

menteissa on todettu maagisen oloisen näkymättömän lasikaton olevan oikeasti naisten tiellä 

heidän työelämässään. (Lipponen 2006, 93; Yli-Jaskari 2016.) Yli-Jaskari (2016) totesi haasta-

tellessaan naisjohtajia tutkimustaan varten lasikaton olevan todellinen ongelma naisten ura-

kehityksessä vielä nykyäänkin.  

2.8 Naisen uralla etenemisen esteet 

Lapsuudestaan lähtien useat naiset ovat joutuneet todistamaan heillä olevan samanlaiset ky-

vyt toimia ympäröivässä maailmassa kuin miehillä, varsinkin johtotehtävissä (Sandberg & Sco-

vell 2013, 39-40). Ammattijohtajaksi kouluttautunut nainen kokee lähes poikkeuksetta jossain 

vaiheessa työelämäänsä erilaisia esteitä, jotka vaikeuttavat hänen uralla etenemistään. Var-

sinkin mitä ylemmäksi urakehityksessään nainen etenee, sitä todennäköisempää on, että nai-

nen kohtaa sukupuoleensa liittyviä haasteita. (Biese ym. 2015.) Mistä nämä naisen uraesteet 

muodostuvat ja mitä ne oikeastaan ovat? Ekonen (2014) toteaa, että esteitä on lukemattomia 

erilaisia, ja ne voidaan luokitella rajattomilla eri tavoilla riippuen siitä, mitä asioita halutaan 

milloinkin painottaa. Puttosen (2006) tutkimukseen viitaten Ekonen (2014) luokitellee naisjoh-

tajien uraesteet päästä ylimpään johtoon kolmeen päätekijään: yhteiskunta, organisaatio ja 

nainen itse. Kuvio 1 kuvaa naisen yleisempiä ura esteen muodostajia 

 

Kuvio 1: Naisen ura esteen muodostajat 
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Yhteiskunta ja sen kulttuuri vaikuttavat yleisellä tasolla siihen, miten eri asioihin suhtaudu-

taan julkisesti (Felt 2017). Yhteiskunnassa valitsevalla kulttuurilla sekä ajattelutavoilla on 

voimakas vaikutus yksittäisten ihmisten mielipiteisiin ja tekoihin (Haavisto 2017). Felt (2017) 

toteaa viitaten Woodin ja Eaglyn (2002) yhteiskunnan pystyvän omalla toiminnallaan vaikutta-

maa siihen, miten naisjohtajiin suhtaudutaan sekä miten he etenevät urallaan eri elämänvai-

heidensa aikana. Biese ym. (2015) mielestä maan lainsäädäntöä kehittämällä esimerkiksi voi-

daan lievittää yhteiskunnassa valitsevaa maskuliinista johtamiskulttuuria ja parantaa näin 

tasa-arvon toteutumista. Organisaatiotason kulttuuri voi aiheuttaa näkyviä ja näkymättömiä 

esteitä naisen eteen. Naisen päätyessä johtajaksi hän voi kokea työpaikallaan monenlaista 

kohtelua niin myönteistä kuin kielteistäkin. Tytöttelyä sekä työtä kohtaan kohdistuvaa vähät-

televiä eleitä voi ilmetä. (Yli-Jaskari 2016.) Nainen voi kokea itseensä kohdistuvaa mieskolle-

goiden aiheuttamaa syrjintää ja seksuaalisia vihjailuja, johon liittyy esimerkiksi ei-toivottavia 

kommentteja ulkonäöstä tai seksuaalisuudesta (Kautto 2008). Lindroosin ja Lipposen (2016, 

91-92) mielestä yrityksen kehittäessä yrityskulttuuristaan myönteisempää ja tasapuolisempaa, 

yritysten tulisi ymmärtää mikä potentiaali naisten ammattitaidossa ja osaamisessa on. 

Biese ym. (2015) mukaan monipuolista verkostoitumista oman ja muiden alojen ihmisiin sekä 

organisaatioihin pidetään yhtenä merkittävänä tekijänä, varsinkin jos aikoo edetä uralla. 

Frankel (2011, 132) toteaa monien naisten elävän harhaluulossa, että uralla menestyy, kun 

menee ajoissa töihin, tekee työtehtävänsä huolella ja on aiheuttamatta ylimääräisiä ongelmia 

työpaikalla.  Suvi-Anne Siimeksen kertoo Talvitien (2013, 85) teoksessa miehien osaavan ver-

kostoitumisen ja ryhmässä toimimisen taidon. Aaltio-Marjosola (2001, 102) on huomannut 

naisten olevan tunnetusti miehiä huonompia verkostoitumaan työpaikalla. Nainen on luonteel-

taan enemmän yksilösuorittaja kuin mies, joka toimii yleisesti taas paremmin ryhmässä kuin 

yksilönä, mikä omalta osaltaan voi edesauttaa miehen verkostoitumista oikeiden henkilöiden 

kanssa. Naisten tulisi opetella verkostoitumisen jalotaito, koska ajatellaan miesten nousevan 

oikeanlaisten verkostojensa ansiosta naisia helpommin urallaan aina menestyville johtajan 

paikoille asti. On totta, että nainen voi varsinkin hyvin miesvaltaisessa työyhteisössä joutua 

miesten omien verkostojen ulkopuolelle, joissa voidaan sopia epävirallisesti seuraavan ko-

kouksen päätöksistä. Tällöin nainen ei saa tietoa samalla tavalla kuin mieskollegat eli nainen 

voi kohdata hyvä veli verkoston, missä miehet tukevat toisiaan asiassa kuin asiassa. (Aalto-

Marjosola 2001, 102-105.)   

Miehillä ja naisilla on erilaiset verkostot, joka Biese ym. (2015) mielestä saattaa asettaa nai-

set heikompaan asemaan uralla etenemisessä. Tukiainen ja Villanen (2016, 48) muistuttavat 

johtajien olleen lähes aina miehiä. Miesjohtajat karkeasti sanottu valitsevat omista miesver-

kostoistaan sopivia miesjohtajia oman itsensä oloisia henkilöitä, samalla kun naiset jäävät 

omien naispainotteisten verkostojensa kanssa johtaja valintojen ulkopuolelle. Naisia rekrytoi-

daan monesti tehtäviin, joissa ei ole työuran kehittymismahdollisuuksia. Huippujohtajan teh-

tävistä läheskään kaikki eivät tule yleiseen hakuun vain niistä tiedot liikkuvat verkostojen 
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kautta. (Tukiainen & Villanen 2016, 48.) Aalto-Marjosola (2001, 103) painottaa, että uran kan-

nalta merkityksellisiä ovat sekä viralliset ja epäviralliset verkostot. Naisjohtajien urapolkujen 

helpottumisen kannalta olisi tärkeää naisten verkostoituminen sekä naisten että miesten 

kanssa, koska kummallakin sukupuolella on annettavaa naisjohtajuuden edistämisessä (Hirvi-

korpi 2005, 124). Helinä Hirvikorpi (2005, 123) mukaan naisjohtajat ymmärtävät jo aika hyvin 

verkostoitumisen merkityksen työtehtäviensä sekä oman kehittymisen kannalta. 

Kansanedustaja Janita Andersson on todennut Kaija Junkkarin (2001, 40) kirjassa, että ”usein 

pahin lasikatto on naisen omissa aivoissa, se ettei voi edes pyrkiä mihinkään, ellei ole täydel-

linen”. Frankel (2011, 139) toteaakin täydellisyyden olevan tosiaan naisen ehkä jopa pahimpia 

itselleen asettamia tavoitteita, josta tulee helposti hänelle ylitsepääsemätön este. Naisten 

olisi ehkä hyvä oppia miehiltä suurpiirteisyyttä sekä armollisuutta itseään kohtaan. Asioihin 

hyvin perehtyminen on naisille ominaista, esimerkiksi viineistä tai uusiutuvasta energiasta 

otetaan selvää perusteellisesti ennen kuin hän voi sanoa itseään alan asiantuntijaksi, kun taas 

mies pystyy vastaavasti sanomaan olevansa asiantuntija hyvin paljon pienemmällä ja hä-

täisemällä tiedon määrällä kuin nainen (Jabe 2007, 23-24.) Ei ole kyse siitä, omaksuisivatko 

miehet tiedon nopeammin tai he olisivat parempia kuin vastakkainen sukupuoli, vaan siitä, 

että he luottavat itseensä enemmän ja eivätkä niin välitä mitä muut ajattelevat heistä. Tyy-

pillistä on se, että naisen pitää tietää todella paljon asiansa mistä puhuu. (Yli-Jaskari 2016.) 

Suurimmat lasikaton muodostajat johtuvat varmasti ihmisille muodostuneista perinteistä, ar-

vomaailmoista sekä asenteista. Perinteet, käyttäytymismallit, arvot ja asenteet eivät toki 

suoraan tule ihmisen sisällä olevasta biologiasta tai geeneistä, mutta nämä asia alkavat muo-

dostua ihmisellä jo varhaisessa lapsuudessa ja vaikuttavat hänen päätöksiinsä sekä tekemi-

siinsä läpi hänen koko elämänsä ajan. (Ekonen 2007; Hiillos, Lämsä & Välimäki 2008; Felt 

2017.) Ihminen voi aikuisenakin muuttaa asenne- ja arvomaailmaansa, mutta se ei ole help-

poa. Marklund ja Snickare (2007,12) kertovat teoksessaan Lontoon ja Yhdysvaltojen yliopisto-

jen tekemistä tutkimuksista, joissa tutkittiin aikuisten käyttäytymisen muutosta, riippuen 

siitä kumpaa sukupuolta lapsi edusti. Tutkimuksissa oli puettu vauvoja sattumanvaraisesti si-

nisiin ja punaisiin potkupukuihin ja kutsuttu sitten paikalle aikuisia hoitamaan ja leikittämään 

vauvoja. Kaikki aikuiset alkoivat kohdella vauvoja sen mukaan, minkä väriset vaatteet näillä 

oli päällä. Punapukuisille lapsia hyssyteltiin ja heille annetiin nukkeja tai vastaavia `tyttöjen´ 

leluja. Heille myös opetettiin lelujen varovasti käsittelyä. Sinertävän värisissä vaateissa olevia 

lapsia ei hyssytelty olemaan hiljaa. Heille annettiin leikkikaluiksi autoja sekä työkaluja, joita 

kannustettiin heiluttelemaan ja pitämään ääntä näitä käytettäessä. Tutkimuksessa olleet ai-

kuiset eivät oikeasti tienneet kumpaa sukupuolta heille osunut lapsi edusti, he vaan perusti-

vat tietonsa vauvan vaateiden väriin. Leikki-ikäisiäkin kohdellaan varmaan huomaamatta eri 

tavalla, sen mukaan onko hän tyttö vai poika. (Marklund ja Snickare 2007, 12-15.)  
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Yhteiskunnan muuttuessa ympärillämme, ihmisten perinteiset arvot ja asenteet alkavat pikku-

hiljaa kehittyä yhteiskunnan muutoksen mukana, esimerkiksi nuoremman sukupolven miehille 

on luonnollista hakea lapset päiväkodista. Luultavaa on ihmisten asenteiden vähitellen uudis-

tuvan, jolloin naisillakin on paremmat mahdollisuudet päästä urallaan korkealle miesten ta-

paan. (Hirvikorpi 2005, 227-231.) Tukiainen ja Villanen (2016, 194) kirjoittavat perinteisen 

johtajaprofiilin tulevaisuudessa uudistuvan. Maailman ongelmien lisääntyessä johtajuus jou-

dutaan määrittelemään uudella tavalla. Johtajuuden muuttuminen on nostanut ja tulee kas-

vattamaan naisjohtajien määrää johtotehtävissä ja tuonut naiset keskisempään asemaan työ-

markkinoilla. Naiset itse ovat myös alkaneet ymmärtämään, ettei johtajan tarvitse olla teho-

suorittaja ja erilaisia johtajia tarvitaan tulevaisuuden organsaatoissa. Nuoria naisia johtajuus 

ammattina houkutellee entistä enemmän. (Tukiainen & Villanen 2016, 194-195.) 

Perheen ja uran yhteen sovittaminen ei ole kenellekään naiselle täysin vaivatonta huomaut-

taa Virtanen (2012) artikkelissaan. Kaikki naiset oppivat elämässä olevan haasteita, oli ky-

seessä lentoemäntä, vuorotyöntekijä tai huippujohtaja. Jokaiselle kiireiselle työelämässä ole-

valle äidille on tuttua, että pitää muistaa lapset hakea päiväkodista kello viisi. (Piha 2005, 9.) 

Parhaassa uralla etenemisen vaiheessa ollaan nykypäivänä noin 30-45-vuotiaana. Samaan ai-

kaan kun ura alkaa olla parhaimmassa nousussa, myös oman perheen perustaminen on mo-

nelle ajankohtaista. (Jabe 2007, 149-150.) Hirvikorven (2005, 44) mielestä perinteisesti mie-

helle uran kehittyminen sekä perheen hankkiminen samanaikaisesti ei ole ollut koskaan kovin 

suuri päänvaivan aiheuttaja. Haavio-Mannilan (1970, 7) toteaa tutkimuksessaan, että onhan 

miehellä takanaan puolisonsa vankka tuki, joka huolehtii perheen arkipäivän toimivuudesta. 

Mies on voinut keskittää kaikki voimavaransa huippu-uran saavuttamiseen, koska kotona asiat 

hoituvat automaattisesti (Haavio-Mannila 1970, 6-7). 

Rissanen (2017) toteaa Ekoseen (2011, 44) viitaten, että naisen halutessa yhdistää menesty-

vän uran sekä perhe-elämän haasteet, mutta tämä onkin monesti koettu paljon vaikeampana 

yhtälönä toteuttaa kuin miehellä. Kautto (2008) toteaa, että on havainnoitu naisen saavan 

perheensä takia niin sanottua lapsisakkoa perheellisyytensä vuoksi. Lapsisakko ilmenee näky-

vimmin pienemmän palkan sekä hitaampana uralla etenemisenä (Kautto 2008).  Haavisto 

(2017) kertoo miehen saavan taas vastaavasti lapsibonusta naimisissa olonsa ja isyytensä 

vuoksi. Perheellinen uramies koetaan organisaation kantavana voimana, päinvastoin kuin sa-

massa asemassa oleva naiskollega, kertoo Eveliina Talvitie (2013, 221) teoksessaan. Marjatta 

Jaben (2007, 149) mukaan korkeasti koulutetun pariskunnan pyrkimys luoda korkeaa uraa it-

selleen sekä perhe-elämän yhdistäminen työhön, voi olla aikamoista pulmapelin ratkaise-

mista. Monesti on totuttu naisen päätökseen joustaa perheasioiden takia uhraamalla samalla 

urakehityksensä (Husu, Hearn, Lämsä & Vanhala 2011).  

Naisella ei edes tarvitse Blåfieldin ja Salon raportin (2007, 45) mukaan olla olemassakaan 

kumppania, jonka kanssa olisi hyvä jakaa yhteisen talouden tulot ja menot sekä olemattomien 
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lasten hoitaminen, kun tämä mahdollinen tulevaisuuden perhe voi muodostaa naiselle lasika-

ton hänen uransa kehitykselle. Salla Sattan (2007) tutkimuksessa tuli esille yritysten kokevan 

nuoren uranaisen monesti riskitekijänä. Nainenhan voi ilmoittaa vaikka jo kuukauden päästä 

palkkaamisestaan olevansa raskaana. Yritys voi nähdä naisen raskaana olemisen tietynlaisena 

lumipalloefektinä, joka teettää vain kamalasti lisäjärjestelyjä yritykselle. Raskauttahan seu-

raa pitkä äitiysloma ja ehkä toisen lapsen hankinta heti ensimmäisen perään. Naisen palatessa 

joskus leipätyönsä pariin lapset alkavat sairastamaan kaikki mahdolliset taudit, ja kukahan sil-

loin lapsia jää hoitamaan kotiin, ellei tunnollinen äiti. Lapsien ollessa siinä iässä, etteivät he 

suuremmin häiritse uraäitinsä työtä, nainen alkaa siinä vaiheessa olla jo sen ikäinen, ettei 

häntä kannata enää kaavailla hirveän korkealle organisaation hierarkiassa. (Blåfield & Salo 

2007, 45; Satta 2007.) Salmiin (1996, 2012-216) viitaten Satta (2007) toteaakin, että näin aja-

teltuna nainen tosiaan on mille tahansa yritykselle riskitekijä ja valtava menoerä, jonka voi 

estää yksinkertaisesti sillä, ettei nuorta naista valita tehtävään, vaan paikan saa saman ikäi-

nen mies. 

Nykyään työhaastatellussa ei saa työnhakijalta kysyä perheeseen tai sen hankintaan liittyvistä 

asioista, mutta varmasti palkkaava henkilö miettii mielessään, minkälainen kenenkin perheti-

lanne on. Ei voida siis suoraan väittää, ettei ihmisen perhetilanne sekä sukupuoli vaikuta hä-

nen rekrytoimiseensa ja urakehitykseensä. (Multisilta 2018.) Nuorta miestä palkattaessa yritys 

ei hirveästi tuhlaa aikaa mahdollisen isän perhe-elämän ja työn yhdistämiselle. Uramiehen 

perhe-elämää voidaan pitää jopa positiivisena asiana. Lapset antavat miehestä vastuullisen 

sekä tunnollisen kuvan, jolla on elämää myös työpaikan ulkopuolella. Periaatteessa on kum-

mallista, miksei tätä asiaa koeta naisen kohdalla samalla tavalla kuin miehen. (Pesonen ja 

Vanhala 2008, 42-43.)  

Suomessa on jo suhteellisen pitkät perinteet naisten työssäkäynnille. Yhteiskunta tukee lapsi-

perheitä esimerkiksi mahdollistamalla lasten edullisen päivähoidon, jotta vanhemmilla olisi 

mahdollista käydä töissä. (Aaltio-Marjosola 2001, 189.) Isällä on myös mahdollista ottaa äidin 

tapaan isyyslomaa töistä pystyäkseen hoitamaan pieniä lapsia kotona äidin ollessa vaihteeksi 

töissä (Kela 2019). Piha (2006, 18) kommentoi teoksessaan keskieurooppalaisten naisten ole-

van vähän kateellisia pohjoismaiselle järjestelmälle, joka tukee näinkin hyvin perheiden ar-

kea. Pitäisikö silti perheitä tukea vielä enemmän, ettei uraäitiä kohdeltaisi yhteiskunnas-

samme niin negatiivisena asiana, vaan enemmänkin yhtä neutraalina kuin uraisätkin tai yrityk-

sen menestystekijänä? Pystyisivätkö esimerkiksi yritykset keksimään uusia kannustinkeinoja 

perheellisille työntekijöilleen, niin että kaikki voittaisivat? (Piha 2006, 175-176.)  

Jabe (2007, 149) toteaa totuttujen perhemallien, varsinkin Suomessa ja muissa Pohjoismaissa, 

olevan useissa tämän päivän perheissä onneksi historiaa. Näin naisillakin on mahdollista olla 

muutakin kuin äiti ja miehillä entistä paremmat mahdollisuudet toteuttaa isyyttään, tutustua 

lapsiinsa sekä olla läsnä heidän arkipäivässään. Vanhemmat alkavat oppia sen, että perheen 
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sekä työn yhdistäminen on yhteinen prosessi, jossa kumpikin on tasavertaisessa asemassa. 

Perheissä, joissa molemmat huoltajat tekevät uraa, ei todellakaan ole tilaa perinteisille per-

hemalleille. Voisi jopa sanoa, että on muodikasta isän olevan päävastuussa lapsista ja äiti luo 

vaihteeksi täysillä uraa. (Blåfield & Salo 2007,45-46.) Ura ja lapset ei ole mahdoton yhtälö 

naisellekaan, vaikka siitäkin voidaan olla tietenkin eri mieltä. Perheessä pitää suunnitella yh-

teiset pelisäännöt, joista voidaan tarvittaessa myös joustaa tai muuttaa. Vanhemmat voivat 

esimerkiksi vuorotella perhevastuun kanssa, jotta molemmilla olisi mahdollisuus tehdä myös 

töitä kodin ulkopuolella (Piha, 2006, 51). Elämässä on paljon liikkuvia osaa ja aina sata rautaa 

tulessa. Uravanhemmalla ei ikinä ole omaa aikaa tai vapaa-ajan harrastuksia, aika menee per-

heen, lasten sekä työn ympärillä. Ruuhkavuodet ovat vaatimuksia täynnä. Ruuhkavuosissa ole-

vien henkilöiden olisi hyvä muistaa, että kun tekee elämästä sellaista, jossa itse viihtyy, sel-

viää elämän haasteista paremmin. (Lohisalo 2018.) Ajankäytön suunnitellun ja itsestään huo-

lehtimisen tärkeyttä tulisi painottaa, jotta jaksaisi selviytyä ruuhkavuosista. Naisten on hyvä 

oppia pääsemään eroon, myös täydellisyyden tavoitellustaan ja tiedostaa, ettei kaikkea tar-

vitse tehdä itse. (Erkko 2019, 195-203.)  

Kirsi Piha (2006, 17-18) toteaa haastattelujensa pohjalta korkeassa asemassa olevien naisjoh-

tajien olevan myös äitejä, jotka ovat todenneet äitiyden olevan heidän tärkein roolinsa elä-

mässään. Uraäidit tunnustavat olevan hyvin harvinaista, jos he eivät tunne syyllisyyttä jostain 

asiasta (Lipponen 2006, 25). Ylitöissä oleva äiti voi kokea piston omassatunnossaan, kun ei ole 

laittamassa esimerkiksi lapsiaan nukkumaan. Lapsien kanssa aikaa viettävä äiti voi samalla 

pohtia lukemattomia työasioita, jotka hänen pitäisi hoitaa. (Friedman & Yorio 2006, 32-33.) 

Kaikki uraäidit ovat lähes poikkeuksetta todenneet tasapainoilun uran ja perheen välillä ole-

van mahdotonta ilman puolison joustavuutta, tukea sekä kannustusta (Hiillos ym. 2008). Nais-

ten on ollut vaikeuksia tottua siihen, että isä hoitaa perheen jälkikasvua samalla tavalla kuin 

nainenkin, joskus mies voi olla jopa parempi lastenhoitaja kuin äiti. Lapset voivat oppia sii-

hen, että isältäkin voi pyytävän apua ensimmäisenä ongelmiinsa. (Sandberg & Scovell 2013, 

145-147.) Uraäidit voivat työn ja perheen yhteensovituksesta tulevaa huonoa omaatuntoa lie-

ventää pyrkimällä olemalla läsnä siellä missä, milloinkin on, toteaa pankkialalla toimiva Anne 

Kuutio, Anni Erkon (2019, 98) kirjassa. Frakel ja Frohlinger (2012, 127-128) painottavat kirjas-

saan läsnä olemisen tärkeyttä, koska silloin perheen jäsenet tukevat toisiaan paremmin uran 

ja perhe-elämän yhteensovittamisessa. Uravanhempien lapsien mielestä he eivät ole varsinai-

sesti kokeneet menettäneensä mitään tai kokeneensa jotenkin haitallisena sitä, että molem-

mat vanhemmat ovat käyneet paljon töissä. Lapset toivovat pääasiassa vaan, etteivät van-

hemmat olisi niin uupuneita ja stressaantuneita kotiin tulessaan. (Laitinen 2007.)  Taru From 

toteaa Pihan (2006, 279) haastatellussa jälkikasvulle olevan tärkeintä turvallinen olo ja tieto 

siitä, että heitä rakastetaan, vaikka vanhemmat eivät olisikaan aina paikalla.  

Yli-Jaskarin (2016) mukaan naisjohtajien esimiehillä on myös suuri vaikutus siihen, että lapsi-

perheen äiti voi toimia kahdessa tärkeässä roolissa. Esimiehellä ja organisaatiolla pitää olla 
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ymmärrystä ja joustavuutta, jotta nainen saa yhdistettyä perheen ja työn (Piha 2006, 54). Esi-

merkiksi työaikojen joustavuus voi olla huomattava tekijä lapsiperheen arjessa (Aaltio-Marjo-

sola 2001, 197). Marjatta Jaben (2007, 152-153) mukaan esimiehen avarakatseisuus alaisensa 

perheasioita kohtaan, aiheuttaa sen, että työntekijästä saa siitä hyvästä motivoituneemman 

ja paremman alaisen, joka panostaa työhönsä ja auttaa esimiestään tiukanpaikan tullen. Kun 

työpaikalla ollaan myönteisiä työn ja perheen yhteensovittamiselle, siinä voittavat sekä perhe 

että yritys. (Jabe 2007, 152-153). On huomattu se, että mitä korkeammassa asemassa per-

heenäiti työskentelee, sitä enemmän hän pystyy vaikuttamaan siihen, miten perheen ja työn 

välinen yhteensovittaminen onnistuu kaikkien kannalta järkevästi. (Piha 2006, 41). Nainen 

pystyy ehkä paremmin muokkaamaa yrityksen kulttuuria enemmän perheystävällisempään 

suuntaan kuin mies (Sandberg & Scovell 2013,17-18).   

Lipponen (2006, 25-26) toteaa teoksessaan, että kaikesta myönteisestä kehityksestä huoli-

matta johtajuuden ja äitiyden yhdistäminen ei ole kovin tavallista nykypäivänä. Monesti tode-

taan, etteivät lapset sovi tämän hetkiseen elämäntilanteeseen, jolloin perhe voi jäädä perus-

tamatta. Stereotypioiden mukaan äitiyden ja uran ei koeta sopivan yhteen. (Husu ym.  2011.) 

Lähes jokaisessa naisjohtajuutta käsittelevissä julkaisuissa, esimerkiksi Virtanen (2012), Blå-

field ja Salo (2007, 45) sekä Lipponen (2006, 21) mainitaan johtajanaisten päättävän jäädä 

monesti lapsettomiksi ja panostavan uraansa. Uraäideillä on huomattu olevan vähemmän lap-

sia kuin vastaavasti saman ikäisillä miesjohtajilla. (Virtanen 2010; Ekonen 2007; Yli-Jaskari 

2016.) Useat naisjohtajista näyttävät kuitenkin pitävän kotitalouden pyörittämistä ja lasten 

päivittäistä kasvattamista arvokkaana johtajakoulutuksena molemmille vanhemmille (Hirvi-

korpi 2005, 51). 

Suomessa painotetaan armeijan merkityksellisyyttä tulevien huippujohtajien koulimisessa. Ol-

laan yleisesti sitä mieltä, että suomalaisen maanpuolustuskoulutuksen ansiosta Suomessa on 

korkeatasoisia miesjohtajia. Naisen ollessa esimerkiksi pari vuotta kotona muutaman alle kol-

mevuotiaan kanssa, hän saa opetella päivittäin esimerkiksi organisaatiotaitoja, henkilöstöjoh-

tamista sekä muita käytännön taitoja, joita aivan varmasti tarvitaan myös työelämän johto-

tehtävissä. Tätä ei tarpeeksi arvosteta työmarkkinoilla ja eikä sillä ole ansioluettelossa merki-

tystä. Organisaation pitäisi olla iloisia, että naisella on lapsia, koska näin hän on työn ja per-

heen yhteensovittamisen tasapainoilun ansiosta jatkuvassa johtajakoulutuksessa. (Piha 2006, 

83-84.)   

2.9 Naiset lasikaton rikkojina 

Naisjohtajilla on monenlaisia haasteita uransa varrella aina sen alkutaipaleelta asti, kuten ai-

kaisemmin on todettu (Felt 2017). Miten naisten uraesteet saataisiin tulevaisuudessa koko-

naan häviämään ja lasikatosta keskusteleminen ja sen tutkimisen tarpeellisuus jäämään histo-

riaan? Hirvikorpi miettii teoksessaan (2005, 15) tuleeko vielä joskus päivä, kun puhumme pel-

kästään johtajista ilman sukupuoleen viittaavaa alkuliitettä nais- tai miesjohtaja.  
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Blåfield ja Salo (2007, 4) ovat tutkimuksessaan sitä mieltä, että kaikenlaisten naisjohtajiin 

kohdistuvien raporttien sijaan organisaatioiden on lopetettava tilanteen vatvominen ja ryh-

dyttävä oikeasti konkreettisiin tekoihin naisten uraesteiden minimoimiseksi ja naisjohtajien 

määrän kasvattamiseksi. Yhtiöissä on havahduttava siihen, mitä etuja naisten urakehityksen 

etenemisetä on heille, eikä kokea naisia vain turhina aliarvioituna resurssina. Naisten tuomia 

näkemyksiä sekä ammattitaitoa pörssiyhtiöt eivät ole hyväksikäyttäneet niin hyvin kuin olisi 

ollut mahdollista. (Blåfield & Salo 2007, 4.) 

Yritysten on aika oppia ajattelemaan, että niiden edun kannalta kaikki resurssit on hyödyn-

nettävä sukupuolesta riippumatta. Sukupuolijaon tasaamiseksi toimien täytyy olla konkreetti-

sia sekä tavoitteellisia. Sukupuolijaon edistäminen olisi hyvä pitää yhtenä organisaatioiden 

strategiana ja kilpailuetuna. Tasa-arvoisemman työyhteisön monimuotoisuuden saavuttaminen 

olisi hyvä huomioida jo rekrytointivaiheessa. Yrityksen pitäisi tukea sukupuolesta riippumatta 

työtekijöitä etenemään urallaan sekä kokeilemaan uusia haasteita. Erityisesti uran alkuvai-

heessa nuoria naisia olisi hyvä ohjata hakemaa monipuolista työkokemusta. Jatko- ja täyden-

nyskoulutus mahdollisuus täytyy antaa tasapuolisesti kummankin sukupuolen edustajille. (Blå-

field & Salo 2007, 6-7.) 

Friedman ja Yorio (2006,30) suosittelevat nuorille johtajille kokeneempaa johtajaa tukemassa 

sekä antamassa neuvoa alaa ja johtamiseen liittyvissä asioissa. Kokeneiden johtajien on myös 

hyvä jakaa omaa kokemustaan nuorempien kollegoiden tietoon. Mentori voi olla äärimmäisen 

merkityksellinen uraansa aloittaville johtajille näiden hyvinä sekä huonompina päivinä. Men-

torista on todennäköiset apua mentoroitavan ura kehityksessä. (Friedman & Yorio 2006, 30.) 

Keskuskauppakamarille (2019) on tärkeää, että pörssiyhtiö hallitustyöhön ja johtoon pyrkivät 

naisjohtaja saavat opastusta työhönsä. Keskuskauppakamari (2019) järjestääkin säännöllisesti 

mentorointikoulutusta naisjohtajille auttaakseen heitä uralla etenemisessä. 

”Kasvata tyttäresi johtamaan” kehottaa Frankel (2007, 251) teoksessaan. Lasten kasvattami-

sella voimme vaikuttaa tulevaisuuden yhteiskunnan tasa-arvoisempaan toimintaa sukupuolten 

välillä ja näin tukea myös tulevien naisjohtajien syntymistä (Frankel 2007, 267). Biese ym. 

(2014) toteavat artikkelissa, ettei urakehityksen esteet yleensä liity naisten mielenkiinnon 

puutteeseen vaan enemmänkin työelämän sukupuolen synnyttämiin rakenteisiin ja käytäntöi-

hin. Sukupuolistereotypioiden on huomattu hankaloittavan naisjohtajien uralla etenemistä. 

Varsinkin organisaatioiden ja naisten itsensä pitäisi päästää irti naisjohtajiin perustuvista mie-

likuvista ja nähdä heidät samanlaisina kuin miesjohtajatkin. (Biese ym. 2014.)  
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3   Naiskiintiöt 

Pörssiyhtiöiden hallituskokoonpanoja koskeva naiskiintiökeskustelu on käynyt kuumana varsi-

kin Suomessa noin 20 vuotta. Kauppakamarin ensimmäiset tilastot aiheesta ovat jo 15 vuoden 

takaa. (Kauppakamari 2018). Kauppakamari on uutisoinut asiasta tasaisin väliajoin ja varsin 

voimakkailla otsikoilla. Pääasiassa eri mediat käyvät läpi Keskuskauppakamarin tutkimuksia ja 

julkaisuja. Muissa länsimaissa naiskiintiökeskusteluja on myös käyty välillä voimakkaastikin. 

Jotkut maat ovat ottaneet käyttöönkin sukupuolikiintiöt pörssiyhtiöihin. Norja ensimmäisenä 

maana maailmassa, muutti lakiaan ja otti käyttöön vuonna 2005 sukupuolikiintiöt pörssiyhtiöi-

den hallituksien sukupuolijakauman tasaannuttamiseksi (Puttonen 2009, 111). 

Elina Halttunen-Riikonen (2012) toteaa kirjoituksessaan Naiskiintiökeskustelun herättävän var-

sin voimakkaita tunteita tasa-arvokeskustelussa. Kiintiöiden vastustajat näkevät naiskiintiöi-

den halventavan naisten kykyjä ja taitoja miehiin nähden. Vastustajien mielestä kiintiöt 

osoittaisivat naisia pidettävän miestä huonompina, joiden ei tarvitse edes yrittää päästä sa-

malle tasolle urakehityksessään vastakkaisen sukupuolen kanssa. (Halttunen-Riikonen 2012.) 

Suomen naisjohtajista, jotka vastasivat Talouselämän kyselyyn, 68 prosenttia ei kannata kiin-

tiöitä. Naisjohtajat totesivat kiintiöiden leimaavan naiset yleisesti kiintiönaisiksi. (Järvinen 

2019.) Gordonin ym. mielestä naiskiintiöiden puolustajia arvostellaan puolueellisuudesta sekä 

toisen sukupuolen suosimisesta yrityksissä. Kiintiöiden kannattajat ovat sitä mieltä, että tasa-

arvon syntymiseen pörssiyhtiöiden hallituksissa tarvitaan kiintiölakeja, koska tasa-arvo ei ta-

pahdu itsestään (Nokkonen 2007, 106).  

Naiskiintiöistä pörssiyhtiöiden hallituksissa on tehty tutkimuksia niin Suomessa kuin ulkomail-

lakin. Suomessa aihetta on tutkinut esimerkiksi Maria Nokkonen (2007) ”Näkemyksiä pörssiyh-

tiöiden sukupuolikiintiöistä.” Maria Nokkonen (2007) käsitteli tutkimuksessaan kiintiöitä vas-

tustavien ja kannattavien ihmisien mielipiteitä verkkokeskustelujen kautta. Nokkonen (2007) 

on hahmotellut kiintiöiden puolustajien sekä vastustajien keskustelut eri aihealueisiin eli dis-

kursseihin, joissa mielipiteiden kirjoittajat perustelivat omaa kantaansa kiintiöiden tarpeelli-

suudesta. Kiintiöiden vastustajien perusteluissa oli havaittavissa henkilökohtaiset kokemuk-

set, kiintiöiden naurettavana pitäminen ja taloudellisiin tosiasioihin vetoaminen. Näillä ai-

heilla vastustajat perustelivat omaa kantaansa tyrmätä lakisääteiset kiintiöt pörssiyhtiöissä. 

Kiintiöiden puolustajien perustelutavaksi oli huomattavissa erilaisuuteen vetoaminen. Kiin-

tiökeskustelussa tuli esille kaksi asiaa, joilla kiintiöiden puolustajat sekä vastustajat perusteli-

vat molemmat mielipiteensä verkkokeskustelupalstalla pätevyyteen sekä tasa-arvoon nojaa-

minen. (Nokkonen 2007,103-110.) 

Nokkonen (2007, 107-108) toteaa tutkimuksensa tuloksissa kiintiöiden vastustajien pitävän 

kiintiötä uhkana oikeanlaiselle tasa-arvolle. Sukupuolikiintiöiden koskevan lain käyttöönotto 

mielettään listayhtiöiden kiristykseksi ja oman valinnanvapauden rajoittamiseksi. Kiintiöiden 
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käytön koetaan laskevan pörssiyhtiöiden hallituksen jäsenten pätevyyttä, koska tällöin valikoi-

tuisi epäpäteviä naisia. Nokkonen (2007, 108) korostaa pätevyyden ja epäpätevyyden pelkäs-

tään liitettävän naisiin. Miesten oikeanlaista pätevyyttä ei koskaan kyseenalaistettu verkko-

keskusteluissa vaan sitä pidettiin itsestään selvyytenä, kun taas nainen puolestaan leimattiin 

helposti epäpäteväksi hallituksen jäseneksi ja johtajaksi. Nokkonen (2007, 108) toteaa tutki-

muksessa nousseen esiin ihmisten pitävän kiinni sukupuoleen liitettävistä stereotypioista, 

jotka puolestaan hankaloittavat hallitusnaisten pätevinä pitämistä. Nokkonen (2007, 109) 

huomauttaa, että kiintiöitä käytettäessä kiintiöiden vastustajien näkökulman mukaan lähes 

puolet hallituksessa istuvista jäsenistä olisi epäpäteviä tehtävässään. Kiintiöiden kautta halli-

tukseen päässeitä naisia kutsutaan yleisesti kiintiönaisiksi, joka leimaa ammattitaitoisenkin 

naisen epäpäteväksi (Nokkonen 2007, 109). 

Tutkimuksensa tuloksista Nokkonen (2007, 109) toteaa kiintiöiden puolustajia olevan huomat-

tavasti vähemmän Suomessa kuin kiintiöiden kritisoijia. Nokkonen (2007, 109) kommentoi 

kiintiöiden puolustajia olevan todennäköisesti enemmänkin, mutta he eivät jaksa puolustaa 

kantaansa, koska vastapuolen näkemykset tulevat mediassa niin voimakkaasti esille. Kiintiöi-

den puolestapuhujat ovat sitä mieltä, että kiintiöt vähentäisivät naisiin kohdistuvaa piilosyrji-

viä käytäntöjä, joiden takia pätevät naiset jäävät hallituspaikkoja jaettaessa miesten jalkoi-

hin. Kiintiöt asettaisivat kummankin sukupuolen samalle viivalle. Nokkonen (2007, 108) viittaa 

Hynysen (2006) tekemään diskurssitutkimukseen, jossa todetaan naisten olevan itse syyttömiä 

omaan aliedustukseensa hallituksissa, vaan vian katsotaan olevan yhteiskunnan rakenteissa, 

joihin kiintiöiden puolustajat näkevät kiintiöistä olevan apua. Nokkonen (2007, 109) kommen-

toi kiintiöiden puolustajien tarkoittavan sitä, ettei pörssiyhtiöiden hallituksiin pääse sukupuo-

lensa avulla yhtään helpommalla, vaikka kiintiöitä käytetäisiinkin. Pörssiyhtiöt painottaisivat 

edelleen hallituksen hakijoiden pätevyyttä, olivat he kumpaa sukupuolen edustajia vain (Nok-

konen 2007, 103-110). 

Naiskiintiöitä on myös sivuttu erinäisissä lasikatto- ja naisjohtajatutkimuksissa. Lasikatto ja 

naisjohtajuus tulevat väistämättä myös esiin kiintiökeskusteluissa. Lasikattoa ovat tutkineet 

pro gradu -tutkimuksissaan esimerkiksi Annika Yli-Jaskari (2016,) ”Onko mentorointi keino rik-

koa lasikatto? Näkemyksiä naisjohtajille suunnatun mentoroinnin ja sitä kautta muodostuvien 

verkostojen hyödyistä.” Kansainvälisesti lasikatosta, naisjohtajuudesta sekä naiskiintiöistä 

ovat kirjoittaneet esimerkiksi Nina Smith (2014) ” Quota Regulations of Gender Compositionon 

Boards of Directors” ja Jane Felt (2017) “Advancing the Practice of Authentic Leadership 

Among Professional Women: A Qualitative Phenomenological Investigation”. Kaikissa tutki-

muksissa naisten asemaan pörssiyhtiöhallituksissa ja naisen urakehityksen ongelmiin suhtau-

duttiin aika samalla tavalla. Tämä aihe on siis monille myös kansainvälisesti tunnustettu asia, 

eikä Suomi ole naiskiintiökeskustelunsa kanssa yksin. 
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Nina Smith (2014) käsittelee artikkelissa yleisesti Euroopan maiden lakisääteisten kiintiöiden 

käyttöä ja naisten määrää pörssiyhtiöiden hallituksissa. Naisten edustus on kasvanut hitaaseen 

tahtiin viime vuosikymmeninä. Pienestä edustuksestaan pörssiyhtiöiden hallituksissa huoli-

matta naiset ovat pystyneet nousemaan yleisesti organisaatioiden hierarkiassa ylemmäs. Vuo-

desta 2010 lähtien naisten määrän hallituksissa on nousut kiihtyvään tahtiin. Vuonna 2003 kes-

kimääräinen osuus naispuolisista hallituksen jäsenistä oli 9 prosenttia ja vuonna 2013 naisten 

määrä oli nousut 18 prosenttiin, tämä koski 28 EU-maata. Smith (2014) toteaa Suomen ja 

Ranskan olevan naisten määrillään EU-maiden kärjessä. EU-maissa, jotka ovat ottaneet käyt-

töön lakisääteiset sukupuolikiintiöt listayhtiöiden hallituksiin, joissa naisten keskimääräinen 

osuus kasvoi vuodesta 2003 vuoteen 2013 noin 8 prosentista 20 prosenttiin (Smith 2014). 

Monta vuotta EU:ssa olevat matalat naisten määrälukemat saatiin kiintiömaissa nousemaan 

huomattavasti. Pelkkä keskustelukin lakisääteisistä kiintiöistä EU-maissa on jo nostanut nais-

ten määrää myös maissa, joissa ei naiskiintiötä olla käytetty. Luvut ovat silti vielä paljon nais-

puolisen osuuden alapuolella. (Smith 2014.) 

Norjassa ja Islannissa saatiin naisten määrää nopeasti kasvamaan hallituksissa kiintiöiden tul-

lessa käyttöön. Norjan tilannetta seurataan hyvin kiinnostuneina, koska se oli ensimmäinen 

maa, joka sääti lain pörssiyhtiöiden sukupuolijakauman tasaamiseksi. Kiintiöiden tullessa 

käyttöön, hallituksiin pääsi huomattavasti enemmän nuoria naisia, joilla ei ollut paljon koke-

musta. Smith (2014) pohtii artikkelissaan tulevatko nämä kiintiösäätelyt oikeasti muuttamaan 

naisten asemaa yhteiskunnassa ja annettaanko kiintiöiden kautta kuva siitä, että naisia nou-

see tulevaisuudessa entistä enemmän huippujohtajiksi. Smith (2014) muistuttaa, että artikke-

lin kirjoitus hetkellä monetkaan tutkimukset eivät ole tuoneet esille mitään positiivista halli-

tuksien moninaisuudesta. Norjan kiintiöillä on vain hajanaisia vaikutuksia pörssiyhtiöissä. 

Smith (2014) toteaakin artikkelinsa lopussa, ettei kiintiöillä ole loppujen lopuksi Norjassakaan 

saatu ihmeitä aikaa.  

4 Tutkimusmenetelmä 

Kvalitatiivinen tutkimus, tunnetaan toiselta nimeltään laadullisena tutkimuksena. Laadullisen 

tutkimuksen voi käsittää hyvin monella eri tavalla. Eskola ja Suoranta esittävät (2005, 13) Uu-

sitaloon (1991) viitaten laadullisen tutkimuksen hiomattomimmillaan olevan tutkimus, jossa 

käytetään tutkimusaineistona tekstiä. Eskolan ja Suorannan (2005) mielestä tutkimuksen 

teksti voi kehittyä kirjoittajalta tietoisesti tai tiedostamattomasti. Aineistona voivat toimia 

hyvin monenlaiset teksti- tai kuvamateriaalit riippuen tutkimuksesta, tutkimusmenetelmästä 

ja tutkijan omista mielenkiinnon kohteista. Muistiot, haastattelut, tietokirjat, lehdet tai valo-

kuvat, voivat toimia kvalitatiivisen tutkimuksen materiaalina. Numeroihin perustuva tutkimus-

aineisto ei kuulu täysin puhtaaseen kvalitatiiviseen tutkimukseen. (Eskola & Suoranta 2005, 

15-17.) Teoria on olennainen osa laadullisen tuntemuksen kokonaisuuden onnistumisessa, 

koska tutkimustuloksien analysoinnissa ei tukeuduta lukujen ja laskelmien antamiin faktoihin 
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vaan eri teorialähteiden antamaan tietoon. Teorialla pitää pystyä todistamaan, että tutkimus 

on uskottava ja vakavasti otettava tieteellinen aineisto. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 23- 24.) 

Juuti ja Puusa (2011, 47-48) toteavat kvalitatiivisen tutkimussuunnan olevan tulkitsemisen 

tarkoituksena synnyttää tutkimusaineistoon selkeyttä sekä kerätä tutkimusaiheesta uuden-

laista tietoa ja näkökulmia. 

4.1 Mitä tarkoittaa diskurssi? 

Mitä sanalla diskurssi tarkoitetaan? Käsitteen merkitys vaihtelee tutkimusalasta, asiayhtey-

destä sekä käyttäjän mieltymyksistä. Juuti ja Puusa (2011, 209) toteavatkin teoksessaan, 

ettei diskurssi termistä olla tutkijapiireissä päästy yhteisymmärrykseen. Pietikäisen ja Mänty-

sen (2009, 22-23) mukaa diskurssitutkimus on suhteellisen uusi tulokas tiedeyhteisöissä, sitä 

on alettu käyttää nykymuodoissaan vasta 1960-1970-luvuilla. Osittain uutuudesta ja monita-

hoisuutensa takia diskurssi käsiteelle ei ole vielä keksitty yhtä selkeää määritelmää. Diskurssi 

käsitteen merkitys yksinkertaisimmillaan tarkoittaa puhuttua sekä kirjoitettua viestintää. 

(Pietikäinen & Mäntynen 2009, 21-24.) Kuvio 2 kuvaa mitä kaikkea diskurssi voi olla 

4.2 Diskurssianalyysi  

Kvalitatiivisen tutkimuksen yksi tutkimusmenetelmä on diskurssianalyysi. Diskurssianalyysissä 

analysoidaan kielenkäytön sekä viestinnän merkityksiä ja niihin liittyviä teksti- sekä lauseyh-

teyksiä ja prosesseja (Jyväskylä yliopisto 2015). Diskurssianalyysillä ei ole yhtä oikeaa käyttö- 

tai etenemistapaa, niin kuin monilla muilla tutkimusmenetelmillä yleensä on. Tutkimusmene-

telmää voi käyttää usealla eri tavalla riippuen esimerkiksi tutkijasta, tutkimuksen laajuudesta 

sekä mitä tutkimuksessa halutaan tuoda esille. Laajimmillaan diskurssianalyysillä tarkoitetaan 

kaikkea mahdollista kielen ja viestinnän tarkastelua mahdollisimman monista eri näkökul-

mista. Pienimuotoisemmassa diskurssianalyysissä ei tarvitse varsinaisesti tutkia kieltä. Tutkija 

 

Kuvio 2: Käsite diskurssi (Pietikäinen & Mäntynen 2009, 23). 
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voi yksinkertaisesti nimetä, millaisista diskursseista tutkimansa teksti muodostuu. (Eskola & 

Suoranta 2005,193-194; (Menetelmäopetuksen tietovaranto n.d.) Eskolan ja Suorannan (2005, 

194) mukaan diskurssitutkimuksessa tekstin tarkoituksen sijasta, mietitään mitä eri merkityk-

siä tekstissä tuotetaan.  Maarit Kinnunen (2005) on esimerkiksi tehnyt diskurssianalyysiin poh-

jautuvan tutkimuksen alkoholinkäytöstä rock-festivaaleilla. Kinnunen (2005) on nimennyt dis-

kursseja, joista hänen tutkimiensa festivaalivieraiden alkoholinkäyttökokemuksia koskevat 

tekstit muodostuvat, esimerkkejä näistä ovat sosiaalisen juopumisen-, hyväksikäytön- ja kän-

niläisdiskurssi. (Kinnunen 2015.)  

4.3 Opinnäytetyön diskurssianalyysi 

Tämän opinnäytetyön on tarkoitus tarkastella Keskuskauppakamarin internetartikkeleita. Ar-

tikkeleissa käydään läpi sitä, miksi Keskuskauppakamarin mielestä naiskiintiöt eivät ole oikea 

ratkaisu heidän mielestään lisätä naisten määrää pörssiyhtiöiden hallituspaikoilla. Analyysillä 

pyrin tunnistamaan, millaisista diskursseista Keskuskauppakamarin naiskiintiöitä vastustavien 

tekstien argumentit muodostuvat. 

Työn alkuperäinen tarkoitus oli käydä läpi sukupuolikiintiöitä vastustavien ja puolustavien pe-

rusteluja näkökulmilleen. Opinnäytetyön aihe rajautui kuitenkin käsittelemään kiintiöitä vas-

tustavien argumentteja ja vastustavien diskurssien nimeämistä. Kiintiöiden kannattajat jäivät 

pois diskurssitutkimuksesta kahdesta syystä. Kiintiöiden kannattajien näkemyksiä on interne-

tissä yhtä lailla kuin vastustajienkin perusteluja, mutta kiintiöiden vastustaus tulee päällim-

mäisenä esiin ja jättää alleen kiintiöiden kannattajien julkaisut sekä kannanotot. Tosi asia on 

myös varmaan se, että kiintiöiden kannattajat eivät tule julkisuudessa niin paljon esille. Toi-

nen asia työn rajaamiseen vaikuttava tekijä oli opinnäytetyön pituuden ja sivumäärän kasva-

minen. Puolustavien argumenttien tutkiminen vastustavien perustelujen kanssa olisi ollut hy-

vin kiinnostavaa ja olisi tuonut työhön erilaista näkökulmaa. Opinnäytetyön pituus tuli pitää 

kuitenkin kohtuullisena ja aihe rajattuna.  

Tutkimuksen varsinainen tekeminen alkoi kiintiöiden vastustusta käsitelevien artikkeleiden 

etsimisenä internetistä. Tutkimusmateriaali rajautui aika luonnollisesti Keskuskauppakamarin 

kirjoittamiin julkaisuihin, koska aika monet verkkoartikkelit kiintiöiden vastustamisesta viitta-

sivat kyseisiin kirjoituksiin. Lukiessani valitsemiani artikkeleita läpi, aloin hahmotella naiskiin-

tiöitä vastustavia diskursseja. Diskursseja löytyi loppujen lopuksi 12 kappaletta, mutta huo-

masin analyysiosiota tehdessäni Euroopan unionidiskurssin puoltavan kiintiöitä, joten vastus-

tavien diskurssien lukumääräksi muodotuin 11 kappaletta. Työn analysointivaihe oli aikaa vie-

vää ja hidasta, mikä varmaan onkin tyypillistä diskurssianalyysin tekemisessä. 
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4.4 Eettisyys ja luotettavuus yleisesti 

Tieteellisen tutkimuksen luotettavuus, eettisyys ja tulosten uskottavuus edellyttävät, että 

siinä käytetään hyviä tieteellisiä tapoja. Vastuu hyvän tieteellisen tapojen noudattamisesta 

kuuluu koko tiedeyhteisölle sekä jokaiselle tutkijalle. (Helsingin yliopisto 2019.) 

Eettisyyden ja tutkimuksen yhteys on osittain ristiriitainen. Tutkimuksen tulokset edesautta-

vat eettisiin valintoihin. Toisaalta eettiset näkökulmat vaikuttavat tutkijan työssään tekemiin 

eettisiin valintoihin. Jälkimmäisen tutkimuksen ja etiikan yhteyttä pidetään varsinaisena tie-

teen etiikkana. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 147.) Laadullisessa tutkimuksessa tutkija joutuu 

koko ajan miettimään valintoja ja näin ottamaan yhtä aikaa kantaa tutkimuksen kattavuuteen 

ja tutkimuksensa luotettavuuteen. Laadullisessa tutkimuksessa kirjoittajan apuna eivät ole 

muuta, kun omat tai muiden ihmisten ennakko-oletukset, arjen pelisäännöt ja enemmän tai 

vähemmän vahva teoreettinen oppineisuus. (Eskola & Suoranta 2005, 208.)  Kaikissa tutkimuk-

sissa on kunnioitettava tutkittavien henkilöiden ihmisarvoa, yksityisyyttä, itsemääräämisoi-

keutta sekä muita oikeuksia, mikä asettaa rajoituksia sille, minkälaisia tutkimuksia voidaan 

tehdä. (Turun yliopisto n.d).  

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa luotettavuuden lähtökohtana on tutkijan avoin asenne ja sen 

myöntäminen, että on itse tutkimuksensa keskeinen tutkimusväline. Laadullisessa tutkimuk-

sessa luotettavuuden kriteeri on tutkimuksen kirjoittaja itse ja tästä syystä luotettavuuden 

arviointi koskee koko tutkimusprosessia. (Eskola & Suoranta 2005, 210.)    

Helsingin yliopiston (2019) mukaan hyvän tutkimuksen periaatteet ovat rehellisyys, yleinen 

huolellisuus ja tarkkuus tutkimustyössä, muiden kirjoittajien työn ja saavutuksien asianmukai-

nen huomioon ottamien ja niihin viittaaminen sekä tutkimuksen suunnittelu, toteutus ja ra-

portointi tieteelliselle tiedolle määrättyjen ohjeiden mukaisesti. 

4.5 Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus 

Opinnäytetyössäni olen pyrkinyt käyttämään monipuolisesti laadukkaita lähteitä, joita uskon 

onnistuneeni löytämään. Olen huomannut monissa saman aihealueen tutkimuksissa pro gra-

duja myöten käytetyn samaa lähdemateriaalia mitä itse olen työssäni käyttänyt. Esimerkiksi 

Pia Haavisto (2017) ”Aina on huono omatunto. Äitijohtajuuden syyllisyyden diskursseja”, La-

risa Yli-Jaskari (2016) ” Suomalaisen naisjohtajan uralla etenemisen esteet vuonna 2017” sekä 

Hanna Multisilta (2018) ”Otetaan opiksi, eletään tätä päivää ja mennään eteenpäin – Naisjoh-

tajien käsityksiä urakehityksestä, uraesteistä ja lasikattoilmiöstä”. Näissä edellä mainituissa 

tutkimuksissa käytettiin lähteinä esimerkiksi Iiris Aalto-Marjosolan (2001) teosta ”Naiset, mie-

het ja johtajuus” sekä Helinä Hirvikorven (2005) teosta ”Valta jakkupuvussa”. Kyseinen ha-

vainto tukee mielestäni työni luotettavuutta.  
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Tutkimusaineistoni, jonka pohjalta tutkin naiskiintiöitä vastustavia näkökantoja, olivat tulkin-

tojeni mukaan luotettavia ja sopivia. Se miksi pidän Kauppakamarin tutkimuksia ja artikke-

leita luotettavina johtuu siitä, että niihin tukeudutaan monissa tutkimuksissa ja tietokirjoissa, 

esimerkiksi Yli-Jaskari (2016) viittaa kyseisiin tietoihin teoksessaan. Minusta on hyvä muistaa 

Kauppakamarin olevan yritys, joka on ottanut tietynlaisen kannan sukupuolikiintiöihin ja tuo 

omaa vastustavaa kantaansa voimakkaasti esille. Omalla tavallaan vastustava kannanotto voi 

heikentää aineiston luotettavuutta, varsinkin jos haluaa neutraalia tietoa kiintiöistä. Kiinti-

öillä on myös kannattajansa ja heillä omat näkemyksensä niiden hyödyistä. 

Tutkimusaineistoni ovat kakkien saatavilla internetistä eli aineisto on julkista. Työssäni ei ole 

tarvinnut miettiä salassa pidettävän materiaalin käsittelyä tai ihmisten yksityisyyden suojaa, 

mutta eettisyyttä olisin joutunut pohtimaan, jos olisin tutkimustani varten haastatellut ihmi-

siä.  

Olen pyrkinyt oppimiseni ja tietämykseni kautta tulkitsemaan tutkimusmenetelmänä käytet-

tyä diskurssianalyysista saamiani tuloksi mahdollisimman oikealla tavalla ja näin lisäämään 

työni luotettavuutta. Koen diskurssianalyysin olevan tutkimusmenetelmänä sen tapainen, että 

siinä ei varsinaisesti ole yhtä oikeaa vastausta tai tulkintatapaa vaan, jokainen tulkitsee dis-

kurssianalyysista saamaansa materiaalia oman näkemyksensä mukaan. Tutkimuksen tuloksissa 

olen pyrkinyt avaamaan jokaisen diskurssin pääkohdat ja näkemykset. 

5 Tutkimuksen tulokset 

Kauppakamarilain (2017) mukaan Keskuskauppakamari on kauppakamarien rakentama yhteisö, 

joka työskentelee Suomen kauppakamarien yhteistyöelimenä. Yhteisö avustaa kauppakama-

reita niille kuuluvien toimien hoitamisessa (Kauppakamarilaki 2017). Keskuskauppakamari 

yrittää tukea, edesauttaa sekä kehittää yritysten toimintaedellytyksiä ja yrittäjyyttä. Tehtä-

viin luetaan myös yritysten edunvalvonta, elinkeinoelämän itsesääntely sekä laissa säädetyt 

julkiset tehtävät. (Keskuskauppakamari. n.d.) Keskuskauppakamari myöntää Suomen elinkei-

noelämän tunnustuksena ansiomerkkejä niitä hakeneille. (Kauppakamarilaki 2017). Eri kokoi-

set yritykset toimialasta riippumatta saavat Keskuskauppakamarilta neuvontaa, palveluita ja 

koulutusta tukemaan omaa liiketoimintaansa. Yhteisön ajatuksena on työskennellä elinvoimai-

sen Suomen puolesta. (Keskuskauppakamari. n.d.)  

Keskuskauppakamarin kotisivuilta löytyi eri vuosilta yhteensä 15 artikkelia, joissa käsiteltiin 

naiskiintiöiden käyttöä naisten määrän lisäämisen keinona pörssiyhtiöissä. Artikkeleissa käsi-

teltiin sitä, miksi naiskiintiöt eivät ole oikea tapa edistämä tasa-arvoa pörssiyhtiöiden halli-

tuksessa ja ylimmässä johdossa. Keskuskauppakamari tyrmää artikkeleissaan Suomen hallituk-

sen harkinnat lakisääteisten sukupuolikiintiöiden käyttöönotosta. Kerätyt artikkelit ovat vuo-

silta 2011-2016. Suurin osa artikkeleista on julkaistu vuosina 2015-2016, eli tutkimusaineistoni 
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on suhteellisen tuoretta. Keräämäni verkkoaineisto toimii tutkimusmateriaalina ja diskurssi-

tutkimuksen pohjana.  

Tutkimusmateriaalina käyttämistäni Keskuskauppakamarin verkkoartikkeleista, missä vastus-

tettiin naiskiintiöitä, löysin omien havaintojeni ja tulkintojeni mukaan 11 eri diskurssia: päte-

vyys-, kilpailukykyvertailu-, johtaja-, hallinnointikoodi-, hallitus-, asenne-. ikä-, perhe-, yhti-

öntoimiala-, yhtiön kokodiskurssi- sekä yhtiön listautumisdiskurssit Kuvio 3  

 

Artikkeleissa havaittavat diskurssit yhdistyvät osittain toisiinsa ja sen takia tässä diskurssiana-

lyysissa esille nostetuista tekstien lainauksista olisi pystynyt löytämään monia diskursseja. Lai-

naukset ovat kuitenkin pyritty asettamaan siinä parhaiten esille tulevan diskurssin alapuo-

lelle. Diskurssit olisi voinut varmaan nimetä monella eri tavalla ja nähdä niissä eri asioita, 

jolla kiintiö näkökantaa olisi voinut perustella. Yksi keskeisimmistä kiintiöiden vastustamisen 

on kilpailukykydiskurssi, missä itsesäätely maa Suomi, vertailee kiintiömaiden tilannetta it-

seensä ja näin tyrmää kiintiöiden toimivuuden. 

 

5.1 Pätevyysdiskurssi  

Pätevyysdiskurssilla vastustetaan pörssiyritysten hallituksien naiskiintiöitä:   

Naisten vähäisyyttä yritysjohdossa ei korjata kiintiöillä, pikemminkin päinvas-
toin. Kyse on osittain naisten koulutusvalinnoista ja liiallisesta itsekritiikistä, 
mutta myös yritysten asenteista. (Linnanmaa 2012) 

Pätevyysdiskurssi tyrmää sukupuolikiintiöt naisillekin haitallisiksi: 

Naiskiintiöt eivät edistä tasa-arvoa. (Linnanmaa 2015a) 

Kuvio 3: Naiskiintiöiden vastustusdiskurssit 



 29 
 

 

Kiintiösääntely on tehotonta eikä edistä naisjohtajuutta. (Keskuskauppakamari 

2015b) 

Pätevyysdiskurssin ytimessä on argumentti, jonka mukaan ensisijainen rekrytointiperusteen 

tulee aina olla yksilön pätevyys sukupuolesta riippumatta: 

Menestyvä yritys tarvitsee yhtiön omistajien huolellisesti valitseman ja päte-
vimmäksi arvioiman ammattitaitoisen hallituksen, joka valitsee yhtiölle toimi-
tusjohtajan ja huolehtii johdon kanssa strategisista ratkaisuista. Kilpailussa pär-
jääminen edellyttää taitavaa johtamista sekä syvällistä ja monipuolista osaa-
mista hallituksilta ja johdolta. Hyvässä hallituksessa on naisia ja miehiä, koke-
musta tulosvastuullisesta johtamisesta sekä monipuolista liikkeenjohdollista 
osaamista. Hallituksen valinta on osakkeenomistajien tärkein keino vaikuttaa 
yrityksen johtamiseen. (Linnanmaa 2015a) 

Pätevyysdiskurssin mukaista on myös todeta, että naisten vähäinen osuus pörssiyhtiöiden hal-

lituksissa johtuu naisten vähäisestä osaamisesta ja johtajakokemuksesta: 

Hallitustyössä keskeistä on, että hallituskokoonpanosta löytyy riittävästi liike-
toiminta- ja toimialaosaamista sekä toimitusjohtajakokemusta. Valitettavasti 

naisilla on huomattavasti miehiä vähemmän tätä osaamista ja kokemusta. (Lin-
nanmaa 2015a) 

Osaamispuolella naisten pätevyyttä heikentää heidän tyypillinen sijoittumisensa linjaorgani-

saation sijaan tukitoimintoihin:   

Usein kuulen, että hallituskelpoisia ovat vain liiketoimintajohdossa toimineet 
ihmiset ja että valintakelpoisten naisten joukko on niin pieni, koska johtoryh-
missä naiset usein ovat vastuussa ns. tukitoiminnoista. (Keskuskauppakamari 
2012)  

Pääosa johtoryhmien naisista johtaa pörssiyhtiöiden tukitoimintoja. (Kauppaka-
mari 2015b) 

Johtajuusvajetta taas perustellaan syntyvän naisille siksi, että heillä on yhä suhteellisen har-

voin toimitusjohtajakokemusta: 

Ainakin osalla hallituksesta on hyvä olla toimitusjohtajakokemusta. (Keskus-
kauppakamari 2015b) 

Hallituksen miesjäsenillä on toimitusjohtajakokemusta noin puolitoista kertaa 
niin usein kuin naisilla. (Linnanmaa 2016) 

Työuraa edeltävä koulutuskaan ei ole naisilla pätevyysdiskurssin mukaan oikeanlaista: 

Teollisuusvaltainen elinkeinorakenteemme ja vakiintunut käytäntö on johtanut 
siihen, että Suomessa johtajilla on insinööritausta muita maita useammin. Kai-
kista johtoryhmän jäsenistä noin 38 prosentilla on teknillinen tutkinto. Ongel-
malliseksi asian tekee se, että kaikista Suomessa teknillisen koulutuksen saa-
neista henkilöistä naisten osuus on vain noin viidennes. Samanaikaisesti pörssi-
yhtiöiden johtoryhmissä naisten osuus on ainoastaan 10 prosenttia kaikista tek-
nillisen tutkinnon omaavista johtoryhmän jäsenistä. (Keskuskauppakamari 
2016b) 
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Mielenkiintoinen havainto on myös se, että monella pörssiyhtiön johtotehtäviin 

nousseella miehellä on alempi teknillinen tutkinto. Johtoryhmissä toimivilla 
naisilla alemman tason koulutus on selvästi harvinaisempaa. Tämä miesten ja 
naisten koulutustasoa koskeva ero näkyy selkeimmin juuri teknillisellä koulutus-
alalla. (Keskuskauppakamari 2016b) 

Tulevaisuuden vakuutellaan olevan nykyisyyttä valoisampi, ilman mitään kiintiömenettelyjä:  

Liiketoimintaosaamisen kokemusta omaavia naisehdokkaita ei hallituksiin ole 
vielä riittävästi, mutta tulevaisuus lupaa riittävän kandidaattipoolin muodostu-
misen, sillä viime aikoina pörssiyhtiöiden johtoryhmiin on nimitetty aiempaa 
enemmän naisia. Vuonna 2014 johtoryhmänimityksistä meni lähes 40 prosenttia 
naisille. (Keskuskauppakamari 2015c) 

 Kehitys on jo nyt ollut pätevyysdiskurssin puhujien mukaan suotuisa, eikä mitään kiintiöitä 

ole tähän tarvittu:  

Naisten osuus pörssiyhtiöissä on yli kolminkertaistunut 10 vuodessa ja on nyt 
tyydyttävällä tasolla. Kiintiökeskustelu on Suomessa sijaistoiminto, joka vie 
huomion todelliselta ongelmalta, naisten vähäisyydeltä liiketoimintajohdossa. 
Pörssiyhtiöiden hallituksen jäsenten enemmistöltä edellytetään liiketoiminta-

johdon kokemusta, ja naisilla on sitä selvästi miehiä vähemmän. Sen vuoksi jo 
nykyisin pörssiyhtiöiden hallitusten naisjäsenten taustat poikkeavat merkittä-
västi miesjäsenten taustoista. (Linnanmaa 2014) 

Pätevyysdiskurssiin kuuluu, että tulevaisuudessa on tärkeää, että lapsia osataan kannustaa ja 

opastaa kaikenlaiseen arkipäiväiseen toimintaan tasapuolisesti jo varhaiskasvatuksesta asti. 

Ennen kaikkea tuleville naisille olisi hyvä opettaa mihin kaikkeen ihminen elämässään ja ural-

laan voi päätyä sukupuolestaan riippumatta ja naisetkin voivat oikeilla asenteilla sekä koulu-

tuksella päätyä huippujohtajiksi: 

Tyttöjä on rohkaistava osallistumaan tasa-arvoisesti kaikkeen toimintaan päivä-
kodeista asti. Kouluissa tyttöjä tulisi kannustaa matemaattisluonnontieteellisiin 
aineisiin ja myöhemmin teknilliskaupallisiin opintoihin. Johtotehtävien on ol-
tava nuorille naisille esillä uravalintavaihtoehtona. (Linnanmaa 2015a) 

Pätevyysdiskurssi pelottelee, että naiskiintiöt johtaisivat liiketoimintaosaamisen romahtami-

seen pörssiyhtiöiden hallituksissa:  

Naisehdokkaita liiketoimintaosaamisella ei ole riittävästi kiintiöiden täyttä-
miseksi. (Linnanmaa 2016) 

Lopulta vastuu riittävän pätevyyden hankkimisessa on naisilla itsellään, väittää pätevyysdis-

kurssi: 

Myös naisten pitäisi tarttua hanakammin haasteisiin ja luopua ylikriittisyydestä 
oman osaamisensa suhteen (Keskuskauppakamari 2015) 
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5.2 Kilpailukykyvertailudiskurssi 

Kilpailukykyvertailudiskurssissa mahtaillaan, kuinka hyvin itsesäätely on toiminut Suomessa 

lisäämään naisjohtajien määrää pörssiyhtiöissä ja miten lakisääteisillä kiintiöillä ei saada nos-

tettua naisjohtajien määrää norjalaisissa pörssiyhtiöissä yhtä tehokkaasi:  

Itsesääntely toimii: Suomi kiiti ohi kiintiö-Norjan naisjohtajien määrässä. (Lin-
nanmaa 2012) 

Kilpailukykydiskurssin mielipiteen mukaan voidaan sanoa, että turhia kiintiöitä ei tarvita lisää-

mään naisten määrää yhtiöiden hallituksiin, koska se tapahtuu itsesäätelylläkin: 

Itsesääntely on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi nostaa naisten osuutta pörs-
siyhtiöiden hallituspaikoista. (Keskuskauppakamari 2016b) 

Kilpailukykyvertailudiskurssi korostaa itsesäätelyn onnistuneen nostamaan naisten jäsen mää-

rää yhtiöiden hallituksissa useiden vuosien ajan nykyiselle kansainvälisestikin huippulukemiin 

asti. Lakisääteisillä kiintiöillä ei ole ollut merkitystä Suomalaisten pörssiyhtiöiden innokkuu-

delle kasvattaa naisten määrää hallituksissa:       

Naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituksissa on noussut huimasti viimeisen 10 
vuoden aikana ja on 23 prosentin osuudella EU:n huipputasoa. Tähän on päästy 
elinkeinoelämän itsesääntelyllä ilman kiintiöitä. (Keskuskauppakamari 2015d) 

Huomionarvoista on, että Suomessa kehitys on tapahtunut yhtiöiden omasta 
aloitteellisuudesta. Taustalla on itsesääntely, eikä viranomaisten tai lainsää-
dännön pakottavaa ohjausta ole tarvittu. (Kauppakamari 2016a) 

Kiintiöiden käyttö ei oikeasti kilpailukykyvertailudiskurssin mukaan lisää naisjohtajien määrää 

vaan asettaa naisille ansan uran kehittymiselle. Itsesäätelyllä pystytään kilpailukykyvertailu-

diskurssin mukaisesti lisäämää naisjohtajien määrää johtoryhmissä.   

Kiintiöt siirtävät Norjassa lupaavia naisia nousu-uralta hallitusammattilaisiksi. 
Norjassa onkin vähemmän naisia pörssiyhtiöiden johtoryhmissä, vain 15 pro-
senttia, kun Suomessa vastaava luku on 19 prosenttia. (Linnanmaa 2012) 

Kiintiösääntelyn myötä moni nainen jättää nousujohteisen uran ryhtyäkseen 
hallitusammattilaiseksi. (Keskuskauppakamari 2015b) 

Kilpailukykyvertailudiskurssi tuomitsee kiintiölainsäädännön vain rasittavan naisia heidän su-

kupuolensa vuoksi. Itsesäätelyn käyttö lisää naisten määrää hallituksissa siten, ettei se rasita 

samoja naisia liikaa:   

Selvitys osoittaa suomalaisen itsesääntelyjärjestelmän toimivuuden. Samoille 
naisille ei Suomessa kasaudu suuria määriä pörssiyhtiöiden hallituspaikkoja, kun 
Norjassa eräällä hallitusammattilaisnaisella on kahdeksan hallituspaikkaa julki-
sissa yhtiöissä. Suomen järjestelmällä on päästy EU:n ennätykseen eli 28 pro-
senttiin suurten listayhtiöiden hallituspaikoissa. (Linnanmaa 2012) 
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Euroopan unionin herääminen kiintiölainsäädäntöjen toimimattomuudelle riemastuttaa kilpai-

lukykyvertailudiskurssi, koska itsesäätelyn toimivuus naisten määrään lisääjänä sekä hallituk-

sissa, että johtoryhmissä on tunnustettu:  

Euroopan unioni on ottanut tarkkaan käsittelyyn Norjan toimet sukupuolten 
tasa-arvossa. Norjassa yhtäkään 32 suuresta pörssiyhtiöstä ei johda nainen, 
mikä viittaa siihen, että hallituksen naisjäsenten ja naistoimitusjohtajien luku-
määrien välillä ei ole yhteyttä. (Keskuskauppakamari 2014) 

Norjassa kiintiöt eivät ole lisänneet naisten määrää yritysjohdossa. Kiintiömai-
den esimerkeistä ei siten ole käyttöä Suomelle, vaan meidän on syytä omatoi-
misesti kehittää keinot, joilla naisten määrä liiketoimintajohdossa saadaan kas-
vuun.  (Linnanmaa 2014) 

Kilpailukykyvertailudiskurssissa koetaan itsesäätelyn saaneen tunnustusta, koska kiintiömaat-

kin miettivät, itsesäätelyn keinoja johtajanaisten määrä kasvuun saamiseksi pörssiyhtiöissä 

lakisääteisetkiintiöt eivät ole siihen pystyneet:    

Kiintiöiden epäonnistuminen naisjohtajuuden edistämisessä on jo havaittu Nor-

jassa, jossa naisia ei ole noussut yritysjohtoon kiintiöiden myötä. Vaikka halli-
tukset ovat naisistuneet, eivät kiintiöt ole tehonneet varsinaiseen ongelmaan, 
naisten vähyyteen liiketoimintajohdossa. (Keskuskauppakamari 2015a) 

Kiintiöillä ei kasvateta naisjohtajien määrää, kilpailukykyvertailudiskurssi perustelee kan-

taansa, että itsesäätelyn keinoin pystytään oikeasti vaikuttamaan naisjohtaja ongelmaan:  

Norjan kiintiösääntely osoittaa, ettei kiintiöillä lisätä naisia yritysjohdossa, 
vaan ainoastaan hallituksissa. Todellinen ongelma on naisten vähäisyys liiketoi-
mintajohdossa, mihin ei kiintiöillä voida vaikuttaa. Jo nykyisellään pörssiyhtiöi-
den hallitusten mies- ja naisjäsenten taustat poikkeavat merkittävästi toisis-
taan, sillä miehistä kahdella kolmasosalla on toimitusjohtajakokemusta ja nai-
sista vain kolmanneksella. Kiintiösääntely asettaisi jälleen uuden listautumisen 
esteen. (Linnanmaa 2015b) 

5.3 Johtajadiskurssi 

Naisjohtajien lisääntyminen listayhtiöiden johdossa on kasvanut räjähdysmäisesti vuoden ai-

kana, johtajadiskurssi tukee näkemystään sillä, että kasvu on saatu aikaan ilman kiintiöitä: 

Viime vuonna kaikkien pörssiyhtiöiden liiketoimintoja johtamassa oli vain 26 

naista, kun nykyinen luku on 36 ja lisäksi yksi nainen on nyt toimitusjohtaja. 
Myönteisestä kehityksestä huolimatta luku on edelleen alhainen ja erityisesti 
toimitusjohtajien osalta lähes olematon. (Linnanmaa 2012) 

Johtajadiskurssissa kiintiöitä pidetään vääränä keinona saa lisää pörssiyhtiöiden toimitusjoh-

tajaksi naisia:  

Sukupuolten tasapuolista edustusta tavoittelevat poliittiset toimet, kuten nais-
kiintiöt, eivät pohjoismaisen esimerkin perusteella riitä nostamaan naisia toimi-
tusjohtajiksi. 145 pohjoismaisesta suuresta pörssiyhtiöstä vain 3 prosentilla on 
naistoimitusjohtaja, kun Fortune 500 -yhtiöissä naistoimitusjohtaja on 5 pro-
sentilla. (Keskuskauppakamari 2014.) 
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Johtajadiskurssin mukaan ammattitaitoisia naisjohtajia ei tehdä kiintiöillä vaan naisten urake-

hityksen tukemisella:  

Kiintiösääntely vie huomion pois oikeasta asiasta eli naisjohtajuuden edistämi-
sestä. (Keskuskauppakamari 2015b) 

Hallituskiintiöt eivät vie naisia yritysten johtoon. (Linnamaa 2016) 

Opiskeluvaiheessa olevia nuoria naisia tulisi kannustaa johtajadiskurssin mukaisesti johtaja-

opintojen pariin, koska johtajia ei valita pörssiyhtiössä kiintiöillä: 

Naisten osuutta liiketoimintojen johdossa ja toimitusjohtajatehtävissä tulisi 
saada lisättyä. (Keskuskauppakamari 2016c) 

Naiset joutuvat tekemään usein enemmän töitä päästäkseen samoihin tehtäviin kuin miehet, 

mutta johtajadiskurssi painottaa, että kiintiöt eivät auta naisia johtotehtäviin miesten ohi, 

Johtajan pitää olla pätevä: 

Naisjohtajat ovat miehiä koulutetumpia. (Keskuskauppakamari 2016b) 

Mielenkiintoinen havainto on myös se, että monella pörssiyhtiön johtotehtäviin 
nousseella miehellä on alempi teknillinen tutkinto. Johtoryhmissä toimivilla 

naisilla alemman tason koulutus on selvästi harvinaisempaa. Tämä miesten ja 
naisten koulutustasoa koskeva ero näkyy selkeimmin juuri teknillisellä koulutus-
alalla (Keskuskauppakamari 2016b.) 

Johtajadiskurssissa painotetaan naisten oikeanlaisen johtajakokemuksen saamista, jotta hei-

dän olisi mahdollisuus nousta pörssiyhtiöiden hallituksiin jatkossakin ilman kiintiöitä:  

Merkittävällä osalla hallitusjäsenistä on aiempaa kokemusta nimenomaan tulos-
vastuullisesta liiketoimintajohdosta, hyvin usein vieläpä toimitusjohtajan teh-
tävistä. Näin ollen on tärkeää, että naisten osuutta liiketoimintojen johdossa ja 
toimitusjohtajatehtävissä tulisi saada lisättyä, jotta nykyinen kasvu voisi jatkua 
pörssiyhtiöiden hallituksissa myös tulevaisuudessa. (Keskuskauppakamari 2016c) 

Pörssiyhtiöiden kaikki naisten määrään viittaavat lukemat eivät etene samaa tahtia. Johtaja-

diskurssissa sitä pidetään luonnollisena, koska johtoryhmä, hallitus ja toimitusjohtaja ovat yh-

tiöissä tavallaan omia työkokonaisuuksiaan ja naisten määrälukemia ei suoranaisesti voi ver-

rata keskenään. Naisjohtajia ei lisätä kiintiöillä perustelee johtajadiskurssi:  

Naisten nousu pörssiyhtiöiden johtoon ei etene suoraviivaisesti. Hallituksissa 
naisten osuus on ennätysluvuissa, ja toimitusjohtajienkin määrä on noussut. 
Sen sijaan johtoryhmissä naisten osuus on laskenut. Syynä on naisten vähyys uu-
sien yhtiöiden johtoryhmissä ja pudotus pienissä yhtiöissä. (Keskuskauppaka-
mari 2016b) 

Pörssiyhtiöissä on naisia toimitusjohtajina nyt ennätysmäärä, viisi. Sen sijaan 
johtoryhmissä naisten osuuden vuosia jatkunut tasainen kasvu on taittunut, nai-
sia on nyt 20 prosenttia johtoryhmistä (2015: 21,5 %). (Keskuskauppakamari 
2016b) 
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5.4 Hallinnointikoodidiskurssi 

Hallinnointikoodidiskurssi tukee pörssiyhtiöiden hallituksien itsesäätelyä avustavia toimia ja 

kokee naiskiintiöt tarpeettomina: 

Pörssiyhtiöiden hallinnointikoodin mukaan pörssiyhtiön hallitukseen on valittava 
molempia sukupuolia.  (Linnamaa 2016) 

Hallinnointikoodidiskurssi pakottaa pörssiyhtiön julkisen rangaistuksen uhalla kokoamaan hal-

lituksen, missä on jäseninä miehiä sekä naisia edustettuna eli kiintiöillä ei ole tarvetta:     

Jos pörssiyhtiö ei noudata suositusta molemmista sukupuolista hallituksessa, 
yhtiön on annettava asiasta julkinen perustelu. (Linnamaa 2016) 

Hallinnointikoodidiskurssilla, painotetaan itsesäätelyn toimivuutta, jolla on onnistuttu moni-

puolistamaan listayhtiöiden hallintokokoonpanoja, kiintiöt koetaan näin turhanpäiväisiksi:   

Suositus kaksinkertaisti naisten hallituspaikat 5 vuodessa. (Linnamaa 2016) 

Hallinnointikoodidiskurssi velvoittaa pörssiyhtiöitä oikeasti ajattelemaan, sitoutumaan sekä 

toteuttamaan hallituksensa monimuotoisuutta. Käytännössä kiintiöiden tehtävät ovat jo hoi-

dossa hallintokoodin avulla: 

Uusittu hallinnointikoodi (2015) edellyttää, että keväällä 2017 pörssiyhtiöt ra-
portoivat julkisesti hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet. Yhtiön 
on kerrottava tavoitteensa molempien sulkupuolten edustuksesta yhtiön halli-
tuksessa, toimenpiteensä tavoitteiden toteuttamiseksi ja miten tavoitteiden 
toteutumisessa on edistytty. (Linnamaa 2016) 

Hallinnointikoodiskurssi perustelee kiintiöiden vastustusta sillä, että yhtiöt eivät pysty välttä-

mään itsesäätelyä: 

Hallinnointikoodiin on sisältynyt täsmällinen suositus, jonka mukaan hallituk-
sessa on oltava, kummatkin sukupuolet edustettuna.” (Keskuskauppakamari 
2016c) 

Hallinnointikoodidiskurssi toteaa suosituksen onnistuneen tavoitteessaan uudistaa yhtiöiden 

hallituksien kokoonpanoja ilman kiintiöitä:  

Vuonna 2016 yhtiöistä 90 prosentilla on molempia sukupuolia hallituksessaan. 

Luku on korkeampi kuin viime vuonna, jolloin 87 prosenttia yhtiöistä noudatti 
mainittua hallinnointikoodin suositusta. Vielä vuonna 2008, ennen tuolloin 
uutta hallinnointikoodia, naisia oli vain puolessa yhtiöiden hallituksia. Kehitys 
on tässä suhteessa ollut huimaa. (Keskuskauppakamari 2016c) 

Hallinnointikoodidiskurssi antaa hyvän pohjan pörssiyhtiöille kehittää vapaaehtoisesti hallituk-

sensa ja johtonsa tasapuolisuutta sukupuolten välillä - kiintiöillä vain pilattaisiin itsesäätelyllä 

tehdyt tulokset: 
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Hallinnointikoodissa on todettu, riittävä monimuotoisuus tukee avointa keskus-

telua ja itsenäistä päätöksentekoa sekä kykyä suhtautua avoimesti innovatiivi-
siin ajatuksiin ja tukee hallituksen kykyä haastaa yhtiön toimivaa johtoa. (Kes-
kuskauppakamari 2016c) 

Hallinnointikoodidiskurssi kannustaa sitoutumaan pörssiyhtiöitä itsesäätelyyn. Jokainen pörssi-

yhtiö suunnittelee itselleen sopivat tavoitteet ja näin jokainen yhtiö sitoutuu pitämään kiinni 

tavoitteistaan monimuotoissuden suhteen. Omat periaatteet tekevät hallinnointikoodista it-

sesäätelystä luonnollisemman osan yhtiöiden arkea. Hallinnointikoodidiskurssi tyrmää kiintiön 

tarpeettomiksi:    

Uudessa vuoden alusta voimaantulleessa hallinnointikoodissa suositellaan pörs-
siyhtiöitä laatimaan itselleen hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaat-
teet. Periaatteiden tarkoituksena on määritellä hallituskokoonpanon riittävä 
monimuotoisuus yhtiökohtaisesti. (Keskuskauppakamari 2016c) 

Hallinnointikoodidiskurssi pitää itsesäätelynkeinoja monipuolisena, jossa nähdään ihmisten 

muutkin taustatekijät eikä pelkkää sukupuolta. Kiintiöiden käytön kautta nähdään ihminen 

vain sukupuolensa kautta: 

Hallinnointikoodi lähtee siitä, että yhtiö määrittelee periaatteet itse omista 
lähtökohdistaan – ottaen huomioon liiketoiminnan laajuus ja yhtiön kehitysvai-
heen. Monimuotoisuusperiaatteet koskevat sukupuolen lisäksi jäsenten ikää 
sekä ammatti- koulutus- ja kansainvälistä taustaa. Vanhassa hallinnointikoo-
dissa oleva vaatimus kummankin sukupuolen edustuksesta hallituksessa on säi-
lynyt myös uuden hallinnointikoodin suosituksena eräänlaisena vähimmäista-
voitteena. (Keskuskauppakamari 2016c) 

Hallinnointikoodidiskurssi osoittaa pakottavien kiintiöiden olevan turhia, kun itsesäätelyn kei-

not toimivat yhtiöissä:  

Hallinnointikoodin uudistus on nyt käynnissä, ja sen yhteydessä tulee pohditta-
vaksi, voidaanko positiivista kehitystä tukea koodin kautta. (Keskuskauppaka-
mari 2015a) 

5.5 Hallitusdiskurssi 

Hallitusdiskurssissa naiset ottavat valtaa miesten rinnalla entistä enemmän hallituksissa ilman 

pakottavia kiintiöitäkin: 

Yhä useammin miesjäsenen tilalle valitaan nainen. Jos hallituksiin uudelleen 
valittuja jäseniä ei oteta huomioon, naisten osuus oli jo 35 prosenttia kaikista 
vuonna 2016 uutena nimitetyistä hallitusjäsenistä. (Keskuskauppakamari 2016a) 

Hallitusdiskurssissa kehutaan itsesäätelyn toimivuutta ja oletetaan sen jatkosakin toimivan, 

jos sitä pidetään yllä. Hallitusdiskurssi ei pidä kiintiöitä oikeana tapana tukea naisjohtajuutta:   

Naisten osuuden voi olettaa jatkavan kasvamistaan. Tämä kuitenkin edellyttää 
yhtiöiltä tavoitteellista seuraajasuunnittelua ja riittävää huomiota naisjohta-
jien koko urapolkuun. (Keskuskauppakamari 2016a) 
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Hallitusdiskurssi perustelee kiintiökantaansa miesvaltaisten hallituksien ollessa jo vähene-

mässä Suomesta: 

Naisilla neljännes kaikista hallituspaikoista. (Keskuskauppakamari 2016c) 

Hallitusdiskurssin mielestä kiintiöillä leikitään tasa-arvon saamista pörssiyhtiöiden hallituksiin.  

Itsesäätelyllä saadaan pysyvämpiä tuloksia aikaan hallituksissa:  

Kiintiölaki on nopein tapa lisätä naisia yritysten hallituksiin. Joissakin maissa se 
ehkä on ainoa tapa, jos elinkeinoelämä takertuu käytännössä mieskiintiöihin. 
Suomen esimerkki osoittaa, että toinenkin tie on olemassa. (Linnanmaa 2011) 

Hallitusdiskussissa todetaan median auttaneen itsesäätelyn onnistumisessa. Kiinnostuksen he-

rätys on lisännyt naisten määrää yhtiöiden hallituksissa:  

Naisten hallitusjäsenyyksien lisääntymisen taustalla on myös median aktiivinen 
rooli, kun pelkästään miehiä valinneet yhtiöt ovat saaneet huutia. (Linnanmaa 
2011) 

Hallitusdiskurssin perustelujen mukaisesti muutosvastarinta naisia kohtaan alkaa helpotta-

maan. Naisjäsenet koetaan uutena mahdollisuutena hallituksessa: 

Naisten hallitusjäsenyyden leimaaminen yrityksille vahingolliseksi on Suomessa 
lakannut tyystin. Enää ei kuule sanottavan, etteivät yritykset tarvitse kiin-
tiökahvinkeittäjiä. (Linnanmaa 2011) 

5.6 Asennediskurssi   

Asennediskurssi päästää irti perinteisistä arvoista, asenteista sekä sukupuoleen kohdistuvista 

stereotypioista. Kiintiöt eivät auta muutamaan ihmisten asenteita naisjohtajia kohtaan: 

Syyt naisjohtajien vähäiseen määrään löytyvät niin työnantajien ja naisten kuin 
koko yhteiskunnan asenteista. (Keskuskauppakamari 2015d) 

Asennediskurssin mukaisesti naisten aseman pysyvän parantumisen kannalta olisi tärkeä tukea 

naisia heidän elämänsä alusta asti:  

Naisten yhteiskunnallisen aseman näkökulmasta olisi tärkeää tarkastella johta-
janaisten koko urapolkua eikä keskittyä yksinomaan hallitusjäsenyyksiin. (Kes-
kuskauppakamari 2016c) 

Asennemuutosta ja konkreettista toimintaa tarvitaan tietenkin myös yritysorganisaatioissa, 

sen sijaan, että tarvittaisiin naiskiintiöitä: 

Hallitus keskittyy päätöksessään valitettavasti vain jäävuoren huippuun eli hal-
lituspaikkoihin. Hyödyllisempää olisi tukea naisten urakehitystä jo varhaisem-
massa vaiheessa, jotta naisia etenisi ylimpään johtoon, josta hallituskandidaa-
tit löytyvät (Keskuskauppakamari 2015c) 
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5.7 Ikädiskurssi 

Ikädiskurssi toteaa, että naisjohtajan kohdalla ikää ei nähdä pelkkänä numerona. Kiintiöt ei-

vät auta ikään liittyviin stereotypioihin: 

Iällä on merkitystä. (Keskuskauppakamari 2016b) 

 

Ikädiskurssi perustelee kantaansa, itsesäätelyllä voidaan parantaa keski-ikäisten naisten näky-

vyyttä johtoryhmissä. Keski-ikäiset naiset hakeutuvat helposti uusiin tehtäviin, vaikka heidän 

ammattitaitonsa on parhaimmillaan. Kiintiöillä ei tueta naisen urakehystä:   

Naisia on lähes olematon määrä pörssiyhtiöiden hallitusten keskeisessä rekry-
tointipoolissa, sillä pörssiyhtiöiden johtoryhmissä 51–60-vuotiaista liiketoimin-
tajohtajista vain 5 prosenttia on naisia. Siihen nähden on erinomainen saavu-
tus, että suurten pörssiyhtiöiden hallituspaikoista lähes 30 prosenttia on nai-
silla. (Linnanmaa 2015a) 

Ikädiskurssi huomaa itsesäätelyn alkaneen vaikuttaa. Uusi johtajasukupolvi on kasvatettu 

edellistä avarakatseisemmin. Yhtiöissä ollaan pääsemässä eroon vanhojen stereotypioiden ar-

voista sekä asenteista, se tulee näkymää hallituskokoonpanoissa. Naiset haluavat tulevaisuu-

dessa entistä enemmän menestyä uralla. Samoja tuloksia ei saada aikaan kiintiöillä:  

Hyvä uutinen on, että nuorempien ikäluokkien keskuudessa naisia on naisia 
viime aikoina alkanut nousta liiketoimintajohtoon. Tulevaisuus siis lupaa posi-
tiivista uudistumista ja nykyistä monipuolisempia hallituksia. Myös työnantajien 
on oltava nykyistä aktiivisemmin tukemassa naisten urapolkuja. (Linnanmaa 
2015a) 

Ikädiskurssissa naisten tietoisuus eri koulutusvaihtoehdoista ja urasuunnittelun kehittymisestä 

alkaa näkymään pörssiyhtiöiden johtoryhmissä naisjäsenten lisääntymisenä, tämä on saatu ai-

kaan ilman kiintiöitä: 

Johtoryhmän jäsenet ovat iältään 29–74-vuotiaita. Naisten osuus johtoryhmän 
jäsenistä on selvästi sitä suurempi mitä nuoremmista ikäluokista puhutaan. Alle 
40-vuotiaista johtoryhmän jäsenistä naisten osuus on noussut jo 30 prosenttiin. 
Vuonna 2013 naisten osuus samassa ikäluokassa oli ainoastaan 21 prosenttia.  

(Keskuskauppakamari 2016b) 

Ikädiskurssi perustelee kantaansa sillä, että naiset tietävät entistä paremmin voivansa toimia 
miesten tapaan johtajina, tähän ei ole kiintiöitä tarvittu: 

Nuoret naiset suuntautuvat selvästi enemmän liiketoimintajohtoon. Alle 40-
vuotiaiden ikäluokasta yli puolet naisista toimii liiketoimintajohdossa. Vanhem-
missa ikäluokissa tämä osuus vähenee selvästi. (Keskuskauppakamari 2016b) 

Ikädiskurssi korostaa asenteiden olevan muutoksessa ja se näkyy naisjohtajien määrän kas-

vuna viime vuosina lupaavasti. Uuden johtajasukupolven erot eivät vielä vaikuta varttuneem-

pien naisjohtajien määrän kasvuun johtoryhmissä. Kiintiöt eivät tue uravalintoja: 
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Useamman vuoden jatkunut myönteinen kehitys nimenomaan nuoremmissa ikä-

luokissa valaa uskoa tulevaisuuteen. Toisaalta vastaavaa kehitystä ei ole vielä 
nähtävissä vanhemmissa ikäluokissa, mikä herättää hieman huolta siitä, mitä 
tapahtuu parhaassa uranosteessa oleville naisille sen jälkeen, kun he ylittävät 
40. ikävuoden. (Keskuskauppakamari 2016b) 

5.8 Perhediskurssi 

Perhediskurssin mukaista on todeta, että miesten täytyisi ottaa enemmän vastuuta kodista ja 

lapsista, jotta naiset voisivat paremmin keskittyä johtajauran luomiseen. Perinteisiä roolimal-

leja sekä tapoja ei kiintiöiden avulla muuteta: 

Keskeinen haaste monille liikkeenjohtajan uraa tekeville on matkustamista ja 
pitkiä päiviä vaativan työn ja perheen arjen yhteensovittaminen. Naisten ete-
nemisen kannalta olisi tärkeää purkaa perinteisiä roolimalleja perheissä ja kan-
nustaa miehiä perhevapaiden pitoon. Kotitaloustöiden teettämisen alan yrityk-
sillä soisi jo olevan yleisesti hyväksyttyä. Niiden todellista saatavuutta edistäisi 
kotitalousvähennyksen tason korotus. (Linnanmaa 2015a) 

Perhediskurssi kannustaa tasa-arvoiseen kasvatukseen. Tytöille ja pojille tulisi opettaa pie-

nestä pitäen tasapuolisuutta sukupuolten välillä, jokaisen oikeutta saada unelmoida ja tehdä 

mitä vaan sukupuolestaan riippumatta. Tämä päivän tytöt ovat oikeanlaisella kasvatuksella 

tulevaisuuden huippujohtajia yrityksessä, joka osaa tukea henkilöstöään oikealla tavalla eri 

elämän vaiheissa. Heillä on myös puoliso, jolle perhevastuun jakamin ei ole ongelma, vaan it-

sestään selvyys. Kiintiöt eivät tue nykyaikaista lastenkasvatusta: 

Naisjohtajuutta ei edistetä kiintiöillä vaan naisten roolia koskevien asenteiden 
tulisi muuttua kaikkialla yhteiskunnassa. Asenteet lähtevät varhaiskasvatuk-
sesta, jossa perinteiset roolimallit näyttävät yhä olevan yhä voimissaan. Esi-
merkiksi joissain päiväkodeissa naistenpäivää juhlistetaan tyttöjen kynsien lak-
kauksella ja koruaskartelulla. (Kauppakamari 2015d) 

Perhediskurssissa kiintiöt eivät tue perheen ja työn yhteen sovitusta, jolla on naisjohtajan 

urakehityksessä merkitystä. Johtajatkin ovat ihmisiä ja heillä on muutakin elämää kuin työ: 

Johtajankin osalta pitää riittää, että on tarvittaessa tavoitettavissa, muttei jat-
kuvasti tavattavissa. (Kauppakamari 2015d) 

5.9 Yhtiön toimialadiskurssi 

 

Yrityksen toimialadiskurssi tyrmää yleisen ajatuksen siitä, että naisten pieni määrä hallituk-

sessa on sidoksissa tai rinnastettavissa listayhtiön toimialan kanssa. Toimialoilla, jotka perin-

teisesti mielletään niin sanotuiksi miesten aloiksi, istuu yhtiöiden hallituksissa keskivertoa 

enemmän naisia, mitä yleensä pörssiyhtiöissä istuu. Kiintiöitä ei tarvita kasvattamaan miehis-

ten toimialojen hallituksien naisten määrää:  

Naisten määrä ei riipu toimialasta, sillä monella raskaan teollisuuden ja tekno-
logialan yrityksellä on keskimääräistä enemmän naisia hallituksessaan. Elisalla, 
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Fortumilla, Kemiralla ja Rautaruukilla on naisia vähintään 40 prosenttia halli-

tuksesta. Lähelle pääsevät myös Neste Oil, Sampo ja Stockmann. Koneella nai-
sia on hallituksesta kolmannes. Pienistä yhtiöistä Nordic Aluminiumilla naisia on 
hallituksesta puolet. (Linnanmaa 2011) 

Yhtiön toimialadiskurssin kanta on se, ettei naisjohtajia saada kiintiöiden avulla, oli kysymyk-

sessä minkä toimialan yhtiö vaan. Naisten tietoisuutta pitää lisätä eri toimialoista:  

Naisten osuus liiketoimintajohdossa on kääntynyt laskuun – vuonna 2016 johto-
ryhmien liiketoimintajohtajista 10 prosenttia on naisia (2015: 11 %). Eniten nai-
sia liiketoimintajohdossa on terveydenhuolto-, kulutustavarat ja -palvelut sekä 
energiasektoreilla. (Keskuskauppakamari 2016b) 

Suurin toimiala, teollisuustuotteet ja -palvelut, ei näytä löytävän naisia johta-
maan liiketoimintojaan, kun naisten osuus on lähes olematon, 3 prosenttia. Pe-
rusteollisuudessakin naisten osuus liiketoimintajohdosta on tähän verrattuna yli 
nelinkertainen, 13 prosenttia. (Keskuskauppakamari 2016b)  

5.10 Yhtiön kokodiskurssi 

Yhtiön kokodiskurssissa vedotaan itsesäätelyn toimivuuteen: 

Hallitus on asettanut tavoitteen, jonka mukaan suurissa ja keskisuurissa pörssi-

yhtiöissä tulisi olla naisia ja miehiä molempia vähintään 40 prosenttia vuoden 
2020 alkuun mennessä. (Keskuskauppakamari 2015a.) 

Suomen hallitus haluaa parantaa itsesäätelyllään vielä enemmän naisten määrää keskisuurissa 

yhtiöissä. Yhtiön kokodiskurssi kumoaa kiintiöt turhaksi: 

Hallitus otti kuitenkin epärealistisen korkean tavoitetason varsinkin keskisuur-
ten pörssiyhtiöiden osalta. “Jos hallitus katsoo ylipäätään aiheelliseksi antaa 
tällaisia päätöksiä maassa, jossa naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituksissa on 
EU-maiden huippua, pitäisi tavoitetasoksi asettaa 30 prosenttia (Keskuskauppa-
kamari 2015c) 

Yhtiön kokodiskurssi mukaisesti naisia on nykyään jo lähes kaikissa pörssiyhtiöissä sen koosta 

riippumatta. Täysin miehistä koostuva yhtiö on harvinainen: 

Ne yhtiöt, joissa naisia ei ole hallituksessa lainkaan, ovat lähinnä hyvin pieniä 
listayhtiöitä. (Linnanmaa 2011) 

Yhtiön kokodiskurssissa pienten listayhtiöiden hallituksissa ei montaa ihmistä istu. Sukupuol-

ten tasaista edustusta hallituksissa on turhaa kiintiöiden kautta hakea. Kiintiöt teettäisivät 

turhaa työtä ja vaivaa pieni kokkoisille hallituksille:  

Puolet pörssiyhtiöistämme on pieniä pörssiyhtiöitä, joiden hallituskokoonpano-
jen sääntely ei ole yleinen yhteiskunnallinen kysymys. Moni pörssin ulkopuoli-
nen yritys on niitä suurempi. (Linnanmaa 2016) 

Suomalaisilla pörssiyhtiöillä on Euroopan pienimmät hallitukset, ja kiintiösään-
tely paisuttaisi pieniä hallituksia tarpeettomasti. (Linnanmaa 2016) 
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Pörssiyhtiön kokodiskurssissa todetaan hallitusnaisten määrän olevan jo yhtiön koosta riippu-

matta Suomessa varsin korkea ja naisia tulee edelleen lisää:    

Naisten osuus suomalaisten pörssiyhtiöiden hallituksissa on ollut pitkään kan-
sainvälisesti verraten huipputasolla. On hienoa huomata, että naisten edustus 
hallituksissa jatkaa yhä kasvuaan kaikenkokoisissa yhtiöissä. (Keskuskauppaka-
mari 2016a) 

Naiskiintiöt olisivat nykyään turhia Suomessa. Yhtiön kokodiskurssi tukee kantaansa kaiken ko-

koisissa listayhtiöiden hallituksissa, naisten määrä on pienimilläänkin yli 20 %, joka on kan-

sainvälisestikin korkea luku. Naisten määrä hallituksiin kasvaa entistä kiihtyvällä tahdilla:    

Suurissa pörssiyhtiöissä on naisia hallituksissa 32 prosenttia, keskisuurissa yhti-
öissä 26 prosenttia ja pienissä 20 prosenttia. Linnainmaan mukaan naisten 
osuus suomalaisten pörssiyhtiöiden hallituksissa on EU:n ja maailmankin huip-
putasoa ilman kiintiöitä. (Keskuskauppakamari 2016b) 

Naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituksissa on ennätyskorkealla, suurissa pörssi-
yhtiöissä 32 prosenttia ja kaikissa 25 prosenttia. Osuus on noussut viime vuosina 
noin yhden prosenttiyksikön vuosivauhtia. Naisten osuus suomalaisten yhtiöiden 

hallituksissa on kolminkertaistunut viimeisen reilun 10 vuoden aikana. Vielä 
vuonna 2003 ainoastaan seitsemän prosenttia pörssiyhtiöiden hallituksen jäse-
nistä oli naisia. (Keskuskauppakamari 2016a) 

5.11 Yhtiön listautumisdiskurssi 

Yhtiön listautumisdiskurssissa itsesäätely koetaan olevan parempi naisjohtajien määrän kas-

vattaja yhtiöiden tulevaisuuden maineenkin kanalta kuin kiintiöiden käyttö: 

Uusien pörssiyhtiöiden johdon miesvaltaisuus kuvaa naisten puutetta kasvuyri-
tysten perustajissa. Tämä kertoo myös siitä, että kiintiöt saattaisivat olla mer-
kittävä pörssilistautumisen este (Keskuskauppakamari 2016b) 

Yhtiön listautumisdiskurssissa kiintiöt nähdään Suomessa tarpeettomina ja haitallisina yhtiöi-

den tasapuolisuuden sekä kehityksien kannalta. Suomen tilanne on jo nyt varsin lupaava ilma 

naiskiintiöitä: 

Kiintiölainsäädäntö olisikin Suomen oloissa uusi kasvun ja pörssilistautumisen 
este. Keskuskauppakamarin laatima tilasto osoittaa, että uudet velvoitteet 
kohdistuisivat lähinnä pienimpiin listayhtiöihin, kun suurissa yhtiöissä naisten 

osuus on jo kohtuullinen (Linnanmaa 2011) 

Yhtiön listautumisdiskurssissa pakottavat kiintiölait koetaan uhkana Suomessa toimivien yhti-

öiden toiminnan tulevaisuudelle ja suomalaisten työskentelylle kotimaassa. Kiintiöiden käyttö 

olisi vaan turhaan leikkimistä merkittävän asian kanssa:    

Hallituskiintiöt vähentäisivät entisestään yritysten omistajien halukkuutta viedä 
yritys pörssiin ja hakea sitä kautta uutta riskipääomaa. Näin heikennettäisiin 
yritysten kasvun ja kehittämisen edellytyksiä.  Maan hallituksen tulisi luoda 
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edellytyksiä yrityksille ja kansalaisille toimia Suomessa, eikä rakentaa haital-

lista sääntelyä. Pörssiyhtiöiden hallitusten sukupuolikiintiöt olisivat väärä toi-
menpide tärkeässä asiassa. (Linnanmaa 2015a) 

 

6 Johtopäätökset ja arviointi kiintiökeskustelusta 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten pörssiyhtiöiden hallituksia koskevista 

mahdollisista naiskiintiöistä keskustellaan Keskuskauppakamarin kotisivujen verkkoartikke-

leissa. Ensimmäiseksi täytyi ajatella, millä tavalla Keskuskauppakamarin sukupuolikiintiöitä 

koskevissa julkaisuissa suhtaudutaan yleensä kiintiöiden mahdolliseen lakisääteiseen käyttöön 

pörssiyhtiöissä tai mikä kanta niissä on kiintiöiden käytölle. Keskuskauppakamari on hyvin tun-

nettu pörssiyhtiöiden naiskiintiökannastaan ja sen tavoiteisiin kuuluu saada yhtiöiden hallituk-

sissa naisten määrä nousemaan itsesäätelyn keinoin ilman lakisääteisiä kiintiöitä. Kiintiöitä 

Keskuskauppakamari vastustaa aina, joten oli varsin selvää, että tutkisin kiintiöiden vastustus-

argumentteja sen artikkeleiden kautta. Työssäni pyrin selvittämään millä asioilla kiintiöiden 

vastustusta perustellaan, sekä miksi itsesäätelyä pidetään oikeana keinona pörssiyhtiöille kas-

vattaa hallituksien jäsenten sukupuoleen kohdistuvaa tasa-arvoa. Lisäksi keräsin artikkeleiden 

sisällöistä aihealueita, joissa kiintiöiden käyttöä vastustetaan ja tukeudutaan niiden peruste-

luihin. 

Tutkimusosuuden kokonaisaineisto koostui Keskuskauppakamarin julkaisemasta 15 verkkoar-

tikkelista, joissa käsiteltiin sukupuolikiintiöiden toimivuutta, tarpeellisuutta ja edistävätkö ne 

sukupuolten välistä tasa-arvoa pörssiyhtiöiden hallituksissa ja johtoryhmissä. Valitsemani 

tekstit ovat julkisesti luettavissa Keskuskauppakamarin verkkosivuilla. Tutkimusaineistoni ar-

tikkelit ovat julkista aineistoa ja niissä ei ole mitään salassa pidettävää. Artikkelit olivat kir-

joitettu hyvällä kirjakielellä ja ammattimaisesti. Tekstien sisällöstä käy helposti ilmi, että 

kiintiöitä vastustetaan ja itsesäätelyä pidetään oikeana tapana pörssiyhtiöille lisätä naisten 

määrää. Artikkeleista löytyi hyviä asioita, joilla perusteltiin kiintiöiden vastustamista. Nime-

sin artikkeleista 11 eri aihealuetta, jotka esiintyivät valitsemissani artikkeleissa ja joilla pyrit-

tiin vaihtelevalla menestyksellä kritisoimaan kiintiöiden käyttöön ottamista ja hyödyllisyyttä.       

6.1 Diskurssianalyysin yhteenveto 

Tässä alaluvussa avaan jokaisen tutkimuksessani käyttämän kiintiöitä vastustavan diskurssin 

sisältöä ja näkemyksiä. Lopuksi kaikkien diskurssien oman läpikäynnin jälkeen kokoan kaikista 

diskursseista yhteisen yhteenvedon. 

Pätevyysdiskurssissa naiskiintiöiden vastustamista perusteltiin naisten pätevyyteen vedoten. 

Lakisääteisten kiintiöiden käyttöönottoa pidettiin teksteissä uhkana pörssiyhtiöiden hallitu-

kien pätevyystason laskemiselle. Pätevyyteen vetoajat kokivat, että jos kiintiöt tulevat, nai-

set valitaan vain sukupuolen perusteella, jolloin naisen ammattitaidolla ole mitään merkitystä 
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ja pelättiin, etteivät kiintiönaiset tiedä pörssiyhtiön toiminnasta ja hallitustyöskentelystä yh-

tään mitään. Naisten erilaiset koulutustaustat ovat pätevyysajattelijoiden mukaan merkittävä 

tekijä, minkä takia naisia ei nähdä yhtä usein istumassa hallituksissa kuin miehiä. Kiintiöiden 

käyttö kasaisi hallitusvastuita samoille ammattitaitonsa ja sukupuolensa puolesta sopiville 

naisille monissa eri hallituksissa. Pätevyysdiskurssissa ajatellaan, ettei oikealla pätevyydellä 

olevia naisia ole tarpeeksi kiintiölain täydentämiseksi. Kiintiöiden sijasta pitäisi pätevyyspe-

rustelijoiden mielestä lisätä varsinkin koulussa ja opiskeluvaiheessa olevia nuorten naisten 

tietoisuutta johtajan ammatista ja sitä millaisella koulutuksella ja työkokemuksella naisista-

kin voi tulla johtajia. Lapsia pitäisi kasvattaa eroon perinteisistä nais- ja miesstereotypioista. 

Naisia tulisi saada töihin miesten ammatteihin, jolloin voisimme saada nyt ja tulevaisuudessa 

päteviä potentiaalisia naisia pörssiyhtiöiden hallituksiin, johtoryhmiin sekä toimitusjohtajiksi. 

Suomen itsesäätely on pätevyysdiskurssin mukaan ollut varsin toimiva pörssiyhtiöiden hallitus-

ten sukupuolisen tasa-arvon lisääjänä. Tulevaisuus näyttää varsin valoisalta pörssiyhtiöissä ja 

päteviä naisia alkaa olla entistä enemmän nähtävissä hallituksissa. Täysin miesvaltaisia halli-

tuksia alkaa olla harvassa. Pätevyyden puolestapuhujat ovat iloisia naisten valinnasta omien 

vahvuuksiensa perusteella eikä kiintiöihin liittyen, jolloin päteväkin nainen voidaan nähdä 

kiintiönaisena tai -työntekijänä. 

Kilpailukykyvertailun kautta kiintiöiden vastustusta perusteltiin itsesäätely Suomen onnistumi-

sella nostamaan naisten määrää hallituksissa sekä varsinkin Norjan epäonnistuttua kiintiöiden 

käytössä. Kilpailukykyvertailussa on havaittavissa Suomen mahtailevan Norjalle oman itsesää-

telyn toimivuutta ja saaden samalla tukea omalle kiintiöiden vastustukselleen Norjan kiintiö-

käytön tehottomuudesta. Norjassa kiintiöt ovat rasittaneet samoja naisia hallituksissa, koska 

kiintiöitä on yritetty saada täyteen palkkaamalla päteviä henkilöitä. Monet pätevät naiset 

ovat jättäneet nousujohteisen uransa jouduttuaan istumaan usean eri pörssiyhtiön hallituk-

sissa. Suomessa naisille ei kasaudu useita hallituspaikkoja ja halukkaita naisia on tulossa halli-

tuksiin. Kilpailukykydiskurssia perusteena käyttäjät tuntuvat pelkäävän kiintiöiden leimaavan 

Suomen epäonnistuneiden maiden joukkoon. Suomea on kehuttu kansainvälisestikin huippu-

maaksi, missä toimivan itsesäätelyn ansiosta naiset ovat saaneet enemmän näkyvyyttä halli-

tuksissa. Suomi on myös mennyt ohi naisia koskevissa lukemissa kiintiömaa Norjan ohi, joka 

tukee myös loistavasti kilpailukykydiskurssin kantaa vastustaa kiintiöitä. 

Johtajadiskurssissa kiintiöiden vastaista kantaa perustellaan sillä, ettei kiintiöiden avulla 

tehdä ammattijohtajia, eikä kiintiöiden käyttö näy varsinaisissa johtajaluvuissa. Kiintiöt koe-

taan johtajadiskurssissa varsin haitallisena naisen urakehityksen kannalta ja katkaisevan tai 

jopa tukkivan naisen tien huippujohtajaksi. Kiintiöiden hyvää tarkoittava ajatus on tukea nai-

sia pääsemään paremmin hallituksiin, mutta se muodostuukin helposti naisen uraesteeksi. 

Johtajadiskurssin mielestä kiintiöt jumittavat monet potentiaaliset uralla etenevät naisjohta-

jat pörssiyhtiöiden hallituksien pöytien ääreen. Kiintiöillä ei johtajadiskurssin perustelujen 

mukaan ratkaista ongelmaa, miten saadaan lisää pörssiyhtiöihin ammattijohtajia, joista voisi 
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tulla myös listayhtiöiden toimitusjohtajia. Johtajadiskurssin perusteluihin mukautuen itsesää-

telyn monin keinoin voidaan tukea naisjohtajuutta, esimerkiksi tällöin saadaan naisia koulut-

tautumaan enemmän johtajiksi. Nuorten naisten tukeminen kouluajoista asti vaikuttaa siihen, 

että tulevaisuudessa tulemme näkemään entistä enemmän naisjohtajia pörssiyhtiössä. Johta-

jadiskurssista on havaittavissa, että naisjohtajien lisääminen on pitkäjänteistä työtä. Itsesää-

telyn vaikutukset näkyvä jo nyt naisjohtajien lisääntymisenä työmarkkinoilla.     

Hallinnointikoodidiskurssissa naiskiintiöiden vastustusta perustellaan hallinnointikoodilla, joka 

voidaan luokitella kuuluvaksi itsesäätelyn katekoriaan. Hallintokoodidiskurssissa koetaan kiin-

tiöiden lakisäänteinen käyttö yleisesti turhana ja yhtiöiden kiinnostuksen sekä myötämielisyy-

den karkottajina sukupuolijaon tasoittamista kohtaan. Hallinnointikoodia on hallinnointikoodi-

diskurssin näkemyksen mukaisesti erittäin toimiva keino herättää listayhtiöiden kiinnostusta 

itsesäätelyn käyttöä kohtaan. Hallinnointikoodilla on onnistuttu saamaan yhtiöt panostamaan 

hallituksiensa monimuotoisuuteen monipuolisten keinojen kautta, jotka auttavat myös yri-

tystä jatkossa pitämään hallituksensa monipuolisena. Hallinnointikoodidiskurssi pitää kiinti-

öitä huonoina, koska siinä mahdollinen hallituksen jäsen nähdään vain sukupuolen perus-

teella. Uusimmassa hallinnointikoodissa panostetaan ihmisen muihinkin taustatekijöihin kuin 

pelkästään sukupuoleen. Hallinnointikoodidiskurssissa ollaan tyytyväisiä hallintokoodin tuo-

miin muutoksiin yhtiöiden hallituksissa. Hallinnointidiskurssin mielestä kiintiöillä ei ole mitään 

virkaa kuin hallinnointikoodilla pystytään tukemaan naisten lisääntymistä hallituksissa. Hallin-

nointikoodi tuo etäisesti mieleen kiintiölain pakottavuuden, mitä hallinnointikoodidiskurssin 

perustelija eivät tunnu havaitsevan.   

Hallitusdiskurssissa perustellaan kiintiöiden vastustusta sillä, että pörssiyhtiöiden hallituksissa 

naisten määrä nousee muutenkin itsesäätelyn tapoja käyttäen. Naisiin suhtaudutaan nykyisin 

hallituksissa hallitusdiskurssin perustelujen mukaan positiivisesti ja arkipäiväisesti, eli kiinti-

öitä ei tarvita naisille tienraivaajiksi päästäkseen hallituksiin. Pysyviä tuloksia hallituksiin ei 

saada hallitusdiskurssin mukaan kiintiöillä. 

Asennediskurssi perustelee kiintiöiden vastustusta perinteisten asteiden muuttamisella, johon 

kiintiöillä ei voida vaikuttaa. Miehiä ja naisia kohtaa on olemassa tietynlaisia stereotypioita ja 

asenteita, joista ihmiset ja organisaatiot pitävät tiukasti kiinni, vaikka se ei aina kovin hyödyl-

listä olisikaan. Naisjohtajien uran kehittymisen ja määrän lisääntymisen kannalta, yhteiskun-

nan, naisten itsensä ja yritysten olisi hyvä uudistaa asennemaailmaansa perustellaan asen-

nediskurssissa. Kiintiöiden käyttö voi itseasiassa pahentaa naisjohtajia kohtaan olevia negatii-

visia asenteita todetaan asennediskurssissa. 

Ikädiskurssi perustelee kiintiöiden vastustamista sillä, että eri ikäisiin naisiin kohdistuvista 

oletuksista ei päästä eroon kiintiöitä käyttämällä. Naisjohtajan urakehitystä ja johtajana py-

symistä ei tueta kiintiöillä. Keski-ikäiset naisjohtajat eivät hakeudu enää niin helposti uusiin 
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tehtäviin kuin nuorempana ja heitä on vähemmän johtoryhmissä kuin saman ikäisiä miehiä, 

vaikka heillä olisikin valtavasti kokemusta johtamisesta. Naiset tarvitsevat ikädiskurssin mu-

kaan joka vaiheessa uraa kannustusta. Nuoria naisia on paljon enemmän johtajina kuin keski-

ikäisiä naisia, se kertoo osittain siitä, että nuoret naiset alkavat päästä eroon vanhoista ste-

reotypioista ja uskaltavat tavoitella samaa kuin miehet urallaan. Ikädiskurssi ei koe naisjohta-

juuden lisääntyvän kiintiöiden avulla. Itsesäätelyn keinoin voidaan tukea kaiken ikäisten nais-

ten johtajuutta. 

Perhediskurssi perustelee kiintiövastaisen kantansa sillä, että kiintiöillä ei muuteta naisen pe-

riteistä vetovastuuta perheestä. Perhediskurssin mukaisesti roolijakojen pitää muuttua per-

heissä, jos naisjohtajuutta halutaan edistää. Pörssiyhtiöidenkin olisi hyvä tukea ja antaa mah-

dollisuus perheen ja työn yhteensovittamiselle sekä mies- että naisjohtajille, tämä tukisi nais-

johtajuuden lisääntymistä. Perhediskurssissa nähdään myös, että lapsien oikeanlaisella kasva-

tuksella tuetaan naisjohtajuuden tulevaisuutta. Perhediskurssi ei suosita kiintiöitä, koska ne 

eivät auta perheen ja työn yhteensovittamisessa. 

Yhtiön toimialadiskurssi perustelee kiintiökantaansa sillä, ettei kiintiöllä naisjohtajia saada ja 

hallituksissa naisia on jo varsin hyvin yhtiöntoimialasta riippumatta. Naisten pitää olla itse 

kiinnostuneita yrityksestä ja sen toimialasta. Kiinnostusta yritysten eri toimialoihin ei kiinti-

öllä lisätä, päinvastoin. Itsesäätelyn keinoilla pystytään herättämään naisten kiinnostusta mo-

nenlaisia toimialoja kohtaan, todetaan yhtiön toimialadiskurssissa. 

Yhtiön kokodiskurssi perustelee kiintiökanttansa sillä, että lähes kaikenkokoisissa yhtiöissä on 

jo naisia hallituksessa. Kaikissa pienten yhtiöiden hallituksissa ei naisia ole, mutta kiintiöt 

koetaan enemmän pienten yhtiöiden taakaksi kuin helpotukseksi. Naisten kasvu määrällisesti 

on jo varsin hyvä pienissäkin yhtiöissä, joissa on jaossa hallituspaikkoja. 

Yhtiön listautumisdiskurssi perustelee kiintiöiden vastaisen kantansa sillä, että naiskiintiöt 

muodostuttavat helposti pörssiyhtiön listautumisen esteeksi.  Yhtiön listautumisdiskurssissa 

koetaan kiintiöt yhtiöille kehittymisensä esteeksi ja omistajien haluttomuudeksi listautua 

pörssiin. Kiintiöiden käyttöönotto yhtiön listautumisdiskurssin mielestä voisi aiheuttaa monien 

yhtiön siirtymisen ulkomaille, mikä taas huonottaisi Suomen taloustilannetta ja lisäisi työttö-

myyttä. 

Käsittelemissäni sukupuolikiintiöitä vastustavissa diskursseissa esiintyi paljon samoja element-

tejä millä itsesäätely nähtiin parempana keinona pörssiyhtiöiden hallitusten jäsenten suku-

puolijakauman tasaamiseksi, esimerkiksi naisten tukeminen itsesäätelyn keinoin koettiin pa-

rempana urakehityksessä. Kaikissa diskursseissa kiintiöt koettiin jollain tavalla pelottavilta tai 

hyödyttömiltä, eikä niille annettu paljon arvoa. Kiintiöt miellettiin varsinkin naisen urakehi-

tyksen esteenä tai pysäyttäjinä. Diskurssianalyysissa oli havaittavissa, että naisten määrä Suo-

men pörssiyhtiöiden hallituksessa koetiin monissa diskursseissa olevan jo hyvällä tasolla eli 
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kiintiöitä ei kaivattu naisten määrää kasvattamaan. Hallitusten naisjäsenten sijasta diskurs-

sissa oikeana ongelmana pidettiin naisjohtajien vähäistä määrää johtoryhmissä ja yleisesti 

ammattinaisjohtajan puutetta, millä ei taas kiintiöiden kanssa ole tekemistä. Itsesäätelyllä 

koetiin pystyvän vaikuttamaan naisjohtajien määrän kasvuun. Kaikissa kiintiöiden vastustus-

diskursseissa nähtiin naisten vähäiseen määrän liittyvät ongelmat pörssiyhtiöissä olevan sem-

moisia, mihin kiintiöillä ei pystyttäisi vaikuttamaan, esimerkiksi yhteiskunnan, yritysten ja yk-

sitäisten ihmisten käsitysten muuttaminen perinteisistä sukupuolirooleista naisjohtajuudelle 

suotuisammaksi. Kiintiötä voidaan eri diskursseissa vastustaa myös sen takia, että pelätään 

niiden tuomaa muutosta. 

Suomen itsesäätelyn toimivuus nousi esiin usein diskursseissa. Itsesäätelyn koettiin ratkaise-

van kaikki naisten uraan ja sen kehitykseen liittyvät pulmat. Diskursseissa kunnioitetaan Suo-

men itsesäätelyä kovasti, mikä ei ole ihme, onhan Suomi kansainvälisesti kärkipäässä naisten 

hallituspaikojen määrässä. Vastustusdiskursseissa halutaan, ehkä myös osoittaa, että Suomi 

saa naisten tilanteen paranemaan pörssiyhtiöissä ilman ylimääräisiä apukeinoja. Kaikilla dis-

kursseilla perustelut näkökannoilleen olivat saman tapaisia, koettiin kiintiön tuomat ongelmat 

samoin, kuten myös itsesäätelyn tuomat hyödyt. 

6.2 Jatkotutkimusaiheet 

Pörssiyhtiöiden hallituksien naiskiintiöistä on puhuttu jopa kymmeniä vuosia. Tässä työssä 

olen vain yleisellä tasolla käynyt läpi naiskiintiöitä ja niihin liittyviä asioita. Naisten tilanne 

Suomen pörssiyhtiöiden hallituksissa on tällä hetkellä varsin hyvä. Hallituskiintiöiden tarpeel-

lisuudesta voi olla enää turha keskustella, koska naisia on Keskuskauppakamarin (2018) tilas-

tojen mukaan hallituksissa yli 30 % ja määrien ennustetaan kasvavan tulevaisuudessa. Suku-

puolikiintiöistä voi aina keskustella, mutta mielestäni Suomen pörssiyhtiöiden hallituksien 

kohdalla kiintiökeskustelun voi jättää vähitellen historiaan. Pörssiyhtiöiden johtoryhmissä 

naisten määrä on myös kasvussa, mutta se ei ole kasvanut yhtä vauhdikkaasti kuin naisten 

määrä hallituspaikoilla. Mielestäni kyseinen tilanne on ymmärrettävää, koska pörssiyhtiön hal-

litus ja johtoryhmä ovat kaksi eri asiaa. Ne ovat kyllä tekemisissä toistensa kanssa, mutta se-

koitetaan helposti keskenään. Johtoryhmiin kuuluvien naisten urakehitystä ja sinne pääty-

mistä voisi tutkia tarkemmin. Kiintiöiden kautta ei voi päätyä johtoryhmiin, koska sinne pääs-

tään ammattitaidon ja osaamisen perusteella, ei sukupuolen. Johtoryhmän naisia kyllä sivu-

taan monessa tutkimuksessa, kuten myös omassa tutkimusmateriaalissani. Johtoryhmän nai-

sista voisi tehdä ihan oman tutkimuksensa. 

Tarkastelin tässä työssä pelkästään vastustavien naiskiintiödiskurssien perusteluja. Sukupuoli-

keskustelussa on toinenkin näkökulma eli kiintiöiden kannattajat, joiden argumenteista saisi 

myös hyvän diskurssianalyysin. Kiintiöiden puolustajat eivät näy samalla tavalla mediassa kuin 

vastustajat, mutta kyllä materiaalia olisi saatavilla kannattajienkin ajatuksista. 
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Perheen ja työn yhdistämisestä kirjoitetaan paljon naisen työtä koskevissa tutkimuksissa ja 

kirjoissa. Tein mielenkiintoisen havainnon kirjoittaessani kyseisestä aiheesta: miehet ja isät 

kyllä mainitaan ohimennen aiheessa, mutta heitä ei käsitellä missään sen suuremmin. Havait-

sin myös Pia Haaviston (2017) huomanneen saman asian omassa äitijohtajuus pro gradu -tutki-

muksessaan. Hänen mielestään isäjohtajista voisi tehdä myös tutkimusta. Mielestäni lapsia 

hoitamaan jäävistä isistä ja heidän työnantajansa suhtautumisesta asiaan voisi tehdä oman 

tutkimuksensa. Aihe on minusta ajankohtainen, koska siinä sivutaan myös naisten urakehitystä 

ja yhteiskunnan sekä organisaation arvomaailmoita. Kaiken lisäksi aihe on tutkimuspiireissä 

aika uusi, mutta minusta nykyaikaa ja tulevaisuutta, koska miehiä kannustetaan ottamaan 

enemmän vastuuta kotiasioista ja perheestä. 

7  Lopuksi 

Opinnäytetyön aiheeksi valikoitui Diskurssianalyysi suomalaisten pörssiyhtiöiden hallitusten 

naiskiintiöitä koskevasta keskustelusta. Aihe rajautui käsittelemään naiskiintiöitä vastustavia 

mielipiteitä. Työn tarkoituksena oli saada vastaus tutkimuskysymykseen millaisista diskurs-

seista puheenvuorot naiskiintiöistä muodostuvat. Tutkimusmenetelmänä opinnäytetyössä oli 

tarkoitus käyttää työn nimessä jo näkyvää diskurssianalyysiä. 

Diskurssianalyysin tekeminen alkoi käytännössä konkreettisesti siitä, että tein internethakuja 

naiskiintiöistä ja siihen liittyvistä asioista sekä selasin eri sivustoja aiheeseen liittyen.  Aika 

nopeasti oli havaittavissa, että useat verkkosivut, jotka käsittelivät sukupuolikiintiöitä, olivat 

jollain tavalla liitoksissa Keskuskauppakamarin tutkimuksiin sekä vastustaviin mielipiteisiin 

naiskiintiöistä. Havaittavissa oli myös, että sukupuolikiintiöitä kannattavat näkökulmat peit-

tyivät keskuskauppakamarin mielipiteiden alle. Päädyin tarkastelemaan tarkemmin Keskus-

kauppakamarin kotisivuilta löytämiäni kiintiöihin liittyvää materiaalia. Luin ensimmäisen ker-

ran keskuskauppakamarin julkaisut pääpiirteettäni läpi ja karsin joukosta pois materiaalit, 

jotka eivät oikeastaan käsitelleet sukupuolikiintiöitä, vaikka olin niin aluksi luullutkin. Karsit-

tuani Keskuskauppakamarin artikkeleista pois opinnäytettäni kannalta epäoleelliset julkaisut. 

Tutkimusmateriaalikseni muodostui lopulta 15 artikkelia, jossa vastustettiin naiskiintiöitä.  

Luin opinnäytetyöhöni valikoidut artikkelit huolella läpi, jonka jälkeen aloin alleviivaamaan 

materiaaleista mahdollisia lainauksia, mitä voisi käyttää diskurssianalyysissa. Keräsin kaikki 

alleviivaamani lainaukset erilliselle asiakirjalle. 

Lainauksia oli paljon, joten niitä piti karsia. Lainausten karsimisen yhteydessä, diskurssien ni-

met alkoivat myös alustavasti hahmottua. Pätevyysdiskurssi oli opinnäytetyön alusta asti hyvin 

selkeä valinta naiskiintiöitä vastustavien perustelujen syyksi. Muut diskurssit muodostuivat pä-

tevyysdiskurssia hitaammin ja nimetkin vaihtuivat useampaan kertaan. Toimitusjohtajadis-

kurssi esimerkiksi muuttui lopulta johtajadiskurssiksi. Opinnäytetyössä oli loppuen lopuksi 11 

eri diskurssia. Diskurssit olisi voinut nimetä ja ryhmitellä lukuisilla eri tavoilla. Opinnäyte-
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työssä olevista diskursseista olisi myös voinut tehdä isompia kokonaisuuksia, jolloin diskursse-

jani nimet olisivat olleet erilaisia ja niitä olisi ollut määrällisesti vähemmän. Diskurssien ni-

met ovat kehittyneet koko analyysiprosessin aikana. Yhteenvetoa kirjoittaessani huomasin, 

että Euroopan unionidiskurssi puolustaa naiskiintiöitä eli päädyin poistamaan kyseisen diskurs-

sin kokonaan.  

Sijoitin tekstilainaukset mielestäni sillä hetkellä sopivimman diskurssin alle. Sama tekstilai-

naus olisi voinut käydä useammankin diskurssin yhteyteen. Pätevyysdiskurssin ja kilpailukyky-

vertailudiskurssin alapuolelle muodostui kaikista eniten lainauksia, joka ei ole mikään ihme, 

koska pätevyys- sekä kilpailukykydiskurssin perustelut kiintiöiden vastustukselle ovat yleisim-

piä kiintiöiden vastustuksen aiheita. Lainausten lajittelun jälkeen aloin vähitellen analysoi-

maan valkoituja lainauksia siitä, miten eri diskursseissa vastustusta perusteltiin. Lainausten 

analysointi vaati tietynlaista opiskelua ja opettelua, koska en ollut aikaisemmin käyttänyt dis-

kurssianalyysin tapaista tutkimusmenetelmää. Analysoin lainaukset pariin kertaan, jotta sain 

opinnäytetyöhön diskurssianalyysille tarkoitetun analysointityylin. On mielenkiintoista verrata 

ensimmäistä versiota lainausten analysoinnista ja nähdä se minkälainen siitä lopulta tuli.  

Diskurssianalyysin lopuksi tein jokaisesta diskurssista oman yhteenvedon, joita tehdessä huo-

masi varsinkin sen, kuinka samalla tavalla eri diskurssit perustelevat omaa kiintiövastustus-

taan. Yhteenvedon tekeminen diskursseista oli yllättävän mielenkiintoista, koska siinä näki 

diskurssit eri tavalla kuin niitä nimettäessä ja lainausten analysointivaiheessa.  

Opinnäytetyön tuloksista nousi esiin monia seikkoja diskurssien näkemyksien kiintiö vastaisten 

kantojen perusteluista. Kiintiöiden ei koettu tuovan pörssiyhtiöihin hallituksiin oikeanlaista 

tasa-arvoa miesten ja naisten kesken. Kiintiöillä valittujen naisten koetiin leimaantuvan suku-

puolensa perusteella kiintiönaisiksi, joissa ei nähdä muita taustatekijöitä kuin sukupuoli. Nais-

kiintiöiden sijaan urakehityksen monipuolinen tukeminen ja yhteiskunnassa vallalla olevien 

mielikuvien ja asenteiden muuttaminen myönteisiksi naisen tavoitteellista korkeaa uraa koh-

taan, koetaan parempana keinona kasvattaa naisten määrää yhtiöiden hallituksissa.  

Lopuksi voi todeta, että tutkimuksessa oli havaittavissa naisten määrän kasvua johtoryhmissä 

ja hallituksissa. Naisten uraongelmista voitaisiin vähitellen vapautua, vaikka kaikista ongel-

mista ei olla vielä päästy, esimerkiksi työn ja perheen yhteensovittaminen voi pitkään olla 

naiselle haasteellisempaa kuin miehelle. Pitkävaikuteisille muutoksille tarvitsee antaa aikaa. 

Tutkimuksen perusteella koetiin kiintiöiden pystyvän kasvattamaan naisten määrään nopeasti, 

mutta niistä ei koettu olevan hyötyä naisten vähäisen määrän todellisille ongelmille ja pitkä-

aikaiselle määrän kasvulle.  

Opinnäytetyön alussa tutustuin diskurssianalyysiin ja sen käyttöön, koska en ollut aikaisemmin 

ollut missään tekemisissä kyseisen tutkimusmenetelmän kanssa.  Diskurssianalyysi osoittautui 

paljon monipuolisemmaksi ja laaja-alaisemmaksi tutkimustavaksi kuin mitä olin osannut 
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alussa edes ajatella. Onnistuin sekoittamaan itseni useampaan kertaan diskurssitutkimuksen 

erilaisten tutkimustapojen kanssa, mutta ymmärsin lopulta minkälaista diskurssianalyysiä 

tässä tutkimuksessa, oli tarkoitus toteuttaa. Tietoperusta alkoi muodostua pääasiassa aihetta 

käsittelevistä tietokirjoista ja tutkimuksista. Käyttämäni tietokirjat ovat pääasiassa 2000-lu-

vun alkupuolella julkaistuja, mutta vielä varsin ajankohtaisia. Muissa naisia käsitelevissä tut-

kimuksissa käyttämäni tietokirjat ovat kovassa käytössä.  

Opinnäytetyön tekeminen on ollut pitkä prosessi, enkä aluksi osannut arvioida siihen menevää 

aikaa. Tutkimuksen kautta olen päässyt tutustumaan naiskiintiöihin ja diskurssianalyysiin, 

jotka eivät olleet tulleet minulle aikaisemin tutuiksi. Opinnäytetyön myötä tiedän nyt parem-

min mitä tutkimuksen tekeminen on ja se on ollut mielenkiintoista.  
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