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There is no tool for development more effective than the empowerment of women.
Kofi Annan

ESIPUHE

Politiikassa mikään johtotehtävä ei ole varmaa eikä pysyvää, sen on usea huipulle
tähtäävä saanut omakohtaisesti kokea. Moni valmistautuu koko uransa hetkeen, jolloin hänet ehkä valitaan tehtävään, jossa on todellista valtaa. Toisille sitä hetkeä ei
kuitenkaan odotuksista ja kovista ponnisteluista huolimatta koskaan tule. Jotkut taas
saatetaan nimittää politiikan eliittiin yllättäen ja nopeastikin tai joskus jopa odotetusti.
Suomalaisessa politiikassa kaikki johtotehtävät ovat kuitenkin mahdollisia myös naisille, kuten väitöstyöni osoittaa. Tätä tutkimusta ei olisi koskaan syntynyt ilman haastateltavia ja heidän henkilökohtaisia kokemuksiaan vaativista johtotehtävistä. Isoin
kiitos kuuluu kaikille 18:lle tutkimukseen osallistuneelle. Lämmin ja iloinen kiitos
siitä, että olitte kiinnostuneita ja löysitte kiireisestä kalenteristanne ajan haastattelulle.
Tutkimuksen teon eräs huippuhetkistä oli se, kun yksi haastatelluista ministereistä
ilmoitti sihteerilleen muuttavansa päivän tiukkaa aikataulua. Hän perui seuraavan sovitun tapaamisen, koska piti tärkeänä hoitaa mielenkiintoinen tutkimushaastattelu
rauhassa loppuun.
Tutkimusmatka on ollut antoisa ja opettavainen, mutta samalla haasteellinen kokemus. Se on ollut löytöretki omiin vahvuuksiin ja kehittymisen paikkoihin sekä
mahdollisuuksiin. Ajoittainen oman mukavuusalueen rajapinnoilla kulkeminen on
avannut uusia näkökulmia ja suhtautumista sekä tutkimukseen että työelämään. Pöydälläni oleva sananlasku on muistuttanut tutkimustyössä tarvittavasta maltista: ”Älä
pelkää hitaasti etenemistä, pelkää vain paikoillesi pysähtymistä”.
Kiitän lämpimästi molempia ohjaajiani Tampereen yliopistosta siitä, että olen saanut tilaa kehittyä ja edistyä sekä aikaa kasvaa tutkijana. Puheviestinnän professori
Pekka Isotalusta kiitän hienosta mahdollisuudesta tehdä tutkimusta poliittisesta viestinnästä ja poliittisesta johtajuudesta. Kiitos ohjauksesta ja siitä, että luotit tutkijan
kasvavan tehtäviensä myötä ja ottavan tutkimusalueensa haltuunsa pala kerrallaan.
Yliopistonlehtori, dosentti Iiris Ruohoa kiitän kokonaisvaltaisesta kannustuksesta
sekä erityisesti sukupuoleen ja johtajuuteen liittyvien kysymysten yhteisistä pohdinnoista. Aurinkoinen kiitos, että sinulla on ollut aina aikaa keskustella ja olet päättäväisen napakasti mutta lämmöllä kannustanut eteenpäin ja rohkaissut tarkastelemaan
asioita avoimin silmin, mutta samalla kriittisesti eri näkökulmista.

Vastaväittäjääni, professori Susan Meriläistä kiitän siitä, että liiketaloustieteen johtamisen ja asiantuntijuuden lisäksi kiinnostuit tarkastelemaan naisjohtajuutta tällä
kertaa poliittisen viestinnän ja huippupoliitikkojen kokemusten maailmasta. Kiitos
työni esitarkastajille rakentavista lausunnoista, jotka auttoivat merkittävästi työn viimeistelyssä. Professori Anna-Maija Lämsää kiitän tarkasta ja huolellisesta palautteesta sekä positiivisesta kannustuksesta. Dosentti Johanna Jääsaarelle kiitos hyvistä
huomioista etenkin politiikan tutkimuksen näkökulmasta työni eteenpäin viemiseksi.
Kiitän väitöstyöni taloudellisesta tuesta Viestintätieteiden tutkijakoulua Vitroa,
jossa työskentelin nuorempana tutkijana vuosina 2010-2013. Lisäksi tutkimuksen viimeistelyä vauhdittivat Suomen kulttuurirahaston Hämeen osaston ja Emil Aaltosen
Säätiön myöntämät apurahat, kiitos niistä. Kiitos myös Tampereen kaupungin tiederahastolle väitöskirjan painatuskulujen tukemisesta. Iso kiitos kuuluu myös aina yhtä
ystävälliselle ja avuliaalle ”kirjaston tädille”, yliopiston tietoasiantuntija Eija Poterille
tiedonhaullisesta avusta vuosien varrella. Kiitos tekstin oikoluvun tarkoista huomioista ja työn kielenhuollosta FM Pipsa Kostamolle.
Tutkimusmatkan parasta antia on ollut innostaviin kollegoihin tutustuminen. Sain
matkan ”mentoreiksi”, yhteistyöhenkisiksi kollegoiksi ja sittemmin ystäviksi ihania
naisia, oikeita ja aitoja puheviestijöitä. Olen kiitollinen siitä, että olette auliisti jakaneet
kokemuksianne ja vinkkejänne niin tutkijoina kuin opettajina. Olette aina kannustaneet päättäväisesti, mutta huumorilla eteenpäin. FT Merja Almonkari on rohkaissut
tekemään omannäköistä tutkimusta ja itsenäisiä päätöksiä. FT Maija Gerlanderia kiitän niin monien arkisten päivien piristämisestä. Hymyillen muistelen muutamia ikimuistoisia konferenssimatkojamme. Jostain syystä meille puheviestinnällisille Ladyille aina sattui ja tapahtui kaikenlaista reissussa. Tutkimustyöni kaikissa vaiheissa
rinnallani on kulkenut suurella sydämellä ja lämmöllä niin iloissa kuin tutkijan elämän
haasteissa FT Venla Kuuluvainen. Niin vaan me molemmat tehtiin se, dear! Rouva
tohtoreiden on nyt vihdoin aika tanssia, juhlia ja kilistellä maljoja iloisesti yhdessä!
Jatko-opintojen myötä kiitos kaikille opiskelijakavereilleni vuosien varrella käydyistä antoisista keskusteluista, yhteisistä seminaareista sekä konferenssireissuista.
Olemme yhdessä saaneet opetella ja oppia tutkijoiksi. Kiitän tutkijan arjen, mutta
yhtälailla myös meidän äitien ruuhkavuosien kokemusten jakamisesta ja monista hyvistä yhteisistä hetkistä FT Virpi Salojärveä ja aina yhtä lämminsydämistä väitöskirjatutkija, FM Maija Peltolaa. Lämmin ajatus FT Elina Kankareelle ja varhaiselle puheopin opettajalleni FM, KM Hannele Junttilalle, joka aikanaan omalla innostuksellaan sai minut jatkamaan puheviestinnän opintojen parissa. Tie vei aika pitkälle.
Tosi ystävät pysyvät rinnalla elämässä aurinkoisina, mutta onneksi niinä pilvisinä
ja sateisinakin päivinä. Ihanalle Marianne Tuomolalle kiitoshali niin monien arkisten

aamujen motivointi- ja terapiapuheluista, sekä myötäelämisestä elämän eri vaiheissa.
Kaunis kiitos ystävilleni Elisa Tikalle ja Riina Munnelle sekä kälylleni Merja Fehligille
tuestanne. Olen etuoikeutettuna saanut yliopistolla vuosien varrella paljon upeita naisia kulkemaan vierelläni. Mari Kivimäki, lämmin kiitos voimaannuttavasta ja sydämellisestä ystävyydestäsi. Iloinen kiitos Tellervo Helenius, Raija Hakonen ja Marjo
Lahti. Many thanks and smiles to dear Mirja Björk and MD, PhD, Susanna LehtinenJacks. Yliopistomaailman ulkopuolella tuulettelin ajatuksia Aulangon upeissa metsissä ja lenkkipoluilla Mira Gartzin sekä perheemme shelttipoika Lucan kanssa. Kiitos Mira hyvän mielen vaalimisesta sekä työni grafiikasta.
Isoin kiitos kuuluu perheelleni. Mami, kultainen äitini Elina Sorvari, on kannustanut minua sinnikkäästi työssäni eteenpäin ja seurannut aihettani vuosia vapaaehtoisesti oma-aloitteisena assistenttina sekä hoitanut lapsia konfrenssimatkojeni aikana.
Posti on kantanut vuosien varrella mielenkiintoisia aiheeseeni liittyviä lehtijuttuja luettavakseni ja kirjoitustyön innoittajaksi sekä lähettänyt vinkkejä poliitikoista tv-ohjelmissa. Työni on myös kunnianosoitus tutkimusmatkan aikana edesmenneelle isälleni Raulille, joka ei valitettavasti ole enää jakamassa kanssamme iloa työn valmistumisesta. Isä oli kansainvälisen koulutuksen edelläkävijä, visionääri ja verkostoituja
sekä urheilutermein tsemppari, joka uskoi elinikäiseen oppimiseen.
Kiitos rakkaalle aviomiehelleni Erkille tuestasi, yhteisistä vuosista ja yhteisistä saavutuksistamme perhearjen haastavissa ruuhkavuosissa. Jiri Sorvarille, maailman parhaalle - ja myös ainoalle – pikkuveljelleni aurinkoinen kiitos positiivisuudestasi ja
tsempeistä, siitä että olet. Veljeltä saamani nalletyynyn sanoin: Sister´s help hold each
other up. Äitiys on opettanut elämän moninaisuudesta eniten, sen hallitsemattomuudesta, yllätyksellisyydestä, asioiden priorisoinnista sekä arjen pienien ilojen ja perheen
yhteisten hetkien tärkeydestä. Näistä on ollut hyötyä yhtä lailla niin tutkimuksen teossa kuin muuallakin elämässä. Omistan tämän väitöskirjan elämäni suurille rakkauksille ja auringoilleni, upealle vauhtikaksikollemme Tuukalle ja Tialle. Te pidätte äidinkin pyörät pyörimässä ja jalat niin tukevasti maassa. Väitöskirjani olkoon innoittajana
teille tärkeimmilleni siihen, että omia erilaisia tavoitteita ja unelmia saa ja pitää aina
sinnikkäästi tavoitella arjen huumoria ja päivittäisiä pieniä iloja unohtamatta.
Pihlajakujalla kauniin syysruskan aikaan lokakuussa 2018
Johanna Mäkelä

TIIVISTELMÄ

Poliittinen johtajuus on vaativa yhteiskunnallinen luottamustehtävä henkilön sukupuolesta riippumatta. Naiset ovat edenneet politiikan huipulle hitaasti ja heidän pidempiaikaisempi pysyvyys johtajina on ollut hyvin ajoittaista. Silti nainen ministerinä
tai puolueen puheenjohtajana ei ole ollut enää pitkään aikaan mikään harvinaisuus
Suomessa. Kuitenkin kokonaiskuvaa tarkasteltaessa naisia on ollut ja on yhä edelleen
johtotehtävissä huomattavasti miehiä vähemmän niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Naisten omat kokemukset poliittisina johtajina toimimisesta eivät ole juurikaan
päässyt kuuluviin aiemmissa viestinnän alan akateemisissa tutkimuksissa. Tämän puheviestinnän alaan kuuluvan väitöstutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää, minkälaisia henkilökohtaisia kokemuksia naisilla on poliittisesta johtajuudesta. Tutkimusongelmaa
on lähestytty johtajuuteen liittyvän vuorovaikutuksen sekä mediajulkisuuden näkökulmasta. Tähän monitieteiseen laadulliseen tutkimukseen on haastateltu 18:aa suomalaista politiikan johtajanaista, jotka ovat toimineet ministerinä tai puolueen puheenjohtajina. Teemahaastattelut tehtiin vuosina 2011-2013 ja haastateltavia henkilöitä oli viidestä eri puolueesta. Väitöstyö tekee näkyväksi ja käsitteellistää suomalaisten naisten kokemuksia poliittisesta johtajuudesta.
Tutkimuksen tulokset osoittavat, että vuorovaikutus poliittisissa johtotehtävissä
edellyttää viestinnällistä moniosaamista päivittäin. Poliittista johtajuutta voidaan
luonnehtia eri rooleissa tapahtuvaksi, viestinnällisesti laaja-alaiseksi ja vaativaksi vuorovaikutustehtäväksi. Vuorovaikutukseen perustuva vallankäyttö on haastateltujen
kokemusten mukaan ollut palkitsevaa ja antoisaa sekä edesauttanut tehtävässä menestymistä. Toisaalta se on aiheuttanut ajoittain haasteita ja jänniteitä sekä ristiriitoja
naisten toimintatapojen ja perinteiseksi mielletyn johtajuuden välillä. Tutkimus osoittaa, että käsitys johtajuudesta kytkeytyy edelleen sitkeästi miehisinä pidettyihin ominaisuuksiin, ja sukupuolella on huomattava merkitys poliittiselle johtajalle. Tämän
tutkimuksen tulosten mukaan naisten johtajuus on edelleen tasapainoilua erilaisten
maskuliiniseen sukupuoleen ja johtajuuteen liitettyjen vanhentuneiden mielikuvien ja
käsitysten sekä nykyään sopivaksi katsottujen ja yleisesti hyväksyttyjen johtajan ominaisuuksien välillä. Poliittisessa toimintaympäristössä naisilta odotetaan johtajina eri
asioita kuin miehiltä. Siitä huolimatta tutkimukseen haastatellut naiset ovat halunneet

osaltaan rakentaa johtajuutta omaehtoisesti tulematta pakotetuksi tiettyyn kapeaan ja
ennalta määriteltyyn naisrooliin.
Poliittinen johtaja saa asemastaan johtuen osakseen aina tehtävään liittyvää asiajulkisuutta. Naispoliitikkojen julkisuudelle, suurelle yleisölle ja varsinkin medialle kelpaava johtajan julkisuuskuva on tämän tutkimuksen perusteella osoittautunut osin
haastavaksi ja ristiriitaiseksi ilmiöksi. Naisiin johtajina kiinnitetään julkisuudessa eri
tavoin huomiota kuin miehiin. Sukupuolittunut mediajulkisuus yhtäältä rajoittaa ja
toisaalta edesauttaa naisten menestymistä politiikan huipulla. Naiseuteen ja poliitikon
henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyviin asioihin kuten käyttäytymiseen, puhumiseen, ulkonäköön ja pukeutumiseen sekä työn ja lapsiperhe-elämän yhdistämiseen
liittyviin haasteisiin kiinnitetään haastateltujen kokemusten mukaan heidän kohdallaan miespoliitikkoja enemmän huomiota. Politiikan henkilöityminen ja viihteellistyminen näkyvät naisten osakseen saaman julkisuuden laadussa usein tärkeiden ajankohtaisten ja yhteiskunnallisesti merkittävien asiasisältöjen kustannuksella. Poliitikon
korkea asema takaa julkisuuden saamisen, mutta se ei välttämättä suojaa häntä tai
hänen lähipiiriään negatiiviselta julkisuudelta. Toisaalta suomalainen media on tämän
tutkimuksen mukaan kunnioittanut haastateltujen yksityisyyttä, mikäli he ovat tehneet rajanvedon ja pelisäännöt asian suhteen selväksi medialle johtajuuden alussa ja
niistä on pidetty kiinni johdonmukaisesti.
Tutkimuksen tulokset osoittavat, että haastateltujen naisten johtajuutta edistäneitä tekijöitä löytyy heidän kokemusten perusteella etenkin poliitikon henkilökohtaiselta tasolta ja hänelle läheisistä ihmissuhteista. Henkilön oma aktiivisuus, ahkeruus, persoonallisuus, motivaatio ja usko omiin kykyihin sekä lähipiiriltä saatu sosiaalinen tuki ovat edesauttaneet tehtävässä menestymistä. Erityisiä haasteita puolestaan ovat tuoneet median kohtelun ja tehtävään liittyvän julkisuusulottuvuuden lisäksi yhteiskunnallisen tason (esim. arvot, normit ja stereotypiat sekä politiikan miehiset toiminta- ja tapakulttuurit) ja organisaatiotason esteet (esim. organisaation miehiset ja sukupuolirooleihin liitetyt käytänteet, valta- ja suhdeverkostot sekä vertaisverkoston ja mentorien puute). Monista esteistä ja rajoitteista huolimatta haastatellut
naiset ovat edenneet ja menestyneet poliittisina johtajina. Lisäksi he ovat selviytyneet
vaativan työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyvistä haasteista julkisuudessa esitetyistä epäilyistä huolimatta. Perheelliset poliitikot ovat kokeneet lapsiperhe-elämän
merkittävänä voimavaroja antavana ja hyvin johtajuutta tasapainottavana tekijänä.
Avainsanat: poliittinen johtajuus, poliittinen vuorovaikutus, politiikan sukupuoli, politiikan mediajulkisuus, poliittinen viestintä, naispoliitikot

ABSTRACT

Political leadership is a demanding social position of trust irrespective of a person's gender. Women have slowly progressed to the top of politics, and their longterm sustainability as leaders has been very timely. Still, woman have long been working as a minister or a chairperson of the party in Finland. For example, Tarja Halonen
had a long political career and held various international positions of trust before her
two term presidency. However, considering the overall political landscape, women
have been and are still in leadership positions significantly less than men, both domestically and internationally. The personal experience of women as political leaders
has received little attention in earlier academic studies of the field. The objective of
this doctoral thesis has been to clarify the types of personal experiences that women
encounter when holding political leadership roles. This dissertation belongs to the
field of communication studies.
In addition to leadership and gender, the research problem has been approached
from the perspective of interaction and media publicity, which is related to the tasks.
In this qualitative survey, 18 women, who have served as ministers or as chairperson
of a political party, have been interviewed. The qualitative theme interviews were
conducted in 2011-2013, and there were women interviewed from five different
Finnish parties. The central contribution of the work is empiric, because it elucidate
and conceptualises women politicians' personal experiences of political leadership.
The results of the study show that the interactions in top-politics require versatile
communicative skills. The political leadership role involves diverse, communicatively
demanding tasks. The exercise of power, which is based on the interaction, has been
rewarding and has facilitated success in women's leadership positions. Conversely,
the exercise of power has also caused challenges and tensions at times, and also conflicts with the traditional perception of how women leaders should operate in politically powerful positions. The present study highlights the idea of political leadership
as further connected to masculine properties, and highlights that gender plays a considerable role for the political leader. According to the results of this study, the women's leadership is partly a repeated brinkmanship nowadays. Women have to suit
leadership properties that have generally been accepted, which are the different out-

dated images and ideas that have been consistently connected to masculine leadership. In traditional politics, female leaders are met with different expectations than
male leaders. However, the women interviewed in this study want to build their leadership without confining themselves to a narrow, traditionally feminine role.
The political leaders always gain publicity from their position. However, the
women leader's image that suits to the public and media has proved to be a challenging and conflicting phenomenon. In addition, the media's treatment of female political leaders has brought several challenges to female leadership. The public's expectations of women in politically powerful roles are different from that of men in these
roles. On the one hand, the media publicity has gendered restricts and facilitates. On
the other hand, media coverage has also helped women to succeed in their career.
The politician's high position guarantees the publicity, but it does not necessarily
protect her intimate circle from negative publicity or questions that could harm the
politician's personal safety. If the politician has made the limits of the privacy clear
to the media at the beginning of the leadership, the Finnish media has respected it.
The results of the present study show that the factors that promote the interviewed women's leadership levels can be found on the politician's human relations
level and individual level. Based on their personal experiences, the women´s activity,
diligence, personality, motivation, and belief in their own abilities have facilitated
task success. At the social level, the unique challenges include the values, norms, and
stereotypes, as well as the masculine operation, cultures, and customs of politics. In
turn, the obstacles of the social and organisational level have brought special challenges. In social level have contributed for example the values, norms and stereotypies and the manly operation cultures and customs of politics. At the organisational
level, the defining issues are the masculine practices, the power network, and the
relation networks. The peer network within politics connects with the gender roles
of the organization, and female leaders lack female mentors. Despite of many limitations, the Finnish women proceed to be and succeed as political leaders. In addition, politicians with families succeed despite public doubts of challenged related to
work and family. Children are seen as a significant factor, as they provide resources
and balance the demanding work of a leadership role.
Keywords: political leadership, political interaction, gender in politics, female leaders,
the media publicity of politics, political communication, interpersonal communication, female politics
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1.1

JOHDANTO

Poliittinen johtajuus tutkimuskohteena

Poliittisen vallan jakautuminen yhteiskunnassa lukuisten eri toimijoiden kesken on
tärkeä kysymys demokratian toteutumisesta ja ikkuna kunakin aikana maassa vallitsevaan poliittiseen toiminta- ja tapakulttuuriin. Politiikka on Wibergin (2006) mukaan
olennaisesti poliittisen vallan käyttöä ja politiikassa valta keskittyy yleensä tietyille ihmisille. Valta on hänen mukaansa epätasaisesti jakaantunut niin Suomessa kuin kaikissa muissakin yhteiskunnissa. Politiikan erilaisissa valtasuhteissa on tapahtunut
merkittäviä muutoksia viime vuosikymmeninä. Politiikan huippupaikoille tehdyt valinnat kertovat aina aikansa yhteiskunnallisista arvoista ja asenteista sekä erilaisten
johtotehtävien ja niihin valittujen henkilöiden arvostuksesta. Poliittinen johtajuus ja
johtajien vuorovaikutus vaikutusvaltaisessa tehtävässä herättävät usein niin julkisuudessa kuin kansalaisten ja äänestäjien keskuudessa monenlaisia ajatuksia ja kysymyksiä. Millaiset henkilöt Suomessa ovat jo nousseet ja voivat tulevaisuudessa nousta
politiikan huipulle? Onko sukupuolella enää nykyään merkitystä poliittisessa johtajuudessa ja siinä, kuka edustaa ketäkin ja missä tehtävässä? Kenellä on oikeus tehdä
ja minkälaista politiikkaa johtajina? Mitä erityistä on naisissa, jotka ovat nousseet suomalaiseen poliittiseen eliittiin miesten joukkoon ja rikkoneet osaltaan perinteistä mielikuvaa johtajuudesta?
Politiikassa käytävässä julkisessa keskustelussa rakennetaan usein todellisuuden ja
mielikuvien välistä vastakkainasettelua. Mielikuvien ylivaltaa paheksutaan, sillä pinnan pelätään ohittavan sisällön. Mielikuvien ja imagojen ajatellaan helposti olevan
jotakin keinotekoista, pinnallista ja suppeaa. Kuitenkin politiikka, aina ja väistämättä,
elää mielikuvista ja operoi niillä. (Niemi 2007, 217.) Poliitikko rakentaa imagoaan
jatkuvasti monin eri tavoin, niin sanattomalla kuin sanallisella viestinnällään, käyttäytymisellään, puheillaan, mediajulkisuudellaan kuin toisaalta yhtä lailla some-päivitysten sisällöllään (Isotalus 2017). Sekä puolueen että poliitikon imagon merkitys politiikan toimintaympäristössä on kasvanut ja politiikasta on tullut siten myös imagopolitiikkaa. Imagosta puhutaan toisaalta henkilötasolla Karvosen (1999) mukaan ulkoisena ominaisuutena, joka rakentuu ja jota rakennetaan viestinnän avulla. Toisaalta
imagossa on hänen mukaansa kyse mielikuvista.
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Poliittisiin johtajiin ja johtajuuteen liittyy kansalaisten keskuudessa monenlaisia
erilaisia mielikuvia, joiden välillä käydään jatkuvaa yhteiskunnallista vuoropuhelua.
Mielikuvat poliittisista johtajista, johtajien olemuksesta ja johtajan työn luonteesta
herättävät usein varsinkin julkisuudessa ristiriitaisia tunteita ja moninaisia mielipiteitä
sekä erilaisia yhteiskunnallisia jännitteitä. Mielikuvia johtajista luodaan ja muokataan
monissa eri yhteyksissä ja julkisuuksissa. Poliittinen johtajuus ja johtajien urat iloineen, suruineen ja haasteineen ovat olleet erityisesti 2010-luvulla esimerkiksi populaarikulttuurin kiinnostuksen ja kuvauksen kohteena. Naisten poliittinen johtajuus on
innoittanut niin ulkomaista kuin kotimaista elokuvateollisuutta. Esimerkiksi Suomessa nähty, tanskalaista hallituspolitiikkaa kuvaava palkittu ja suosittu sarja Vallan
linnake (tansk. Borgen) seurasi fiktiivisesti Maltillinen-nimisen puolueen puheenjohtajana toiminutta naista vaativassa tehtävässä. Yhdysvaltalainen poliittinen draama
Rouva Ministeri (engl. Madame Secretary) puolestaan kuvaili Yhdysvaltojen hallituksen ongelmia työyhteisössä sekä ulkoministerin vaativan työn, parisuhteen ja monilapsisen perheen arjen yhteensovittamisen haasteita sekä perheen turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Golden Globe 2017 gaalassa palkittu The Crown- sarja kertoi kuningatar Elisabet II:n elämästä. Kotimaassa puolestaan esimerkiksi Tarja Halosesta
tehtiin vuonna 2012 dokumenttielokuva Rouva Presidentti ja Anneli Jäätteenmäkeä
kuvaava draama Pääministeri esitettiin vuonna 2009. Lisäksi suomalaisessa poliittisessa satiirisarjassa Itse valtiaat esiintyivät vuosina 2001–2009 lukuisia suomalaisia
poliitikoita parodioivat animaatiohahmot, joiden kautta poliitikot sukupuolesta riippumatta saivat osakseen paljon huomiota ja kritiikkiä. Keväällä 2017 esitettiin osana
Yleisradion Suomi 100 -ohjelmistoa draamasarja Presidentti. Myös nämä populaarikulttuurin kuvaukset ovat osaltaan tuoneet naisjohtajuutta esiin ja luoneet mielikuvia
johtajuudesta yleisesti.
Johtajuuden tutkimus voidaan jakaa moneen eri tutkimusperinteeseen oppialasta
ja ajankohdasta riippuen. Johtajuustutkimuksen historia on tuottanut eri aikoina lukuisia erilaisia jäsennyksiä esimerkiksi johtajuuden määrittelystä, erilaisista olemuksista, johtajuuden luonteesta sekä ”hyvään” johtajaan liitetyistä ominaisuuksista.
Tämä tutkimus keskittyy johtajuuden yhteen alalajiin, poliittiseen johtajuuteen. Poliittinen johtajuus on ymmärretty, mielletty ja koettu eri aikoina monin eri tavoin.
Aina se on kuitenkin ollut vilkasta keskustelua ja mielenkiintoa herättävä ajankohtainen viestinnällinen ilmiö niin kansalaisten päivän politiikkaa koskevissa arkisissa kahvipöytäkeskusteluissa kuin laajemmin eri tahojen vuorovaikutuksessa yhteiskunnan
eri portailla. Johtajuus aihepiirinä on innoittanut akateemisia tutkijoita pitkään, mutta
johtajuuden alalla on tehty Lämsän (2010, 369) mukaan paljon tutkimusta ilman, että
sukupuolet on tuotu esille, käsitelty tai analysoitu. Tässä tutkimuksessa johtajuuden
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kokemuksia tarkastellaan politiikan eliittiin kuuluvien johtajien henkilökohtaisten kokemusten näkökulmasta. Politiikan johtopaikoilla työskentelevät ovat jatkuvasti julkisuuden valokeilassa, niin median kriittisen suurennuslasin alla kuin yhtä lailla kansalaisten tarkastelun ja arvostelun kohteena. Johtajuus yleisesti ottaen kaikissa eri
muodoissaan on ollut jo pitkään eri tieteenalojen tutkijoiden suosima aihepiiri niin
kansainvälisessä kuin kotimaisessa tutkimuksessa. Kuitenkin poliittisen johtajuuden
tarkastelu ja sen erityiskysymykset, kuten tehtävään liittyvät julkisuuspaineet, luottamustehtävän luonne, työn määräaikaisuus sekä moninaiset vuorovaikutuksen haasteet ovat jääneet vähemmälle huomiolle sukupuolen ja johtajuuden tutkimuksessa.
Tutkimuskirjallisuudessa on lukuisia erilaisia määritelmiä, käsityksiä ja tulkintoja
(nais)johtajuudesta ja johtajuuteen kiinteästi liittyvistä eri ilmiöistä. Naisten ”paikkaa”
eli heidän sopivuutta, pätevyyttä, uskottavuutta sekä näkyvyyttä johtajina on pohdittu
jo pitkään eri alojen akateemisessa johtajuustutkimuksessa. Samoin kuin heidän käyttäytymistään on verrattu lukuisissa eri tutkimuksissa miesjohtajiin. Kuitenkin naisten
oma kokemuksen ääni poliittisena johtajana toimimisesta on kuulunut vähänlaisesti
akateemisessa tutkimuksessa, vaikka suomalaiset naiset ovat työskennelleet jo pitkään politiikan huipulla. Johtaminen on pitkälti kuulunut miesten maailmaan ja johtaminen käsitteenä on jo siältänyt oletuksen johtajan ”oikeasta” sukupuolesta. Aiemmat yleiset johtajuustutkimukset ja yleisesti johtamisen historia on ollut pitkälti miesten tekemää, tutkimaa ja heidän kirjoittamaansa tai jo tehdyissä tutkimuksissa ei ole
erityisesti huomioitu sukupuolen näkökulmaa tai sukupuoli on tarkoittanut lähtökohtaisesti miestä (esim. Lämsä 2003). Ensin naisten pitkään jatkunut vähäinen määrä
politiikan ruohonjuuritasolla ja sittemmin hidas nouseminen huipulle on osaltaan
vaikuttanut aiempiin poliittisen johtajuuden tutkimusasetelmiin. Sukupuolilla on kuitenkin historiallisesti ollut ja on yhä edelleen poliittisessa vuorovaikutuksessa merkitystä, onpa kyseessä sitten yhtä lailla miehet tai tämän tutkimuksen kohteena olevat
naiset.
Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella poliittista johtajuutta sukupuolen
näkökulmasta. Johtajien henkilökohtaisten kokemusten avulla tuodaan esiin uudenlaista näkökulmaa poliittisen johtajuuden eri ilmiöihin sekä lisätään rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua johtajuuden monimuotoisuuden eli diversiteetin näkökulmasta. Väitöstutkimuksen keskiössä ovat naisjohtajien omat henkilökohtaiset kokemukset politiikan kärkipaikoilta eli tähän tutkimukseen haastatellut poliitikot ovat
ministereinä ja puolueiden puheenjohtajina työskennelleitä naisia. Tutkimustehtävänä on selvittää, minkälaisia kokemuksia haastatelluilla on poliittisesta johtajuudesta. Tut-
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kimusasetelma on luonteeltaan monitieteinen. Sen avulla pyritään avaamaan empiiristä tietopohjaa ja uusia näkökulmia sekä poliittista johtajuutta, että johtajuuden sukupuolta koskevaan tutkimuskeskusteluun.
Vaikka nainen poliittisena vallankäyttäjänä ei ole ollut mikään harvinaisuus tai
poikkeus enää pitkään aikaan Suomessa, naisten näkyvyys ja etenkin pidempiaikaisempi pysyvyys poliittisina johtajina on paikoitellen ollut hyvin ajoittaista ja kausittaista lukuun ottamatta presidentti Tarja Halosen 12-vuoden presidenttikautta ja joitain yksittäisiä pidempään kestäneitä ministerinimityksiä. Vaikka suomalaiset naiset
ovat edenneet jo monista lasilabyrinteistä näköalapaikalle johtotehtävien eturiviin ja
särkeneet melkein lähes kaikki politiikan huipputehtävien lasikatot, ovat kysymykset
sukupuolten välisten tehtävien jakautumisesta ja kokemukset johtajuudesta edelleen
hyvin ajankohtaisia ja tärkeitä demokratian toteutumisen kannalta. Kansainvälisesti
naisten edustusta politiikassa tutkineiden Paxtonin ja Hughesin (2007, 3) mukaan on
kolme syytä sille, miksi naisten vähäisestä osallistumisesta politiikkaan pitäisi olla
huolissaan. Ensiksi politiikka on tärkeä areena päätöksenteolle. Toiseksi poliittinen
valta on heidän mukaansa arvokasta ja hyvää. Kolmanneksi poliittista asemaa hallussaan pitävä henkilö on auktoriteettiasemassa. Poliittinen johtajuus on ollut sekä historiallisesti että yhä edelleen pitkälti niin meillä kuin muuallakin maailmassa miesten
hallitsemaa tehtäväaluetta, vaikka hidasta muutosta tehtävien tasapuolisemmasta jakautumisesta vallan huipulla on ollut havaittavissa.
Naisten toistuvasti miehiä huonommista mahdollisuuksista edetä laajemmin eri
alojen huippujohtoon raportoidaan säännöllisesti tehdyissä tutkimuksissan. Esimerkiksi maailman talousfoorumin laajassa sukupuolten tasa-arvoa koskevissa selvityksissä. Suomi on ollut jo kauan kansainvälisissä vertailuissa edelläkävijä sukupuolten
tasa-arvossa ja Suomea on pidetty jo pitkään yleisesti tasa-arvon mallimaana. Maailman talousfoorumin vuoden 2017 Global Gender Gap -raportin mukaan Islanti,
Norja ja Suomi ovat maailman kolme tasa-arvoisinta maata. Tämän raportin tasaarvoindeksi asettaa järjestykseen 144 maata sen mukaan, kuinka tasa-arvoisesti naiset
osallistuvat talouselämään ja politiikkaan sekä millaiset erot koulutuksessa ja terveydessä on sukupuolten välillä. Yhä useampi on Suomessa Tilastokeskuksen vuoden
2012 laskelmien mukaan korkeasti koulutettu. Naisten osuus korkeasti koulutetuista
oli 57 prosenttia. Korkeasti koulutetuksi luetaan henkilö, joka on suorittanut vähintään opistoasteen tutkinnon. Koska korkeasti koulutettujen naisten määrä työelämässä on suuri, katsotaan että Pohjoismaissa naisilla on työelämässä paremmat etenemismahdollisuudet kuin muualla maailmassa. Naiset johtavat kuitenkin pääasiassa
naisvaltaisilla aloilla, ja naisten urat etenevät pääasiassa keskijohdon tehtäviin.
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Suomessa on kuitenkin paljon yksittäisiä esimerkkejä menestyksekkäistä naisjohtajista niin valtakunnan politiikassa kuin yhtä lailla yritysjohdossa. Erilaisten selvitysten mukaan sukupuolten välinen tasa-arvo isojen yritysten johdossa on ottanut takapakkia vuonna 2016. Keskuskauppakamarin (2016) tekemän naisjohtajaselvityksen
mukaan naiset nousevat hallituksiin, mutta harvoin liiketoimintajohtoon. Suomi on
kansainvälisesti kärkijoukoissa, kun mitataan naisten osuutta pörssiyhtiöiden hallituksissa ja toimitusjohtajina. Tästä huolimatta naiset eivät etene yritysten ylimpään
johtoon ja naisten osuus suuryhtiöiden johtoryhmissä on laskenut. Lisäksi Keskuskauppakamarin naisjohtajuusselvityksen (2016) mukaan naisten osuus pörssiyhtiöiden johtoryhmissä on supistunut vuonna 2016 tasan 20 prosenttiin, kun neljän edeltävän vuoden ajan sen osuus on ollut tasaisessa nousussa. Suomalaisen valtaeliitin
rakenne on Ruostetsaaren (2014, 66, 94-95) mukaan tasa-arvoistunut, sillä naisten
osuus yhteiskunnan merkittävämmistä vallankäyttäjistä on vajaassa kolmessa vuosikymmenessä vuodesta 1991 vuoteen 2011 yli kaksinkertaistunut. Vaikka suunta on
ylöspäin, naisten aliedustus on hänen mukaansa kuitenkin edelleen tuntuva.
Politiikassa suomalaisilla naisilla on tänä päivänä merkittävä määrällinen osuus
eduskunnassa kansanedustajina, mutta toistuvasti selvästi huomattavasti miehiä pienempi edustus poliittisina johtajina. Naisten osuus kansanedustajista on ollut määrällisesti suurimmillaan (85 edustajaa) vuonna 2011 valitussa eduskunnassa. Valtioneuvoston julkaisemien tietojen mukaan naisministerien määrä on ollut huipussaan
Matti Vanhasen II hallituksen aloittaessa vuonna 2007, kun hallituksen 20 ministeristä 12 oli naisia. Tämän työn loppusuoralla alkusyksystä 2018 Suomen politiikan
huipulla työskenteli enimmäkseen miehiä. Suomen presidenttinä toimi Sauli Niinistö
ja pääministeri Juha Sipilän 17 ministerin hallituksessa työskenteli kuusi naisministeriä. Yhdeksän eduskuntapuolueen puheenjohtajan joukossa työskenteli kolme naista.
Politiikka ja johtajuus yhteiskunnallisina käsitteinä ovat laajoja ja monimerkityksisiä niin kuin monet muutkin tutkimuksellisesti määriteltävät termit. Tutkijoiden
keskuudessa ei vallitse yksimielisyyttä politiikan tai johtajuuden määritelmästä, ja ne
voidaan määritellä ja rajata monin eri tavoin esimerkiksi kontekstista, kulttuurista,
ajankohdasta, tasosta ja tarkastelunäkökulmasta riippuen. Politiikan tutkija Heywoodin (2007, 3) mukaan politiikan voi määritellä neljällä eri tavalla: politiikan voi ymmärtää (valtion) hallintona, yhteisten asioiden hoitamisena, kompromissien ja yhteisymmärryksen hakemisena tai vallankäyttönä. Hänen mukaansa politiikka on ennen
kaikkea sosiaalista toimintaa. Politiikka on Paloheimon ja Wibergin (1997) mukaansellaista ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa esiin nousevien ongelmien käsittelyä,
missä ihmiset pyrkivät edistämään omia tavoitteitaan erilaisia vallankäytön keinoja
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käyttäen. Tässä työssä politiikkaan liittyvää poliittista valtaa käsitellään erityisesti vuorovaikutukseen liittyvien kokemusten näkökulmasta. Politiikassa on Isotaluksen
(2017, 121) mukaan aina kysymys vallasta, jolloin myös poliittinen viestintä on vallankäyttöä tai tapa pyrkiä valtaan. Lisäksi hänen mukaan vallankäyttöön liittyy aina
vastuu, ja poliitikolla onkin valta-asemansa takia suuri eettinen vastuu viestinnästään
ja sen seurauksista. Tämän työn keskiössä olevien eliittitason toimijoiden poliittinen
valta on vaikuttamista yhteisiä asioita koskevaan päätöksentekoon. Siinä päätetään,
jaetaan ja käytetään erilaisia yhteiskunnan tärkeitä ja taloudellisesti merkittäviä resursseja. Politiikkaa tarkastellaan tässä työssä johtotason ammatillisena kehyksenä ja poliitikkojen johtamiseen liittyvää toimintaa valtakunnan tasolla tapahtuvassa monitahoisessa vuorovaikutuksessa.
Termeinä johtajuus kuten yhtä lailla naisjohtajuus ovat haastavia määritellä, rajata
ja käsitteellistää. Molemmat termit ovat yleisesti käytettyjä yhtä lailla niin arkikielessä
kuin tieteellisessä keskustelussa. Termeistä näyttäisi olevan hankalaa muodostaa eri
konteksteihin soveltuvaa yleistä määritelmää. (esim. Martelius-Lounela 2003; Northouse 2007, Vanhala 2007). Tämän työ rajautuu perusasetelmaltaan poliittiseen johtajuuteen ministereiden ja puolueen puheenjohtajina toimineiden naisten kokemusten näkökulmasta tarkasteltuna. Vuorovaikutus on keskeinen osa johtajan työtä ja
poliittiset johtajat ovat tehtävässään päivittäin vuorovaikutuksessa lukuisten eri yhteistyötahojen kanssa. Tämä suhdeverkosto muodostuu sekä yksilö- että organisaatiotasolla monista eri tahoista, joiden kesken käydään yhtäältä taistelua vallasta sekä
toisaalta tehdään yhteistyötä. Yhteisten asioiden hoitamisen toimintaympäristö on
siten osin jännitteinen ja kilpailullinen. Poliittinen johtajuus ymmärretään tässä työssä
jatkuvasti muovautuvana ja muuttuvana ilmiönä sekä vuorovaikutteisena prosessina
niin kansalaisten kuin muiden politiikan eri yhteistyötahojen ja median kanssa.
Johtajan työhön kuuluvaan vuorovaikutukseen liittyy erityisesti politiikan julkisuuteen ja poliitikon työn eri toiminta-alueisiin liittyvät kysymykset. Politiikan julkisuus voidaan nähdä ja sitä voidaan tarkastella monin eri tavoin kontekstista riippuen.
Cornerin (2003, 72-76) mukaan poliitikkojen voidaan nähdä työskentelevän poliittisessa toiminnassaan kolmella eri alueella (kts. kuvio 1).

22

Kuvio 1.

Poliittinen henkilö ja toiminta-alue.

Ensinnäkin toiminta-alueena voidaan nähdä poliittisen instituutioiden ja prosessien alue
(kuten puolue, puoluetoimisto ja hallitus), missä poliitikot vakiinnuttavat identiteettinsä poliitikkoina. Toisena alueena on julkinen ja yleinen alue, mikä muodostuu ympäristöstä, jossa poliitikot nähdään julkisuuden henkilöinä. Julkinen ja yleinen alue
koostuu asemasta, jossa poliitikot kehittävät mainettaan, saavat eritasoista tukea ja
jossa heitä sekä heidän toimintaansa arvioidaan niin hyvässä kuin pahassa. Yleisellä
tasolla tarkoitetaan tässä työssä sitä, että johtavan poliitikon työ on luonteeltaan ja
lähtökohdiltaan hyvin julkista, ja johtavat poliitikot tunnistetaan mediapoliitikkoina
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lähes kaikkialla missä he liikkuvat sekä työ- että vapaa-ajalla etenkin kotimaassa. Kolmas alue liittyy poliitikkojen yksityiselämään eli vuorovaikutukseen poliitikkojen yksityisyyteen liittyvän alueen kanssa. Tähän alueeseen liittyvät esimerkiksi poliitikkojen
koti, ystävät, vapaa-aika, elämänkerta jne. Julkisen ja yleisen suhteesta löytyy runsaasti
esimerkkejä siitä, että poliitikkojen yksityisyyteen kuuluvaa aluetta käytetään nyt
enemmän kuin koskaan voimavarana rakennettaessa poliittista identiteettiä ja toisaalta sen korjaamisessa mahdollisissa epäonnistumisissa.
Politiikan naisjohtajien rajoittunut näkyvyys tai pikemmin heidän näkymättömyytensä julkisuudessa on tullut esiin lukuisissa akateemisissa tutkimuksissa niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Valtaosassa aiempia tutkimuksia poliitikkojen näkyvyyttä julkisuudessa ja sen laatua sekä määrää on tarkasteltu ensisijaisesti media- tai
sukupuolentutkijoiden näkökulmista katsoen. Tämä väitöstyö puolestaan käsittelee
johtavien naispoliitikkojen omia henkilökohtaisia kokemuksia poliittisesta johtajuudesta ja poliittisesta vuorovaikutuksesta sekä kohtelusta mediajulkisuudessa. Haastateltavien ministerien ja puolueiden puheenjohtajien oma ääni ja omat, henkilökohtaiset kokemukset pääsevät tässä vuorovaikutuksen alaan liittyvässä tutkimuksessa
kuuluviin. Poliittinen johtajuus ilmiönä ja aihepiirinä on varsin laaja-alainen, minkä takia työ
on rajattu kirjallisuuskatsauksessa kolmeen keskeiseen teemaan: naiset politiikassa, poliittinen
johtaminen ja johtajuus sekä poliitikot julkisuudessa.
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1.2

Lähimpiä tutkimustraditioita ja aiempia tutkimuksia

1.2.1

Puheviestinnällinen näkökulma ja poliittiseen johtajuuden perinteet

Tämä väitöstutkimus liittyy viestintätieteisiin kuuluvaan puheviestinnän (speech communication /communication studies) tieteenalaan ja tutkimuksen taustalla vaikuttaa viestintätieteellinen näkökulma. Puheviestintä on tieteenala, joka tarkastelee ihmisten
viestintäkäyttäytymistä ja siihen liittyviä viestinnällisiä prosesseja monenlaisissa eri
konteksteissa tapahtuvissa vuorovaikutustilanteissa. Tutkimuksen kohteena voivat
olla kaikki ne tilanteet, joissa ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa. Tässä
työssä vuorovaikutusta tarkastellaan erityisesti ammatilliseen viestintään ja politiikan
eliittiin kuuluvien toimijoiden konteksteissa. Vuorovaikutusta ilmiönä tutkitaan henkilökohtaisten kokemusten tasolla ja sukupuolen näkökulmasta yhteiskunnallisessa
kontekstissa. Vuorovaikutustilanteet ovat luonnollisesti luonteeltaan erilaisia toimialasta riippuen niin politiikassa kuin muussakin johtajuudessa. Hyvärisen (2011) mukaan eri alojen alakohtainen vuorovaikutus opitaan kullekin alalle ominaisissa vuorovaikutustilanteissa. Hänen mukaansa tarkoituksenmukainen viestintäkäyttäytyminen
on sidoksissa tiettyyn alaan ja sen arvoihin ja arvostuksiin, odotuksiin, normeihin
sekä alalla hyväksyttyihin käytänteisiin. Politiikassa johtaminen on paikallistunut pitkälti miesten maailmaan ja johtamiseen liitty esimerkiksi tietynlaisia käytänteitä sekä
oeltuksia oikeanlaisesta käyttäytymisestä. Lisäksi johtajien vuorovaikutustaidot ja
viestintäosaaminen ovat jatkuvasti julkisen ja median arvioinnin kohteena. Yksilön
ammatillista vuorovaikutusosaamista voidaan Kostiaisen (2003, 133–135) mukaan
arvioida erilaisten yleisten sääntöjen ja normien perusteella: viestinnän taitavuutta,
tehokkuutta ja tarkoituksenmukaisuutta voidaan jäsentää esimerkiksi selkeyden, sujuvuuden, kohteliaisuuden, totuudenmukaisuuden ja oikeudenmukaisuuden avulla.
Näitä kaikkia osaamisalueita tarvitaan erityisesti politiikan johtotehtävissä.
Johtavan poliitikon työ on luonteeltaan erityisen viestinnällistä johtuen työn julkisesta luonteesta ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Politiikkaa on Isotaluksen
(2017, 115-116) mukaan mahdotonta tehdä ilman viestintää. Viestintä ei ole hänen
mukaansa vain väline toteuttaa jotakin, vaan poliitikon työtä tehdään viestimällä. Tämän takia viestintää tarvitaan hyvin monipuolisesti ja monissa eri yhteyksissä. Poliitikon viestintäosaamiseen kuuluvat esimerkiksi taidot, tiedot ja motivaatio sekä eettisten kysymysten huomioiminen.
Tämä väitöstyö on luonteeltaan ja tutkimusotteeltaan monitieteinen, sillä puheviestinnän tutkimus liikkuu oman tieteenalan lisäksi useiden eri tieteenalojen kuten
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humanistisen, yhteiskuntatieteiden ja käyttäytymistieteiden tutkimusalueiden rajapinnoilla. Tässä tutkimuksessa on hyödynnetty soveltuvin osin median-, sukupuolen- ja
politiikan aloihin liittyvää tutkimusta. Eri alojen väliset rajat ylittyvät, ja poliittisen
viestinnän tutkimus käyttää usein esimerkiksi viestinnän, poliittisen viestinnän, valtio-opin, journalismin, historian ja sosiologian alaan liittyviä käsitteitä ja hyödyntää
niihin liittyviä tutkimuksia (esim. Kaid 2004). Lisäksi johtajuus ja naistutkimus ovat
leimallisesti luonteeltaan monitieteisiä tutkimuskohteita.
Poliittisen johtajuuden (political leadership) tutkimus on yksi suuntaus viestinnän
laajassa tutkimuskentässä (esim. Frey, Botan & Kreps 2000, 29). Johtajuudesta puhutaan yleensä englanninkielisessä kirjallisuudessa termeillä management tai leadership. Termit eroavat toisistaan siten, että management mielletään yleisesti asioiden
johtamiseksi, kun taas leadership nähdään lähinnä ihmisten johtamisena. Poliittiseen
johtajuuteen liittyy kiinteästi molempia johtamistehtäviä: Parhaimmillaan ihmisten ja
asioiden johtaminen määrittävät paitsi toinen toistaan ja tukevat johtajaa viestinnällisesti molemmissa vaativissa osa-alueissa. Toisaalta huomionarvoista on, että esimerkiksi ministereiltä ei edellytetä ministereiksi nimitettäessä tiettyä koulutusta, poliittista työkokemusta, esimiestehtävissä toimimista tai kyseessä olevan alan asiantuntijuutta. Silti heidän pitäisi hallita omaan ministeriöönsä kuuluvia asioita sujuvasti esimerkiksi eduskunnan kyselytunnilla ja julkisuudessa sekä toimia ministeriössä alaistensa esimiehinä.
Poliittinen valta on keskittynyt nykyään entistä enemmän puolueiden johtoon ja
ministerit ovat yhä selvemmin puoluejohtajan luottohenkilöitä. Aiemmin ministereiksi noustiin puolueen ja eduskuntaryhmän puheenjohtajistosta sekä valiokuntien
johtopaikoilta. Nykyään puolueen puheenjohtaja voi valita ministerit aiempaa vapaammin, vaikka heistä edelleen päätetään virallisesti puolueen ja eduskuntaryhmän
päättävissä elimissä.
Johtajuutta on tutkittu aiemmin erityisen paljon yritysjohtajuuden (business leadership) laajassa tutkimuskentässä. Tämän tutkimuksen kohteena on kuitenkin julkinen ja yhteiskunnallinen johtajuus (public leadership), sillä tutkimuskohteena ovat politiikan johtotehtävät. Tässä työssä empiirisen tutkimuksen kohteena ovat naisministerit ja puolueiden puheenjohtajat. Lisäksi työn kirjallisuuskatsauksessa mukana ovat
naispresidentit. Näiden poliittisten johtajien tehtävien luonnetta tarkastellaan myöhemmin työn teoriaosuudessa. Poliittisen johtajan työssä korostuu heidän yhteiskunnallinen valta-asemansa ja keskeiset erot yhteiskunnallisen ja yritysjohtajuuden tehtävien välillä liittyvät tehtävien sisältöjen lisäksi siihen, kenelle johtajat ovat tehtävässään vastuussa sekä miten ja kenen taholta näiden henkilöiden onnistumisia tai epä-
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onnistumisia eri johtotehtävissä mitataan. Poliittisella vastuulla tarkoitetaan länsimaisessa valtiollisessa ajattelutavassa sitä, että valtaapitävät ovat poliittisessa mielessä valitsijoidensa palvelijoita. Vastuunalaisten on siten kyettävä osoittamaan valitsijoilleen,
että valitut henkilöt toimivat saamansa valtuutuksen mukaisesti (Wiberg 2006). Tämän työn kontekstia ajatellen poliittisten johtajien on toimittava työssään tehtävään
valitsijoiden ja puolueen antaman ”vallan kehyksessä”. Poliittiseen johtajuuteen kuuluu Isotaluksen (2017, 121) mukaan erityisen suuri vastuu, koska johtajuus on edustuksellista eli se on saatu kansalaisilta vaaleissa. Tällä viestintäosaamisen tasolla on
hänen mukaansa viestinnän eettisten periaatteiden noudattaminen keskeisessä roolissa.
Poliittinen johtajuus on monimerkityksellisenä ilmiönä haastava, tärkeä ja ajankohtainen yhteiskunnallinen tutkimuskohde, sillä julkinen/yhteiskunnallinen johtajuus on yksi yhteiskunnallisen vaikuttamisen näkyvimmistä ja dynaamisimmista muodoista (Hackman & Johnson 2013, 272). Johtajuuteen liittyy kiinteästi viestintä sen
kaikissa muodoissaan. Kun viestinnän tutkijat puhuvat tutkimuksesta, joka tarkastelee politiikan ja viestinnän välisiä yhteyksiä, käytetty termi on Isotaluksen ja Aarnion
(2000, 7) mukaan nimenomaan poliittinen viestintä. Termi kuvaa heidän mukaansa
sitä, kuinka politiikka on yksi niistä konteksteista, joita viestinnän tutkimuksessa tarkastellaan.
Politiikan ja viestinnän tiivis yhteys on tunnustettu jo vuosituhansien ajan niin
poliittisen viestinnän varhaisessa historiassa ja se näkyy yhä edelleenkin poliitikkojen
käytännön arjen työssä. Tämän tutkimuksen oppialaan liittyvän puheviestinnän juuret löytyvät jo varhaisesta antiikin retoriikasta ja erityisesti retoriikkaan liittyvistä erilaisista poliittisista puheista. Retoriikkahan käsittelee nimenomaan julkista keskustelua, joka tuolloin oli tärkein vaikuttamisen ja päätöksenteon väline (Aarnio & Isotalus
2000, 5). Viestien taitava tuottaminen ja viestinnällä kansalaisiin vaikuttaminen ovat
kautta aikojen askarruttaneet yhtä lailla poliitikkoja kuin muita johtotehtävissä toimivia. Viestinnällisten taitojen osaamiselle ja niiden käytölle on kysyntää erityisesti johtajan tehtävissä toimiville. Menestyksekkään ja vakuuttavan viestintäosaamisen alalla
etenkin yksilötaidot ovat Gronbeckin (2004) arvion mukaan olleet retoriikan keskeisimpiä kohteita poliittisen puheen tutkimuksessa. Antiikin retoriikan varhaiset viestinnälliset opit, kuten esimerkiksi kuulijan mielialaan vaikuttaminen tai johdonmukaisten perustelujen rakentaminen, ovat edelleenkin merkityksellisiä nykypäivän poliitikoille. Poliitikkojen viestintäosaamisen merkitys ei myöskään ole vähentynyt
noista ajoista, sillä poliitikko tekee yhä työtään pääasiassa viestimällä muiden kanssa
(Finstad & Isotalus 2005, 12). Retoriikkaan sisältyy Isotaluksen (2017, 114-115) mu-
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kaan suurin osa poliitikon viestinnällisistä valinnoista. Retoriikkaa laajempi ja nykyaikaisempi käsite on hänen mukaansa viestintäosaaminen, joka on sopusoinnussa nykyisten tutkimuskäsitteiden kanssa.
Viestintäosaaminen on keskeinen osa johtajan ammattitaitoa iästä, sukupuolesta
tai tehtävästä riippumatta, sillä poliittinen johtaminen tapahtuu suuressa määrin viestimällä erilaisten yhteistyötahojen ja julkisuuden kanssa. Puhetaito muiden viestintätaitojen ohella katsotaan yhä edelleen poliittisen osaamisen ja politiikassa menestymisen keskeiseksi osa-alueeksi (esim. Almonkari & Isotalus 2012; Finstad & Isotalus
2005; Isotalus 2017; Isotalus & Almonkari 2011, 2014a). Viestintätaitojen merkitys
näkyy poliitikkojen päivittäisessä työssä lukuisten eri tahojen kanssa viestiessä. Politiikka on jatkuvaa yhteistoimintaa, jossa luodaan merkityksiä sekä neuvotellaan ja
asetetaan päämääriä, joita kohti pyritään yhdessä (Finstad & Isotalus 2005). Poliittista
viestintää ohjaavat poliitikkojen ja muiden politiikkaan liittyvien toimijoiden tavoitteet. Poliittiseen viestintään kuuluvat kaikki ne viestinnän elementit, jotka kohdistuvat kyseisiin henkilöihin tai joita henkilöt itse käyttävät päästäkseen edellä mainittuihin tavoitteisiinsa (McNair 2003). Poliitikon viestintäosaaminen koostuu Finstadin
ja Isotaluksen (2005) mukaan kolmesta tasosta. Ensimmäinen koostuu yksilökohtaisista viestintätaidoista. Toisena viestintäosaamisen tasona voidaan pitää poliitikon ja
kansalaisten välistä vuorovaikutusta. Kolmanneksi poliitikon viestintäosaamista voidaan tarkastella yhteiskunnallisena auktoriteettina toimimisen tasolta.
Oman haasteensa johtavien poliitikkojen työhön tuovat erilaiset yhteiskunnalliset
ja organisatoriset muutokset sekä mediajulkisuus. Samanaikaiset muutokset politiikassa, poliittisessa yleisössä ja mediassa vaativat uusia taitoja poliitikoilta (Almonkari
& Isotalus 2012). Moninaisen mediajulkisuuden nopeutuminen sekä tapahtuneet
muutokset julkisuuden määrässä ja laadussa sekä uusien viestintäkanavien, kuten sosiaalisen median yleistyminen poliittisessa viestinnässä, vaikuttavat merkittävällä poliittiseen eliitin päivittäiseen työhön. Nämä erilaiset suuntaukset, muutokset ja kehityslinjat ovat lisänneet poliittisen johtajuuden ja poliittisen johtamisen viestinnällistä
haasteellisuutta huomattavasti sekä Suomessa että muualla maailmassa varsinkin
2000-luvulla.
Poliitikkojen ja erityisesti johtavien poliitikkojen persoonat ovat Almonkarin ja
Isotaluksen (2012, 247) mukaan äärimmäisen keskeisiä monin eri tavoin. Heidän mukaansa media, erityisesti televisio, on osaltaan edistänyt politiikan henkilöitymisen
prosessia korostamalla poliittisten johtajien henkilökohtaisia piirteitä. Poliitikot eivät
enää vain esitä puolueen kantoja, vaan he ilmentävät myös puolueidensa brändiä
(Langer 2010). Nykyaikaisissa läntisissä demokratioissa poliittinen journalismi on
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kääntänyt huomionsa politiikan henkilöihin perinteisten poliittisten kysymysten sijaan (van Zoonen 2005; Trimble ym. 2013). Useissa aiemmissa, eri konteksteissa tarkasteluja sekä osin ristiriitaisia ja kiistanalaisia tuloksia saaneissa tutkimuksissa politiikan ja poliittisen viestinnän on katsottu esimerkiksi medioituneen, henkilöityneen,
viihteellistyneen, privatisoituneen ja ammattimaistuneen (kts. tarkemmin näistä ilmiöistä ja niihin liittyvistä tutkimuksista luvussa 4.2). Nämä erilaiset kehityskulut ja kansainväliset ilmiöt ovat vaikuttaneet sekä samanaikaisesti että limittäin jo pitkään sekä
poliittiseen johtajuuteen että johtajiin ja heidän työhönsä.

1.2.2

Monitieteinen aiempi kirjallisuus ja tutkimuksen reunaehdot

Monitieteinen tutkimusote näkyy tässä väitöstyössä hyödynnetyn aiemman tutkimuskirjallisuuden monialaisuutena. Aihetta läheisesti sivuavaa kirjallisuutta ja erilaisia,
erityisesti politiikan mediajulkisuuteen liittyviä tutkimuksia on runsaasti. Aiempaa
tutkimuskirjallisuutta tarkastellessa on hyödynnetty keskeisiä poliittista johtajuutta,
poliittista viestintää ja politiikan sukupuolta käsitteleviä tutkimuksia sekä artikkeleita.
Poliittisen johtajuuden pitkä miehinen tutkimusperinne ja naisten aiempi vähäinen
määrä politiikan johtopaikoilla näkyy aiempien akateemisen tutkimuksen kirjavuutena ja jossain määrin tutkimusten vähyytenä tai tutkimusasetelmien yksipuolisena
näkökulmana. Naisten poliittista johtajuutta ja sukupuolta koskeva aiempi kirjallisuus
näyttäytyy Campusin (2013, 1) mukaan rajoitettuna määränä tutkimuksia. Hänen arvionsa mukaan on olemassa vain muutamia analyysejä joistakin tietyistä naisista johtuen osittain naisten vähyydestä kansallisina johtajina, varsinkin, jos tarkastelun kohteeksi rajataan presidentit ja toimitusjohtajat. Lisäksi vallitseva suuntaus poliittisen
johtajuuden tutkimuksissa on ollut, että analysoidaan jotain tiettyä asiaa kiinnittämättä juurikaan huomiota sukupuolten välisiin eroihin. Naisten johtotason edustukseen liittyvä huomio on Jalalzain (2008, 207) mukaan harvoin akateemisen tutkimuksen kohteena.
Politiikan, poliitikkojen ja median tiivis vuorovaikutussuhde on ollut jo pitkään
suosittu tutkimuskohde. Aiemmat poliittista johtajuutta sukupuolen ja viestinnän näkökulmasta käsittelevät kotimaiset ja kansainväliset tutkimukset ovat luonteeltaan
usein erilaisia tapausanalyysejä. Usein tutkimuskohteena on jokin politiikan julkisuuteen liittyvä yksittäinen ajankohtainen ilmiö tai tapahtuma, kuten erilaiset vaalit tai
jokin mediakohu kuten esimerkiksi politiikkaan liittyvät erilaiset skandaalit (esim.
Isotalus & Aarnio 2000; Isotalus & Borg 2007; Kantola 2011; Pernaa & Pitkänen
2006; Thompson 2000). Kamppailua poliittisesta vallasta on tutkittu paljon etenkin
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esimerkiksi eduskuntavaalikampanjoiden osalta (esim. Railo, Niemi, Pitkänen &
Ruohonen 2016). Johtajavaalit ovat huomattavaa yhteiskunnallista kiinnostusta osakseen saavia mediatapahtumia, joiden aikana puolueilla ja niiden ehdokkailla on mahdollisuus ilmaiseen usein jopa kuukausia kestävään julkisuuteen (Niemi 2014a, 109).
Aarnion ja Isotaluksen (2000, 5) mukaan vaalien yhteydessä politiikan ja viestinnän
näkökulmat sivuavat toisiaan, tarkastelevat samaa kohdetta eri lähtökohdista tai jopa
kietoutuvat toisiinsa. Vaalit ovat nykyisin heidän mielestään yhä enemmän myös viestinnän tutkijoita kiinnostava viestintätapahtuma. Vaalien aikainen julkisuus muodostaa erityisen rajatun ajanjakson poliittisessa viestinnässä, mikä on syytä huomioida
erilaisia poliittisen viestinnän tutkimusten tuloksia tarkasteltaessa ja arvioitaessa sekä
niiden vertailussa. Toisaalta taas voidaan ajatella, että politiikka on jatkuvaa kampanjointia. Paloheimon (2007b, 299) mukaan ajatus jatkuvasta poliittisesta kampanjoinnista on saanut jalansijaa. Esimerkiksi tähän tutkimukseen haastateltujen ministerien
ja puolueiden puheenjohtajien on kampanjoitava jatkuvasti jokapäiväisessä työssään
säilyttääkseen asemansa vallan eliitin eturivissä.
Tässä väitöstutkimuksessa viitataan sellaisiin aiempiin tutkimuksiin, jotka ovat näkökulmansa ja aiherajauksensa puolesta mahdollisimman lähellä työn tutkimusongelmaa ja työssä käsiteltyjä tutkimuskysymyksiä. Tutkimuksessa on hyödynnetty soveltuvin, tarpeelliseksi katsotuin ja rajatuin osin sekä kotimaisia ja kansainvälisiä tutkimuksia, jotka liittyvät seuraaviin tutkimusalueisiin: Poliittiseen johtajuuteen (presidenttiyteen, ministereihin ja puolueen puheenjohtajiin liittyen) ja johtajien viestintään, aiempaa feminististä/naistutkimusta ja nykyistä sukupuoleen liittyvää tutkimusta johtajien mediajulkisuuden osalta. Lisäksi työssä on hyödynnetty erityisesti
naispoliitikkoja koskevaa median ja politiikan julkisuuden/poliitikkojen suhteiden
tutkimusta.
Aiempien tutkimusten näkökulmien rajallisuuteen ja politiikkaan sukupuolittuneena tilana/paikkana on kiinnitetty toistuvasti huomiota niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Kun yhä enemmän viestinnän tutkijoita keskittyy sukupuoleen ja politiikkaan liittyviin asioihin retoriikan ja median oppiaineiden näkökulmasta, tutkijoiden työ jättää Edwardsin (2009) mukaan usein huomioimatta näiden kahden termin
eli sukupuolen ja politiikan yhdistämisen jopa poliittisen viestinnän tutkimuksessa.
Esimerkiksi Kaidin (2004) toimittama poliittisen viestinnän käsikirja (Handbook of
political communication) sisältää vain yhden kappaleen, joka käsittelee naisia ehdokkaina ja äänestäjinä. Maskuliinisuuteen tai muita sukupuolen ja politiikan yhteen tuovia aiheita käsittelevät artikkelit puuttuvat teoksessa esiin nostetuista keskusteluista
(Edwards 2009, johdanto xiv). Samanlainen ilmiö on havaittavissa joissakin muita
johtajuutta käsittelevissä viestinnän alaan liittyvissä kokoomateoksissa. Esimerkiksi
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viestinnän sekä johtajuuden professorien Hackmanin ja Johnsonin (2013) kokoomateoksessa: Johtajuus viestinnän näkökulmasta (Leadership: a communication perspective) asia sivuutetaan lyhyesti, lähinnä käsittelemällä naisiin liitettyä lasikattoilmiötä ja sukupuolikuilu ilmiötä sekä pohtimalla onko naisten ja miesten käytöksessä
johtajina eroa. Northousen (2007) toimittamassa teoriaa ja käytäntöä käsittelevässä
johtajuusteoksessa on Hoytin (2007) kirjoittama oma artikkeli aiheesta naiset ja johtajuus. Kappaleessa käsitellään sukupuolta ja johtajuutta johtamistyylien tehokkuuden ja lasikattoilmiön näkökulmasta. Kuitenkin naisten määrä poliittisina johtajina
kansainvälisellä tasolla on Campusin (2013, 1) mukaan kasvamassa, mistä ovat todisteena lukuisat esimerkit myös kehitysmaista. Vaikka naiset johtajina muodostavat silti
hänen arvionsa mukaan edelleen oman pienen piirin, heitä ei voida enää pitää poikkeuksina. Tämän vuoksi kysymys naisista poliittisina johtajina on erityisen ajankohtainen ja aihe ansaitsee hänen mielestä jatkossa lisää keskusteluja sekä tieteellistä tutkimusta.
Politiikan sukupuoleen ja sukupuolittumiseen liittyvä kirjallisuus on laaja-alaista ja
sitä on useilta eri vuosikymmeniltä (ks. esim. Genovese 1993; Lovenduski & Norris
1996, 1993; Norris 1997; Sreberny & van Zoonen 2000) käsittäen Paxtonin ym.
(2007, 264) mukaan sukupuolten epätasa-arvon poliittisissa tapahtumissa kuten äänestämisessä, kampanjoissa ja johtamisessa, mutta yhtälailla sukupuolten väliset erot
poliittisessa tietämyksessä, sosialisoinnissa ja asenteissa sekä naisten paikan politiikan
teoriassa. Naisten poliittista johtajuutta käsitelleitä varhaisempia tutkimuksia ovat
tehneet esimerkiksi Jalalzai (2004) ja Jensen (2008). Mediatutkijat ovat tehneet runsaasti tutkimuksia politiikan sukupuolittumista medianäkökulmasta katsottuna sekä
politiikan stereotypioista (ks. esim. Campus 2013; Ross 2010, Ross & Byerly 2004;
Sreberny & van Zoonen 2000; van Zoonen 2006, 2005 ja 2003). Poliittinen johtajuus
erityisesti naisten sukupuoli-identiteetin näkökulmasta on kiinnostanut erityisesti
australialaisia ja brittitutkijoita, joita on innoittanut erityisesti Australian työväenpuolueen puheenjohtajana ja pääministerinä toiminut Julia Gillard (ks. esim. Appleby
2015; Donaghue 2015; Hall & Donaghue 2013; Holland & Wright 2017; Sorrentino
& Augoustinos 2016; Wright & Holland 2014). Sukupuolen sekä mediajulkisuuden
näkökulmasta puoluejohtajuutta ovat käsitelleet tutkimuksissaan paljon etenkin kanadalaistutkijat (Gerrits, Trimble, Wagner, Raphael & Sampert 2017; Trimble 2017;
Trimble, Wagner, Sampert, Raphael & Gerrits 2013).
Naistenlehtien tarjoama julkisuus on mahdollistanut politiikan julkisen ja yksityisen merkitysten ja suhteiden tarkastelun. Poliitikkojen osakseen saamaa naistenlehtijulkisuutta ovat tarkastelleet muun muassa Ytre-Arne (2011), Railo (2014; 2011a,b,c)
ja Ruoho ja Saarenmaa (2011) ja Pohjoismaisessa kontekstissa Saarenmaa ja Ruoho
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(2014). Oma aiempi kotimainen tutkimukseni keskittyi politiikan naisjohtajien osakseen saamaan sanomalehtijulkisuuteen neljässä sanomalehdessä (Mäkelä, Isotalus &
Ruoho 2015). Tutkimuksessa tarkasteltiin johtavien nais- ja miespoliitikkojen näkyvyyttä ajankohtana, jolloin hallituksessa oli ennätysmäärä naisministereitä. Eniten
huomiota saivat silti juttujen ja kuvien määrässä miesministerit. Kymmenen eniten
julkisuutta saaneen poliitikon joukossa oli vain kaksi naista. Tämän aiemman tutkimukseni tulos ja havainto naisten näkymättömyydestä johtotehtävissä ja mediajulkisuudessa on toiminut osaltaan tämän väitöstyön aiheen innoittajana.
Dahlerupin ja Leyenaarin (2013) toimittamassa teoksessa Breaking Male Dominance in Old Democracies naisten edustusta politiikassa tarkastellaan teoretisoinnin
lisäksi kahdeksaa maata vertaillen. Mukana vertailussa ovat Pohjoismaista Ruotsi, Islanti ja Tanska. Tutkijat esittävät teoksessaan käsitteen ”miesvalta” (Male dominance)
tarkastelulle kuusitasoisen mallin. Mallissa tarkastellaan sitä, miten laajasti politiikka
on ollut eri tasoilla ja eri maissa miesten hallitsemaa aluetta. Tämän työn kannalta
mallin keskeisiä kohtia ovat etenkin toinen ja viides kohta, sillä nämä kysymykset
nousevat esiin naisten henkilökohtaisten kokemusten yhteydessä. Seuraavassa lyhyesti mallissa esitetyn kuuden kohdan ydinajatukset:
1. Edustus politiikassa: Tarkastellaan naisten lukumääräistä aliedustusta äänestämällä valituissa tehtävissä.
2. Politiikka työympäristönä: Tarkastellaan politiikkaa työyhteisönä eli miten miehisesti kooditettuja ovat äänestämällä valittavissa tehtävissä politiikan normit ja käytänteet.
3. Sukupuolten vertikaalinen erottelu: tarkastellaan, miten tasaisesti tehtävät politiikan
eri hierarkia tasoilla on jaettu naisten ja miesten kesken.
4. Sukupuolten horisontaalisen erottelun näkökulma: tarkastellaan naisten alakohtaisesti
rajoittunutta pääsyä erilaisiin tehtäviin. Kuten esimerkiksi jonkun ministeriön tehtävien katsominen miehille kuuluvaksi.
5. Politiikan diskurssit ja kehystäminen: tutkitaan kuinka sukupuolittuneita tulkintoja
sekä käsityksiä poliitikot itse, suuri yleisö ja media poliitikoista esittävät. Naisten ja
miesten arvottaminen erilaisin kriteerein.
6. Julkinen politiikka: katsotaan miesvaltaa valtionhallinnon näkökulmasta. Siinä
tarkastellaan, miten miehiä suosivaa on julkinen politiikka ja lainsäädäntö sisällöltään
sekä minkä verran panostetaan sukupuolten tasa-arvoa edistävään politiikkaan päätöksenteossa. (Dahlrerup & Leyanaar 2013, 8-9.)
Globaalia monitieteistä näkökulmaa tämän tutkimuksen aiheeseen on antanut
Paxtonin ja Hughesin (2007) teos: Women, politics and power: A global perspective,
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jossa on tarkasteltu jopa Suomi mukaan lukien maailmanlaajuisesti naisten osallisuutta politiikassa. Tuoreempi Campusin (2013) teos Women Political Leaders and
the Media on valottanut tutkimuksen taustaksi politiikan naisjohtajien ja mediajulkisuuden tilannetta kuluvalla vuosikymmenellä.
Aiemmat naisia poliittisina johtajina tutkimukset keskittyvät pitkälti harvinaisiin
poikkeuksiin eli politiikan huippupaikoilla jo pitkään ja eri tehtävissä toimineisiin naisiin kuten presidentteihin (esim. Jalalzai 2010). Kansainvälisesti tutkijoita ovat innoittaneet erityisesti maailman mahtinaisiksi kutsutut poliittiset johtajat, ja nämä heistä
tehdyt tutkimukset ovat usein luonteeltaan erilaisia tapaustutkimuksia. Tutkimuksia
on tehty erityisesti maailman vaikutusvaltaisimmiksi nimetyistä naisista, kuten Saksan
nykyisestä liittokanslerista Angela Merkelistä (esim. Jalalzai 2006; Wiliarty 2008a,b)
sekä Yhdysvaltojen ulkoministerinä aiemmin toimineesta ja vuonna 2016 maan presidenttiyttä tavoitelleesta Hillary Clintonista (ks. esim. Jalalzai 2008; Brown & Gardetto 2000; Sheldon 2015). Lisäksi tutkimuksia löytyy lehdistön ”rautarouvaksi” nimetystä brittiläisestä ja maansa ensimmäisestä naispääministeristä ja konservatiivipuolueen puheenjohtajasta Margaret Thatcherista (esim. Genovese 1993; Ponton
2010; Wilson & Irwin 2015).
Poliittisen johtamisen erityspiirteitä erityisesti poliitikkojen henkilökohtaisen kokemuksen kannalta katsottuna ei ole juurikaan aiemmin tutkittu, vaikka vuorovaikutuksen näkökulmasta tarkasteltuna poliittinen johtajuus on oma erityinen johtajuuden alueensa. Aiemmissa kotimaisissa tutkimuksissa on tarkasteltu esimerkiksi poliitikkojen tarvitsemia viestintätaitoja sekä esiintymistä tai näkyvyyttä eri medioissa
(esim. Almonkari & Isotalus 2012; Finstad & Isotalus 2005; Isotalus & Almonkari
2011; Hakala 2011; Kunelius ym. 2009; Mäkelä, Isotalus & Ruoho 2015; Pernaa &
Pitkänen 2006; Railo 2011a; Reunanen 2012). Kansainvälisesti naisten poliittista viestintää on tutkittu Bystromin (2004) mukaan muun muassa naisten puheiden, erilaisten viestintätyylien, imagojen sekä naisten käyttämien erilaisten strategioiden kannalta. Lisäksi sukupuoleen liittyvää viestintää on tarkasteltu sekä kotimaassa että ulkomailla erityisesti ehdokkaiden poliittisen kampanjoinnin, kuten presidentinvaalien
yhteydessä (ks. esim. Bystrom 2004; Isotalus & Aarnio 2000; Isotalus & Borg 2007).
Tässä työssä poliittista johtajuutta tarkastellaan erityisesti työhön liittyvän julkisuuden ja poliitikon mediajulkisuuden kokemusten näkökulmasta.
Kuten edellä alan tutkimuskenttää tarkastellessa on osoitettu, politiikan naisjohtajista tehtyjä tutkimuksia on hyvin rajallinen määrä eivätkä ne ole keskittyneet naisten henkilökohtaisiin kokemuksiin johtajuudesta. Lisäksi aiempia politiikan toimijoihin liittyviä tutkimuksia ja niiden tuloksia yleisimmin tarkasteltaessa sekä niitä vertaillessa Suomeen on pidettävä mielessä eri maiden poliittisten järjestelmien kuten
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vaali- ja valintatapojen sekä kampanjointitapojen erot. Aiemmin saatuihin tutkimustuloksiin vaikuttavat myös eri aikakausiin liittyvät yhteiskunnalliset, kulttuurilliset ja
historialliset tekijät, mitkä osaltaan vaikeuttavat aiempien tutkimusten keskinäistä
vertailua sekä laajempaa yleistävyyttä. Tässä tutkimuksen taustakontekstina on erityisesti Suomen tilanne muihin Pohjoismaihin verrattuna, mutta osittain kansainväliseen kehykseen ja tutkimuksiin peilattuna.
Demokratian toimivuudelle tärkeä asiajulkisuus nojaa suomalaisessa politiikassa
pitkälti jo historiallisesti joukkoviestintään ja ns. perinteiseen mediaan. Tässä työssä
mediasta ja joukkotiedotusvälineistä puhutaan yleisellä tasolla eli tutkimuksen ulkopuolelle rajautuvat yksittäisten medioiden tarkastelu sekä erilaiset sosiaaliset mediat,
sillä ilmiönä ne tekivät vasta tuloaan suomalaiseen politiikkaan tämän tutkimuksen
teon alkumetreillä. Sosiaalisen median käyttö eri eliittiryhmien keskuudessa oli Ruostetsaaren (2014, 180) mukaan 2010-luvun alussa varsin vaatimatonta.
Väitöstyön aluksi tarkastellaan naisten poliittisen johtajuuden ilmiön historiallista
taustaa ja olemusta. Sitten tarkastellaan naisia politiikassa ja erityisesti poliittisina johtajina. Tämän jälkeen perehdytään tutkimuksen ongelmanasetteluun sukupuolen ja
politiikan sekä politiikan sukupuolittumisen näkökulmasta. Tutkimuksen kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan naisia politiikassa ja johtajina, poliittista johtajuutta ja johtajia sekä poliittista viestintää ja (media) julkisuutta. Teoriataustan hahmottelun jälkeen esitellään tutkimuksen tavoitteet ja toteutus. Sitten tarkastellaan tutkimuksen
haastatteluaineiston perusteella tutkimusongelmaan saatuja vastauksia ja tutkimuksen tuloksia. Lopuksi päätännössä pohditaan tutkimuksen keskeisiä tuloksia sekä arvioidaan tutkimuksen toteutusta ja sovellettavuutta. Lopuksi tarkastellaan aiheeseen
liittyviä erilaisia jatkotutkimusnäkökulmia.
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2

2.1

NAISET POLITIIKASSA JA JOHTAJINA

Uranuurtajia ja edelläkävijöitä

Tämän luvun aluksi tarkastellaan poliittisen naisjohtajuuden historiaa tutkimuksen
taustan ja johtajuuden ilmiön hahmottamiseksi sukupuolen näkökulmasta. Suomalaiset naiset ovat olleet jo varhain politiikassa monella tapaa uranuurtajia ja harvinaisia
edelläkävijöitä niin Pohjoismaissa kuin kansainvälisesti vertaillessa (ks. esim. Campus
2013; Dahlerup & Leyanaar 2013; Kuusipalo 2011; Niemi 2014a,b; Paxton & Hughes
2007). Suomalaiset naiset saivat vaalikelpoisuuden ensimmäisenä ja äänioikeuden toisena maailmassa Uuden-Seelannin jälkeen vuonna 1906. Naisten saadessa äänioikeuden he ovat yleensä saaneet myös oikeuden asettua ehdolle ja tulla valituksi poliittisiin
tehtäviin. Suomalaisten naisten saama oikeus äänestää sekä asettua ehdolle oli tärkeä
merkkipaalu naisten yhteiskunnallisen ja poliittisen osallistumisen kannalta myös
kansainvälisesti. Ensimmäisissä vaaleissa eduskuntaan valittiin 19 naista. (Paxton &
Hughes 2007, 48–49 ja 63–65.) Luku oli kansainvälisesti tarkasteltuna korkealla tasolla, sillä missään muualla maailmassa miesten hallitsemissa parlamentaarisissa elimissä ei ollut nähty vastaavaa tilannetta. Tästä syystä Suomi oli tuohon aikaan myös
kansainvälisen kiinnostuksen kohteena (Sulkunen ym. 2006, 10–11). Naisten ja miesten mieltäminen poliitikkoina erilaisiksi oli naisille alkuvaiheessa eduksi, sillä se perusteli heidän ottamistaan mukaan. Asetelma oli hierarkkinen, sillä naisten ajateltiin
täydentävän yleispoliitikoiksi tulkittujen miesten työtä. (Kuusipalo 1999, 61.)
Suomalaisten naisten varhainen ääni -ja vaalioikeuden saaminen eduskuntavaaleissa on saanut aikanaan osakseen paljon huomiota. Sen sijaan vähemmän huomiota
on kiinnitetty Hollin, Raevaaran ja Luhtakallion (2007, 11) mukaan siihen, että maan
itsenäistyessä 1917 naiset saivat miesten rinnalla oikeuden äänestää ja asettua ehdolle
kunnallisvaaleissa. Naisten poliittiset oikeudet saavutettiin siten heidän mukaansa
Suomessa ensin valtakunnan tasolla, toisin kuin monissa muissa maissa, joissa naisten
poliittinen osallistuminen laajeni asteittain paikallispolitiikasta parlamentaariseen
edustamiseen. Pohjoismaista äänioikeus naisille myönnettiin ensin Norjassa vuonna
1913. Tanskalaiset ja islantilaiset saivat äänioikeuden vuonna 1915 ja ruotsalaiset naiset vuonna 1919 (esim. Paxton & Hughes 2007, 28-29). Toisaalta huomionarvoista
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on se, että eri maissa naisten mahdollisuus osallistua politiikkaan on vaihdellut huomattavasti. Saudi-Arabia on ollut pitkään maailman viimeinen maa, jossa naiset eivät
ole päässeet mukaan politiikkaan. Joulukuussa 2015 siellä järjestettiin historialliset
vaalit, jossa naiset pääsivät ensimmäistä kertaa vihdoin näissä vaaleissa äänestämään
ja ehdokkaiksi (Yle 2015).
Historiallisen alun ja sitä seuranneen pitkän etenemisvaiheen jälkeen naiset ovat
saaneet vähitellen hoitaakseen yhä enenevässä määrin vaativia tehtäviä politiikassa, ja
sittemmin naiset ovat työskennelleet Suomessa lähes kaikilla merkittävillä politiikan
johtopaikoilla. Suomen poliittisessa järjestelmässä on Railon (2011a, 11) tutkimuksen
mukaan tapahtunut kolmessakymmenessä vuodessa huomattava muutos, joka on yhteydessä laajempaan länsimaiseen ja kansainväliseen kehitykseen. Hänen mukaansa
naisten osallistuminen politiikkaan on länsimaissa tullut mahdolliseksi vasta paljon
miesten jälkeen, myös Suomessa. Lisäksi vaikka Suomessa naiset saivat sekä valtiollisen äänioikeuden että äänikelpoisuuden ensimmäisten maiden joukossa vuonna
1906, myös Suomessa naispoliitikkojen suhteellinen osuus sekä heidän saavuttamiensa poliittisten virkojen painoarvo pysyivät pitkään vähäisinä.
Samaa osoittaa Niemen (2014a, 16) tutkimus, jonka mukaan politiikan korkeimmat valta-asemat pysyivät pitkään joko täysin tai valtaosin miesten hallussa. Hänen
mukaansa joitain poikkeuksia lukuun ottamatta naisille tarjoutui puolueorganisaatioissa vuosikymmenten ajan pikemmin symbolinen kuin vaikutusvaltainen rooli. Lisäksi erityisen selvää naisten aliedustus on ollut politiikan vaikutusvaltaisimmissa tehtävissä, kuten tasavallan presidentteinä, pääministereinä, puoluejohtajina, puoluesihteereinä ja eduskuntaryhmien puheenjohtajina.
Suomalaisen eliitin ja valtarakenteen muutosta parinkymmenen viime vuoden
ajalta tutkineen Ruostetsaaren (2014, 95) mukaan naisten edustus on kasvanut suhteellisesti vähiten poliittisessa eliitissä, mikä johtuu 1990-luvun alun korkeasta lähtötasosta. Kotimaassa naisten poliittista osallistumista käsittelevä tutkimus onkin Hollin, Raevaaran ja Luhtakallion (2007, 11) mukaan kohdistunut erityisesti naisten asemaan kansanedustuslaitoksessa, hallituksessa ja puolueiden toiminnassa. Suomalaista
tutkimusta on sitä vastoin heidän mukaansa tehty vähemmän esimerkiksi naisten ja
miesten asemasta kunnallispolitiikassa, sen eri osa-alueilla ja muutoksissa.
Naiset ovat saavuttaneet Suomessa merkittävän jalansijan eduskunnassa ja poliittiseen päätöksentekoon osallistuu nykyään keskimääräistä enemmän naisia kuin
muissa Euroopan maissa. Suomalaisia naisia eduskunnassa tutkineen Lähteenmäen
(2006) mukaan naisten tasa-arvon eteen tehty työ on ollut pitkäjänteistä ja vaivalloista. Suomeen nimitettiin vuonna 2007 Suomeen ensimmäisenä maailmassa naisenemmistöinen hallitus, jolloin naisia oli hallituksessa peräti 60 prosenttia. Poliittisen
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johtajien valta ja vallan laatu vaihtelevat maittain jopa Pohjoismaissa riippuen onko
valtionpäämiehenä kuningas, kuningatar vai presidentti. Suomea lukuun ottamatta
Pohjoismaiden valtionpäämiehillä ei ole varsinaista poliittista valtaa, vaan he hoitavat
edustustehtäviä. Suomen presidentti valitaan suoralla kansanvaalilla, ja hänellä on todellisia valtaoikeuksia ulkopolitiikassa, EU-politiikassa, tärkeissä sotilaallisissa päätöksissä sekä korkeiden virkamiesten nimittämisessä. Verrattuna moniin muihin
maailman maihin sukupuolten välinen tasa-arvo on edennyt Pohjoismaissa pitkälle.
Määrällisesti vahvan kansanedustuksen lisäksi nainen on työskennellyt nyky-Suomessa kaikissa politiikan johtotehtävissä, niin presidenttinä, kaikissa ministerin tehtävissä kuin eduskuntapuolueiden puheenjohtajina kokoomusta ja perussuomalaisia
lukuun ottamatta. Myös muissa Pohjoismaissa tilanne on ollut jo pitkään hyvä, sillä
Bergqvistin (2001) mielestä Pohjoismaat tarjoavat useita esimerkkejä siitä, etteivät
naiset enää ole poikkeuksia korkeimmissa poliittisissa asemissa. Kaksi tunnettua varhaista esimerkkiä tästä ovat Gro Harlem Brundtland, Norjan monivuotinen pääministeri (1981, 1986–1989 ja 1990–1996) ja Vigdís Finnbogadóttir, joka oli Islannin
presidenttinä 16 vuotta (1980–1996). He ovat Niemen (2014b) mukaan kuitenkin
olleet poikkeuksia, sillä naisten laajempi läpimurto politiikan huipulle tapahtui Pohjoismaissakin vasta 2000-luvun alussa. Pohjoismaisilla naisilla on eurooppalaisesta ja
kansainvälisestä perspektiivistä tarkasteltuna harvinaisen näkyvä paikka ministerien,
puoluejohtajien ja vaaleilla valittujen edustajien joukossa (Bergqvist 2001, 15). Kansainvälisesti tilannetta tarkasteltuna ja verrattuna mielenkiintoista on esimerkiksi Jalalzain (2008, 206) mukaan se, että samaan aikaan kun naispresidentin valinta Yhdysvaltoihin pysyy toistaiseksi edelleen olettamuksena, naiset ovat särkeneet johtajuuden
lasikattoja niinkin erilaisissa valtioissa kuin Liberia (Ellen Johnson-Sirleaf), Saksa
(Angela Merkel) ja Chile (Michelle Bachelet).
Nykyisin otetaan yhä kasvavassa määrin huomioon se yhteys, joka on kehittyneen,
hyvin toimivan demokratian ja sen välillä, että kaikilla kansalaisryhmillä on yhtäläiset
mahdollisuudet osallistua poliittiseen päätöksentekoprosessiin. Koska yksi keskeisistä poliittisien prosessien tunnuspiirteistä on ollut naisten marginalisoituminen ja
poissulkeminen ”demokraattisista” instituutioista, feministinen tutkimus on pitkään
suhtautunut hyvin kriittisesti demokratian naisille tarjoamiin osallistumis -ja vaikutusmahdollisuuksiin. Yksi tämän ”kiinnostuksen puutteen” seuraus on se, että tutkimusta sukupuolen, demokratian ja politiikan välisistä suhteista on suhteellisen vähän
(Bergqvist 2001, 18.) Naisten poliittinen osallistuminen ja edustuksen määrä vaihtelevat merkittävästi eri maiden sisällä ja maiden välillä (Paxton, Kunovich & Hughes
2007, 263). Miesten hallitsemaa politiikkaa onkin naisten näkökulmasta verrattu vie-
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raaseen kulttuurin, jossa naisia pidetään muukalaisina (Kuusipalo 1999, 69) ja esimerkiksi media edelleen toistuvasti kyseenalaistaa Rossin (2010) mukaan naisten kykyä
johtaa maata kysyen jatkuvasti, onko heistä siihen. Suomessa Tarja Halosen valinta
ensimmäiseksi tasavallan presidentiksi vuonna 2000 oli Kuusipalon (2000b, 1) mukaan tärkeä edistysaskel ”miehille varattujen” poliittisten huippuasemien avaamisessa
naisille. Vaikka Suomessa naisia on työskennellyt pitkään politiikan eri paikoilla,
myös Railon (2011a) mukaan naisten eteneminen politiikassa on ollut hidasta varhain
saavutetusta äänioikeudesta ja vaalikelpoisuudesta huolimatta.
Nainen johtavana poliitikkona on kuitenkin edelleen kansainvälisesti monessa
maassa vielä harvinaisuus (esim. Jalalzai & Krook 2010; Kuusipalo 2007 ja 2011; van
Zoonen 2006) ja esimerkiksi presidentit ja pääministerit, maiden johtajat, ovat
yleensä olleet miehiä (Jalalzai & Krook 2010; Jalalzai 2004). Naiset eivät ole kansainvälisesti edelleenkään Paxtonin ja Hughesin (2007) mukaan hyvin edustettuina politiikassa ja naisten eteneminen poliittisiksi johtajiksi on myös Jalalzain ja Krookin
(2010) mukaan edennyt kansainvälisesti hitaanlaisesti.
Ensimmäinen nainen, joka sai poliittisesti merkittävän aseman kansallisena johtajana monarkian ulkopuolelta, oli Sri Lankan Sirimavo Banaranaike. Hänestä tuli pääministeri vuonna 1960. Samalla vuosikymmenellä toiset kaksi merkittävää naista Indira Gandhi Intiasta ja Golda Meir Israelista, nousivat myös valtaan pääministereinä.
Kuitenkin vasta 1974 argentiinalaisesta Isabél Peronista tuli ensimmäinen naispuolinen presidentti. Yleisesti ottaen naisten aseman edistyminen varhaisilta vuosikymmeniltä oli hidasta: kolmesta naisesta tuli kansallisia johtajia 1960-luvulla, heitä seurasi kuusi 1970-luvulla ja seitsemän 1980-luvulla. (Jalalzai & Krook 2010.)
Toisaalta 2000-luvulla naisjohtajien määrä on kasvanut. Esimerkiksi Angela Merkel on omaa luokkaansa naisjohtajien joukossa, sillä hän on ollut Saksan nykyinen
liittokansleri (vuodesta 2005) ja kristillisdemokraattisen puolueen (CDU) puheenjohtaja (vuodesta 2000). Merkel edustaa näkyvää ja keskeistä roolia maailmanlaajuisessa
politiikassa, koska hän on ainoa nainen valtionpäämiehenä G8- maiden johdossa,
(Jalalzai 2006, 428). Yhdysvaltalainen talouslehti Forbes listaa vuosittain maailman
vaikutusvaltaisimmiksi arvioimiaan ihmisiä. Merkel on pitänyt listalla naisvaikuttajien
kärkipaikkaa vuosikausia. Vuoden 2018 Forbesin listalla Merkel on edelleen rankattu
maailman vaikutusvaltaisemmaksi naiseksi.
Toisin kuin Suomessa ja Pohjoismaissa, monissa maissa on Jalalzain (2004) mukaan perhe- ja sukulaisuussuhteilla ollut iso merkitys politiikassa ja poliittiselle johtopaikalle nousemisessa. Tärkeä ponnahdusalusta tehtäviin esimerkiksi Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa on ollut johtajiksi nousseiden naisten perhesiteet tärkeisiin
poliittisiin johtajiin. Jälkimmäisistä suurin osa on ollut entisten poliittisten johtajien
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tyttäriä tai leskiä (Jalalzai 2004, 85 ja 100–102). Poliittisesta tiimistä perheen sisällä ja
vielä aviopuolisoiden kesken puolestaan harvinaisempi esimerkki on Bill ja Hillary
Clinton. Yhdysvaltojen poliittisessa historiassa ei ole koskaan aiemmin ollut naimisissa olevaa, poliittisena tiiminä toimivaa ja elämänmittaista uraa tehnyttä pariskuntaa, kuten Clintonit ovat olleet (Muir & Taylor 2009). Hillary Clinton toimi New
Yorkin nuorempana senaattorina vuosina 2001–2009, Yhdysvaltain ulkoministerinä
vuosina 2009–2013 ja Yhdysvaltain ensimmäisenä naisena miehensä Bill Clintonin
presidenttikausina vuosina 1993–2001. Lisäksi Hillary Clinton selvisi ensimmäisenä
naisena USA:ssa demokraattisen puolueen ehdokkaana loppusuoralle syksyn 2016
presidentinvaaleissa, mutta hävisi kisan lopulta republikaani Donald Trumpille.
Kansainvälisesti poliittisiksi johtajiksi nousseiden taustat ja koulutukset sekä iät
ovat vaihdelleet huomattavasti. Erityisesti pääministerin tehtäviin nousseiden ikä on
kiinnostanut tutkijoita. Esimerkiksi Benazir Bhuttosta tuli Pakistanin pääministeri
35-vuotiaana, kun taas Janet Jagen nousi 77-vuotiaana ensin Guyanan pääministeriksi
ja sittemmin presidentiksi. Bhutto on ollut islamilaisten valtioiden pääministereistä
nuorin ja ensimmäinen nainen (Anderson 1993; Jalalzai 2003; Paxton ym. 2007, 82).
Tämä väitöstyö tarkastelee suomalaisia politiikan naisjohtajia ensisijaisesti Pohjoismaisen politiikan kontekstissa. Pohjoismaista löytyy jonkin verran yksittäisiä tutkimuksia esimerkiksi ruotsalaisesta poliitikosta Mona Sahlinista, joka toimi sosiaalidemokraattisen puolueen puheenjohtajana (esim. Hammarlin & Jarlbro 2012).
Kotimaassa poliittinen johtajuus ministerinä tai puolueen puheenjohtajana, on
usein poliittisen uran huipentuma, ja monesti harvinainen, tai jopa ainutkertainen
tapahtuma poliitikon uralla. Suomalaisten naisten kansainvälisestikin ainutlaatuista
läpimurtoa ovat osaltaan vauhdittaneet pitkään politiikassa mukana olleet naiset,
jotka ovat edenneet merkittäville paikoille ja jotkut heistä jopa useamman kerran.
Suomalaiset naiset ovat olleet edelläkävijöitä myös Euroopassa.

2.2

Naispresidenttiys – meillä ja maailmalla

Pohjoismaissa kuten muuallakin maailmassa naisia on valittu maiden johtoon presidenteiksi. Suomen lisäksi esimerkiksi Islannissa ja Irlannissa on valittu nainen presidentiksi suorilla kansanvaaleilla. Euroopan ensimmäinen naispresidentti valittiin Islantiin. Vigdís Finnbogadóttir oli ensimmäinen demokraattisilla vaaleilla valittu naispuolinen valtiopäämies maailmassa. Hän toimi Islannin seremoniallisena presidenttinä vuosina 1980–1996 (Paxton & Hughes 2007, 84). Pohjoismaiden ulkopuolelta
löytyy myös joitakin pitkään maan johtopaikkoja hallinneita naisia. Irlantilaiset ovat
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valinneet naispresidentin kaksi kertaa peräkkäin. Ensin Mary Robinson johti maata
vuosina 1990–1997 ja sitten Mary McAleese vuodesta 1997–2011. Myös Latviassa
on ollut naispresidentti kaksi kautta peräkkäin. Vaira Vike-Freiberga toimi presidenttinä vuosina 1999–2007 (ks. Paxton ym. 2007).
Vaikka naisia on ollut Suomessa jo pitkään mukana parlamentaarisessa politiikassa, politiikan tärkein huippupaikka eli presidenttiys oli pitkään naisten ulottumattomissa. Suomessa on ollut tähän mennessä kaksitoista presidenttiä, joista Tarja Halonen toistaiseksi ainoana naisena. Länsimaisen poliittisen ajattelun traditiossa ”naiseus” sekä ”poliittinen johtajuus” ja ”valtiomieheys” olivat Kuusipalon (2007, 98)
mukaan pitkään toisensa poissulkevia määreitä. Valtiomiehen miehinen identiteetti
esti hänen mukaansa edes kuvittelemasta naista Suomen presidentiksi ennen 1990lukua, ja itse presidentti-instituution täytyi muuttaa ennen kuin nainen pääsi sen edustajaksi. Astuessaan presidentin virkaan Tarja Halosella oli kaksi vaihtoehtoa. Hän
saattoi joko imitoida (valtio)miestä tai muuttaa käsitystä presidenttiydestä. Halonen
valitsi jälkimmäisen vaihtoehdon ja saikin kritiikkiä esimerkiksi passiivisuudesta kansallisissa kysymyksissä. Syntyi kiivas väittely niin presidentin roolista globalisoituvassa Suomessa kuin poliittisen johtajuuden määrittelyssä muuttuvassa maailmassa.
(Kuusipalo 2007.)
Presidentinvaalit ovat merkittäviä ja tutkijoita sekä mediaa innostaneita poliittiseen viestintään liittyviä tapahtumia niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Vaalien
suuri mediahuomio on välillä herättänyt Isotaluksen ja Borgin (2006) mukaan ihmetystä, koska presidentin valta on varsin vähäistä Suomessa. Heidän mukaansa suuri
huomio ja kiinnostus kuitenkin osoittavat, että presidentti instituutiolla ja presidentinvaaleilla on vankka asema Suomessa. Naiset ovat olleet tähän mennessä mukana
ehdokkaina kuusi kertaa. Seuraavaksi tarkastellaan lyhyesti heidän menestystä presidentinvaaleissa. Suomen historian ensimmäinen naisehdokas oli Liberaalisen kansanpuolueen Helvi Sipilä vuonna 1982. Hän sai kuitenkin miesvaltaisessa joukossa vain
1,8 prosenttia annetuista äänistä Mauno Koiviston tullessa valituksi silloin presidentiksi. Seuraavan kerran naisehdokkaita asettui ehdolle vasta vuonna 1994, ja sen jälkeen neljästi peräkkäisinä presidentinvaalivuosina vuosina 2000, 2006, 2012 ja 2018.
Suomessa tehtiin poliittista historiaa vuoden 1994 presidentinvaaleissa, kun peräti
kaksi naista, Eeva Kuuskoski ja Elisabeth Rehn asettuivat ehdolle. Naisten asettuminen presidenttiehdokkaiksi oli seurausta siitä, että naisliike ja tasa-arvopolitiikan
edustajat vaativat tasa-arvoista edustusta politiikkaan, jolloin puolueiden oli pakko
ottaa tämä vaatimus huomioon ja asettaa naisia ehdolle. Vaalien seurauksena naisehdokkaiden suosio kasvoi: erityisesti monet naiset asettuivat tukemaan naisehdokkaita. (Kuusipalo 2000a, 41.) Vaalien toiselle kierrokselle Ahtisaari ja Rehn lähtivät
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tasavertaisessa asetelmassa, mutta Rehn sai lopulta toisen kierroksen äänistä 46,1
prosenttia häviten Ahtisaarelle (Tilastokeskus). Rehnin osallistuminen kisaan oli kolmella tapaa historiallisesti ainutlaatuista Suomessa: sukupuolensa lisäksi hän edusti
vaaleissa kielivähemmistöä sekä vaalien pienintä puoluetta.
Vuoden 2000 vaaleissa Ahtisaari ei asettunut ehdolle toiselle perättäiselle kaudelle.
Vaalin asetelma ja tulos olivat Niemen (2014) mukaan historiallisia: seitsemästä ehdokkaasta neljä oli naisia, ja viiden eniten ääniä saaneen joukkoon mahtui vain yksi
mies, toiselle kierrokselle tiensä selvittänyt keskustan Esko Aho. Vaalin asetelmassa
näkyi vähitellen kasvanut paine jakaa politiikan johtopaikkoja myös naisille. (Niemi
2014a, 25.). Halosen lisäksi ehdolla olivat Riitta Uosukainen, Elisabeth Rehn ja Vihreän liiton Heidi Hautala. Aho hävisi tämän presidenttikisan Haloselle, joka sai Tilastokeskuksen mukaan 51,6 prosenttia annetuista äänistä. Äänestysprosentti oli 80,2.
Tärkeää pohjatyötä naisen valinnalle oli tehty edellisissä presidentinvaaleissa, jossa
Rehn nousi toiselle kierrokselle ja totutti suomalaisia ajatukseen ensimmäisestä naispresidentistä (Niemi 2014a). Sosiaalidemokraattien Tarja Halosen valinta tasavallan
presidentiksi vuonna 2000 mursi yhden lasikaton ja tasoitti naisten tietä politiikan
huipulle, joskin sen saattoi myös hetkeksi vähentää painetta valita naisia esimerkiksi
puoluejohtajiksi (Niemi 2014a, 16).
Kuusipalon (2000a, 42) mukaan nais- ja miesehdokkaita kohtaan on erilaisia odotuksia. Miesehdokkaiden oletetaan hallitsevan ulko- ja turvallisuuspolitiikan, naisehdokkaiden vahvuuden ajatellaan olevan hyvinvointipolitiikka. Tämä stereotyyppinen
ajatusmalli, jossa ”pehmeät” ja ”kovat” arvot asetetaan vastakkain, oli keskeisessä
asemassa vuoden 2000 presidentinvaaleissa. Naisehdokkaiden keino rikkoa näitä oletuksia oli hänen mukaan painottaa ja keskittyä tuomaan esiin omaa ”miehistä” asiantuntemusta ja osaamista. Poliitikkojen edustavuutta ja esittämistä (representation) jo
parikymmentä vuotta sitten tutkineen Sapiron (1998, 180-181) mielestä harva politiikan naisehdokkaista ajattelee, että he ajaisivat tehtävässään pelkästään miehille tyypillisinä pidettyjä asioita. Naisehdokkaat eivät hänen mukaansa halua myöskään mielellään kampanjoida pelkästään pehmeillä arvoilla, koska silloin heidät saatetaan esittää mediajulkisuudessa siten, että heidän osaamisalueensa näyttää hyvin kapea-alaiselle.
Vuonna 2006 Tarja Halonen valittiin toiselle kaudelle Suomen presidentiksi. Hän
on ensimmäinen nainen, joka äänestettiin uudelleen tehtävään maailmassa (van Zoonen 2006, 292). Ensimmäisellä kierroksella ehdolla oli kuusi miestä ja kaksi naista.
Halosen lisäksi mukaan lähti vihreiden Heidi Hautala. Toisella kierroksella Halonen
päihitti 51,79 ääniosuudella Sauli Niinistön. Kisa presidenttiydestä oli poliitikkojen
välillä tiukka. Karvosen (2007, 136) presidentinvaalien kampanjaretoriikasta tekemä
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analyysi osoitti, että sekä Halonen että Niinistö ovat hyvin voimakkaita, esiintymiskykyisiä ja asiaosaamiseltaan ensiluokkaisia poliitikkoja.
Halonen (s.1943) on ollut monella tapaa merkittävä lasikattojen särkijä, edelläkävijä ja tiennäyttäjä suomalaisessa huippupolitiikassa. Halosen uraa presidenttinä
edelsi yli 20-vuotinen kansanedustajana toimiminen ja monipuolinen eri alojen ministerikokemus. Hän toimi kolme kertaa ministerinä, ensin sosiaali- ja terveysministerinä vuosina 1987–1990. Lisäksi hän eteni ensimmäisenä naisena oikeusministeriksi
vuonna 1990 ja ulkoministeriksi vuonna 1995. Kun Tarja Halosesta tuli Suomen presidentti, hän oli maailman kahdestoista ja Euroopan kuudes naispresidentti (Kuusipalo 2007, 99). Halonen toimi Suomen tasavallan 11. presidenttinä ja ensimmäisenä
naispuolisena valtionpäämiehenä vuosina 2000–2012. Suomen ensimmäisen naispresidentin kahdentoista vuoden mittainen valtakausi jätti jälkensä Suomen tasa-arvokehitykseen ja muokkasi erityisesti asenneilmapiiriä suopeammaksi naisten poliittiselle johtajuudelle (Tiihonen ym. 2013, 260). Tullessaan valituksi presidentiksi Halonen, kuten muutkin poliittiseksi johtajaksi valitut, sai luonnollisesti osakseen paljon
julkista huomiota.
Halosen persoona sisältää useita olennaisia asioita, jotka kuvastavat naisten tärkeää asemaa politiikassa, ja niitä erityisiä haasteita, joita poliittinen toimintaympäristö
aiheuttaa heille. Koska Halosesta tuli ”ensimmäinen nainen”, hänestä tuli heti vaalien
jälkeen kansainvälinen julkkis. Olemalla nainen epätavallisessa asemassa ja ehtimättä
vielä edes työskennellä tehtävässään, hänestä tuli kansainvälinen uutinen eri maiden
lehdistössä ja televisiossa. Tehtävään valintahetkellä hän oli viisissäkymmenissä ja aikuisen tyttären äiti. Halosen pitkäaikaisesta suhteesta avopuolisonsa kanssa tuli välitön ongelma, sillä parin sivilisäädylle ei tuntunut löytyvän sopivaa nimitystä julkisuudessa. Puolison aseman selventämiseksi avopari meni naimisiin heti vuoden 2000vaalien jälkeen. (van Zoonen 2006, 292.)
Poliitikkojen imagoja tutkineen Karvosen (1999, 111) mukaan menestyneiden poliitikkojen myönteisille julkisuuskuville on tyypillistä, että poliitikko esitetään ”yhtenä
meistä”. Hänen mielestään poliitikoille ei kuitenkaan riitä pelkästään se, että hän on
tavallinen ihminen. Poliitikon tulisi teoillaan ja toimillaan osoittaa olevansa myös
”paras meistä”, jotta hän voisi johtaa muita. Halosen kampanjan vaalitaiston mainoslause oli ”Koko kansan presidentti” (esim. Hovi-Wasastjerna 2006). Halosen kampanja sekä nousu ja valinta tasavallan presidentiksi ovat kiinnostaneet enemmän kotimaisia tutkijoita kuin itse työskentelyaika presidenttinä. Hänestä kansainvälisesti
tehtyä tutkimusta on vähänlaisesti (esim. van Zoonen 2006). Kotimaisessa tutkimuksessa on lähinnä analysoitu presidentinvaalien kampanjoista muodostuneita mielikuvia ja niiden sukupuolittuneisuutta (Kuusipalo 2000, 2007; Railo 2011; Ronkainen
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2007) sekä Halosen henkilökuvaa (Railo 2011b). Lisäksi on tutkittu esimerkiksi, miten presidenttiehdokkaat puhuivat toisilleen televisiokeskustelussa (Nuolijärvi &
Tiittula 2001) ja heidän nonverbaalia viestintää (Isotalus 2000). Tutkimuksissa on
vertailtu Halosen ja Niinistön imagonrakennusta (Karvonen 2007), perustelutaitoja
(Mäki 2007) ja esiintymistyylejä television vaalikeskusteluissa (Tiittula, Nuolijärvi &
Isotalus 2007).
Vuonna 2012 jo kaksi kautta istunut tasavallan presidentti Tarja Halonen ei voinut
enää asettua ehdolle vaaleihin. Presidentinvaaliin asetettiin yhteensä kahdeksan ehdokasta – kuusi miestä ja kaksi naista Sari Essayah (kd.) ja Eva Biaudet (r.) Toiselle
kierrokselle ehdokkaista etenivät Sauli Niinistö (kok.) ja Pekka Haavisto (vihr.). Niinistö valittiin presidentiksi 62,6 prosentin ääniosuudella (Tilastokeskus).
Vuonna 2018 vaaleissa ehdolla olivat Niinistön lisäksi seitsemän ehdokasta. Kahdeksan ehdokkaan joukossa naisia oli kolme: Tuula Haatainen (sd.), Laura Huhtasaari
(ps.) ja Merja Kyllönen (vas.). Istuva presidentti Sauli Niinistö sai ensimmäisellä kierroksella yli puolet äänistä, joten hänet valittiin jatkokaudelle ilman toista kierrosta.
Tämä oli ensimmäinen kerta suoran kansanvaalin historiassa, kun ehdokas valittiin
jo ensimmäisellä äänestyskierroksella. Lisäksi ensimmäistä kertaa presidentiksi valittiin valitsijayhdistyksen kautta ehdolla ollut ehdokas.
Presidentin osakseen saama julkisuuden määrä vaihtelee huomattavasti. Yleisesti
ottaen tutkimusten perusteella näyttää kuitenkin siltä, että Suomessa presidentti saa
vähän huomiota julkisuudessa verrattuna muihin Suomen keskeisiin poliittisiin instituutioihin kuten eduskuntaan tai hallitukseen. Tämä voi johtua siitä, että presidentin
valtaoikeuksia kavennettiin vuonna 2000 ja samalla presidentin päätäntävalta väheni.
Eniten presidentti saa julkisuutta iltapäivä- ja aikakausilehdissä, kun taas päivälehdissä presidentistä uutisoidaan vähiten. Päivälehdissä ja televisiossa presidentistä puhutaan tyypillisesti instituutiona, kun taas iltapäivä- ja aikakausilehdissä hänestä puhutaan ihmisenä ja persoonana. (Berg, Niemi, Pernaa, Pitkänen & Railo 2009, 59.)

2.3

Ministerin salkun kantajina toisena maailmassa

Ministerin tehtävissä naisia on työskennellyt niin kotimaassa kuin kansainvälisesti jo
pitkään eli yli 90 vuoden ajan. Maailman ensimmäinen naisministeri oli tanskalainen
Nina Bang, joka valittiin sosiaalidemokraattien muodostaman hallituksen opetusministeriksi vuonna 1924. Tosin seuraavaa tanskalaista naisministeriä saatiin odottaa
tämän jälkeen maassa pari vuosikymmentä. (Dahlerup 2013b, 151, 154; Dahlerup &
Leyanaar 2013, 228-9). Muista Pohjoismaista ensimmäinen naisministeri valittiin
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Ruotsiin vuonna 1947 ja Islantiin 1970 (Dahlerup & Leyanaar 2013, 228) ja Norjaan
vuonna 1981 (Paxton & Hughes 2007, 81). Pohjoismaissa on ollut naispääministereitä Ruotsia lukuun ottamatta. Norjalainen Gro Harlem Bruntland valittiin pääministeriksi vuonna 1981 (Paxton & Hughes 2007, 81). Islantilainen Jóhanna Sigurðardóttir valittiin ensimmäiseksi naispuoliseksi (ja maailman ensimmäiseksi avoimesti julkisesti homoseksuaaliseksi) pääministeriksi vuonna 2009 (Styrkársdóttir
2013, 124). Tanskan Helle Thorning-Schmidtistä tuli sosiaalidemokraattisen puolueen puheenjohtaja vuonna 2005 ja maan ensimmäinen naispääministeri vuonna 2011
(Dahlerup 2013, 162). Ruotsissa sosiaalidemokraatit valitsivat ensimmäisen naisjohtajansa, Mona Sahlinin vuonna 2007, eikä maalla ole ollut naista pääministerinä
(Niemi 2014b, 50).
Suomalaisten kansainvälisesti ainutlaatuista tilannetta eli naisten etenemistä politiikan johtopaikoille ovat osaltaan vauhdittaneet useat naiset. Heitä ovat olleet muun
muassa Riitta Uosukainen eduskunnan ensimmäisenä puhemiehenä (1994), Elisabeth Rehn ensimmäisenä puolustusministerinä (1990), Tarja Halonen Suomen ensimmäisenä ulkoministerinä (1995) ja Jutta Urpilainen ensimmäisenä valtiovarainministerinä (2011). Taulukossa 1 on esitelty tehtävissään ensimmäiset suomalaiset naisministerit ja presidentti.
Taulukko 1.
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Ensimmäiset suomalaiset naisministerit ja ensimmäinen presidentti

Vaikka suomalaiset naiset ovat toimineet tähän mennessä jo kaikissa ministerin
tehtävissä, monet sinänsä varhaiset läpimurrot jäivät pitkään yksittäiseksi (Niemi
2014b). Ensimmäinen suomalainen naisministeri ja maailman toinen naisministeri
Miina Sillanpää (Sdp) nimitettiin vuonna 1926 tehtävään, jossa hän toimi vuoden
verran toisena sosiaaliministerinä. Sillanpää oli yksi yhdeksästätoista Suomen ensimmäisestä naiskansanedustajasta, jotka valittiin vuonna 1907. Hän toimi kansanedustajana kaikkiaan 38 vuotta ja istui kaikkiaan 39 valtiopäivät. Hän on toistaiseksi Suomen pitkäaikaisin naiskansanedustaja. Seuraava naisministeriä saatiin odottaa pitkään, sillä Hertta Kuusinen nimitettiin tehtäviinsä vasta vuonna 1948. (esim. Kortelainen 2007; Lähteenmäki 2006; Mikkanen 2008; Sulkunen ym. 2006). Naisministerien määrä on lähtenyt kuitenkin kasvuun 2000-luvulla ja noussut huomattavasti verrattuna vuosien 1917-2015 tilanteeseen (kts. kuvio 2)

Kuvio 2.

Miehet ja naiset ministereinä Suomessa 1917-2015 ja 2000-luvulla

Pisimpään suomalaisista naisista ministerinä on työskennellyt Sinikka Mönkäre
(SDP), joka työskenteli yhtäjaksoisesti politiikan eri tehtävissä yli kymmenen vuotta.
Hän toimi sosiaali- ja terveys, kauppa- ja teollisuus sekä työministerinä vuosina 1995–
2005. Kaikkiaan hänelle kertyi 3 817 ministerin virkapäivää, mikä on enemmän kuin
tähän asti kellään muulla naisella Suomessa (HS 5.3.2017). Paula Risikko on tätä työtä
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kirjoittaessa syksyllä 2018 Suomen toiseksi pisimpään valtioneuvoston jäsenenä toiminut nainen. Suomen pienintä eduskuntapuoluetta eli kristillisdemokraatteja johti
Sari Essayah. Hänet valittiin puheenjohtajaksi syksyllä 2015, kun puoluetta lähes 11
vuotta johtanut Päivi Räsänen ei enää pyrkinyt jatkokaudelle. Suomen ruotsalainen
kansanpuolue puolestaan valitsi kesällä 2016 ensimmäiseksi naispuheenjohtajakseen
puolueen 110-vuotisessa historiassa ylivoimaisella äänimäärällä ennakkosuosikkina
olleen varatuomarin, kansanedustaja Anna-Maja Henrikssonin. Vasemmistoliiton Li
Andersson puolestaan voitti kesällä 2016 vasemmistoliiton jäsenäänestyksen uudesta
puheenjohtajasta. Tämän jälkeen hänen kilpakumppanit ilmoittivat vetäytyvänsä kisasta ja Andersson valittiin puolueen uudeksi puheenjohtajaksi. Eduskunnan puhemiehenä on ollut tätä työtä kirjoittaessa yhteensä 34 henkilöä, joista kolme on ollut
naista. Ensin pitkään puhemiehenä toimi kokoomuksen Riitta Uosukainen (1994–
2003) ja myöhemmin lyhyen hetken saman puolueen Anneli Jäätteenmäki (2003).
Vuodesta 2015 puhetta eduskunnassa johti perussuomalaisten Maria Lohela. Vuoden 2017 lopulla eduskuntaryhmien voimasuhteet menivät uusiksi perussuomalaisten hajottua ja vuoden 2018 alkupuolella puhemieheksi valittiin kokoomuksen Paula
Risikko ja toiseksi varapuhemieheksi SDP:n Tuula Haatainen. Risikko on toiminut
pääministerin valtiosihteerinä vuodesta 2015. Syyskuussa 2018 Risikko valittiin Pohjoismaiden ministerineuvoston uudeksi pääsihteeriksi vuoden 2019 alusta alkaen (HS
7.9.2018)
Suomessa pääministerin salkkua on toistaiseksi kantanut nainen vasta kahdesti.
Jäätteenmäki oli Suomen historian 60. ja Kiviniemi 63. pääministeri. Anneli Jäätteenmäki oli maailman kahdeskymmenestoinen ja Euroopan kahdeksas naispääministeri
(Kuusipalo 2007, 99). Miehiä oli keväällä 2017 ollut valtioneuvoston raportin mukaan Juha Sipilä (kesk.) mukaan lukien tehtävässä yhteensä 42 kertaa. Määrällisesti
miehiä on kuitenkin ollut tehtävässä vielä enemmän, sillä jotkut heistä ovat toimineet
aikanaan pääministerin tehtävässä useampaan kertaan. Näin laskettuna miehiä on ollut pääministerinä yhteensä 72. Nainen pääministerinä on edelleen harvinaisuus ja
lisäksi Suomen pääministereinä toimineiden Anneli Jäätteenmäen ja Mari Kiviniemen kaudet jäivät lyhyiksi. Vuonna 2002 puolueensa johtajaksi valittu ja 2003 pääministeriksi nousut Jäätteenmäki joutui luopumaan asemastaan salassa pidettävien
tietojen haltuun saattamiseen ja niiden julkistamiseen liittyneen skandaalin vuoksi.
Hänen pääministerikautensa jäi vain muutaman kuukauden mittaiseksi. Seuraava keskustaa johtanut nainen, Mari Kiviniemi, korvasi pääministeri Matti Vanhasen vuonna
2010 heti tultuaan valituksi puoluejohtajaksi. Puolueen eduskuntavaalitappio vuoden
2011 vaaleissa kuitenkin siirsi keskustan oppositioon, ja tultuaan haastetuksi Kiviniemi ilmoitti, ettei pyri jatkokaudelle. (Niemi 2014a, 26.)
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Kansainvälisesti tarkasteltuna naisten ääni puuttuu edelleen politiikasta, sillä naisten määrä maailman hallituksissa ja parlamenteissa on noussut viime vuosina hitaasti.
Vuoteen 2015 verrattuna on tapahtunut vain pieniä parannuksia. Nämä tiedot käyvät
ilmi Parlamenttienvälinen liiton (IPU) sekä YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin tilastokatsauksesta maaliskuussa 2017. Silloin julkaistun naisten poliittisen osallistumisen maailmankartan mukaan naisia on kansanedustajista 23,3 prosenttia ja ministereistä 18,3 prosenttia. Kansanedustajien osuus on noussut vuoteen 2015 verrattuna
alle prosenttiyksikön, ministerin määrä vain muutamalla ministerillä. Raportin tiedot
perustuvat vuoden 2017 tammikuun ensimmäiseen päivään. Eniten naisministereitä
on Bulgariassa, Ranskassa, Nicaraguassa, Ruotsissa ja Kanadassa, joissa osuus on yli
50 prosenttia. Syynä on selvä poliittinen sitoutuminen korkeimmalle poliittiselle tasolle sekä aidosti sukupuolisensitiivinen poliittinen kulttuuri. Esimerkiksi Ruotsilla
on maailman ensimmäinen feministiseksi julistautunut hallitus. Samaisen IPUn tiedotteessaan mukaan huonoa kehitystä on tapahtunut esimerkiksi Suomessa ja Kap
Verdessä, jotka vielä vuonna 2015 olivat ensimmäisellä ja toisella sijalla. Kaksi vuotta
myöhemmin vuonna 2017 Suomen naisministerien osuus on aiemman 62,5 prosentin sijasta 38,5, ja se on pudonnut sijalle 14. Maita, joissa ei ole yhtään naisministeriä,
oli tutkimushetkellä yhteensä 13. Osassa ministerinimitykset olivat kuitenkin tutkimushetkellä kesken. Naisministerittömiä maita ovat tämän raportin mukaan esimerkiksi Brunei, Unkari, Pakistan ja San Marino.

2.4

Puolueiden puheenjohtajina läpimurto kesken

Puolueen puheenjohtaja johtaa Suomessa sekä muodollisesti että käytännössä puoluetta. Puoluejohtaja on tehtävässään vastuussa yhteisölle, ja hänen onnistumistaan
mitataan nykyään etenkin puolueen vaalimenestyksellä (Niemi 2014a). Mikäli puolue
on mukana maan hallituksessa, sen puoluejohtaja on monesti myös ministerinä. Viimeaikaisen käytännön mukaan Suomessa suurimman eduskuntapuolueen johtaja on
pääministeri. Poliittisen linjan, kokemuksen tai näyttöjen sijaan entistä keskeisemmiksi ovat nousseet ehdokkaiden arvioitu kyky tuoda puolueelle myönteistä julkisuutta, vedota kansalaisten enemmistöön, viedä puolue vaalivoittoon ja toimia pääministerinä (Niemi 2014b, 59). Poliittisilla puolueilla on ollut keskeinen vaikutus moderneissa pohjoismaisissa demokratioissa naisten asemaan politiikassa. Lisäksi naisten osuuteen puolueissa on vaikuttanut etenkin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa itsenäisten naisjärjestöjen historiallinen perinne (Christensen 2001). Erilaisilla naisjärjestöillä on ollut keskeinen merkitys naisten etenemiselle politiikan johtotehtäviin.

47

Usein varsinkin puolueiden naisliittojen painostus on edesauttanut naisten asiaa. Sukupuolten tasa-arvolla viitataan naisten ja miesten yhteiskunnallisten suhteiden sääntelyyn. Lähtökohtana on ollut ajatus, että miehiin liitetyt toimintaperiaatteet, mallit ja
asemat pitäisi avata myös naisille. (Liljeström 2008, 224.)
Sukupuolten tasa-arvo ei ole politiikassa edennyt mitenkään niin sanotusti ”itsestään” vaan se on ollut systemaattisen ja pääosin naisten itsensä organisoimien erilaisten kampanjoiden ansiota (Dahleroop 2013; Dahleroop & Leyanaar 2013, 224; Kuusipalo 2011, 111–112). Tasa-arvon termiä on kritisoitu esimerkiksi feministisessä tutkimuksessa sen sisältämän miehisen normin takia, sillä tasa-arvon on nähty tuottavan
samanlaisuutta, jonka mallina ovat miehet. Puolueiden johtopaikoille naiset ovat kuitenkin edenneet eri puolueissa hitaasti ja varsin eritahtisesti.
Puoluejohtajuutta tutkineen Niemen (2014a) väitöstyön tarkastelujakson alkupuolella, 1980- ja 1990-lukujen taitteessa, naisia oli Suomessa ensimmäistä kertaa ehdolla suurten puolueiden puheenjohtajavaaleissa. Jakson loppupuolella, 2000-luvun
alussa, naisia nousi ensi kertaa suurten puolueiden puheenjohtajiksi ja myös pääministeriksi. Tämä historiallinen murros katkaisi liki satavuotisen perinteen, jossa miehet olivat olleet sekä merkittävimpien puolueiden että hallitustyön johtajia. Ensimmäinen suomalaisen eduskuntapuolueen puheenjohtaja oli Demokraattisen vaihtoehdon Kristiina Halkola vuosina 1986–1989.
Ennen 2000-lukua naisia oli Suomessa valittu johtamaan vain pieniä tai keskisuuria eduskuntapuolueita. Suvi-Anne Siimeksen johtajakseen valinnutta vasemmistoliittoa lukuun ottamatta naiset olivat päässeet johtamaan vain puolueita, joilla oli korkeintaan kymmenen eduskuntapaikkaa. 1980-luvun lopulta 2010-luvulle naiset ottivat näkyvästi paikkansa myös suurten puolueiden johtajavaaleissa ja 2000-luvulle tultaessa kolmesta suuresta puolueesta kaksi, keskusta ja SDP, valitsi ensimmäiset naisjohtajansa. (Niemi 2014a, 24.)
Suomessa on toiminut puolueiden puheenjohtajina kevääseen 2017 mennessä yhteensä vain 18 naista (ks. taulukko 2).
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Taulukko 2.

Suomalaisten eduskuntapuolueiden puheenjohtajat vuoteen 2017

Pisimpään eduskuntapuolueiden naispuheenjohtajina ovat toimineet Vasemmistoliiton Suvi-Anne Siimes ja Suomen Kristillisdemokraattien Päivi Räsänen. Puolueiden puheenjohtajana vahvin asema on ollut naisilla vihreissä. Tasa-arvon näkökulmasta naisten kannalta edistyksellisin puolue on kevääseen 2018 mennessä ollut vihreät, joiden kymmenestä johtajasta viisi on ollut naisia. Puolueiden puheenjohtajuutta
väitöstyössään tutkineen Niemen (2014a, 26) mukaan naisten läpimurto puoluejohtoon on vielä kesken. Hänen mukaansa Suomen historiassa ei ole vielä tapausta, jossa
nainen olisi johtanut suurta puoluetta menestyksellisesti, saanut taakseen puolueensa
tuen ja jättänyt paikkansa ensi sijassa omasta aloitteestaan.
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Naiset ovat viime vuosina nousseet myös suurten puolueiden johtoon kokoomusta lukuun ottamatta. Jutta Urpilainen oli ensimmäinen nainen SDP:n yli satavuotisen historian aikana noustessaan puolueen puheenjohtajaksi kesällä 2008. Häntä
ennen puolueen puheenjohtajana oli toiminut 24 miestä. Keskustassa miespuheenjohtajia on ollut syksyyn 2018 mennessä 12, ja lisäksi kaksi naista. Anneli Jäätteenmäki toimi tehtävässä 2002–2003 ja Mari Kiviniemi vuosina 2010–2012. Kolmen
suurimman puolueen naisista kokoomuksen naiset vielä koputtelevat lasikattoa. Puolue ei historiansa aikana ole valinnut johtajakseen naista, vaikka naisehdokkailla on
muutaman kerran ollut johtajavaalissa nostetta. (Niemi 2014a, 26.). Kokoomuksen
johdossa on nähty tähän mennessä 20 miestä eikä yhtään naista. Kesällä 2014 puolueen puheenjohtajaksi ehdolla ollut Paula Risikko on Niemen (2014) mukaan toistaiseksi kokoomuksen johtajavaaleissa parhaiten menestynyt nainen, sillä hän selvitti
tiensä vaalien toiselle kierrokselle häviten kuitenkin Alexander Stubbille.
Suhtautuminen naisjohtajiin puolueiden johdossa ja heidän kohtelu julkisuudessa
sekä puolueen sisällä on eri aikoina ja eri tilanteissa vaihdellut merkittävästi. Esimerkiksi Urpilaisen alkukausi puoluejohdossa oli Niemen (2014a) mukaan julkisen kritiikin ja ivailun sävyttämä, mutta puolueen nousu hallitukseen ja Urpilaisen astuminen valtiovarainministeriön johtoon rauhoittivat tilanteen joksikin aikaa. Kolmannelle kaudelleen Urpilainen valittiin optimismin ja innostuksen saattelemana ilman
vastaehdokkaita. Puolueen alhainen kannatus vaaleissa ja gallupeissa kuitenkin nostattivat tyytymättömyyttä, ja Urpilainen haastettiin keväällä 2014. Jutta Urpilaisen täpärä tappio puoluekokouksen vaalissa nosti johtajaksi ammattiyhdistysliikkeessä työuraa tehneen Antti Rinteen. (Niemi 2014a, 26.)

2.5

Sukupuoli tutkimuksen taustalla, politiikassa ja
julkisuudessa

Sukupuoli on ollut politiikassa historiallisesti ja on yhä edelleen pitkälti poliittinen ja
jatkuvasti neuvottelun alainen kysymys (ks. Dahleroop & Leyenaar 2013; Kuusipalo
2011; Railo 2011; Niemi 2014a). Voidaankin ajatella, että poliittinen historia ja kulttuuri ovat muodostaneet kehykset sille, kenellä on mahdollisuus toimia johtajana ja
millä rajoituksilla, sekä siihen, millaiseksi politiikan julkisuus on muotoutunut, ja
miltä se tänä päivänä näyttää. Sukupuolta on kautta aikojen käytetty politiikassa –
etenkin äänestyskäyttäytymisessä, vaaleissa ja johtavien poliitikkojen esiintymistä arvioitaessa – keskeisenä erottelevana tekijänä (Isotalus & Aarnio 2000; Isotalus &
Borg 2007; Kuusipalo 2011, Lammi-Taskula 1994). Sukupuoli ei ole muuttumaton
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tai pelkästään luonnollisena pidetty ominaisuus, vaan sosiaalisesti rakentunutta sukupuolta rakennetaan jokapäiväisissä käytännöissä, ja se saa erilaisia merkityksiä erilaisten määrittelyjen kautta (Lepistö-Johansson 2009). Sukupuolen näkymiseen tieteellisessä tekstissä voi Tainion (2002, 61) mukaan suhtautua kahdella tavoin: sukupuolen
merkintöjä voi peittää tai ne voi kirjoittaa näkyviin. Hänen mukaansa jokainen teksti
syntyy ja elää ympäristönsä ehdoilla, tuottaen ja uusintaen kieliyhteisönsä itsestäänselvyyksiä, luonnollistumia. Poliittisessa johtajuudessa sukupuoleen ja sen määrittelyyn vaikuttavat monet tekijät, kuten historialliset ja kulttuuriset perinteet, aiempi
tapa- ja toimintakulttuuri sekä kohtelu politiikan mediajulkisuudessa. Termit sukupuolittuminen tai sukupuolittaminen viittaa siihen, ettei naiseus ole itsestään selvä tai
vakaa identiteetti, vaan sukupuolta tuotetaan jatkuvasti esimerkiksi arjen toiminnassa
ja kulttuuristen esitysten puitteissa (Juvonen, Rossi & Saresma 2010, 14).
Sukupuolta voidaan luonnollisesti tarkastella useista eri näkökulmista ja teoriataustoista lähtien. Vaikka tämä työ ei ole peruslähtökohdiltaan eikä tutkimusasetelmaltaan sukupuolen tutkimukseen liittyvää, tämän tutkimuksen ongelmanasettelussa sukupuolella on keskeinen asema. Olemusperustaisen vallitsevan sukupuolinäkemyksen asemesta tutkimuksessa korostuu sukupuoli sosiaalisena konstruktiona. Sen mukaan ymmärryksemme sukupuolesta rakentuu, muuttuu ja kyseenalaistuu sosiaalisissa käytännöissä, kuten poliittisessa toiminnassa ja poliittisten johtajien
osakseen saamassa julkisuudessa. Sukupuolta ei nähdä fysiologisina ominaisuuksina
sinänsä, vaan suhteina, joita määritellään julkisuudessa vahvasti biologiaan perustuvina luokitteluina; miehet ovat sitä ja naiset ovat tätä tyyppisillä viittauksilla. Sukupuolen ymmärtäminen yhtäältä sosiaalisena konstruktiona ja toisaalta siihen liittyvien
rooliodotusten vaikutuksena meihin (esim. de Lauretis 2004, 40) eroaa näin vallitsevasta tavasta ajatella biologista sukupuolta luonnollisena, fysiologisiin eroihin perustuvana ominaisuutena. Miehuus ja naiseus rakentuvat jokapäiväisesti toistuvina suorituksina, naistapaisuuksina ja miestapaisuuksina (Veijola & Jokinen 2001). Vastaavasti tällaiset sukupuolitapaisuudet näkyvät politiikassa tietynlaisena toimintana, pyrkimyksenä ja tietämisenä. Sukupuoli näkyy vähintäänkin siinä, miten länsimaisessa
poliittisessa ajattelussa on ymmärretty naiset ja miehet poliittisina toimijoina; länsimainen poliittinen ajattelu on siten vaikuttanut paitsi poliittisen toiminnan muotoutumiseen myös poliittisen viestinnän luonteeseen ja käsityksiin politiikan johtopaikoilla toimivista naisista ja miehistä.
Sukupuolijärjestelmän olennainen elementti on, että keinotekoinen vastakkainasettelu miesten ja naisten välillä rakentuu uusissa olosuhteissa uuteen muotoon,
mutta itse sukupuolten välistä dikotomiaa ja valtasuhdetta ei kyetä perusteita myöten
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kyseenalaistamaan. Sukupuoli näyttää olevan ratkaisevana nähty tekijä millaisen paikan yksilö voi yhteiskunnassa ottaa, ja vaikka sukupuolen merkitys on muuttunut, ei
se välttämättä ole vähentynyt. (Railo 2011, 259.) Poliittisessa edustuksessa on kysymys siitä, minkä ryhmien tai aatteiden edustajille poliittinen valta jakautuu tai keskittyy. Historiasta tiedämme, että naiset suljettiin aluksi kokonaan modernin edustuksellisen politiikan ulkopuolelle, koska heille ei myönnetty oikeutta äänestää eikä asettua ehdolle vaaleissa. (Kuusipalo 2011, 15.)
Erityisesti feministinen mediatutkimus on kiinnittänyt jo pitkään huomiota sukupuolia eriarvostaviin käytäntöihin mediassa. Feministinen mediatutkimus on tuonut
esimerkiksi voimakkaasti esille, että media luo politiikassa toimiville miehille ja naisille erilaisia kehyksiä (Ruoho & Saarenmaa 2011, 75). Media esittää Wrightin ja Hollandin (2014, 455) mukaan sukupuolittuneen välittäjän roolia jatkaen sukupuolten
kaksoissidosta, mikä rajoittaa politiikan naispuolisia johtajia. Eri sukupuolilla on heidän mukaansa erilainen asema median esitys- ja tuotantokäytännöissä, minkä osoittaminen on myös feministisen viestinnän tutkimuksen kohteena. Suomen pääministerinä toimineen Mari Kiviniemestä julkaistuja kansikuvia tutkineiden Huovisen ja
Weseliuksen (2015) mukaan naisjohtajien täytyy sekä osoittaa pätevyytensä poliitikkoina että tuoda esiin naisellisuutensa.
Termit sukupuolittuminen tai sukupuolittaminen viittaakin siihen, ettei naiseus
ole itsestään selvä tai vakaa identiteetti, vaan sukupuolta tuotetaan jatkuvasti esimerkiksi arjen toiminnassa ja kulttuuristen esitysten puitteissa (Juvonen, Rossi & Saresma 2010). Sukupuoli on noussut keskeiseksi tarkastelun johteeksi johtajuustutkimuksessa ja eri identiteettejä muodostetaan tilanteen mukaan, tiedostamattomastikin. Sukupuoli on ollut identiteetin kannalta olennainen tekijä. Sukupuoli sosiaalisena
identiteettinä on rakentunut vahvaksi tunnusmerkiksi; on olemassa kirjoittamattomia
sukupuolikoodeja, miten käyttäytyä sosiaalisissa tilanteissa. Ne tulevat näkyviksi vain
silloin, kun niitä rikotaan. (Lepistö-Johansson 2009b, 57.) Toisaalta poliitikko saattaa
pyrkiä häivyttämään tietoisesti sukupuoltaan. Esimerkiksi erään analyysin mukaan
Australian pääministeri Julia Gillard työskenteli strategisesti vähentääkseen sukupuolen näkyvyyden merkitystä ollessaan pääministerin roolissa (Sorrentino & Augoustinos, 2016). Erottelevuudesta huolimatta, sukupuolta ei tulisi tarkastella pelkästään
muuttujana: sukupuoli ei politiikassakaan ole luonnollinen ominaisuus, vaan sukupuolta tehdään jokapäiväisissä käytännöissä, ja se saa erilaisia merkityksiä erilaisten
määrittelyjen kautta. Politiikan tutkimuksessa on Raevaaran (2007, 127) mukaan keskusteltu pitkään siitä, mitä naiset tuovat mukanaan politiikkaan, millaisia kysymyksiä
he nostavat esiin päätöksenteossa ja miten he politiikassa toimivat.
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Sukupuolentutkimuksen valtavirtaistumisesta huolimatta sukupuoli taipuu kuitenkin edelleen helposti luokitukseksi tai taustamuuttujaksi, jonka avulla äänestäjien
asenteita, ehdokkaiden mielipiteitä ja ministerien käyttäytymistä erotellaan (Mäkelä,
Isotalus & Ruoho 2015, 293). Usein lähtökohtana on yksinkertainen ajatus naisista
ja miehistä erilaisina politiikan toimijoina (ks. Djerf-Pierre & Löfgren-Nilsson 2004,
83). Tämä erilainen toimijuus näkyy esimerkiksi Railon (2011, 37) tutkimuksessa,
jonka tulosten mukaan naistenlehti Annan henkilöhaastatteluissa selitetään ihmisten
poliittisia eroja ennen muuta heidän sukupuolensa avulla. Politiikan sukupuolittumista tutkineen Kuusipalon (2006, 34) mielestä politiikka on kuitenkin myös työpaikka, jossa naisille näyttää jäävän vain kaksi vaihtoehtoa, joko mukautua miesnormiin tai jäädä marginaaliin. Mutta marginaalissa muhii hänen mukaansa muutos, joka
etsii uudenlaista tapaa määritellä – ei vain politiikkaa – vaan sukupuolta.
Suomessa niin kuin muissakin läntisissä demokratioissa vallitsee tuttu perusasetelma: politiikka on ollut sukupuolittunutta kahdessa mielessä. Yhtäältä valtaosa politiikan toimijoista, kuten parlamenttien jäsenistä, on ollut miehiä. Toisaalta politiikan
ja poliittisen johtajuuden sukupuolittuneisuus on näkynyt asemien ja tehtävien sukupuolenmukaisena jakona. (Niemi 2014a, 44.) Kuusipalon (2011, 9, 69) mukaan sukupuolittuneisuudella viitataan tilanteeseen, jossa tietyn alan tehtäviin rekrytoituu valtaosin vain toisen sukupuolen edustajia. Politiikassa sukupuolittuneisuus on näkynyt
hänen mukaansa miesvaltaisuutena etenkin johtopaikoilla ja siinä, että naisten on ajateltu ajavan eri asioita ja osaavan toimia vain tietyllä politiikan lohkoilla.
Vaikka Suomessa on työskennellyt politiikan huipulla naisia enemmän kuin muualla Euroopassa, naisten valinta poliittisiksi johtajiksi herättää yhä edelleen huomiota
ja keskustelua muun muassa heidän pätevyydestä ja sopivuudesta politiikan johtotehtäviin. Aina, kun suomalaiset naiset ovat saavuttaneet uusia ja korkeampia paikkoja politiikan huipulla, on sama keskustelu käyty uudelleen. Valitaanko nainen vai
pätevä, onkin Kuusipalon (2000, 2) mukaan pohdinnan arvoinen kysymys. Mikä pätevyys? Miten sitä mitataan esimerkiksi kunnanhallituksen jäseniä tai presidenttiä valittaessa? Tällaista ”pätevyyttä” kun voidaan periaatteessa tuottaa tai olla tuottamatta
riippuen siitä, kuka tehtävään lopulta halutaan. Sukupuolten välisiä eroja poliittisella
tai ammatillisella uralla pärjäämisessä selitetään usein pelkästään kokemus- ja kyvykkyyseroilla. Tämä ei kuitenkaan kerro, miksi juuri naisten kompastuskiveksi on noussut pätevyys. Toisaalta väitetään, että miehet ja naiset ovat samalla viivalla (pätevyys
ratkaisee), mutta toisaalta juuri naisten huonompaa menestystä selitetään pätevyyseroilla. Tällainen puhe uusintaa Kuusipalon (2000) mukaan naisten marginalisointia.
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Naiset johtajina ovat sukupuolen näkökulmasta Winnicomben ja Singhin (2002)
mukaan ns. kaksoisrooliin sidottuja; yhtäältä he joutuvat arvioimaan itseään suhteessa miestapaisuuteen ja toisaalta heiltä odotetaan naistapaista käyttäytymistä. Tätä
ristiriitaa voi heidän mukaansa nimittää naisjohtajan sukupuolisidokseksi: jos nainen
johtajana poikkeaa feminiinisestä naisen normista, hän ei täytä ”naisen mallia” ja jos
hän taas poikkeaa tavanomaista miehistä johtamisen normista, hän ei täytä ”johtajan
mallia”. Perinteisesti johtava poliitikko on ollut mies. Kuusipalon (1999, 69) mukaan
valtakulttuuriin sopeutuminen ei normista poikkeavalta suju ongelmitta. Politiikan
sukupuolittunut työnjako ei ole vain pohjoismainen toimintatapa, vaan näin tehdään
myös kansainvälisellä tasolla, jossa mies- ja naispoliitikkojen roolit ovat yhtä lailla
sukupuolittuneita (Paxton & Hughes 2007, 192–194).
Politiikassa puhutaan usein naisten ja miesten alueista tai ns.tonteista. Sukupuolen
on todettu olevan erityisen selkeästi erottavana tekijänä jo pitkään puhuttaessa toisaalta enemmän naisia kiinnostavasta hyvinvoinnista ja kasvatuksesta, ja toisaalta
miehiä innostavista puolustus- ja talousasioista (ks. esim. Norris 1997, 4). Politiikka
on aiempien tutkimusten valossa määrittynyt ja näyttäytynyt sekä perinteisesti että
historiallisesti miehiseksi ja julkiseksi alueeksi. Siten yksityiseen ja tiettyihin yhteiskunnallisiin sektoreihin kuten sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä koulutukseen ja
hyvinvointipolitiikkaan yhdistettyjen naisten läsnäolo ei ole ollut itsestään selvää eikä
usein yleisesti hyväksyttyä (esim. Kuusipalo 2011; Niemi 2014a; Railo 2011).
Esimerkiksi ministereiden työnjako on ollut Suomessa pitkään sukupuolittunutta.
Naisten ja miesten kompetenssivahvuuksia on arvioitu sukupuolistereotypioihin liittyvällä tavalla: miesten vahvuutena pidetään ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, kun taas
terveys-, sosiaali- ja koulutuspolitiikka nähdään naisille sopivina aloina (Ronkainen
2007, 249). Sukupuolen on todettu olevan jo parinkymmenen vuoden ajan erityisen
selkeästi erottavana tekijänä puhuttaessa toisaalta enemmän naisia kiinnostavasta hyvinvoinnista ja kasvatuksesta, ja toisaalta miehiä innostavista puolustus- ja talousasioista (esim. Norris 1997).
Anneli Jäätteenmäen hallitus vuonna 2003 oli ensimmäinen, jossa sekä mies- että
naisministereitä oli sama määrä. Naisia nostettiin pitkään pääosin opetus- ja sosiaaliministereiksi, sillä suomalaisessa yhteiskunnassa vallinnut sukupuolittunut työnjako
rajoitti naisministereiden lukumäärää sekä salkkujakoa. Naiset myös itse tukivat tätä
sukupuolen mukaista salkkujakoa ajattelemalla, että voivat näin toteuttaa parhaiten
poliittisia tavoitteitaan. (Kuusipalo 1999, 61.) Toisaalta lukuisat naispoliitikotkin ovat
tehneet lujasti töitä nostaakseen naisten ja/tai naisvaltaisten alojen arvostusta. Ei
liene sattuma, että presidentti Tarja Halonenkin on kertonut olevansa ja pysyvänsä
”sosiaalitanttana”. (Kuusipalo 2000, 3.)
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Naisten varhainen osallistuminen politiikkaan on osaltaan muovannut politiikan
käyttäytymissääntöjä ja esimerkiksi poliitikoista uutisointia (ks. esim. Kuusipalo 1999,
2000 ja 2006; Niemi 2014a; Railo 2011). Käsite ”naispoliitikko” tai ”naisjohtaja” voi
etuliitteen kanssa antaa mielleyhtymän siitä, että nainen on poliitikkona tai johtajana
jotenkin erilainen ja perinteisestä poikkeava, stereotyyppisestä ja maskuliinisesta johtajatyypistä erottuva. Käsite ”maskuliinisuus” voidaan määritellä ja ymmärtää monella tavalla, mutta tässä tutkimuksessa, sillä viitataan niihin sukupuolittuneisiin ihanteisiin ja käytänteisiin (ks. Nieminen 2010), jotka vaikuttavat yhteiskunnallisen vallan
jakautumiseen ja johtajuuteen. Naispoliitikot kursiivilla tai ilman ovat olleet julkisuuden kestoesiintyjiä useimmissa länsimaissa jo pitkään, kuten Aslama ja Jääsaari (1997,
278) kuvasivat naispoliitikkojen näkyvyyttä mediajulkisuussa jo parikymmentä vuotta
sitten. Sukupuolittuneisuus näkyy yhä edelleen mediajulkisuudessa, sillä sukupuoleen
liittyvät aiheet ovat tulleet entistä keskeisempään rooliin rajatessaan medioissa näkyvän ja näkymättömän, julkisen ja yksityisyyden alueita (Sreberny & van Zoonen
2000).
Naiset ovat jo vuosikymmenien ajan olleet varsin näkymättömiä etenkin politiikkaa koskevassa uutisoinnissa. Naisten tuleminen ja yleensä pääseminen politiikan
mediajulkisuuteen on kestänyt verrattain pitkään. Vasta vuoden 1987 eduskuntavaaleja voi pitää naisten poliittisen julkisen käännekohtana ja erityisesti Sirpa Pietikäistä
tämän julkisuuden tienraivaajana (Pernaa & Railo 2006, 47). Naisten pääsy poliittiseen julkisuuteen sijoittuu Jallinojan (1997) mukaan 1980-luvun puolivälin jälkeen,
mikä on yllättävää, sillä Suomen hallituksissa oli istunut vaikutusvaltaisia naisministereitä jo ainakin 1970- luvun lopulta alkaen. Esimerkiksi 1980-luvun alkuvuosina
saattoi kulua useita vuosia ilman, että Helsingin Sanomat julkaisi yhtä ainutta laajempaa naispoliitikon haastattelua. Naisia käsittelevien kirjoitusten ilmestyminen loi kokonaan uuden tavan kirjoittaa suomalaisista poliitikoista. Naiset toivat mediaan mukanaan yksityisen ja henkilöesittelyt (esim. Jallinoja 1997; Kuusipalo 2000; Pernaa &
Pitkänen 2006).
Julkisuudessa esiintyvät poliitikot eivät ole olleet vain ihmisiä ansioineen ja puutteineen, vaan heidän saamansa julkisuuden kautta keskustellaan suuremmista yhteiskunnallisista kysymyksistä, kuten naisten oikeudesta osallistua politiikkaan tai sukupuolten välisestä työnjaosta yhteiskunnassa. Naisten läpimurto politiikassa ei ollut
mahdollista ennekuin naispoliitikkojen esiintyminen joukkotiedotusvälineissä oli
mahdollista. Vaadittiin kulttuurinen muutos, jonka seurauksena naisten julkiset esiintymiset ja haastattelut muuttuivat tavanomaisiksi. (Railo 2011, 15.)
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Niin naiskansanedustajien kuin ministereidenkin määrä on noussut Suomessa
olennaisesti 1970-luvulta 2000-luvulle tultaessa. Naisten eteneminen politiikan johtopaikoille muovaa osaltaan tätä median ja poliitikkojen kiinteää vuorovaikutusta
sekä haastaa politiikan ja yhteiskunnan perinteisiä kulttuurisia, sosiaalisia ja sukupuolittuneita rakenteita sekä aiempia historiallisia toimintamalleja. Joukkoviestimillä ei
ole vaikutusvaltaa määrätä sitä, mitä ihmiset ajattelevat, mutta niillä on erittäin suuri
vaikutus siihen, mistä asioista ihmisillä ylipäätään on mielipiteitä. Vastaavasti sukupuoliteemaa arvioidaan pääosin niissä asiayhteyksissä ja puitteissa, johon media sen
asettaa. (Ronkainen 2007, 250.)

2.6

Tasa-arvoa ja vallan tasajakoa politiikassa

Poliittisen vallan jakautuminen eri tahojen kesken yhteiskunnassa on tärkeä sekä oikeudenmukaisuuden toteutumisen, että toiminnan läpinäkyvyyden kannalta. Puolueiden toiminnalla on keskeinen merkitys sille, miten ne jakavat valtaa puolueensa sisällä ja kuinka kansan vaaleissa antama valta toteutuu demokratiassa käytännössä.
Koska poliittinen johtajuus on ollut historiallisesti ja on yhä edelleen käytännössä
miesten valtaa, on kysymykset sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisesta olennaisia. Suomalaiselle ajattelulle tuntuu Mustakallion (2006, 10) mukaan olevan tyypillistä, että toisaalta oletetaan sukupuolten tasa-arvon toteutuneen, mutta toisaalta naisten oikeuksista ja eduista suoraan ja erikseen puhuminen ei ole hyväksyttyä. Hän arvelee, että ajatus naisten ja miesten erilaisista asemista ja eduista ja myös erot ja erilaisuudet sukupuolten sisällä ovat poliittiselle kulttuurillemme vieraita. Tämä sukupuolten yhteisyyden ja yhteisten etujen korostaminen on hänen mukaansa ilmeisesti
osaltaan äänioikeushistoriamme perintöä.
Naisten varhaista ääni- ja vaalioikeutta ei pelkästään selitä tasa-arvoargumentti,
jonka mukaan naisille oli myönnettävä yhtäläiset poliittiset oikeudet, koska he ovat
samanlaisia kansalaisia kuin miehet. Naiset pääsivät Suomen parlamentaariseen politiikkaan siksi, että naisten ajateltiin olevan erilaisia kansalaisia ja poliitikkoja kuin
miesten. Toisin sanottuna poliittisen kansalaisuuden, toiminnan, agendan ja edustuksen sukupuolittuminen aukaisi naisiille tien Suomen parlamentaariseen politiikkaan.
(Kuusipalo 2011, 111.)
Miesten ja naisten tasa-arvon pohjoismaisessa traditiossa keskeistä on ollut kiinnittää huomio naisia syrjiviin ja erotteleviin kansalaisoikeuksiin, lainsäädäntöön ja
koulutukseen. Syrjinnällä tarkoitetaan tässä traditiossa ennen muuta vapauksien ja
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mahdollisuuksien rajoittamista kuten naisten sosiaalistamista miestä kapeampiin julkisiin rooleihin ja odotuksiin. (Kantola & Nousiainen 2008.)
Kun poliittisesta johtajuudesta keskustellaan julkisuudessa, ymmärretään sukupuolikysymykseksi vain naisten johtajuus tai vaatimus johtopaikkojen tasapuolisemmasta jakamisesta. Samalla kun naisten ilmeisesti pelätään saavan tai vaativan tasoitusta sukupuolensa vuoksi taitoihinsa ja kykyihinsä katsomatta, ei huomata sitä, miten miehet ovat hyötyneet ja mitä ilmeisimmin edelleen hyötyvät sukupuolestaan johtajiksi pyrkiessään. Kuten puolueiden johtajahistoria osoittaa puoluejohtajiksi on
Suomessakin voittopuolisesti tai yksinomaan valittu miehiä. Poliittinen johtajuus on
ollut ja on edelleen sukupuolikysymys. (Niemi 2014a, 115.)
Politiikan sukupuoli ei siten rajaudu vain naisiin ja miehiin, vaan kattaa tarjolla
olevien sukupuolten koko kirjon. Radikaali sukupuolikäsitys ei sulje pois sitä, että
tutkitaan sukupuolikategorioiden poliittista voimaa, toisin sanoen sitä, mitä nimeäminen naiseksi ja mieheksi saa ihmisyhteisössä aikaan ja miten se näkyy hallitsevassa
tavassa ymmärtää politiikkaa. (Mäkelä ym. 2015.) Suomalaiselle ajattelulle tuntuu olevan Kuusipalon (2006, 29) mukaan tyypillistä, että politiikkaa sukupuolitetaan
(nais)sukupuolen ja pätevyyden vastakkainasettelulla, mikä näkyy erityisesti keskusteluissa sukupuolikiintiöissä. Tämä liittyy hänen mukaansa oletukseen, ettei sukupuolella ole väliä poliittisessa kilpailussa eli toisin sanoen, jos miehet pärjäävät paremmin,
naisissa täytyy olla jotain vikaa. Miesten pätevyys otetaan hänen mukaansa annettuna,
mutta naisten pitää todistaa omansa. Liljeströmin (2008, 245-246) mielestä suomalaiselle sukupuolten tasa-arvosta käydylle julkiselle keskustelulle on pikemminkin ollut tyypillistä hyssyttely ja avointen konfliktien välttäminen. Tästä kertoo hänen mielestä esimerkiksi termeihin ”feministi” ja ”feminismi” liitetty voimakas negatiivinen
lataus. Huolimatta poliittisten analyysien taitavasta linkityksestä teoriaan, ja uudistavista käytänteistä sekä kasvavasta ammattimaisuudesta huolimatta, sukupuoli ja politiikka on marginalisoitu tieteenala valtiotieteiden sisällä (Kantola & Lombardo 2017,
336).
Kun poliittisesta johtajuudesta keskustellaan julkisuudessa, ymmärretään Niemen
(2014) mielestä sukupuolikysymykseksi vain naisten johtajuus tai vaatimus johtopaikkojen tasapuolisemmasta jakamisesta. Samalla kun naisten ilmeisesti pelätään saavan
tai vaativan tasoitusta sukupuolensa vuoksi taitoihinsa ja kykyihinsä katsomatta, ei
huomata sitä, miten miehet ovat hyötyneet ja mitä ilmeisimmin edelleen hyötyvät
sukupuolestaan johtajiksi pyrkiessään. Kuten puolueiden johtajahistoria osoittaa
puoluejohtajiksi on Suomessakin voittopuolisesti tai yksinomaan valittu miehiä. Poliittinen johtajuus on ollut ja on edelleen sukupuolikysymys. (Niemi 2014a, 115.)
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Myös Railo (2011a) havaitsi tutkimuksessaan, että Annan henkilöhaastatteluissa
selitetään ihmisten poliittisia eroja ennen muuta heidän sukupuolensa avulla. Koska
yhteiskunnallisessa työn- ja vallanjaossa niin poliittinen päätöksenteko kuin johtajuus
(alaan katsomatta ovat olleet etupäässä miesten tehtäväkenttää, on poliittinen johtajuus ollut ikään kuin kaksinkertaisesti sukupuolittunutta (Niemi 2014a 45). Jo poliitikon rooliin rakentuu siis myös oman aiemman tutkimukseni mukaan oletus tietynlaisesta normisukupuolesta, vaikka sen väitetään olevan sukupuolineutraali luottamustoimi (Mäkelä ym. 2015, 296). Tutkijoiden mukaan johtajuus, johon naiset eivät
voi osallistua täysipainoisesti, ei merkitse vain naisten ulossulkemista yksilöinä ja ryhmänä, vaan myös kykyjen, tiedon ja asiantuntemuksen tuhlausta (Husu, Hearn,
Lämsä & Vanhala 2011).

2.7

Luvun yhteenveto

Naiset politiikassa ja johtajina luvusta nousee esiin poliittisen vallan sukupuolittumiseen liittyviä monia eri näkökohtia. Poliittinen valta on ollut jo pitkään historiassa ja
yhä edelleen sukupuolittunutta. Johtopaikat ovat pääsääntöisesti miesten hallussa
niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Politiikan ja poliittisen johtajuuden sukupuolittuneisuus on näkynyt asemien ja tehtävien sukupuolenmukaisena jakona. Naisten
on ajateltu ajavan yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa eri asioita kuin miesten ja osaavan toimia vain tietyllä politiikan lohkoilla. Lisäksi naiset johtajina ovat aiempien tutkimusten mukaan sukupuolen näkökulmasta ns. kaksoisrooliin eli sukupuoleen sidottuja. Yhtäältä he joutuvat arvioimaan itseään suhteessa miestapaisuuteen ja toisaalta heiltä kuitenkin odotetaan naistapaista käyttäytymistä.
Suomi ja Pohjoismaat tunnetaan maailmalla tasa-arvosta. Kuitenkin naisten varhaisesta äänioikeudesta ja äänikelpoisuudesta huolimatta politiikan korkeimmat
valta-asemat pysyivät pitkään joko täysin tai valtaosin miesten hallussa. Naisten eteneminen vallan huipulle johtajiksi on ollut hidasta ja työlästä. Johtopaikoille edenneet
naiset ovat olleet pitkään yksittäisiä etenijöitä, sillä vasta 2000-luvulla naisten määrä
politiikan huipulla on lisääntynyt huomattavasti aiemmasta. Silti naisten aliedustus
politiikan huipulla on edelleen huomattava.
Suomessa naiset ovat olleet tähän mennessä (vuoteen 2018) mukana presidentinvaaleissa ehdokkaina kuusi kertaa. Tarja Halonen työskenteli ensimmäisenä ja toistaiseksi ainoana naispuolisena valtionpäämiehenä kaksi kautta, vuosina 2000–2012.
Ennen presidenttiyttä hän kantoi kolmesti ministerinsalkkua: sosiaali- ja terveysmi-
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nisterinä, oikeusministerinä ja ulkoasiainministerinä. Naisministerien määrä Suomessa pysyi pitkään pienenä ja se lähti varsinaisesti kasvuun vasta 2000-luvulla. Suomessa arvostetuinta ministerin eli pääministerin salkkua on toistaiseksi kantanut
vasta kaksi naista: Anneli Jäätteenmäki ja Mari Kiviniemi. Maailmassa on edelleen
vuonna 2018 maita, joissa nainen ei ole saavuttanut ministerin paikkaa. Läpimurto
puolueen puheenjohtajina Suomessa on edelleen kesken, vaikka naiset ovat viime
vuosina nousseet myös suurten puolueiden johtoon kokoomusta lukuun ottamatta.
Naisia on ollut eniten puolueen puheenjohtajina vihreissä.
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3

3.1

NÄKÖKULMIA POLIITTISEEN JOHTAJUUTEEN JA
JOHTAJIIN

Ainulaatuinen ja ainutkertainen luottamustehtävä

Näköalapaikka politiikan huipulla on usein ainutlaatuinen ja ainutkertainen mahdollisuus poliitikolle meritoitua poliittisella uralla. Vaativan tehtävän vastaanottaminen
onkin tärkeä kehittymismahdollisuus sekä naiselle että miehille (Lämsä & Hiillos
2008b) ja politiikan johtotehtävät ovat usein erittäin kilpailtuja ja haluttuja. Johtavassa asemassa toimivan poliitikon toiminnalle asetetaan tänä päivänä paljon erilaisia
odotuksia, toiveita ja haasteita monelta eri taholta. Poliitikko on johtaja ja suunnannäyttäjä, jonka on pystyttävä valitsemaan ja muotoilemaan yhteiskunnallisesti arvokkaita päämääriä. Poliitikko yhteiskunnallisena auktoriteettina säätelee sosiaalista todellisuuttamme ja viestinnällään vaikuttaa paljolti siihen, millaiseksi yhteinen tulevaisuutemme muodostuu. (Finstad & Isotalus 2005, 12.)
Politiikan johtajan tehtävä on aina poliittinen luottamustehtävä, johon liittyviä valintoja edeltää usein monitahoinen prosessi. Sen paremmin 2000-luvulla kuin sitä ennenkään politiikan johtopaikkoja ei ole jaettu Niemen (2014, 114) mukaan johdonmukaisesti parhaalle – esimerkiksi poliittisesti kokeneimmalle, tunnetuimmalle, korkeimmin koulutetulle tai gallupeissa tai vaaleissa suurinta kansansuosiota nauttivalle
ehdokkaalle. Hänen mukaansa valintoihin ovat aina vaikuttaneet useat tekijät, joiden
painoarvo on eri aikoina ja erilaisissa tilanteissa vaihdellut. Ministerin nimityksissä
painavat maantieteelliset seikat, samoin kuin oikeanlainen ammattitausta ja henkilösuhteet. Lisäksi ”oikea” sukupuoli on ollut pitkään keskeinen johtajavalintojen kriteeri. Uskottavan poliitikon kriteereiksi on katsottu esimerkiksi Kuusipalon (2006)
mukaan poliitikon vahvuus, itsenäisyys, rationaalisuus ja objektiivisuus.
Tässä tutkimuksessa johtaviksi poliitikoiksi katsotaan presidentti, ministerit ja
puolueiden puheenjohtajat. Seuraavaksi tarkastellaan lyhyesti näihin kolmeen em.
tehtävään liittyviä keskeisiä sisältöjä ja vastuita. Lisäksi käsitellään poliittiseen johtajuuteen liittyviä yleisiä piirteitä.
Suomen poliittinen järjestelmä on 1980-luvulta alkaen asteittain parlamentarisoitunut. Presidentin valtaoikeuksia on kavennettu ja vastaavasti eduskunnan ja halli-
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tuksen valtaoikeuksia on lisätty. (Paloheimo 2007a, 207.) Suomen poliittisen järjestelmän uudistaminen on muuttanut olennaisesti puolueiden roolia maamme päätöksenteossa. Presidentin valtaoikeuksien karsiminen yhdistettynä eduskunnan ja hallituksen toimenkuvan vahvistumiseen on nostanut puolueet presidentin varjosta politiikan keskiöön. (Paloheimo & Raunio 2008, 209.) Presidentti on koko kansan valitsema poliittinen päättäjä, koska hänet valitaan tehtäväänsä suoralla kansanvaalilla.
Tasavallan presidentti johtaa Suomen ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa ja päättää Suomen suhteista ulkovaltoihin ja toiminnasta kansainvälisissä järjestöissä tai neuvotteluissa. Tasavallan presidentti on Suomen puolustusvoimien ylipäällikkö. Tasavallan presidentti valitaan välittömällä vaalilla syntyperäisistä
Suomen kansalaisista kuuden vuoden toimikaudeksi kerrallaan. Vaikka presidentin
valtaoikeuksia on kavennettu, Suomen presidentillä on edelleen vahvat valtaoikeudet.
Presidentti ei kuitenkaan ole poliittisessa vastuussa kenellekään. Todellisuudessa hänen ei tarvitse vastata toimistaan sen enempää valitsijoilleen, eduskunnalle, puolueille
kuin tiedotusvälineille. Presidentti voi toimia vapaasti ja käyttää perustuslain ja vakiintuneen käytännön hänelle suomaa valtaa niin kuin hän itse parhaaksi katsoo, ilman että hänen olisi selvitettävä valintojensa perusteita ja taustoja kenelläkään. (Wiberg 2007, 230–234.)
Ministerit ovat politiikan asiantuntijoita, jotka työskentelevät ministeriönsä poliittisina johtajina. Ministerit ovat Suomessa istuvan hallituksen eli valtioneuvoston jäseniä, ja presidentin tehtäväänsä nimittämiä ”rehelliseksi ja taitavaksi tunnettuja”
Suomen kansalaisia (ks. Suomen perustuslaki 60 §). Ministereille ei aseteta vaatimuksia virkatutkinnon, koulutuksen, asuinpaikan, uskonnon tai sukupuolen suhteen (Wiberg 1999). Ministerit lupaavat ministerin valassaan (Finlex, Asetus 1026/2017) noudattaa perustuslakeja ja muita lakeja sekä toimia oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti kansalaisten ja yhteiskunnan parhaaksi.
Ministerit ovat ensisijaisesti puolueidensa edustajia hallituksessa. Parlamentarismin lähtökohta on, että ministerit toimivat eduskunnan luottamuksen varassa. Kuten
esimerkiksi Tiihonen (2006) kirjansa nimessä kuvailee: Ministeriön johtaminen on
poliittisen ja ammatillisen johtamisen liitto. Hänen mukaansa ministeriön toiminnassa yhdistyvät kansakunnan menestykselle elintärkeä muutos ja kansalaisten arvostama jatkuvuus. Poliittisen johdon on sovitettava yhteen virkamiesjohtaminen ja virkamiesten edustama syvällinen asiantuntemus tavalla, jota kohtaan kansalaiset, muu
virkamiehistö ja Suomen kansainväliset yhteistyöosapuolet tuntevat luottamusta.
Puolueiden mahdollisuus vaikuttaa hallituksen päätöksentekoon on Wibergin (2008,
178) mielestä vähentynyt hallituksen hajauttamisen myötä. Alakohtaisilla ministe-
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reillä ja hänen puolueellaan taas on hänen mukaansa aiempaa enemmän vaikutusvaltaa oman toimialansa asioihin. Lisäksi sektoriajattelun vuoksi ministerit vastaavat entistä enemmän oman alansa asioista eikä hallituskollegioissa keskustella paljoakaan
hallituksen politiikasta.
Ministerien painopistealue johtajina on vaihdellut ja muuttunut. Esimerkiksi
1990-luvun hallinnon uudistukset toivat mukanaan ajatuksen ministereistä strategisina johtajina. Tiilin (2008) Lipposen hallitusten ministereihin kohdistuneen väitöstutkimuksen mukaan näin ei ole kuitenkaan todellisuudessa käynyt. Tutkimuksen aineiston muodostivat ministereiden ja virkamiesten haastattelut sekä strategiatyökaluihin ja hallinnon kehittämiseen liittyvät asiakirjat. Uuden julkisjohtamisen (NPM,
New Public Management) periaatteiden mukaan uudistetussa hallinnossa ministereiden roolina on tehdä strategisen tason päätöksiä, jolloin operatiiviset päätökset jäävät
virastotason virkamiehille. Toisin sanoen ministereiden tulisi keskittyä pitkän aikavälin politiikan linjaamiseen ja yleisen tason tavoitteenasetteluun. Tiilin (2008) tutkimus
vahvistaa näkemyksiä, joiden mukaan ministereiden toimiminen NPM-mallin mukaisina strategisina johtajina on epätodennäköistä. Yksityiskohtaisen päätöksenteon
mahdollisuuksia on hänen mukaansa merkittävästi kavennettu, mutta aktiivisessa
mielessä strateginen poliittinen ohjaus on ollut vaatimatonta. Lisäksi yksittäiset poliitikot voivat osoittaa strategisen visionäärin tai johtajan taitoja, mutta tämän tutkimuksen mukaan on epätodennäköistä, että hallintoa ja menettelytapoja uudistamalla
kaikista ministereistä kehittyisi strategisia johtajia.
Poliittisille johtajille asetetut vaatimukset ovat kasvaneet toimintaympäristön
muuttuessa viime vuosikymmeninä. Perinteinen kysymys siitä, pitäisikö ministerin
olla poliittisesti edustava vai toimialansa asiantuntija, on entisestään vaikeutunut
aiemmasta. Vaikka ministeri ei olisikaan toimialansa asiantuntija, häneltä odotetaan
kykyä johtaa virkakoneistoaan poliittisten tavoitteiden mukaisesti ja taitoa esiintyä
vakuuttavasti hallinnonalansa edustajana julkisuudessa ja tiedotusvälineissä. Euroopan Unioniin liittymisen myötä erityisesti kielitaidosta on tullut käytännössä välttämätön ministereiden kelpoisuusehto. Substanssiasiantuntemusta korostavien vaatimusten ohella ministereiltä edellytetään kuitenkin ennen kaikkea poliittista johtamista ja kykyä keskittyä isoihin, strategisiin asioihin sortumatta liian virkamiesmäiseen asioiden yksityiskohtaiseen käsittelyyn. (Puoskari 2002, 328–329.)
Pätevä ministeri on taitava neuvottelija, joka kykenee kääntämään mahdottomaltakin näyttävät pulmat puolueensa eduksi. Hänellä on oltava strategista silmää havaita
toimiensa toivottuja ja ei-toivottuja seurauksia kauemmaksi. Ministeri ei voi onnistua
tehtävässään, vaikka hän hallitsisi ministeriönsä asiakysymykset miten hyvin tahansa,
ellei hän samalla ole myös taitava poliitikko. (Wiberg 1999.)
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Ministereiksi valittujen henkilöiden koulutustaustat ja iät vaihtelevat merkittävästi. Suomalaisten ministereiden sosiaalista taustaa ja rekrytoimista vuosina 1983–
2001 tutkineen Puoskarin (2002, 341) mukaan merkittävin ministereiden sosiaalisessa taustassa tapahtunut kehitys oli koulutustason nousu, sillä suurin osa ministereistä on ollut akateemisesti koulutettuja. Hänen tutkimuksensa mukaan ministereiden keski-ikä on laskenut eli ministerit olivat jonkin verran nuorentuneet. Iät olivat
selvästi alle 50 vuoden ja lisäksi yhä useammalla puoluesidonnaisella ministerillä oli
kokemusta toiminnasta kansanedustajana, kunnanvaltuutettuna ja puolueen johtotehtävissä. Myös valtioneuvoston historiatieto-sivujen mukaan Suomen pääministerit
ovat nuorentuneet. Suomessa pääministerien nimitysikä on ollut keskimäärin noin
52 vuotta, ja viime vuosikymmeninä ikä on sattunut useammin alle kuin yli keskiarvon. Valtioneuvoston sivujen mukaan vanhin nimitettäessä pääministeriksi on ollut
Juho Kusti Paasikivi 74-vuotiaana ja nuorin Esko Aho 36-vuotiaana. Anneli Jäätteenmäki oli 48-vuotias tullessaan nimitetyksi pääministeriksi ja Mari Kiviniemi 41vuotias. Suomen toistaiseksi ainoa naispresidentti Tarja Halonen oli 56-vuoden ikäinen tullessaan valituksi maan johtoon. Lisäksi valtioneuvoston sivujen mukaan nuorena hallitukseen nousseet ovat usein aloittaneet opetusministerin paikalta. ja lähempänä 70 ikävuotta nimitetyt ovat saaneet painavia eli käytännössä useimmiten pääministerin tai ulkoasiainministerin, salkkuja. Pääministerin rooli katsotaan erityisen tärkeäksi Suomessa, ja se on ministerien salkkujen jaossa halutuimpia ja arvostetuimpia
tehtäviä.
Kansanedustajille tehtyjen haastattelujen perusteella pääministeri ja suurimman
puolueen puheenjohtaja on Suomen vaikutusvaltaisin poliitikko (Makkonen, Raiskila
& Wiberg 2014). Seuraaviksi tärkeimmiksi, painavimmiksi ja tavoitelluimmiksi ministerin salkuiksi katsotaan valtiovarainministerin ja ulkoministerin tehtävät. Pääministerillä on nykyään erityisen suuri valta maan johtamisessa (esim. Paloheimo 2005,
2007; Poguntke & Webb 2005). Poliittisen järjestelmän parlamentarisoitumisen lisäksi pääministerin asemaa ovat vahvistaneet Suomen liittyminen Euroopan unioniin
ja poliittisen päätöksenteon kansainvälistyminen – pääministeri on näkyvyydessä ja
vaikutusvallassa noussut presidentin ohi (Paloheimo 2005, 262). Pääministeristä käytetään usein ns. puhuvana pää -termiä, sillä hänen on osattava ilmaista itseään sujuvasti erilaisissa viestinnällisissä tilanteissa. Termillä puhuva pää viitataan Uimosen
(2011) mukaan pääministerillä olevaan valtaan, minkä takia pääministeri on jatkuvasti
julkisuudessa. Pääministerin on hänen mukaansa oltava jatkuvassa valmiudessa siltä
varalta, että tapahtuu jotain, mihin pääministerin oletetaan ottavan heti kantaa.
Suomessa ja muissa demokraattisessa valtiossa valtakunnallinen poliittinen päätöksenteko on nimenomaan puoluepolitiikkaa. Puolueet ovat se kanava, jonka kautta
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eri toimijoiden poliittiset näkemykset ohjautuvat julkiseen ja viralliseen päätöksentekoon. (Wiberg 2008, 163.) Puolueiden puheenjohtajat valitsevat määräajaksi puolueen jäsenistö äänestämällä puoluekokouksessa. Puolueet toimivat portinvartijoina
politiikan johtotehtäviin, ja niiden valitsemat käytännöt sekä avoimuus naisten etenemiselle heijastuvat siihen, miten paljon naisia johtopaikoille valikoituu (Niemi
2014a, 39).
Johtavien poliitikkojen rooli on ratkaiseva puolueille sekä vaalien aikana, että niiden välillä, sillä puolueen johtajat antavat jatkuvasti näkyvät kasvot puolueelleen. Nykyään suurten puolueiden johtajavaaleja käsitellään julkisuudessa pääministeriyden
esikarsintoina ja vastaavasti eduskuntavaaleista on ryhdytty puhumaan pääministerivaaleina (Niemi 2014a, 22). Puolueen puheenjohtajan persoonalla on todettu myös
olevan myönteinen vaikutus äänestyskäyttäytymiseen Suomessakin (Paloheimo 2002;
2003) ja puolueen puheenjohtajuus on kansanedustajien mielestä asema, josta poliitikko voi saada eniten aikaiseksi (Makkonen, Raiskila & Wiberg 2014). Yksittäisen
poliitikon persoona on korostunut puolueen roolin kustannuksella ja imagon merkitys on kasvanut. Politiikasta haetaankin nykyään tietynlaisia emotionaalisia kokemuksia (ks. Richards 2004; Langer 2007), jolloin puolueen puheenjohtajan rooli ja toiminta korostaa. Vaikka puoluejohtajilta edelleen odotetaan vahvaa puolueorganisaation johtamista, työn painopiste on Niemen (2014a, 22) mukaan siirtynyt ulkoiseen
viestintään ja politiikan johtamiseen valtioneuvostosta käsin.
Johtavan poliitikon tehtävä eroaa monin tavoin muista johtavista ammattiryhmistä poliittiseen johtajuuteen korostuvan yhteiskunnallisen valta-aseman ja tehtävien luonteen sekä niihin liittyvien valintaprosessien vuoksi. Lisäksi esimerkiksi poliittisten johtajien arvotausta on yleensä julkisesti kansalaisten tiedossa puoluesidonnaisuuksien takia. Tehtäviinsä nimitetyt tai valitut poliittiset johtajat ovat usein tänä
päivänä määräajaksi valittuja pätkätyöläisiä, jotka ovat ammatillisilta taustoiltaan, iältään ja koulutukseltaan hyvinkin erilaisia henkilöitä. Poliitikon työn luonne on muuttunut monella tapaa viime vuosikymmeninä. Aiemmin poliitikon tehtävä saattoi olla
vuosikymmenien mittainen ammatillinen ponnistus tai jopa elämänmittainen ura (ks.
Kantola 2011). Nykyään poliitikon urasta on tullut ammatti muiden joukossa, ja alaa
myös vaihdetaan entistä herkemmin. Nuoremman ikäluokan poliitikot näkevät usein
politiikan yhtenä elämän ja uran vaiheena, ei elämäntehtävänä. Myös odotukset ovat
suuria: he haluavat edetä urallaan nopeasti tai sitten he vaihtavat ammattia. (Hakala
2011.) Työskentely politiikan määräaikaisissa tehtävissä ja jatkuvasti muuttuvissa yhteiskunnallisissa tilanteissa vaatii johtajilta sopeutumiskykyä ja joustavuutta. Elämä
politiikan johtopaikoilla on muuttunut. Politiikan eliitit eivät enää voi olla varmoja
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asemastaan, sillä poliittinen ja julkinen elämä on muuttunut aiempaa epävarmemmaksi ja ailahtelevammaksi (Davies 2007). Toisaalta poliittisen johtajuuden on nähty
olevan ammattimaistumassa (esim. Negrine 2008), sillä esimerkiksi monet puoluehierarkian johtotehtävissä olevat poliitikot ovat olleet jo pidemmän aikaa tehtävässään ammattimaisia poliittisia johtajia.
Poliitikon ammattia ei voida rinnastaa muihin perinteisiin professioihin, koska siihen ei ole olemassa muodollista koulutusta (Finstad & Isotalus 25). Poliittiset johtajat
ovat ”ainoita lajissaan” ja jokaisen poliitikon ura sekä persoona ovat luonteeltaan
ainutlaatuisia. Näin ollen kaikkia poliittisia johtavia yhdistävien piirteiden löytäminen
ei ole mahdollista eikä tarkoituksenmukaista. (Elcock 2001.) Usein rekrytointi poliittisen johtajan tehtäviin on monivaiheista ja jokainen johtajavalinta on ainutlaatuinen
rekrytointiprosessi.
Esimerkiksi ministerit ovat Wibergin (2009) mukaan hallituksen avainpelaajia ja
heidän rekrytointi tehtäviinsä on monivaiheisen seulonnan tulosta, josta tiedetään
hyvin vähän. Hänen mukaansa pyrkijöitä on aina enemmän kuin paikkoja on jaossa.
Aina ei ole varmaa, että parhaat tulevat jonkin kiinteän kriteeristön mukaisesti nimitetyiksi. Ministerivalinnoissa voidaan myös suoranaisesti epäonnistua eli valita tärkeille paikoille niihin sopimattomia henkilöitä. Vaikka eri puolueilla on hieman toisistaan poikkeavat säännöt ministerivalinnoista, pääosin kaikilla puolueilla on sama
käytäntö neuvotella muiden mahdollisten koalitiokumppaneiden korkeimman johdon kanssa. Puolueen johto vastaa virallisesti ja epävirallisesti ministeriehdokkaista
ja sittemmin salkkujaosta heidän kesken. Asiasta käydään monen tasoisia poliittisia
neuvotteluja toisaalta puolue-elinten ja toisaalta eduskuntaryhmien eri elinten kesken.
Ministeriksi harva joutuu vahingossa tai vastentahtoisesti, sillä siihen tarvitaan sekä
oma halu että muiden kannatus ja vastustusta ei saa olla liikaa. Tärkeitä ominaisuuksia
ovat poliittinen kokemus, ikä, sukupuoli, vaalipiiri sekä asema puolueessa.
Suomessa ei ole Paloheimon (2007b, 223) mielestä yhtenäistä poliittista johtajuutta ja kansalaisten osallistumistapoja koskeviin odotuksiin liittyvää poliittista kulttuuria. Päinvastoin hänen mukaansa ihmisillä on hyvinkin erilaisia käsityksiä hallituslaitosten sopivasta vallanjaosta, vahvan henkilöjohtajuuden tarpeellisuudesta ja omia
osallistumismahdollisuuksiaan koskevista odotuksista. Keskustelua myös vahvan
johtajan tarpeellisuudesta politiikan johtopaikoille Suomessa on käyty jo pitkään. Esimerkiksi presidentinvaalien yhteydessä 2006 Niinistön ja Halosen kamppaillessa presidenttiydestä pohdittiin, millainen on vahva presidentti. Kuusipalon (2007) mukaan
silloin huomattiin, että kansalaisillakaan ei ollut tähän vastausta: Jos hän on muiden
yläpuolella oleva auktoriteetti ja hän on valtiomies, joka kansallista etua silmällä pi-
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täen mutta omaan visioonsa luottaen vie Suomea kohti parempaa tulevaisuutta, Niinistö on vahva johtaja. Jos hän taas on yhteistyöhaluinen ja -hakuinen joukkuepelaaja, joka arvostaa demokraattista päätöksentekoa ja yhdistää kansalliset tavoitteet
globaaliin kehykseen, Halonen on vahva johtaja. Nämä kaksi ihannepresidentin mallia osuvat yksiin maskuliinisen ja feminiinisen johtamistavan kanssa. Miehinen johtaja
on auktoriteetti ja suunnannäyttäjä. Naisellinen johtaja on taas demokraattinen vuorovaikutusjohtaja eli joukkuepelaaja. Enemmistö kansasta piti jälkimmäistä mallia parempana. Ehkä valtiomiehellä onkin jo aikansa elänyt tehtävä? (Kuusipalo 2007, 114.)
Poliittinen johtajuus on ollut jo pitkään murroksessa Suomessa, sillä johtajuus ja
johtajuuden luonne ymmärretään ja määritellään jatkuvasti eri yhteyksissä eri tavoin.
Vastakkain on ollut kaksi tapaa ymmärtää poliittinen johtajuus eli interaktionistinen
ja institutionaalinen johtajuus. Poliittisen johtajan tehtävän viestinnällistä luonnetta
kuvaa hyvin niin sanottu interaktionistinen käsitys, joka sopii hyvin myös nykyaikaiseen demokratiakäsitykseen. Interaktionismin mukaan poliittinen johtajuus on poliittisen johtajan ja hänen poliittisen toimintaympäristönsä välisen vuorovaikutuksen
tulosta, johon vaikuttavat molempien osapuolten vaihtelevat ominaisuudet. Toisin
sanoen poliittinen johtaja voi vaikuttaa ympäristöönsä, mikäli ympäristö antaa siihen
mahdollisuuden. Vastaavasti johtajan poliittinen toimintaympäristö muokkaa hänen
toimintaansa ja ominaisuuksia johonkin tiettyyn suuntaan. (Elgie 1995, 7-24.) Interaktionaalisen tulkinnan mukaan poliittisen johtajan henkilökohtaiset ominaisuudet ja
johtajan persoonallisuus vaikuttavat merkittävästi johtajuuteen.
Suomen poliittisessa kulttuurissa poliitikon persoona nähdään esimerkiksi Isotaluksen ja Almonkarin (2011) mukaan yhtenä keskeisimmästä ja tärkeimmistä poliittisen johtajan ominaisuuksista. Heidän mukaansa poliittisen johtajan käyttäytyminen,
luonteenpiirteet ja henkilökohtaiset kyvyt ovat jatkuvasti tarkastelun kohteena, varsinkin mediassa, joka korostaa poliittisten johtajien persoonia kohtelemalla heitä yksilöinä, joiden henkilökohtaisia piirteitä tarkastellaan erittäin tarkasti. Institutionaalisen käsityksen mukaan itse instituutiolla on suurempi merkitys poliittisessa johtajuudessa kuin henkilökohtaisilla ominaisuuksilla. Sen mukaan poliittisen johtajan asema
luo sen kehyksen, jonka sisällä poliitikon on työssään toimittava. (Elgie 1995.) Tämä
tulkinnan mukaan voidaan esimerkiksi ajatella, että maan eturivin johtohahmojen eli
presidentti Sauli Niinistön ja pääministeri Juha Sipilän tai puolueiden puheenjohtajien odotetaan käyttäytyvän julkisuudessa tietyllä tapaa oman asemansa mukaisesti.
Erilaisten politiikan sisäisten ja ulkoisten jännitteiden lisäksi ilmassa on ristiriitaisia odotuksia ja toiveita poliittiselle johtajuudelle, sillä Kantolan (2011) mukaan politiikasta – niin kuin julkisuudestakin – on tullut entistä arvaamattomampaa, viihteellisempää, nopeatahtisempaa ja ärhäkämpää. Puolueisiin, poliitikkoihin ja vaaleihin
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kohdistuu paljon ristiriitaisia odotuksia, jotka ovat osa edustuksellisen demokratian
ajankohtaista ongelmallisuutta. Esimerkiksi poliittisilta edustajilta ja johtajilta saatetaan edellyttää, että heidän tulisi olla kuin edustettavansa, mutta toisaalta heiltä odotetaan vahvaa poliittista johtajuutta. Poliitikoilta edellytetään samanaikaisesti sekä
”läheisyyttä” kansalaisiin ja äänestäjiin, samankaltaisuutta heidän kanssaan, että vahvaa ja selkeää poliittista johtajuutta, mikä puolestaan vaatisi riippumattomuutta ja itsenäistä otetta suhteessa äänestäjiin ja intressiryhmiin. (Pekonen 2008, 12.) Poliitikkojen julkisuudessa esittämät johtajalta toivotut ominaisuudet ovat osa strategista
poliittista peliä. Arviot elävät vaalista toiseen sen mukaan, kenen valintaa pyritään
tukemaan tai vastustamaan. Ollakseen vaikuttavia, näkemysten on oltava vastaanottajien hyväksyttävissä. Puoluejohtajaehdokkaista julkisuudessa esitetyt käsitykset
ovatkin kollaasi, jossa ehdokkaiden vahvuuksista ja heikkouksista nostetaan esiin ne,
joilla katsotaan kulloinkin olevan merkitystä. (Niemi 2014, 59.)

3.2

Poliittisen johtajuuden perusta on vuorovaikutuksessa

Niin poliittisen kuin muidenkin alojen johtajuuden perusta on nykyisin vahvasti viestinnässä. Johtaminen on viestintää eikä johtaa voi ilman tarkoituksenmukaista vuorovaikutusta ja vuorovaikutteista viestintää. Vuorovaikutus nivoutuu johtajan työhön
ja työn tekemiseen monin eri tavoin. (Isotalus & Rajalahti 2017). McNairin (2003)
mukaan poliittista viestintää ohjaavat poliitikkojen ja muiden politiikan liittyvien toimijoiden tavoitteet. Hänen mukaansa poliittisen viestintään kuuluvat kaikki ne viestinnän elementit, jotka kohdistuvat kyseisiin henkilöihin tai joita poliitikot itse käyttävät päästäkseen tavoitteisiinsa. Vuorovaikutusosaaminen on osa johtajan ammatillista kompetenssia (Rouhiainen-Neunhäuserer 2009, 11), jossa on mahdollista kasvaa
ja jatkuvasti kehittyä tehtävien myötä.
Politiikassa eri toimijoilla voi olla Finstadin ja Isotaluksen (2005, 13) mukaan hyvinkin erilaisia tavoitteita ja yhteiskunnallisia arvoja, ja poliitikkojen tavoitteena on
näiden erilaisten näkemysten yhteensovittaminen tai ainakin niiden hallinta. Politiikkaa voidaan heidän mukaansa tarkastella viestinnän välityksellä tapahtuvana monitasoisena sosiaalisena vuorovaikutuksena, jossa viestintään liittyvien tekijöiden hallinnalla on keskeinen rooli. Johtava poliitikko joutuu jatkuvasti tasapainoilemaan työssään erilaisten viestinnällisten haasteiden ja ajankohtaisten ristiriitatilanteiden paineissa neuvotellen. Konfliktit ovat myös Heywoodin (2007, 4) mukaan kilpailua eri-
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laisten joukkojen kesken, jotka heijastavat erilaisten mielipiteiden, mieltymysten, tarpeiden ja mielenkiinnon kohteiden kirjoa. Yhteistyön hän määrittelee tavoitteiden
saavuttamiseksi yhteisen toiminnan kautta.
Työ politiikan ytimessä vaatii monipuolisia vuorovaikutustaitoja, yhteistyökykyjä,
ja halua ymmärtää sekä kuunnella muita ihmisiä. Politiikka on jatkuvaa vuorovaikutusta – keskustelua, neuvottelua ja väittelyä – erilaisten yhteiskunnallisten tahojen ja
ryhmittymien välillä, joista jokainen tähtää omaan hyvinvointinsa turvaamiseen (Finstad & Isotalus 2005, 13). Tiihosen (2006) mukaan vuorovaikutus määrittää tahdonsuunnan, johon poliitikko samaistuu ja jota hän edustaa. Se koskee ohjelmaa, joka on
tilanteesta riippuen joko puolueen tai hallituksen laatima. Hänen ei välttämättä tarvitse jakaa sen kaikkia yksityiskohtia, mutta hänen on siihen sitouduttava ja hänen
tehtävänsä on edustaa sitä. Kyse on arvopohjasta ja siitä poliittisesta strategiasta, jota
puolue kulloinkin noudattaa. Nämä kytkevät poliitikon äänestäjiin ja puolueen edustamaan syväidentiteettiin sekä poliittisiin koalitioihin. Vuorovaikutukseen kuuluu
myös yhteiskunnallinen edustavuus. Poliitikko edustaa jotakin yhteiskunnallisia seikkoja tai arvoja, esimerkiksi työväestöä, naisia, aluetta tai ammattia sekä tiettyä ajattelutapaa ja asioiden ratkaisutapaa. Niitä hän tulkitsee omien poliittisten puolueohjelmiensa kautta. (Tiihonen 2006, 150.)
Tähän tutkimukseen liittyy keskeisesti poliitikon ammattiin liittyvä viestinnällinen
vallankäyttö, sillä tutkimuksen kohderyhmänä on poliittiseen eliittiin kuuluvat, politiikan huipulla työskentelevät henkilöt. Tehokas johtaminen vaatii myönteistä asennetta viestintää kohtaan, tehokkaita tapoja viestiä ihmisten kanssa sekä halua rakentaa
toimivia vuorovaikutusverkostoja (Hackman & Johnson 2004, 20). Strateginen vallan tavoittelu on Kuneliuksen, Nopparin ja Reunasen (2009, 62) mukaan perinteisesti
ollut keskeinen osa politiikantekoa. Uutta aiempaan on vain heidän mukaansa se, että
mediasta on tullut poliitikoille äänestäjien ja poliittisten kilpailijoiden lisäksi kolmas
osapuoli, jonka kanssa toimiminen edellyttää strategista harkintaa.

3.3

Naisjohtajien tutkimuksista

Suomalainen naisjohtajia ja naisten johtamista käsittelevä tutkimus on pitkälti keskittynyt naisten urakehitykseen, naisten asemaan työelämässä ja yleisesti tasa-arvon
edistämiseen yhteiskunnassamme (Lepistö-Johansson 2009b, 56). Naisjohtajuutta on
tutkittu aiemmin paljolti yritysten ja yksityisen sektorin näkökulmasta (esim. Lämsä
2003), mutta melko vähän poliittisen viestinnän kentässä (esim. Jalalzai 2004; Jalalzai
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& Krook 2010). Aiempien tutkimusten mukaan politiikan nais- ja miesjohtajia arvioidaan eri kriteerein (esim. Byström 2004; Kuusipalo 2011). Perinteiset organisaatioja johtajuusteoriat ovat enimmäkseen olleet joko sokeita sukupuolen merkitykselle,
niitä on pidetty sukupuolineutraaleina tai ne ovat vahvasti painottuneet vain miesten
tutkimukseen. Jos sukupuoli on nostettu esiin, se on käsitetty vain naisten asiaksi.
Monet viimeaikaiset tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että sukupuoli on yksi
tärkeimpiä tekijöistä organisaatioilmiöiden selittäjinä. (Lepistö-Johansson 2009b, 56.)
Koska naisten osuus politiikan johtotehtävissä on kasvanut merkittävästi viime vuosina, aihetta on tarpeellista tutkia nimenomaan naisten omien kokemusten näkökulmasta, kuten tässä tutkimuksessa tehdään.
Naisiin johtajina on kiinnitetty tieteellisissä tutkimuksissa huomiota 70-luvulta
asti. Tutkimusasetelmat ovat vaihdelleet eri aikoina ympäröivän kulttuurin, yhteiskunnan ja kunkin ajan muutosten hengessä. Varsinainen naisjohtajuuskeskustelu
lähti Suomessa käyntiin vasta 1970-luvun loppupuolella, lähes vuosikymmen myöhemmin kuin Yhdysvalloissa ja monissa läntisen Euroopan maissa. Suomalaista naisjohtajuuskeskustelua leimasi alkuvaiheessa naisjohtajien osuuden pienuus, naisjohtajien asema ja eriarvoisuus miesjohtajiin nähden (Lämsä ym. 2006). Ensimmäiset naispuolisten johtajien asemaa käsittelevät tutkimukset ilmestyivät vasta 1980-luvulla
(esim. Kuusipalo 1989). Suomessa naisjohtajuuden tutkiminen puolestaan yleistyi
2000-luvulla. Vuosikymmenen ensimmäisellä alkupuoliskolla tehtiin yli kaksinkertainen määrä tutkimuksia koko 1990-lukuun verrattuna (Lämsä, Vanhala, Kontoniemi,
Hiillos & Hearn 2007, 294–295). Naisjohtajuuden tärkeyttä on mahdollista perustella
eettisillä syillä, sillä tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus edellyttävät naisten ja miesten
mahdollisuuksien yhtäläisyyttä (Lämsä & Hautala 2004, 248).
Tutkimusten näkökulmasta naisjohtajuuden ja miesjohtajuuden erilaisuutta on selitetty eri aikakausina lukuisin eri tavoin. Naisjohtajuuden tutkimuksen painopiste on
vaihdellut historian aikana. Kun johtamistutkimusta tarkastelee sukupuolinäkökulmasta, nousee esiin aina kysymys siitä, ovatko naiset ja miehet keskenään samanlaisia
vai erilaisia ja missä suhteissa. Sukupuolinäkökulman sisältävän johtamistutkimuksen
kannalta ongelma on perustavanlaatuinen, sillä se on jäljitettävissä monien tieteenhaaralle ominaisten kysymyksenasetteluiden taustalta (Kontonniemi ym. 2007).
Tässä tutkimuksessa ei tehdä vertailevaa tutkimusta, vaan ääneen pääsevät haastatellut naiset.
Jo varhaisen naisjohtajuuden tutkimuskohteena oli, miten naisten tulisi muuttua
sopiakseen miehiseen johtajamalliin, ja sopeutuminen nähtiin yleisesti naisen ongelmana. Kanterin (1997) klassikkoteos ”Men and Women of the Corporation” esitteli
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tunnetun naisjohtajuuteen liitetyn käsitteen ”token”. Käsite viittaa vähemmistösukupuolen edustajaan jossakin ryhmässä, kuten nainen poliittisten miesjohtajien joukossa. Tässä kontekstissa naista arvioidaan käsitteen mukaan stereotypioiden ja yleistysten perusteella. Tästä syystä nainen vähemmistönä miesjohtajien joukossa muodostuu helposti yleisemmäksi symboliksi sukupuolelleen eli naisjohtaja edustaa naisia
yleensä eikä itseään. Naisia ja johtajuutta koskeva yleinen tutkimus on Northousen
(2007) mukaan ryhmiteltävissä kolmeen päävaiheeseen. Ensimmäiseksi tarkasteltiin,
kykenevätkö naiset johtajiksi eli onko naisten ylipäänsä mahdollista toimia johtajana.
Seuraavaksi pohdittiin, eroaako naisten johtamiskäyttäytyminen miesten johtamiskäyttäytymisestä. Kolmanneksi selvitettiin, miksi vain harvat naiset etenevät huippujohtoon. Suomalaiset naispoliitikot ovat osoittaneet jo hyvin varhaisessa vaiheessa
tulevansa valituiksi politiikan eri tehtäviin ja kykenevänsä myös toimimaan johtajina
erilaisissa politiikan tehtävissä.
Naispoliitikon työn ongelmiin ja haasteisiin liittyvien tutkimusten lisäksi löytyy
myös toisenlaisia näkökulmia asiaan. Liiketaloustieteen näkökulmasta organisaation
johtamista tutkineen Lepistö-Johanssonin (2009a) väitöskirjan mukaan sukupuoli näkyy johtamisessa monin tavoin: sen merkitystä voidaan vähätellä, sitä voidaan lähestyä välinpitämättömästi, sen merkitys voidaan kieltää kokonaan tai siitä voidaan tuntea ylpeyttä. Hänen tutkimuksensa mukaan naisjohtajuus on edelleen monelle vaikea
asia ja selkeän minäkuvan koetaan olevan edellytys johtajana menestymiselle. Lisäksi
hän havaitsi naisten johtajuusidentiteetin kehittymisen olevan haasteellista johtuen
roolimallien vähyydestä. Tutkimusten mukaan naisten roolimallien vähäisyys aiheuttaa haasteita myös akateemisissa työyhteisössä, kun naiset yrittävät rakentaa ammatillista identiteettiä vallitsevassa maskuliinisessa ympäristössä (Katila & Meriläinen
1999). Vinnicomben ja Singhin (2002) tutkimuksen mukaan naiset edelleen ajattelevat usein johtajuutta miehisten toimintatapojen mukaan, mikä saattaa rajoittaa heidän
itseluottamustaan edetä uralla. Poliittisen johtajuuteen liitettynä esimerkiksi rehellisyys näyttää olevan herkemmin naisiin kuin miehiin liitetty ominaisuus (Jensen 2008,
158; Styrkársdottir 2013). Johtamisihanteet ja mallit ovat usein hyvin abstrakteja ja
maskuliinisesti rakentuneita. Ajan kuluessa nämä ihanteet ja mallit ovat institutionalisoituneet ja niitä pidetään normaaleina. (Lepistö-Johansson 2009b, 56.) Politiikan
naisjohtajien tutkimus heidän omien kokemusten perusteella on tarpeellinen, koska
lukuisissa tutkimuksissa naisten on havaittu kohtaavan johtamisuralla miehiä enemmän erilaisia ongelmia ja haasteita (esim. Lämsä ym. 2004). Näistä erilaista esteistä ja
hidasteista huolimatta Suomessa on erilaisilla politiikan johtopaikoilla nähty jo pitkään naisia, mutta politiikan johtajanaisten kohtaamia haasteita politiikan toimintaympäristössä ei ole juurikaan aiemmin tutkittu.
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3.4

Johtamisuran haasteita ja sitä edistäviä tekijöitä

Aikaisemmissa yleisesti johtajuutta käsittelevissä tutkimuksissa on havaittu, että naisten johtajauralla etenemistä estävät tai hidastavat useat seikat. Vähemmän on kiinnitetty huomiota uraa edistäviin tekijöihin vaikka esimerkiksi naisten johtamistyylistä
on havaittu olevan etua (ks. Eagly & Carli 2003). Naisten johtamisurien edistäminen
ei ole pelkästään organisatorinen tai yksilön oma haaste, vaan kyseessä on myös laajempi ja syvempi yhteiskunnallinen asia. Naisten johtamisurat ja niiden esittäminen
on eettis-moraalisesti ja valtasuhteiltaan latautunut kysymys organisaatioissa ja yhteiskunnassa. (Lämsä 2011, 48, 56).
Toisin kuin politiikassa Suomen yritysten huippujohdosta löytyy vain kourallinen
naisia, vaikka suomalaisten naisten koulutustaso on korkein verrattuna sekä naistten
että miesten koulutustasoon kaikkialla Euroopassa (ks. esim. Lehto 2009). Naiset eivät näytä edelleenkään etenevän myöskään yritysmaailmassa vallan ytimeen, ja tätä
ilmiötä kutsutaan ns. lasikatoksi. Lasikatto -käsite on peräisin Yhdysvalloista (ks.
Kauppinen 2006) ja vertauskuva sille, että työelämän hierarkisissa rakenteissa katsotaan olevan taso tai näkymätön vahva este, jota naisten voi olla vaikea ylittää ja johon
naisten urakehitys helposti törmää. Lasikatto ilmenee esimerkiksi naisten ja miesten
välisinä palkkaeroina, vähemmän vastuullisina tehtävinä, rutiinitöinä, sukupuolisena
häirintänä ja tytöttelynä. Lasikattoa ylläpitävät konkreettisella tavalla edelleen vahvat
”hyvä veli -verkostot”, joissa miehet kokevat asemansa oikeutettuna, luonnollisena
ja annettuna, sillä koko heidän kasvatuksensa, yhteiskunnan asenneilmasto, työpaikan rakenteet ja käytännöt tukevat tätä käsitystä. (Koivunen 2006, 92-93.) Lasikaton
olemassaolon syyt liittyvät Vanhalan (2003, 31–37) mukaan niin asenteellisiin kuin
organisaatioiden työkulttuureihin sekä perinteisiin sukupuolirooleihin.
Suomalaisessa mediajulkisuudessa on nostettu esiin viime vuosina esimerkiksi
naispoliitikkojen tytöttelyyn sekä hyvä veli verkostoon liittyviä kysymyksiä. Vaikka
niin sanotun lasikaton olemassaolo on todennettu useissa tutkimuksissa, useimmat
miehet eivät edelleenkään havaitse tai tunnista sen olemassaoloa yhtä hyvin kuin naiset. Sittemmin kansainvälisessä naisjohtajuutta koskevassa keskustelussa on tuotu
esille lasikaton sijaan lasilabyrintin metafora (esim. Eagly & Carli 2016). Lasilabyrintin käsitteellä viitataan siihen, että naisilla on mahdollisuus edetä johtamisuralla,
mutta tie on hitaampi ja monimutkaisempi kuin miehillä (Lämsä 2011, 48). Subjektiivista uratutkimusta tehneen Ekosen (2011, 41) mukaan naisten erityisiä kokemuksia ja arvoja tarkastelemalla voidaan havaita esimerkiksi se, etteivät naiset välttämättä
koe hierarkiassa etenemistä uran tavoitteeksi, vaan käsitykset urasta ja siinä menestymisestä ovat monimuotoisempia.
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Naisjohtajat kohtaavat tutkimusten mukaan urallaan erilaisia haasteita. Yleisesti
naisten etenemistä estäviksi lasikatoiksi on katsottu kolme asiaa: henkilökohtaiset,
organisatoriset ja yhteiskunnalliset tekijät. Northousen (2007) mukaan naisen uralla
on kolme sitä estävää tai hidastavaa tekijää: organisatoriset, sosiaaliset ja henkilökohtaiset esteet. Organisatoriset esteet ovat organisaatioiden toimintaan liittyviä käytäntöjä, jotka vaikeuttavat naisten urakehitystä. Sosiaaliset esteet liittyvät ihmisten välisiin suhteisiin, joissa ilmenee naisiin kohdistuvia ennakkoluuloja ja kielteisiä asenteita.
Naisten on esimerkiksi vaikeampi päästä mukaan epävirallisiin sosiaalisiin verkostoihin (esim. Ruoho & Torkkola 2018). Henkilökohtaisilla esteillä tarkoitetaan naisten
vähäiseen kunnianhimoon, taitamattomuuteen tai haluttomuuteen olla mukana epävirallisissa organisaation poliittisissa peleissä. Esteenä nähdään myös kodin, perheen
ja työn yhteensovittamisen ongelmat. Hoyt (2008, 270–278) tekee kolmijaon puolestaan seuraavasti: inhimillinen pääoma, sukupuolierot ja ennakkoluulot. Lisäksi uralla
etenemisen hidastaviksi syiksi on esitetty muun muassa johtajuuden kaksoissidosta
(esim. Campus 2013; Puttonen 2207, 2011), naisten ja miesten viestintä- ja johtamistyylien erilaisuuksia, miesten vahvoja sosiaalisia verkostoja, naisjohtajien vähyyttä ja
johtajuutta kohtaan esiintyviä sukupuolten välisiä asenne-eroja. Lisäksi organisaatiotutkimuksissa on pohdittu esimerkiksi maskuliinisuuden ja johtajuuden yhteen kietoutumista ja mentoroinnin merkitystä naisten urakehitykselle (esim. Mutanen &
Lämsä 2006).
Suomessa naisjohtajuutta tutkinut Kauppinen (2006, 17–18) esittää yhdeksän lasikattoa ylläpitävää tekijää:
1) Stereotypiat hyvästä johtajuudesta ovat maskuliinisia.
2) Myönteisten naisjohtajuutta tukevien roolimallien puuttuminen.
3) Perinteiset työkulttuurit tukevat miesjohtajuutta.
4) Naisten vaikeus päästä osallisiksi epävirallisiin (mies) verkostoihin.
5) Naisten miehiä suuremmat perhevelvollisuudet.
6) Naisten kohtaama tulen puute, jopa syrjintä työuran alkutaipaleella.
7) Perhevelvollisuuksien muodostuminen sekä mielikuvatasolla että käytännössä
naisten urakehitystä rajoittavaksi tekijäksi.
8) Organisaatiorakenteiden madaltuminen, jonka seurauksena kilpailutilanne johtajamarkkinoilla on kiristynyt.
9) Psykologiset tekijät; naiset ovat uraa koskevien ratkaisujen suhteen turvallisuushakuisempia ja itsekriittisempiä kuin miehet.
Lasikattoja ja lasilabyrinttejä aiheuttavat tekijät ovat tuttuja aiempien tutkimusten
mukaan myös politiikan johtajanaisille. Useiden tutkimusten ja tutkijoiden mukaan
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sukupuolten stereotypiat aiheuttavat edelleen ongelmia naispoliitikoille (esim. Brescoll, Okimoto & Vial 2018; Bystrom 2004; Ponton 2010; Ross & Sreberny 2000).
Ne näkyvät esimerkiksi yksityisen ja julkisen välisen rajojen vetämisessä julkisuudessa
sekä siinä, millaisia nais- ja miespoliitikkojen uskotaan olevan henkilöinä ominaisuuksiltaan. Naispoliitikkoja paljon tutkineen Rossin (2004, 63) mukaan naispoliitikoilta
odotetaan enemmän kuin miespoliitikoilta. Lisäksi naisilta odotetaan olevan korkeammat moraaliset arvot sekä enemmän rehellisyyttä ja uskollisuutta politiikan toimintaympäristössä kuin miehillä. Railon (2011) tutkimuksen mukaan naispoliitikoilla
on ollut erityisesti kaksi haastetta voitettavanaan poliittisella urallaan. Keskeisin niistä
on naisten ruumiillisuus ja toisena poliittista osallistumista uhkaavana tai häiritsevänä
tekijänä on heidän yksityiselämä. Naispoliitikkojen henkilökuvissa toistuva kysymys
on hänen mukaansa, millä edellytyksin tai millaisin rajoituksin naiset ovat voineet
toimia politiikassa. Miehet edustavat poliitikon normia ja naiset poikkeusta tästä normista.
Puolison ja perheen vaikutuksesta nais- ja miesjohtajien uraan on tutkittu melko
vähän (esim. Lämsä 2011; Salo & Blåfield 2007) varsinkaan politiikan johtotasolla
(esim. Johansson & Bergström 2015) ja aiemmat tutkimustulokset ovat osin ristiriitaisia. Kuitenkin äitiyden ja politiikan työuran yhdistäminen on Paloheimon (2007b,
342-344) mielestä ajankohtainen aihe, koska naisten määrä politiikassa on lisääntynyt
ja naiskansanedustajien keski-ikä on laskenut. Naisten ikä on myös osoittautunut
aiemmissa tutkimuksissa johtajuusuralla etenemisen esteeksi tai hidasteeksi. Nuori
uratietoinen nainen tulkitaan helposti riskiksi juuri perhevapaiden takia. Toisaalta
taas ristiriitaisesti johtamisuralla edenneen naisen saatetaan arvioida laiminlyövän
perhettään. Lisäksi lasten kasvettua naisen saatetaan katsoa olevan jo liian vanha etenemään urallaan. (Salo & Blåfield 2007.)
Toisaalta äitiyden, perheen ja työelämän yhdistämisestä saadut tutkimustulokset
ovat nähneet perhe-elämän myös positiivisena asiana uralle. Esimerkiksi korkean teknologian organisaatioissa tehty Ekosen (2011, 44) tutkimus osoitti, että työn ja perheen suhde ymmärrettiin enemmän naisjohtajan voimavarana kuin urakehityksen rajoitteena. Kokemukset erilaisista rooleista (esim. äiti, vaimo, johtaja) voivat naisten
kokemusten mukaan hyödyttää omaa johtamistyötä. Naisten johtamisurat ovat
Ekosen (2011) tutkimuksen mukaan monipuolisempia kuin aikaisemmat tutkimukset
ovat osoittaneet, ja siksi naisia ei tulisi tarkastella homogeenisena ryhmänä vaan yksilöinä, joiden urakehitystä ohjaavat monenlaiset tekijät. Lisäksi Heikkisen ym. (2014)
mukaan, mikäli miespuoliso on valmis rikkomaan perinteistä sukupuolijärjestystä ja
tarjoamaan vaimolleen erilaisia tuen muotoja, sillä on havaittu olevan positiivisia vaikutuksia johtajavaimon uraan.
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Vanhalan (2008) mukaan naisten uraa edistäviä ja hidastavia tekijöitä on tutkittu
paljon, mutta jäsentymättömästi. Suomalaisten ja muiden eurooppalaisten naisten
tasa-arvoistumisen tiellä on ollut ja on yhä monenlaisia poliittisia, sosioekonomisia,
ideologisia ja psykologisia esteitä. Hänen mukaansa voidaan sanoa, että naisten integroitumista poliittiseen järjestelmään ovat hidastaneet puutteellisen lainsäädännön
lisäksi erityisesti politiikan tekemisen toimintatavat: juuri niiden on nähty lähtökohtaisesti perustuvan miehisille arvoille ja normeille. Naisilla ei ole myöskään Lähteenmäen (2006, 204) mukaan nähty olevan sellaista toimivaa hyvä veli -järjestelmää kuin
miehillä, puolueiden on arvioitu kampanjoivan enemmän mies- kuin naisehdokkaidensa puolesta, joukkotiedotusvälineiden on niin ikään arvioitu suhtautuvan eri
tavalla mies- kuin naisehdokkaisiin. Naiset eivät myöskään ole saaneet hänen mukaansa samassa määrin varoja vaalikampanjoihinsa kuin miehet. Nieminen (2010, 42)
nostaa niin ikään tutkimuksessaan esiin hyvä veli -verkostojen merkityksen poliitikon
vallankäyttöön. Hänen mukaansa miespoliitikkojen perinteisiä hyvä veli -verkostoja
yli puoluerajojen ammattiyhdistysliikkeeseen, elinkeinoelämän etujärjestöihin, eduskunnan kahvilassa päivystäviin politiikan toimittajiin, virkamiehiin ja kansalaisjärjestöihin ennen kaikkea urheilujärjestöihin, ei myöskään pidä vähätellä jäljittäessä hegemoniseen maskuliinisuuteen ja homososiaalisiin sidoksiin perustuvaa valtaa Suomen
poliittisessa järjestelmässä 2000-luvun lopulla.
Myös Kantola (2010) on pohtinut artikkelissaan vallan sukupuolittuneisuutta ja
valtarakenteita politiikan hyvä veli -verkostoissa. Hän viittaa siihen, kuinka syksyllä
2007 Hufvudstadsbladet nosti esiin, miten Suomessa kokoontuu edelleen vuodesta
1942 asti toiminut ”Keskiviikkokerho”, jonka kaikki jäsenet ovat vaikutusvaltaisia
miehiä. Salaiseen kerhoon ovat kuuluneet Suomen miespuoliset kärkipoliitikot, sekä
liikemaailman johtavat miehet. Naisia tähän vaikutusvaltaiseen kerhoon ei ole kutsuttu, ei edes pääministeri Anneli Jäätteenmäkeä tai presidentti Halosta. Asia herätti
keskustelua siitä, miten edes menestyneitä naispoliitikkoja ei hyväksytä yhteiskunnan
eliittikerhoon. ”Keskiviikkokerhon” olemassaolo osoittaa tutkijan mukaan sen, että
vaikka Suomea pidetään tasa-arvon mallimaana, se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että
maassamme ei olisi sukupuolittuneita valtarakenteita. Suomalainen media ei reagoinut kerhon paljastumiseen mitenkään, vaan vaikeni asiasta. (ks. Kantola 2010, 78–
79). Asia nousi sittemmin esiin vuonna 2013 Helsingin Sanomissa (kolumni
30.4.2013) otsikolla ”Salaseura Keskiviikkokerhoon ei ole naisilla asiaa”, jossa kerhoa
luonnehdittiin kehityksen tulpaksi. Seuraavan päivän lehdessä (1.5.2013) hyvä veli verkostoja tutkinut tutkija Venla Mäntysalo kommentoi juttua, että ”Herrakerhot kuvastavat hyvin, ketkä kuuluvat eliittiin, Hyvä veli -verkostolla on syystäkin tämä nimi,
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naisia kuuluu harvoin näihin verkostoihin." Toisaalta taas korruptoitumista ja verkostoja Suomessa tutkineiden Salmisen ja Mäntysalon (2013, 24) mukaan on hyvä
muistaa, että vaikka terminä ’hyvä veli’ on vahvasti sukupuolimäärittynyt, määritys
johtaa jossain määrin harhaan, ja siksi sitä pitäisi tulkita kuvaannollisesti. Hyvä veli verkostoon voi kuulua heidän mukaansa sekä naisia että miehiä, ja myös ainoastaan
naisia. Lisäksi käytännön esimerkit Suomesta ja muualta osoittavat ainakin toistaiseksi, että verkostoon kuuluu useimmiten miehiä ja vähemmässä määrin naisia.
Hyvä veli -verkostojen luonne on muuttunut joidenkin tutkimusten mukaan politiikan skandaalien myötä. Skandaalijulkisuuden volyymi on kasvanut Pohjoismaissa
huomattavasti viime vuosikymmeninä: Suomessa poliittisten skandaalien määrä yli
kolminkertaistui 1980-luvulta 2010-luvulle tultaessa (Allern ym. 2012, 35). Paljastuneiden skandaalien on arvioitu heikentäneen eliittien asemaa (Kantola 2011) ja enää
skandaalin kohteeksi joutunut eliittiin kuuluva henkilö ei voi luottaa siihen, että ”hyvät veljet” pelastavat hänet (Ruostetsaari 2003). 1970-luvulla julkisten skandaalien
takia tehtävistä erosi kaksi yhteiskunnallisessa eliittiasemassa ollutta henkilöä, 2000luvulla tällaisia eroja oli jo 28. Yhä useammin skandaalin kohteeksi joutuneiden henkilöiden on täytynyt erota tehtävistään, sillä eliiteiltä vaaditaan yhä suurempaa läpinäkyvyyttä ja julkista vastuunottoa. 2000-luvulla mediat tehtailevat otsikoiden ja
yleisön toivossa suuria skandaaleja, joiden mittasuhteet paisuvat joskus kohtuuttomiksi. (Kantola & Vesa 2011.)
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4

4.1

JOHTAVAT POLIITIKOT JULKISUUDESSA JA
MEDIASSA

Julkisuuden jännitteisellä areenalla

Poliittisen johtajan tehtävä on vuorovaikutukseen perustuvaa työtä oman työyhteisön lisäksi sekä päivittäisessä arkijulkisuudessa kansalaisten keskellä, että eri medioiden välittämässä julkisuudessa. Kysymys siitä, miten politiikka ja poliitikot vaikuttavat median toimintaan ja päinvastoin, on ollut ajankohtainen ja jatkuvan keskustelun
sekä kiistelyjen kohde jo pitkään niin median, viestinnän kuin politiikan alojen tutkimuksissa. Kysymystä on tarkasteltu paljon instituutionäkökulmasta, politiikan ja median välisten toimintatapojen sekä vuoropuhelun muutosta tarkastellen. Poliittiseen
viestintään liittyvät erilaiset tilanteet, kuten esimerkiksi vuorovaikutus median ja poliitikkojen välillä ovat aina tapauskohtaisia tilanteita, jossa ajankohdalla ja kontekstilla
sekä medialla on yhdessä merkitystä saavutettuun lopputulokseen. Media ja politiikka
ovat kiinteässä vuorovaikutussuhteessa toisiinsa, ja politiikkaa seurataan entistä tiiviimmin politiikan johtohenkilöiden kautta. Olennaista politiikan ja mediajulkisuuden välisten suhteiden muotoutumisessa on se, kuinka politiikka ja mediajulkisuus
itsessään ymmärretään eri yhteyksissä (Herkman 2011, 14).
Poliittisen viestinnän areenalla poliitikot pyrkivät maksimoimaan myönteisen ja
minimoimaan kielteisen julkisuuden yrittäessään tuoda esille itseään tai poliittisia näkemyksiään. Kun poliitikot kilvoittelevat mediaan pääsemisestä, heidän pitää hyväksyä median toiminnan periaatteet. Poliitikot eivät silti kilpaile niinkään toimittajien
kuin toisten poliitikkojen kanssa. Tutkimukset näyttävät varsin selkeästi, että media
suosii kiinnostavia, hyvin viestiviä ja viehättäviä poliitikkoja, mutta tätäkin enemmän
merkitsee poliitikon poliittinen ja institutionaalinen asema. Julkisuus yleensä suosii
hallituspuolueita, mutta myös vahvasti haastavien näkemysten esittäminen voi auttaa
mediaan pääsemisessä. (Isotalus 2017, 39.)
Poliittiseen johtajuuteen heijastuu voimakkaasti median roolin kasvaminen poliittisessa viestinnässä ja poliittisen viestinnän aiempaa vahvempi henkilöityminen.
Srebernyn ja van Zoonen (2000) mukaan naisten osallistumista parlamentaariseen
politiikkaan tai yleistä poliittisen kulttuurin muutosta ei voi ymmärtää ilman, että tut-
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kitaan median roolia siinä. Medialla on ollut heidän mukaansa historiallisesti merkittävä vaikutus naisten etenemiseen politiikan eri tehtäviin, sillä naisten mahdollisuus
esiintyä tiedotusvälineissä on mahdollistanut osaltaan naisten osallistumisen politiikkaan. Poliittisen viestinnän tutkimuksessa on ollut oman aiemman tutkimukseni mukaan kasvavan mielenkiinnon kohteena median tavat käsitellä johtavia naispoliitikkoja. Vaikka naiset ovat saavuttaneet merkittäviä asemia kaikilla politiikan huippupaikoilla, heidän medianäkyvyytensä on toistuvasti todettu miehiä heikommaksi. Erityisesti näkyvyyden laatua on moitittu. (Mäkelä ym. 2015, 294.)
Politiikasta on tullut yhä enemmän uutisaihe muiden aiheiden joukossa. Eri medioiden tiedonvälitys on nopeutunut, laajentunut ja monipuolistunut, mikä on asettanut uudenlaisia haasteita poliitikkojen esiin pääsylle ja näkyvyydelle sekä julkisuuden laadulle eri medioissa. Politiikan tutkijoiden mielestä mediakuluttaja kohtaakin
nykyään poliitikot ja politiikan yhä useammilla julkisuuden alueilla (Pitkänen, Pernaa
& Niemi 2009). Joukkotiedotusvälineet ovat yhä tärkeämpiä poliittisia toimijoita
päättäessään, mitä ne julkaisevat ja mitä jättävät julkaisematta. Tiedotusvälineet ovat
saaneet aiempaa enemmän valtaa tiedonvälityksen nopeuduttua ja muututtua avoimemmaksi. (Wiberg 2006.) Politiikan johtopaikoilla olevia yhteiskunnallisia vaikuttajia ja heidän tekemisiään seurataan tutkimusten mukaan ylipäätään hyvin tarkasti
(Berg ym. 2009, 57) ja suurin osa politiikan mediajulkisuudesta lankeaa harvoille, johtavissa asemissa oleville poliitikoilla. Esimerkiksi keskeisten ministerien tehtävät ovat
useiden tutkimusten mukaan yksi julkisuudessa eniten näkyvimmistä politiikan johtotehtävistä (esim. Almonkari & Isotalus 2012; Mäkelä ym. 2015).
Kuten jo aiemmin on todettu, mediassa on käyty jo pitkään neuvottelua miesten
ja naisten mahdollisuuksista osallistua politiikkaan (Kuusipalo 2011; Railo 2011; Saarenmaa 2010). Naisten roolia uutisissa jo parikymmentä vuotta sitten tutkineen Halosen (2006, 193) mukaan journalismi on näyttämö, jossa miehet ovat pääosassa ja
naiset työskentelevät näyttämön apulaisina ja sivuosan esittäjinä. Hänen mukaansa
naiset tukevat ja avustavat miehiä, jotta he saisivat esitettyä pääosansa parhaalla madollisella tavalla. Politiikan julkisuudesta onkin tullut areena, jolla ammattipoliitikot
kamppailevat myös nykyään Herkmanin (2011, 98, 167) mukaan politiikan näkyvyydestä, imagoista ja asialistasta. Politiikka näyttäytyy hänen arvionsa mukaan teatterina, mutta poliitikot eivät ole kuitenkaan sivurooleissa. He pyrkivät näytelmän käsikirjoittajiksi siinä missä median edustajatkin. Päärooleissa esiintyvät johtavat poliitikot ja sivuosan esittäjät tekevät parhaansa saadakseen osansa julkisuuden roolituksesta.
Poliitikkojen uutisointi näyttäytyy eri tutkimusten mukaan sukupuolittuneena.
Miehet hallitsevat edelleen Rossin (2011) mukaan uutisia ja heidät kuvataan niissä
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aktiivisina toimijoina, kun taas naiset kuvataan usein passiivisina henkilöinä. Naispoliitikkoja on Ruohon (2006) mukaan ollut vaikea esittää uutisissa sukupuolineutraalisti. Naisia on tarkkailtu uutisissa ennen kaikkea sukupuolensa edustajina, jonka takia
heidän on ollut vaikea luoda itsestään julkisuudelle kelpaavaa julkisuuskuvaa. Uutisten sisältöön vaikuttavat sukupuolen lisäksi myös toimittajan asenteet ja arvot. Joidenkin tutkimusten mukaan asenteilla ja arvoilla on jopa suurempi merkitys kuin sukupuolella. (Ruoho 2006, 187–188.) Erilaisten verkkojulkisuuksien lisääntyminen on
osaltaan vaikuttanut julkisuuksiin. Tämä näkyy nykyään myös politiikan eliittiä edustavien henkilöiden eli eliittipoliitikkojen suosimassa Twitter-eliitissä. Twitter viestintävälineenä on lisännyt verkostoitumisen mahdollisuuksia ja jonka yhteiskunnallista
merkitystä voidaan tarkastella eri näkökulmista. (Isotalus, Jussila & Matikainen 2018).
Ruohon ja Kuusipalon (2018, 59) tutkimuksen mukaan verkoston valta-asemia ja
hierarkiaa kuvaava suosio on sukupuolittunut: politiikan ja median eliiteissä miehiä
seurataan eli kuunnellaan enemmän kuin naisia.
Medialla on voimakas vaikutus siihen, mitä johtavista poliitikoista ajatellaan ja
minkälaisia mielikuvia heistä muodostuu kansalaisille ja äänestäjille poliittisen vallan
käyttäjinä. Naisten nousu voimalla politiikan keskeisiin tehtäviin on muuttanut politiikan julkista kuvaa ja kulttuuria: ihmissuhteet ja perhe ovat nyt aiempaa tärkeämpiä
asioita myös politiikan julkisella näyttämöllä. Naiset ovat ottaneet paikkansa miesten
aikaisemmin hallitsemalla politiikan areenalla. Sanomalehdillä on merkittävä valta
määrittää sitä, mistä ja miten yhteiskunnassa puhutaan. Lehdillä on merkittävä asema
sukupuolten representaatioiden tuottajana. Lehtien sivuilla rakennetaan jatkuvasti
käsitystä sukupuolesta (esim. Pernaa & Pitkänen 2006; Puustinen ym. 2006). Koska
perinteistä politiikan sanomalehtijulkisuutta hallitsivat miespoliitikot, asetelma on
osaltaan vaikuttanut tapaan, millä poliitikoista yhä edelleen kirjoitetaan (ks. Bystrom
2004; Jallinoja 1997; Pernaa & Railo 2006; Railo 2011).
Journalismi on edelleen sukupuolittunut sosiaalinen alue, jossa tärkeiksi mielletyt
asiat, kuten talous ja politiikka nähdään miesten alueena ja vähemmän tärkeiksi mielletyt tunneasiat ja ihmissuhdekysymykset naisten alueena (Ruoho & Torkkola 2010,
11). Median sukupuolittuneesta uutisoinnista kertovat lukuisat tutkimukset (esim.
Campus 2013; Ross & Carter 2011, Ross & Comrie 2012). Uutisissa naisten paikka
on ollut pitkään marginaalinen ja jopa politiikan johtopaikoilla vaikuttavien naisten
on ollut vaikea murtautua miehisenä pidettyyn uutisdiskurssiin (Halonen 1999, 80–
82). Samaa osoittavat myös esimerkiksi suomalaisesta uutismediasta vuonna 2006,
2008 ja 2010 tehdyt vuosiseurantaraportit. Niiden mukaan tilanne ei ole vuosien varrella juurikaan muuttunut vaan perhe, ihmissuhteet ja hyvinvointi (sosiaaliturva ja
terveys) ovat edelleen uutisoinnissa naisten aluetta (ks. Suikkanen & Syrjälä 2010).
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Uutisten historia osoittaa, että uutisointi niissä on jo pitkään ollut sukupuolittunutta
(esim. Halonen 2006). Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet naisten olevan vähemmistönä uutisissa ja niin sanotuissa kovissa eli taloutta ja politiikkaa käsittelevissä uutisissa. Journalismissa on jo pitkään pyritty pitämään erillään maskuliinisina pidetyt
"kovat uutiset" kuten esimerkiksi valtiontaloutta ja politiikkaa käsittelevät aiheet, ja
feminiinisiksi mielletyt ”pehmeät uutiset" kuten esimerkiksi henkilöjutut. (Ruoho
2006, 182-183.) Tämä näkyy nykyään myös esimerkiksi Twitterissä tapahtuvassa uutisoinnissa (Ruoho & Kuusipalo 2018, 59). Feministit uutistutkijat ovat pitkään väittäneet, että maskuliinista kulttuuria suurimmaksi osaksi ylläpitävissä uutishuoneissa
toimittajien päivittäiset päätökset siitä, mikä on uutisarvoista, pysyttäytyvät lujasti
maskuliinisissa uutisarvoissa (Ross & Carter 2011, 1148). Twitter, blogit ja muut uudet media-alustat tarjoavat korkealla tasolla politiikassa oleville naisille valtavirtaisen
mediainstituutioiden määrittelemille ja niiden alituisen tulkitsevalle kontrollille ohittamisen mahdollisuuden (Walsh 2015, 1025).
Mediajulkisuuden määrällä ja laadulla on myös aiemman oman tutkimukseni (Mäkelä ym. 2015) mukaan huomattava merkitys nykyisessä poliittisessa vallanjaossa sekä
politiikan toimijoihin liittyvässä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Poliittinen valta
tuo näkyvyyttä sanomalehdissä, mutta saadun julkisuuden perusteella valta ei jakaudu
tasaisesti sukupuolten välillä. Esimerkiksi tutkimusvuonna 2008 Suomessa oli ainutlaatuinen tilanne kansainvälisesti, sillä maassamme oli maailman naisvaltaisin hallitus.
20 istuvasta ministeristä oli naisia 12. Kuitenkin johtavassa asemissa olevista miesministereistä oli kolmasosa enemmän juttuja ja kuvia kuin naisministereistä. Lisäksi
poliittisten johtajien persoonaa ja toimintaa arvioitiin lehtijutuissa leimallisesti sukupuolittunein lähtökohdin. Julkisuuteen pääsyllä ja sen määrällä on merkitystä erityisesti sellaisille politiikan toimijoille, jotka ovat saavuttaneet toistaiseksi vähän julkisuutta.
Vaaleilla on ollut tärkeä osuus poliitikkojen mediajulkisuudelle ja ne ovat olleet
akateemisten tutkijoiden erityisen mielenkiinnon kohteena. Mediajulkisuus on poliitikoille tärkeää vaalien lisäksi myös niiden välillä, sillä poliittista kampanjointia tapahtuu jatkuvasti. Vuosien 2000 ja 2006 presidentinvaaleja tutkineen Isotaluksen (2007,
26) mukaan on mahdotonta sanoa, mistä vaalikampanja alkaa tai päättyy. Hänen mukaansa kampanjointi alkaa jo ennen kuin yhtään ehdokasta on nimetty. Kuneliuksen
ym. (2009, 50) mukaan median kautta ihmisille syntyy usein käsitys eri kysymysten
tärkeydestä ”juuri nyt” (esimerkiksi vaalien alla). Näin media vaikuttaa em. tutkijoiden mielestä ennen muuta niihin kriteereihin, joilla esimerkiksi poliitikot menestyvät.
Media asettaa poliitikoille usein hyvin ristiriitaisia odotuksia. Neljää sanomalehteä
puolen vuoden ajalta tutkineet Isotalus ja Almonkari (2014a) huomasivat, että ihanne
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poliitikosta on olemassa kaksi vastakkaista näkemystä. Toinen oli lehtien perustella
kansanhurmaaja, toinen asiapoliitikko.
Poliitikkojen media- ja esiintymistaidot ovat aina olleet keskeisiä viestinnän osaalueita, mutta ne ovat tulleet entistä tärkeämmiksi, kun eri medioissa arvioidaan poliittisia ehdokkaita. Isotaluksen (1998) mukaan äänestäjät edellyttävät poliitikolta hyviä esiintymistaitoja ja julkista edustavuutta. Lisäksi poliitikon on selviydyttävä erilaisista viestintätilanteista, tuotettava äänestäjille mielihyvää sujuvaa esiintymisellä ja
käyttäydyttävä edustavasti ulkomailla. Toisaalta hänen mukaansa samaan aikaan paheksutaan poliitikkojen esiintymiskoulutusta; sen pelätään tekevän poliitikosta kaverin sijaan pelurin. Johtajavalintojen näkökulmasta olennaista on Niemen (2011, 271272) mukaan esimerkiksi se, millainen painoarvo puolueissa annetaan ehdokkaiden
julkisuuspotentiaalille eli näiden oletetulle kyvylle saada puolueelleen myönteistä julkisuutta ja laajaa medianäkyvyyttä. Puolueiden pyrkimyksestä mukautua medialogiikkaan kertovat hänen mukaansa esimerkiksi näyttävät puheenjohtajakiertueet ja puoluekokousten päätösten aikatauluttaminen illan pääuutislähetyksiä silmällä pitäen.

4.1.1

Rajoittunutta ja rajoitettua julkisuutta

Lukuisten kansainvälisten tutkimusten mukaan naispoliitikkojen esiintyminen julkisuudessa on ollut jo pitkään rajoitettua ja rajoittunutta (esim. Campus 2013; Holland
& Wright 2017; Gerrits ym. 2017; Ross 2000; Ross & Sreberny 2000; Walsh 2015;
van Zoonen 2005, 2006). Toimittajia ja journalismin sukupuolta tutkineiden Ruohon
ja Torkkolan (2010, 56) mukaan mediatutkijat sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa
väittävät, että naiset ovat pitkään olleet suljettuna virallisesta julkisuudesta. Heidän
mukaan naisten kannalta julkisuuden käsitteeseen sisältyy ainakin kolme ulottuvuutta: julkisuuteen pääsyn ehdot, näkyvyyden laatu ja julkiseksi miellettyjen asioiden
määrittely. Vaikka naiset ovat vallanneet pikkuhiljaa yhä useampia politiikan johtopaikkoja, median ja varsinkin lehdistön uutisointi näyttäisi edellä mainittujen tutkimusten mukaan noudattavan edelleen pitkälti aiempaa perinteistä kaavaa ja politiikan
sukupuolittuneita rakenteita. Samansuuntaisia havaintoja on tehty myös useissa kotimaisissa tutkimuksissa, joiden mukaan naispoliitikkoja kohdellaan mediajulkisuudessa eri tavoin kuin miehiä (ks. esim. Kuusipalo 2000; Mäkelä ym. 2015; Railo 2011;
Saarenmaa 2010). Toisaalta esimerkiksi puolueiden naisehdokkaiden on katsottu olevan mediataidoiltaan, kiinnostavuudeltaan ja julkisuusvallaltaan usein miehiä kiinnostavimpia ja heidän mahdollisuudet puolueen imagon uudistamiseen on nähty hyvinä
(Niemi 2014).
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Mediaa, politiikkaa ja sukupuolta tutkittaessa yksi keskeinen esiin nouseva kysymys on, millaisia representaatioita naispoliitikoista luodaan. Media näyttää ja välittää
erilaisia mielikuvia, jotka jokainen sovittaa omiin arvoihinsa sekä tulkintaansa yhteiskunnasta (Paasonen 2010). Representaation käsite voidaan ymmärtää myös edustuksena, jolloin käsite viittaa vaatimukseen naisten edustuksesta politiikassa sekä poliittisessa päätöksenteossa (Kuusipalo 2011, 113). Lähtökohtana on siis poliitikkojen
edustuksen tai esittämisen tavat suomalaismediassa. Esittäminen perustuu valintoihin: jotakin valitaan esitettäväksi ja jotakin muuta jätetään pois; jotakin tuodaan voimakkaasti esiin, jokin muu taas häivytetään pois. Näissä valinnoissa muodostuu poliitikon julkinen kuva, maine kohenee tai huononee, luottamus lisääntyy tai se menetetään. Kyse on median huomiovallasta ja määrittelyvallasta, median vallasta rakentaa
sosiaalista todellisuutta. (Karvonen 2011, 188.) Toisaalta on huomattava, että nykyisin kaikkia eliitteihin kuuluvia sukupuolesta riippumatta kohdellaan julkisuudessa kovakouraisemmin kuin aiemmin, ja eliittejä kohtaan asetetut moraaliset vaatimukset
ovat kiristyneet (ks. esim. Kantola 2011).
Tiedotusvälineet seuraavat naispoliitikkojen toimia sitä tarkemmin, mitä korkeammassa asemassa he ovat. Naispoliitikoista nostetaan esille asiaosaamisen sijaan esimerkiksi yksityiselämää, perhettä sekä pukeutumistyyliä koskevia asioita. (Ross 2010.)
Kyse ei ole kuitenkaan perustavasti siitä, mistä aiheista kirjoitetaan, vaan miten journalismi on historiallisesti kytkeytynyt esimerkiksi tärkeiksi miellettyjen valtiollisten
kysymysten, poliittisen kulttuurin ja sitä kautta uskottavan poliittisen uskottavuuden
muokkautumiseen (esim. Suikkanen & Syrjälä 2010).
Lukuisissa aiemmissa tutkimuksissa on osoitettu, että naispoliitikkojen ulkoiseen
olemukseen, kuten esimerkiksi heidän pukeutumiseen, ulkonäköön, ikään, eleisiin ja
ilmeisiin kiinnitetään usein enemmän huomiota kuin miespoliitikkojen kohdalla.
Naispoliitikoista kirjoitetaan erityisesti nimenomaan naispoliitikkoina (Ross &
Sreberny 2000) ja naispoliitikoita on kuvailtu ja aliarviotu mediassa jo pitkään sukupuolivärittynein termein (esim. Braden 1996). Naispoliitikot ja ehdokkaat esitetään
sanomalehtien jutuissa ja kuvissa eri tavoin kuin miespoliitikot, sillä niissä nostetaan
usein asiakysymysten sijaan esiin naisten ulkonäkö sekä pukeutuminen tai tyyli (esim.
Aalberg & Jenssen 2007; Aday & Devitt 2011; Aslama & Jääsaari 2004; Luenenborg,
Roeser, Maier & Mueller 2010; Lundell & Ekström 2008; van Zoonen 2006).
Kun naispoliitikot saavat huomiota uutismediassa, se on usein enimmäkseen sävyltään negatiivista. Tiedotusvälineillä oli esimerkiksi merkittävä rooli pääministerinä
toimineen Anneli Jäätteenmäen eroon johtaneen prosessin alkuvaiheen käynnistäjänä. Erokirjoittelua tutkineen Virkkusen (2005, 18) mukaan Jäätteenmäen suku-

81

puolta pyrittiin eroa edeltäneissä uutisoinnissa pikemminkin häivyttämään kuin korostamaan. Hänen mukaansa eron jälkipuinnissa Jäätteenmäen henkilöä arvioitiin
kuitenkin tavalla, josta on löydettävissä sukupuolittuneita piirteitä. Voimakastahtoisuus ja pyrkimys valtaan voisivat olla poliitikolle toivottaviakin ominaisuuksia, mutta
Jäätteenmäen ominaisuuksina ne nähtiin kielteisiä. Samoin hänen pätevyytensä tehtäviinsä kyseenalaistettiin. Suurimmiksi kysymyksiksi Jäätteenmäen erokirjoittelussa
nousivat kuitenkin ne asiat, joista ei kirjoitettu. Kaikkein keskeisin kysymys, Suomen
poliittisen eliitin erimielisyydet Irakin politiikasta ja ylipäänsä koalitiosta, jäivät medialta vuotojahdin jälkimainingeissa käsittelemättä.
Samansuuntaisiin havaintoihin on päätynyt Onnela (2014), joka tarkasteli syyllistämisen retoriikkaa lehtien uutisteksteissä ja pohti median osuutta Jäätteenmäen poliittisen identiteetin, uskottavuuden ja uran muovaamisessa. Hänen tutkimuksen tuloksena on, että “miehistä” käyttäytymistä ei naisilta hevin siedetä. Lisäksi hyökkäävyyden ja vihamielisyyden ilmeneminen nimenomaan naisen käyttäytymisessä on hänen mukaansa omiaan vahvistamaan ex-ministerin toiminnan tuomittavuutta ja hänen syyllisyyttään.
Rossin ja Srebernyn (2000, 86-87) mukaan politiikan naisehdokkaisiin kohdistetaan vahvoja ennakkoluuloja ja varsinkin naisten ulkonäkö liitetään usein heidän kykyynsä toimia poliitikkoina. Lisäksi heidän mukaansa media kiinnittää huomiota erityisesti naispoliitikkojen ikään ja parisuhteisiin. Naisehdokkaiden sukupuoli ohjaa
helposti heistä esitettyjä tulkintoja suuntaan tai toiseen kuten politiikan historia on
osoittanut. Johtajavalinnan kriteerit ovat kuitenkin joustaneet tilannekohtaisesti:
Jutta Urpilaisen kokemattomuus ministerin tehtävistä ei estänyt hänen valitsemistaan
kokeneempien ehdokkaiden sijaan. Koska puolue valitsi oppositiojohtajaa, keskeisimmäksi kriteeriksi nousi kyky viedä puolue vaalivoittoon. Keskustan Anneli Jäätteenmäen ja Mari Kiviniemen valintaan pääministerivaaliasetelman vaikutus heijastui
vahvemmin. Heidän aiempia näyttöjään ministerinä painotettiin, valittiinhan Kiviniemi suoraan pääministeriksi ja Jäätteenmäki nousi johtajaksi puolueen kannatuksen
ollessa nousussa. (Niemi 2014b, 59.)
Naispoliitikkojen osakseen saaman julkisuuden tutkimus on ollut erityisesti ensin
feministisen naistutkimuksen ja sittemmin sukupuolen tutkimuksen mielenkiinnon
kohteena. Tutkimuksia on tehty ensin naispoliitikkojen vähäisestä näkyvyydestä mediassa ja sittemmin lisääntyneestä mediajulkisuudesta. Myöhemmin tutkimuksen painopiste on siirtynyt tarkastelemaan sukupuolittumista naispoliitikkojen kuvauksissa.
Tutkimuksissa on tarkastelu sekä eri naistoimijoiden määriä sekä sitä, miten naiset
esitetään mediassa (esim. Mäkelä, Puustinen & Ruoho 2006). Määrällistä tutkimusta
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mediassa esiintyvistä sukupuolista on tehty jo feministisen mediatutkimuksen alkuaikoina 1970-80 -luvuilla. Feministisen mediatutkimuksen perusoletus on, että
yleensä luonnollisena kategoriana pidetty sukupuoli on itse asiassa sosiaalisesti, historiallisesti ja kulttuurisesti rakentunut (esim. Mäkelä ym. 2006; van Zoonen 1994).
Feministisessä mediatutkimuksessa pohditaan, miten maailma sukupuolittuu niin
median tuotannossa, esityksissä kuin vastaanotossakin. Feministinen mediatutkimus
ei ole yhtenäinen tienhaara tai suuntaus vaan pikemminkin näkökulma. Se pyrkii tekemään sukupuolen näkyväksi ja tarkastelemaan jatkuvasti muuttuvia valtasuhteita
(Koivunen & Liljeström 1996, 25). Naispoliitikkojen medianäkyvyydestä tehdyissä
tutkimuksissa erottui jo parinkymmentä vuotta sitten Aslaman ja Jääsaaren (1997,
279) mukaan kolme asiaa, joiden piirteitä on havaittu yhtä lailla myöhemmin tehdyissä lukuisissa eri tutkimuksissa. Ensinnäkin naispoliitikot saavat miespoliitikkoja
vähemmän julkisuutta Toiseksi naisten saama julkisuus käsittelee enemmän poliitikon luonnetta, perhesuhteita, yksityiselämää ja julkisuutta kuin miesten saama julkisuus. Kolmanneksi naispoliitikkojen toimintaa, poliittisia mielipiteitä ja heidän ajamiaan asioita käsitellään usein miespoliitikkoja kriittisemmin.
Edellä mainittujen seikkojen lisäksi feministinen tutkimus on kiinnittänyt huomiota siihen, että naiset eivät ole keskenään homogeeninen ryhmä. Feministit eivät
ole yhtä mieltä siitä, mitkä ovat naisten yhteisiä asioita ja kuuluisivat julkisuuteen. Ei
ole olemassa jotakin yhteisen hyvän ideaa, jonka naiset yksimielisesti jakaisivat, vaan
heidän intressinsä voivat olla toisilleen vastakkaisia. (Ruoho 2006, 179.)

4.1.2

Tasapainoilua yksityisyyden ja julkisuuden rajapinnoilla

Johtavien poliitikkojen julkisuus näyttää etenkin naisten osalta näyttää olleen tasapainoilua yksityisyyden ja julkisuuden erilaisilla rajapinnoilla. Sukupuolen teoreetikot
ovat nähneet yksityisen/julkisuuden jaottelun laajalti ongelmalliseksi (van Zoonen
2005, 88) jo pitkään. Kantolan (2011) mukaan politiikka ja journalismi on siirtynyt
notkean modernin aikakauteen, jossa perinteiset raja-aidat korkean ja matalan kulttuurin, yksityisen ja julkisen, viihteen ja asiajulkisuuden välillä ovat hämärtyneet. Entistä henkilökeskeisempää politiikan julkisuutta on kritisoitu asiapolitiikan unohtamisesta ja poliitikkojen yksityiselämän riepottelusta. Kuitenkin myös monet poliitikot
itse ovat olleet halukkaita laventamaan niin politiikan julkisuuden sisältöjä kuin sen
sävyjäkin kertomalla intiimisti yksityiselämästään ja osallistumalla aktiivisesti viihteelliseen julkisuuteen. Vanha tuttu asiapoliitikko on saanut uusia, inhimillisiä sävyjä
(Niemi 2007, 218). Käytännössä muutos on näkynyt poliittisina pidettyjen teemojen
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valikoiman laajentumisena ja erilaisina tapoina kirjoittaa politiikasta, sillä poliitikkoja
koskeva kirjoittelu on muuttunut värikkäämmäksi ja tunteikkaammaksi (Railo 2011).
Poliitikko voi tarjota äänestäjille mahdollisuuden ns. kohtalonyhteyteen. Tällä tarkoitetaan sitä, että äänestäjä saattaa suhtautua poliitikkoon samalla tavalla kuin muihinkin julkkiksiin. Kun äänestäjä havaitsee, että hänellä on samalaisia kokemuksia kuin
poliitikolla, poliitikko voi alkaa tuntua läheisemmältä. (Isotalus 2017, 21.)
Karvosen (2008, 30) mukaan poliitikkoja on kohdeltu median näyttämöllä paljolti
samaan tapaan kuin viihdejulkkiksia. Syynä tähän hän näkee sen, että iltapäivälehdistö
lööppeineen on toistuvasti herkutellut johtavien poliitikkojen yksityiselämää koskevilla kohuilla ja myös ”vakavampi” media on ottanut osaa kohu-uutisointiin. Tutkimusten (Kunelius ym. 2009; Reunanen 2012) mukaan poliitikoilla on kaksijakoinen
suhtautuminen mediajulkisuuteen: toisaalta median todettiin muuttuneen aiempaa
sensaatiohakuisemmaksi ja tulleen entistä enemmän poliitikkojen ”iholle”, mutta toisaalta poliitikkojen omat kokemukset toimittajien kanssa työskentelystä ja omista
mediaesiintymisistä olivat pääosin myönteisiä ja asiallisia.
Poliittisen viestinnän areenalla poliitikot pyrkivät maksimoimaan myönteisen ja
minimoimaan kielteisen julkisuuden yrittäessään tuoda esille itseään tai poliittisia näkemyksiään. Kun poliitikot kilvoittelevat mediaan pääsemisestä, heidän pitää hyväksyä median toiminnan periaatteet. Poliitikot eivät silti kilpaile niinkään toimittajien
kuin toisten poliitikkojen kanssa. Tutkimukset näyttävät varsin selkeästi, että media
suosii kiinnostavia, hyvin viestiviä ja viehättäviä poliitikkoja, mutta tätäkin enemmän
merkitsee poliitikon poliittinen ja institutionaalinen asema. Julkisuus yleensä suosii
hallituspuolueita, mutta myös vahvasti haastavien näkemysten esittäminen voi auttaa
mediaan pääsemisessä. (Isotalus 2017, 39.)
Eri tutkimusten mukaan näyttäisi siltä, että edes politiikan huipulla oleva korkein
eli presidentin asema ei estä mediaa kohtelemasta ristiriitaisesti naispolitiikkoa sukupuolen näkökulmasta. Presidentti Tarja Halosen yksityistä ja julkista julkisuuskuvaa
on analysoitu sekä kotimaisten (Kuusipalo 2000, 2007; Railo 2011) että ulkomaisten
tutkijoiden (van Zoonen 2006, 287-301) toimesta. Halosen tullessa presidentiksi hän
ei joutunut viihdejulkisuuden kohteeksi koska hänen ajateltiin olevan enemmän
miesmäinen toimija. Halonen esiteltiinkin lehdistössä ulkopolitiikan osaajana ja lisäksi Halosen tyylikkyydestä tai sen puutteesta ei puhuttu yhtä paljon kuin muiden
naisehdokkaiden. (Kuusipalo 2000, 54-44.)
Halosen henkilökuvia Helsingin Sanomien artikkeleissa tutkineen Railon (2011)
mukaan henkilökuvissa ei puhuta karisman puutteesta, mutta palataan toistuvasti Halosen ulkonäköön. Hän ei osaa pukeutua tyylikkäästi ja pesee tukkansa tarvittaessa
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jopa lentoaseman vessassa. Halosen henkilökuvissa on artikkeleiden välillä ristiriitaisuuksia. Vaikka Tarja Halonen on menestynyt poliitikko, hän on kuitenkin onnistunut säilyttämään tavallisuutensa ja arkisuutensa. Vaikka hän ei ole kaunis tai karismaattinen, hän on maan suosituimpia poliitikkoja, ja vaikka Halonen on nainen, hänelle sallitaan haluttomuus huolehtia ulkonäöstään. Toisaalta Tarja Halosen henkilökuva ei ole selkeästi sitä tai tätä, vaan siinä yhdistyvät monet eri tavalla sukupuolittuneet ominaisuudet: naiskansalaisuus ja sosiaalisektorin osaaminen, mielikuva vahvasta suomalaisesta naisesta, käsitys naisista kansakunnan perinteiden vaalijoina,
mutta yhtä hyvin tasavallan presidentin miehekkääksi mielletty arvovalta ja pitkä kokemus suomalaisen politiikan huipulta. Lopputuloksena on naispoliitikon julkiselle
kuvalle poikkeuksellinen arvovalta ja kunnioitus, joka samalla neuvottelee laajemminkin naispoliitikkojen asemasta suomalaisessa politiikassa. (Railo 2011, 32-33,
227.)
Kansalaiset seuraavat politiikkaa ennen kaikkea joukkoviestinten välityksellä. Mediassa määritetään yhteiskunnallisen ja poliittisen keskustelun aiheet. Tavallisten kansalaisten käsitykset politiikasta ja poliittisista päätöksistä muodostuvat suureksi osaksi
mediajulkisuudessa käydyn keskustelun perusteella. Koska tiedostusvälineiden julkisuuskriteerit kautta linjan ovat viihteellistyneet, on myös politiikan uutiskriteereille
käynyt samalla tavalla. (Pernaa 2007, 17.) Kilpailu näkyvyydestä julkisuudessa on ankaraa. Politiikka ja poliitikot taistelevat ihmisten mielenkiinnosta samoissa medioissa
viihteen, fiktion, mainonnan ja markkinoinnin kanssa (Bentele & Nothhaft 2010).
Esimerkiksi suomalaiset puoluejohtajat ovat kokeneet, että nykypäivänä on yhä vaikeampaa päästä median agendalle ideologisille ja yhteiskunnallisilla pohdinnoilla.
Toimittajia kiinnostavat enemmän yllättävät käänteet ja dramaattiset erimielisyydet
päivänpolitiikassa ja poliitikkojen yksityiselämä. Puoluejohtajat ovat huomanneet,
että mediaan pääsyä tärkeinä pitämillään poliittisilla sisällöillä edesauttavat yhteistyöhalukkuus, hyvät suhteet toimittajien kanssa, median toimintatapojen ymmärtäminen
sekä oman persoonallisuuden, karisman ja verbaalisten kykyjen hyödyntäminen.
Myös toimittajat odottavat poliittisilta johtajilta ammattimaisia viestintätaitoja esimerkiksi kriisien ja negatiivisen julkisuuden hallinnassa. (Almonkari & Isotalus 2012.)
Aarnion (2004) tutkimuksen mukaan kansanedustajien on vaikea saada ylipäänsä
minkäänlaista julkisuutta itselleen ja aloitteilleen. Kansanedustaja on täysin median
armoilla: medialla on ostajan markkinat. Ministeriksi tulo tai johtava asema puolueessa kääntää mediasuhteen toisinpäin, niin että media on kiinnostunut poliitikosta
ja toimittajat joutuvat jopa kilpailemaan keskenään pääsystä ministerin luo. Ministerillä on paremmin myyjän markkinat, joten hän voi käyttää harkintaa siitä, millaiseen
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julkisuuteen suostuu. Tämä lisää poliitikon valtaa ja mahdollisuuksia julkisuuden ohjailemiseen. (Karvonen 2006, 16.) Poliittisia skandaaleja tutkineen Thompsonin
(2000) mukaan tulevaisuudessa eletään yhteiskunnassa, jossa paljastukset ja yksityisen
asioiden muuttaminen julkisiksi lisääntyvät huolimatta yrityksistä rajoittaa ja kontrolloida julkisuutta. Hän uskoo poliittisten johtajien ja puolueiden kiinnittävän entistä
enemmän huomiota julkisuuden hallintaan ja pyrkivän osaltaan muokkaamaan julkisuuden agendaa.

4.2

Poliittisen viestinnän kehitystrendejä ja ilmiöitä

Poliittisen viestintään ja poliittiseen johtajuuteen liittyvät erilaiset muutokset ja kehitystrendit ovat ilmiöinä olleet jatkuvan julkisen keskustelun alla jo viimeiset kaksikymmentä vuotta (esim. Negrine 2008). Nämä erilaiset ilmiöt ovat osaltaan tuoneet
poliittisten johtajien työhön uusia haasteita. Johtavan poliitikon työssä tarvittavat
viestinnälliset ominaisuudet ja tehtävässä menestymisen taidot ovat muuttuneet vuosien varrella. Van Zoonenin (2005; 2006) mukaan poliittisen viestinnän kehitys voi
olla ristiriitaisempi asia naisjohtajille kuin miehille.
Poliittisen viestinnän muutosten taustalla olevat erilaiset kehityskulut heijastuvat
koko julkiseen yhteiskunnalliseen viestintäkulttuuriin, mutta etenkin median toimintaan politiikassa sekä poliitikkojen vuorovaikutteiseen toimintaan median kanssa.
Muutoksia on kuvattu muun muassa käsitteillä medioituminen, modernisaatio, viestinällistyminen, henkilöityminen, privatisoituminen, presidentillistyminen ja amerikkalaistuminen (esim. Adam & Maier 2010; Corner & Pels 2003; Driessens ym. 2010;
Herkman 2008; Isotalus 2011; Langer 2010). Näitä erilaisia muutoksia ja trendejä on
tarkasteltu lukuisissa kansainvälisissä tutkimuksissa. Ne esiintyvät ja nähdään usein
toisiinsa kytkeytyvinä ilmiöinä. Nämä muutokset ovat yhtäältä saattaneet johtavat
poliitikot ja mediajulkisuuden aiempaa tiiviimpään vuoropuheluun, toisaalta johtajien
ja median vuorovaikutteinen suhde on muuttunut entistä monimutkaisemmaksi.
Tässä tutkimuksessa viestinnällisiä piirteitä ja muutoksia tarkastellaan naispoliitikkojen omien kokemuksien kautta heidän subjektiivisesta näkökulmasta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on lisätä tietoa ja ymmärrystä poliittisen johtamisen viestinnällisistä haasteista sukupuolen näkökulmasta. Työn teemojen ja haastatellun kohderyhmän kannalta keskeisiä ilmiöitä ovat medioituminen, henkilöityminen, intimisoituminen ja viihteellistyminen.
Median vaikutusvallasta esitetyt näkemykset ovat vaihdelleet Kuneliuksen ym.
(2009) mukaan aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa kahden ääripään välillä. Yhtäältä
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media on tulkittu tärkeäksi vallankäyttäjäksi, joka palkitsee tai tuomitsee henkilöitä ja
asiakysymyksiä oman ”medialogiikkansa” mukaisesti syrjäyttäen näin muiden instituutioiden, kuten poliittisen järjestelmän ja hallintokoneiston valtaa. Toisen tulkinnan mukaan medialla ei juuri ole itsenäistä valtaa, vaan se pikemminkin toistaa talouden ja politiikan valtakeskusten näkemyksiä. Teesi yhteiskunnan alistumisesta medialogiikalle ja teesi eliittien hallitsemasta mediasta ovat tutkimuksellisia näkökulmia,
jotka empiirisessä tutkimuksessa paljolti johtavat hypoteesien mukaisiin tuloksiin.
Esimerkiksi poliitikon näyttävä julkinen kampanjointi poliittisen teeman puolesta
voidaan yhdestä näkökulmasta tulkita politiikan sopeutumiseksi medialogiikkaan,
kun taas toisesta näkökulmasta kyse olisi median alistumisesta vallitsevien poliittisten
näkemysten äänitorveksi. Ei välttämättä olekaan mielekästä pohtia, kuinka paljon
medialla on valtaa tai onko sillä valtaa enemmän vai vähemmän kuin esimerkiksi poliittisella järjestelmällä tai elinkeinoelämällä. Tällainen pohdiskelu jää väistämättä epämääräiseksi ja spekulatiiviseksi. Sen sijaan on mielekästä eritellä, millaista median
valta on ja miten se kytkeytyy yhteiskunnan muuhun vallankäyttöön. (Kunelius ym.
2009, 11–12.)
Kun mediat ja kansalaiset ovat ottaneet valtaa politiikalta, molemmilla on entistä
suurempi vastuu siitä, että julkinen elämä pidetään sellaisena, että sinne on vielä tarjokkaita. Jos julkinen tila tyhjenee merkityksellisistä keskusteluista, myös yhteiskunnan yhteinen elämä köyhtyy ja muuttuu merkityksettömäksi. Jos julkiseen elämään ja
politiikkaan ei hakeuduta innokkaasti ja jos sinne pääsystä ei synny kilpailua, demokratia muuttuu tyhjäksi kuoreksi. (Kantola 2011, 178). Median valtaa vaimentavat
myös suomalaisen eliitin yhtenäisyys ja sen perinteisesti tiiviit päätöksenteon ja valmistelun verkostot. Verkostojen ja eliitin valta näyttää kuitenkin ytimeltään olevan
varsin vastustuskykyisiä medialle ja sen vaikutuksille. (Kunelius ym. 2009, 448-450.)
Tässä väitöstyössä mediajulkisuutta tarkastellaan poliittisten johtajien näkökulmasta,
miten vuorovaikutus median kanssa ja erilaisissa verkostoissa on vaikuttanut tehtävissä työskentelyyn ja siinä menestymiseen.

4.2.1

Medioituminen osana vuorovaikutusprosesseja

Medioituminen (engl. meditization) tarkoittaa tässä työssä yhteiskunnallista muutosprosessia, jossa mediasta on tullut erityisen vaikutusvaltainen politiikassa. Termi tarkoittaa laajaa kehitystä, jossa tarkastellaan median roolia yhteiskunnallisessa ja kulttuurisessa muutoksessa. Tavanomaista tutkimuksissa on ollut tarkastella asiaa insti-
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tuutionäkökulmassa, mutta tässä työssä sen sijaan ilmiötä tarkastellaan yksilönäkökulmasta eli johtavien poliitikkojen henkilökohtaisten kokemusten kannalta. Medioitumisen käsite on noussut näkyvästi esille viestinnän ja median tutkimuksessa viime
vuosina (Ampuja, Koivisto & Väliverronen 2014, 22).
Medioituminen on siis teoreettinen käsite ja tieteellisesti politiikan medioituminen
voidaan Isotaluksen (2017, 22-23) mukaan määritellä pitkän aikavälin kehitysprosessiksi, jonka vaikutuksesta median tärkeys on kasvanut ja heijastusvaikutukset ovat
lisääntyneet poliittisen toiminnan ja poliittisten instituutioiden, organisaatioiden ja
toimijoiden keskuudessa. Teoria meditoitumisesta on laaja ja medioituminen käsitteenä on herättänyt paljon keskustelua pitkään niin politiikassa kuin muussa yhteiskunnallisessa keskustelussa sekä tieteellisessä argumentoinnissa. Median vallasta esitetyt näkemykset tutkimuskirjallisuudessa ovat esimerkiksi Kuneliuksen ym. (2009,
11) mukaan vaihdelleet kahden ääripään välillä. Yhtäältä media on tulkittu tärkeäksi
vallankäyttäjäksi, joka palkitsee tai tuomitsee henkilöitä ja asiakysymyksiä oman ”medialogiikkansa” mukaisesti syrjäyttäen näin muiden instituutioiden, kuten poliittisen
järjestelmän ja hallintokoneiston valtaa. Toisen tulkinnan mukaan medialla taas ei
juuri ole itsenäistä valtaa, vaan se pikemminkin toistaa talouden ja politiikan valtakeskuksen näkemyksiä. Esimerkiksi poliitikon näyttävä julkinen kampanjointi jonkin
poliittisen teeman tai asian puolesta voidaan yhdestä näkökulmasta tulkita politiikan
sopeutumiseksi medialogiikkaan, kun toisesta näkökulmasta kyse olisikin median
alistumisesta vallitsevien poliittisten näkemysten äänitorveksi.
Median vaikutuksesta politiikkaan ja toisinpäin on keskusteltu ja kiistelty aktiivisesti jo pitkään (esim. Corner & Pels 2003). Joka tapauksessa media ja poliitikko ovat
riippuvaisia toisistaan. Tämä keskinäinen riippuvuussuhde on koko medioitumisen
perusta ja mahdollistaja. Medialle poliitikko tarjoaa materiaalia eli aiheita, joista raportoida. Medialta poliitikko puolestaan saa medianäkyvyyttä eli julkisuutta, joka nykyään on erittäin olennaista politiikassa. Äänestäjälle media vuodostaan tarjoaa sekä
viihdettä että tietoa, kun taas medialle äänestäjät ovat kuluttajia eli vastaavat mediatuotteiden kysynnästä. (Isotalus 2017, 22.) Medioituminen nähdään moniulotteisena
käsitteenä, joka sisältää erillisiä mutta toisiinsa liittyviä ulottuvuuksia. Meditoitumisella viitataan median yhteiskunnallisen merkityksen kasvuun ja median yhä keskeisempään rooliin sosiaalisissa prosesseissa. Näihin sosiaalisiin prosesseihin sisältyy
myös politiikka kaikkine osa-alueineen. (Strömbäck & van Aelst 2013, 341.) Medioituneessa yhteiskunnassa mediajulkisuus on yksi olennainen henkilökohtaiseen vaikutusvaltaan vaikuttava tekijä (Reunanen 2012, 7) ja esimerkiksi suurten puolueiden
johtajat, ministerit ja eduskuntaryhmien puheenjohtajat saavat todistetusti moninker-
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taisesti näkyvyyttä muihin poliitikkoihin verrattuna (esim. Aarnio 2004). Ymmärtääkseen nykyistä poliittista kulttuuria täytyy Cornerin (2000) mukaan olla sitoutunut käsitteeseen medioitunut henkilö.
Politiikassa on edelleen kuitenkin paljon alueita, joissa medialla ei ole tutkimusten
mukaan merkittävää roolia. Median todellisesta vaikutusvallasta politiikan päätöksentekoon ei vallitse eri tutkijoiden keskuudessa yksimielisyyttä. Esimerkiksi Kuneliuksen ym. (2009, 456) tutkimus tukee aiempia käsityksiä, joiden mukaan media jossain
määrin osallistuu politiikan julkisen päiväjärjestyksen määrittelyyn, mutta sen kyky
vaikuttaa varsinaisiin päätösprosesseihin on selvästi vähäisempi. McNairin (2007, 28)
mukaan on vaikeaa saada selville, onko medialla vaikutusta politiikkaan, sillä syy- ja
seuraussuhteita on vaikea todentaa. Syyn ja seurauksen välisen suhteen jäljittäminen
tai tietynlaisen vaikutuksen tunnistaminen ja sen eristäminen muista ilmiöön vaikuttavista tekijöistä ovat hänen mukaansa haasteellisia tehtäviä.
Medioitumista määriteltäessä keskeinen käsite on medialogiikan käsite. Politiikan
medioitumisesta puhuttaessa ajatus on usein, että medialogiikka ohjaa yhä vahvemmin politiikkaa ja on korvannut politiikan logiikkaa poliittisessa toiminnassa. Ja mitä
enemmän medialogiikka ohjaa sekä median sisältöjä että poliittisia toimijoita, sitä vaikutusvaltaisempi media on ja sitä pidemmälle medioituminen on kehittynyt. Medialogiikan käsite perustuu ajatukseen, että media toimii oman logiikkansa mukaisesti.
Tämä logiikka poikkeaa muiden vastaavien instituutioiden logiikasta. Medialogiikka
vaikuttaa siihen, mitä asiat näyttävät mediassa, miten mediassa työskentelevät toimivat ja miten vastaanottajat tulkitsevat mediaa. (Isotalus 2017, 25-26.) Poliitikoilla ja
puolueilla on halua sopeuttaa toimintaansa median tarpeisiin, koska se on niille
eduksi. Median toimintalogiikkaan sopeutuminen on osa puolueiden pyrkimystä
kontrolloida tilannetta: kasvattaa mediasta saatua hyötyä ja vastaavasti vähentää riskejä joutua kielteisen julkisuuden kohteeksi. (Strömbäck & van Aelst 2013, 345.)
Suhde mediaan on keskeistä johtavien poliitikkojen julkisuutta tarkasteltaessa.
Median ja johtavien poliitikkojen välillä vallitsee vaihtokauppaan perustuva suhde,
jossa poliitikko saa julkisuutta ajamilleen asioille, ja media saa juttuja ja otsikoita myytäväksi suurelle yleisölle sekä äänestäjille. Media itse korostaa Isotaluksen ja Almonkarin (2014, 300-301) tutkimuksen mukaan omaa merkitystään ja toimittajat arvioivat
esimerkiksi puoluejohtajien mediataidot keskeiseksi kompetenssiksi, joista heidän
menestyksensä on riippuvainen. Kuitenkin heidän mukaansa johtajien välillä on eroja
sen suhteen, miten ammattimaisesi ja suunnitelmallisesti he itse työstävät suhdetta
mediaan. Medioitumisessa keskeistä näyttäisi olevan Kuneliuksen & Reunasen (2012)
mukaan huomion saamisessa ja mahdollisuudessa ohjata median huomiota tiettyihin
asioihin ja toisaalta kääntää sen huomio pois joistain toisista asioista.
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Tässä tutkimuksessa ei pohdita median vallan eri muotoja ja vallan määrää tai
medialogiikkaa, vaan lähinnä millaisena suhteet mediaan ja poliitikkojen osakseen
saaman julkisuuteen näyttäytyy kärkipoliitikoiden henkilökohtaisissa kokemuksissa.
Politiikan medioituminen on Kuneliuksen ym. (2009) mukaan syytä nähdä kaksisuuntaisena prosessina. Kyse on vuorovaikutteisesta prosessista siten, että politiikan
sopeutuessa medialogiikkaan se ei ainoastaan omaksu median toimintatapoja vaan
pyrkii myös toteuttamaan omaa logiikkaansa median avulla. Näin vaikkapa politiikan
henkilöitymisessä ei siten ole kyse pelkästään median vaikutuksesta politiikkaan, vaan
myös siitä, että poliitikot käyttävät mediaa lisätäkseen vaikutusvaltaansa ja kerätäkseen poliittisia pisteitä. Nämä tavoitteet ovat politiikan toimintalogiikkaan ”aina” sisältyneitä piirteitä eivätkä suinkaan seurausta siitä, että media yksisuuntaisesti ”kolonisoisi” politiikkaa. (Kunelius ym. 2009, 73.)
Medioitumisessa on kyse pitkän aikavälin muutoksesta, jossa mediasta on tullut
entistä itsenäisempi suhteessa politiikkaan, mutta poliittisista toimijoista aiempaa
riippuvaisempia mediasta (Hjarvard 2009; Mazzoleni & Schulz 1999; Strömbäck &
van Alest 2013). Onkin tärkeää huomata, ettei politiikan medioituminen viittaa yksin
tiedotusvälineiden toimintaan tai etene vain niiden myötävaikutuksella. Poliitikot ja
puolueet sopeuttavat toimintaansa median toimintamalleihin, koska se on niille hyödyksi. (Niemi 2014a, 82.) Politiikassa on siis alettu mukautua median toimintapoihin.
Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että poliitikko pyrkii muotoilemaan asiansa niin, että
se ylittää median uutiskynnyksen. Poliitikko voi esimerkiksi kärjistää asiaansa tai ajoittaa sen julkistamisen hiljaiselle uutispäivälle. Poliitikko saattaa myös ajoittaa tiedotustilaisuutensa niin, että se sopii ihanteellisesti median aikatauluihin, tai tehdä tilaisuudesta erityisen mediatapahtuman. (Isotalus 2017, 27.)
Politiikan medioituminen näkyy myös siinä, minkälaisia uutisia ja juttuja lehdistö
poliitikoista kirjoittaa. Suomalaisen politiikan julkisuuden muutoksia tarkastelleen
Hakalan (2011) mukaan politiikan julkisuus on murroksessa, ja 2000-luvulla muutoksen tuntu on suuri, kun politiikkaa 1970-luvulta hallinneet suuret ikäluokat ovat väistymässä. Hänen mukaansa 1990-luvun lopulla ja 2000-luvulla politiikan eturiviin tulleet poliitikot eroavat edeltäjistään siinä, että he käyttävät julkisuutta hyväkseen luovasti panostaen tyyliinsä ja tehden mediassa poliittisia esiinmarsseja, joiden tarkoituksena on yllättää. Heille politiikka on entistä nopeampien liikkeiden areena. Useiden tutkimusten mukaan tulokset mediajulkisuuden muutoksista ja muutosten vaikutuksesta politiikkaan ovat ristiriitaisia. Reunasen (2011, 15) mukaan politiikkaa on
aina tarkasteltu johtavien poliitikkojen tekojen ja pyrkimysten kautta. Hänen mukaansa muutoksessa on enemmänkin kyse henkilöivän tarkastelutavan lavenemisesta
koskemaan laajemmin poliitikkojen persoonaa ja yksityiselämää. Karvosen (1999)
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mukaan mielikuvaan yksittäisestä poliitikosta vaikuttaa myös se, minkä osana hänestä
puhutaan: ei vain puolueen imago vaan myös koko politiikan imago vaikuttaa yksittäiseen mielikuvaan yksittäisestä poliitikosta. Politiikan mainetta 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä koetellut negatiivinen, politikkojen yksityiselämääkin koskenut julkisuus heijastui puolueiden johtajavalintoihin. Uuden alun mielikuvat auttoivat etenkin Jutta Urpilaista ja Mari Kiviniemeä nousemaan valtaan tilanteessa,
jossa heidän puolueensa kaipasivat kipeästi vetovoimaa mediassa, tavoittelivat liikkuvia äänestäjiä ja yrittivät tehdä pesäeroa menneeseen. (Niemi 2014b, 59.)
Medioitumisen teoriaa on arvosteltu siitä, että se rohkaisee tutkijoita korostamaan
median merkitystä tarpeettoman paljon (ks. Couldry 2010). Siksi median ja johtavien
poliitikkojen suhteita on aiheellista tarkastellessa aina tilannekohtaisesti ja konteksti
huomioiden. Politiikan medioitumista tutkiessa on otettava huomioon se erityinen
poliittinen kulttuuri, jossa vuorovaikutus päätöksentekijöiden ja median välillä kulloinkin tapahtuu (Kunelius, Noppari & Reunanen 2009; Reunanen, Kunelius &
Noppari 2010). Poliitikkojen mukaan media on ympäristö, jossa toimitaan eri pelisäännöin kuin päättäjien keskinäisessä kanssakäymisessä. Mediassa asioita pitää pelkistää ja kärjistää, lisäksi mediaa on osattava käyttää tarkoitushakuisesti hyväkseen
(Kunelius ym. 2009, 436-442). Mediapääoma on Reunasen (2012) mukaan tärkeä osa
politiikan pääomaa, mutta sen kaikki muodot eivät ole yksiselitteisesti arvostettuja
vaan voivat myös heikentää poliitikon asemaa politiikan kentällä. Hänen mukaansa
mediajulkisuudessa viihtymisen tärkeimmiksi tekijöiksi poliitikkojen keskuudessa
osoittautuivat julkisuuden älyllisyys ja autenttisuus.

4.2.2

Henkilöityminen, intimisoituminen ja viihteellistyminen

Yleisödemokratian aikakauteen kuuluvat politiikan henkilöityminen ja intimisoituminen. Muuttuneita käsityksiä poliittisesta johtajuudesta ja edustuksesta kuvaavat esimerkiksi mediademokratian (Mayer 2012) ja yleisödemokratian (Manin 1997) vaiheet. Maninin (1997) mukaan yleisödemokratiaa kuvaa henkilöitynyt ja imagoon perustuva poliittinen edustus ja johtajuus. Lisäksi medialla on merkittävä rooli mielipiteen muodostuksessa poliittisessa edustuksessa. Poliitikot ovat symboloineet tai henkilöineet politiikkaa Railon (2011, 256) mukaan aina, mutta 1970-luvun jälkeisellä
politiikan medioitumisen aikakaudella tämä koskee yhä useampia poliitikkoja. Poliittinen journalismi on hänen mukaansa muuttunut niin, että politiikkaa seurataan aikaisempaa tiiviimmin henkilöiden kautta, eli poliittiset kysymykset henkilöidään. Politiikka on henkilöitynyttä, kun poliittisista kysymyksistä tai ristiriidoista kerrotaan
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yksittäisten poliitikkojen, esimerkiksi puolueen puheenjohtajien, eikä vaikkapa puolueiden kantoina (Isotalus 2017, 51). Politiikan henkilöityminen on van Zoonenin
(2012, 60) mukaan voimakkainta niissä maissa, joissa äänestetään henkilöä puolueen
sijaan.
Johtavien poliitikkojen henkilökohtaisia ominaisuuksia käsitellään siis yhä useammin ja enemmän julkisuudessa samoin kuin poliitikkojen yksityiselämää (esim. Wojdynski & Riffe 2011). Tätä kehitystä kutsutaan usein politiikan privatisoitumiseksi.
Tutkijat ovat lähestyneet ja tutkineet tätä kehityssuuntaa hyvin eri tavoin. Henkilöityminen jakautuu esimerkiksi Van Aelstin, Sheaferin ja Staynerin (2011) mukaan kahteen luokkaan: individualisoitumiseen ja privatisoitumiseen. Individualisoitumisessa yksilöt
korostuvat politiikan puolueiden ja instituutioiden sijaan. Privatisoituminen tarkoittaa puolestaan sitä, että poliitikosta kerrotaan yksityishenkilönä julkisen roolin lisäksi.
Privatisoituminen voidaan nähdä jakautuvan kahteen alaluokkaan eli henkilöpiirteiden korostamiseen tai yksityiselämän paljastumiseen.
Politiikan henkilöitymisestä on tullut yksi poliittisen viestinnän muutoksen keskeisistä käsitteistä. Politiikan henkilöitymisen käsitteellä viitataan poliitikkojen henkilökohtaisten piirteiden ja ominaisuuksien kasvavaan merkitykseen politiikassa, yksittäisten poliitikkojen julkisuuskuvan aiempaa tietoisempaan rakentamiseen kampanjoinnissa tai ylipäätään mediassa, tai siihen, että äänestäjät tekevät äänestyspäätöksensä aiempaa useammin ehdokkaiden luonteenpiirteitä koskevien arvioiden perusteella (ks. Van Aelst, Sheafer & Stayner 2011). Keskeinen osatekijä politiikan henkilöitymisessä on Campusin (2013, 23) mukaan se, että media yrittää kehystää vaalit
ei niinkään ideoiden ja ideologian välisenä kilpailuna vaan tavallaan kandidaattien välisenä keskinäisenä kilpajuoksuna. Viime kädessä henkilöitymisessä on kyse poliitikkojen henkilökohtaisten ominaisuuksien ja niiden erilaisissa institutionaalisissa käytännöissä tapahtuvan medioitumisen välisestä monisyisestä vuorovaikutuksesta.
Käytäntöihin, joiden avulla kansalaiset muodostavat käsityksiä poliitikoista lukeutuvat esimerkiksi kampanjastrategiat ja tiedotusvälineiden raportointi.
Ylipäätään politiikan henkilöityminen on samassa mielessä ongelmallinen ilmaus
kuin politiikan ”viestinnällistyminen”: politiikkaa ovat aina tehneet henkilöt, joiden
karsimalla, puhetaidolla ja neuvottelukyvyillä on ollut politiikan kannalta keskeinen
merkitys. Politiikan historia antiikista tähän päivään rakentuu vallassa olevien henkilöiden päätöksistä. Ajatus siitä, että politiikassa on kyse asioista tai että ”asiat riitelevät, eivät henkilöt” on vain osatotuus. Politiikan asialista henkilöityy ilman mediajulkisuuttakin. (Herkman 2011, 31-32.) Poliitikot kuvataan myönteisessä valossa yleensä
silloin, kun heidät kehystetään samanaikaisesti tavallisiksi ihmisiksi, ”yhdeksi meistä”,
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sekä erityisiksi henkilöiksi kuten menestyviksi poliitikoiksi (Railo 2011a, 148; myös
Karvonen 1999).
Naispoliitikkojen yksityiselämää käsittelevillä teksteillä on Railon (2011) mukaan
myös valtapoliittinen ulottuvuutensa. Yksityiselämää käsittelevät tekstit tarjoavat
niissä esitellyille poliitikoille runsaasti sellaista näkyvyyttä ja tunnettuutta, josta on
hyötyä politiikassa. Niiden tarkoitus on käsitellä naisille yhteiseksi nähtyjä henkilökohtaisen elämän vaikeita valintoja, ja sellaisina ne pyrkivät herättämään lukijoissaan
yhteenkuuluvuuden tunteita. Anna-lehden julkaisemat naispoliitikkojen henkilökuvat suhtautuvat poikkeuksetta myönteisesti haastateltaviin. Mutta tekstien paradoksaalinen lähtökohta on, että naiset eivät sovi politiikkaan. Miespoliitikkojen henkilökuvia yhdistää, että niissä haastatellut miehet asettuvat politiikan vallankäyttäjiksi itsestään selvästi. He ovat olleet poliitikkoja jo nuorina ja ovat siten tulleet politiikkaan
kuin luonnostaan. Haastatteluiden mukaan heidän ei tarvitse erikseen opetella vallan
käyttämistä eikä tehdä työtä vallan saavuttamiseksi. Sama kontrasti näkyy verrattaessa
näitä tekstejä aikakauden naispoliitikkojen henkilökuviin. 2000-luvulla Annassa julkaistuissa naispoliitikkojen haastatteluissa tuotiin usein julki, että naispoliitikot ovat
menestyneet koulussa, opiskelleet ahkerasti, kirjoittaneet väitöskirjan tai jopa kaksi ja
tehneet työtä vuorotta päästäkseen politiikkaan. Naiset siis ansaitsevat paikkansa politiikassa, kun taas miehet jo vaistojensa tasolla luonnostaan hallitsevat politiikan ja
vallan käytännön. (Railo 2011, 220.)
Poliitikot näyttävätkin esiintyvän aikaisempaa intiimimmissä mediajulkisuudessa
ja kertovan itsestään entistä avoimemmin. Tämä ei tietysti tarkoita täydellistä avoimuutta kaikissa asioissa. Valituista aiheista kuitenkin kerrotaan yksityiskohtaisesti ja
tunteikkaasti, jolloin vastaanottajalle avautuu mahdollisuus kokea tunneyhteyttä. Esimerkiksi poliitikon sairaudesta tai avioerosta lukeminen voi antaa saman läpikäyneelle kokemuksen jopa vertaistuesta (Niemi 2007, 217.) Naispoliitikkojen yksityiselämää käsittelevillä teksteillä on Railon (2011) mielestä myös valtapoliittinen ulottuvuutensa. Yksityiselämää käsittelevät tekstit tarjoavat niissä esitellyille poliitikoille
runsaasti sellaista näkyvyyttä ja tunnettuutta, josta on hyötyä politiikassa. Niiden tarkoitus on käsitellä naisille yhteiseksi nähtyjä henkilökohtaisen elämän vaikeita valintoja ja sellaisina ne pyrkivät herättämään lukijoissaan yhteenkuuluvuuden tunteita
(Railo 2011, 185.) Erään näkökulman mukaan poliittisen viestinnän on luonnehdittu
tunteenomaistuneen. Tämä Rosanvallon (2008) läsnäolon politiikaksi (politics of
closeness) kutsuma demokratiamalli edellyttää poliitikkojen jatkuvaa empaattista läsnäoloa mediassa.
Politiikan henkilöitymisellä voi olla sekä myönteisiä että kielteisiä puolia, vaikka
henkilöityminen nähdään usein Isotaluksen (2017) mukaan kielteisenä asiana. Hänen
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mukaansa saatetaan ajatella, että medioituminen vie huomiota pois politiikasta, puolueista ja oikeista asioista ja tekee politiikasta pinnallista imagoilla ratsastamista. Lisäksi saatetaan hänen mukaansa usein epäillä, että politiikan henkilöityminen myös
vieraannuttaa ihmisiä politiikasta ja saa heidät suhtautumaan entistä kyynisemmin
politiikkaan ja poliitikkoihin.
Viestinnän viihteellistyminen on koskenut politiikassa sekä viihdejournalismia
että asiajournalismia ja merkinnyt niiden välisten rajojen ohentumista. Viihdejournalismin osuus on lisääntynyt ja poliitikkoja pyydetään esiintymään mitä erilaisiin viihdeohjelmiin. Toisaalta skandaalinhakuisuus on lisääntynyt (esim. Juntunen & Väliverronen 2009) ja kansalaisten mielenkiinnon on havaittu vähentyneen politiikan
monimutkaisia asiakokonaisuuksia kohtaan. Politiikan henkilöityminen ja viestinnän
viihteellistyminen ovat lomittuneet toisiinsa.
Politiikka on perinteisesti ollut julkisuuden asia ja sellaisena modernistisesti määrittyvät mieheyden ilmentymää: neutraalia, rationaalia, yleispätevää, muodollista ja
koruttoman askeettista. Perinteisesti määritelty naiseus ei sovi helposti politiikan
näyttämölle, koska tässä asetelmassa feminiini kuuluu lähinnä makuukammariin eikä
julkisuuteen. (Karvonen 2006, 18.) Hänen mukaansa esimerkiksi ministerinä toimineen Karpelan tapaus ilmensi politiikan mediajulkisuuden intimisoitumista: henkilökohtaiset ja yksityiset juorutason asiat nousevat hallitsemaan poliittistakin julkisuutta.
Mediaseksikäs ja julkkiskansanedustajaksi tituleerattu Tanja Karpela oli kauneutensa,
seksikkyytensä, misseytensä ja alusvaatemallin roolinsa vuoksi eräänlainen ”superfeminiini”. Sellaisena Karpela tuntui Karvosen mukaan olevan kertakaikkisen ”väärässä” paikassa. Toisaalta taas Van Zoonen (2005) mielestä viihteellisessä julkisuudessa voi nähdä myönteiset mahdollisuudet politiikalle: se voisi olla samalla tavalla
hauskaa ja ikään kuin aktiiviseen faniuteen innostavaa kuten populaarikulttuuri.
Erilaiset henkilökuvat rakennetaan ja rakentuvat poliitikon ja haastattelijan välisessä vuorovaikutuksessa. Ajanvietelehdistön kerronta ja populaarin kerronnan tuottama julkisuus tulisikin nähdä tekemisen, toiminnan ja osallistumisen alueena (Saarenmaa 2010, 17). Naispoliitikkojen henkilökuvat perustuvat Railon (2011) mukaan
mielikuvalle politiikasta miesten hallitsemana yhteiskunnallisena alueena. Niissä toistuu asetelma, jossa yksittäiset naiset pyrkivät murtamaan näitä miesten muodostamia
verkostoja ja pääsemään mukaan politiikkaan. Esimerkiksi Karpelan, Lehtomäen ja
Sinnemäen sekä muiden naispoliitikkojen 2000-luvulla julkaistuissa henkilökuvissa
on kuitenkin piirteitä, jotka neuvottelevat naispoliitikkojen mahdollisuuksista käyttää
yhteiskunnallista valtaa. Tekstit sisältävät tyypillisesti asetelman, jossa on vastakkain
haastattelun kohteena oleva naispoliitikko ja ryhmä asemansa vakiinnuttaneita miespoliitikkoja, kuten ”herrat” tai ”pojat”. Näissä kirjoituksissa puhutaan ”äijäkööreistä”
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ja ”vanhoista parroista”, jotka pitävät kiinni asemistaan. Samoin puhutaan ”mustapukuisista herroista” sekä miesten verkostoista, jotka ovat vahvempia kuin naisten
verkostot. (Railo 2011, 190.)
Viihdejulkisuus osallistuu osaltaan aktiivisesti politiikan representaatioiden rakentamiseen. Esimerkiksi Kolehmaisen (2015) poliittista huumoria suomalaisessa julkisuudessa käsittelevä väitöstutkimus osoittaa, että poliittinen viihde ja siitä käytävä
keskustelu eivät tuota vain kulttuurista kansalaisuutta, vaan myös poliittista kansalaisuutta. Huumori ei ole irrallaan politiikasta, vaan niveltyy monin tavoin osaksi poliittista järjestelmää. Tutkimuksen perusteella suomalaisessa julkisuudessa politiikkaa
koskevat puhetavat, vertauskuvat ja symbolit liittyvät usein maskuliinisuuteen. Esimerkiksi valta-asemassa olevia miespoliitikkoja kuvataan miehekkäiksi, mutta vallan
menettämiseen liitetään ajatus vähentyneestä maskuliinisuudesta. Tutkimus antaa
viitteitä siitä, että julkisuudessa pidetään yllä käsitystä valtapositioiden maskuliinisuudesta.

4.2.3

Naistenlehtien myönteinen julkisuus

Naistenlehdet ovat nykyään tärkeä osa poliittista viestintää ja naistenlehdet ovat tarjonneet jo pitkään palstatilaansa erityisesti naispuolisille poliitikoille. Naistenlehdillä
on ollut historiallisesti tärkeä osa naisten osakseen saamalle julkisuudelle suomalaisessa politiikassa (Railo 2011; Ruoho & Saarenmaa 2011; Saarenmaa & Ruoho 2014).
Naistenlehdet Suomessa ovat tukeneet Saarenmaan ja Ruohon (2014, 299) mukaan
naisten nousua valtaan 1960-luvulta eteenpäin, aloittaen kunnanvaltuustosta eteenpäin eduskuntaan ja äänestetyiksi huippupaikoille ministereiksi, puolueiden johtajiksi
ja lopulta presidentiksi. Kuitenkin näissäkin pääosin naisille suunnatuissa lehdissä käsitys politiikan sisällöstä on neuvotteluyrityksistä huolimatta sidoksissa kulloiseenkin
mies- ja naisihanteeseen, ja esimerkiksi naispuolisen presidentin uran huippuhetket
voidaan tulkita tarkasti naistapaisten asioiden kehyksessä (ks. Railo 2011b, 38–39).
Naistenlehdet toimivat aina suhteessa vallitsevaan sukupuolisopimukseen. Ne voivat
kyseenalaistaa vallitsevaa järjestystä tai sopimusta, kuten feministissä lehdissä tehdään, tai vahvistaa sitä, niin kuin naisten kuluttajalehdissä useimmiten tehdään. Naistenlehdet eivät ole ainoastaan sukupuolitettuja painotuotteita, vaan ne ovat rakentamassa miesten ja naisten erillisiä elämänalueita. Naistenlehdet ovat sekä sukupuolijärjestelmän tuotteita, että sen tuottajia: sitä mukaa kuin sukupuolisopimuksen ehdot
ovat muuttuneet, naistenlehtien konseptit ja lukijoiden puhuttelutavat ovat vaihdelleet. (Töyry 2006, 214 - 215.) Naistenlehdet tarjoavat poliitikoille mahdollisuuden
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puhua politiikan asiakysymyksistä julkaisuympäristössä, joka sitkeästi mielletään joksikin-muuksi-kuin politiikaksi (Saarenmaa 2011, 152).
Viestintätieteellisissä tavoissa hahmottaa julkisuus naistenlehtiin viitataan tyypillisesti puhuttaessa ”yksityisen” ja ”julkisen” rajojen siirtymisestä tai viitattaessa ”valtajulkisuudesta” erotettuun ”populaariin” julkisuuteen (Ruoho & Saarenmaa 2010,
44). Viimeaikaisissa avauksissa naistenlehtien rakentamaa julkisuutta on alettu hahmottaa osana valtajulkisuutta ja jopa politiikan julkisuutta (Railo 2011; Saarenmaa
2011; Pernaa ym. 2009; ks. myös Herkman 2010). Haastattelut naisten lehdissä ovat
tärkeä osa julkista esiintymistä nykyään huipulla oleville naispoliitikoille ja naistenlehdet voidaan jakaa erityiseen julkisuuden tilaan missä naispoliitikot ovat esiintyneet,
kehittäneet mainetta ja nauttineet tukea (Saarenmaa & Ruoho 2014, 290–291).
Railon (2011) mukaan naistenlehdille näyttää 2000-luvulla muodostuneen rooli
politiikan julkisuuden pelikenttänä, jossa rakennetaan vastapainoa skandaaleja, epäkohtia ja väärinkäytöksiä korostavalle uutisjournalismille. Koska edustavuus on tärkeä osa poliitikkojen pätevyyden arviointia, hänen mukaansa ei voida automaattisesti
olettaa, että naistenlehtien myönteinen julkisuus söisi naispoliitikon uskottavuutta.
Naistenlehtien vaikutusvallasta puhuttaessa kyse ei Ruohon ja Saarenmaan (2010,39)
mukaan ole vain siitä, miten asiat, joista kirjoitetaan vaikuttavat lukijoihin. Puhe on
heidän mukaansa myös siitä, mistä aiheista lehdet kirjoittavat, mitkä asiat lukijoita
liikuttavat ja millainen rooli lehdillä ajatellaan lukijoiden arjessa olevan. Politiikan
asiakysymyksiä käsitellään Saarenmaan (2011) mielestä yhä useammin vetoamalla
moraaliin, henkilökohtaiseen arvomaailmaan tai vakaumukseen. Tähän nähden on
hänen mukaansa huomionarvoista, että naistenlehdet tarjoavat joillekin (nais)poliitikoille runsaasti tilaa esittää asiaansa muussa kuin ikäväksi, vastenmieliseksi ja likaiseksi mielletyn puoluepolitiikan viitekehyksessä.
Naistenlehtien konseptit ovat Töyryn (2006, 224) mielestä olleet enemmän tai vähemmän herkkiä sukupuolijärjestelmän muutoksille: ne ovat pyrkineet rakentamaan
tietoisesti lukijasuhdetta puhuttelemalla naisia lajityypillisellä tavalla olettaen jotain
lukijakunnastaan, mutta vasta lukeva naisyleisö päättää. ostaako ja lukeeko se lehden
ja mitä se heille kullekin lopulta tarkoittaa. Hänen mukaansa naistenlehdet jättävät
suurimman osan ristiriitaisuuksista ratkaisematta ja käsittelevät ristiriitoja yleensä piilevästi.
Väitöskirjassaan (Saarenmaa 2010) kiinnitti huomiota naistenlehtien haastatteluissa rakentuvaan naistenvälisyyteen eli ikään kuin haastateltavaa, jutun kirjoittajaa
ja oletettua lukijaa yhdistävään ”sisaruuteen”. Poliitikkohaastatteluissa tämä tarkoittaa sitä, että lukijoihin ja potentiaalisiin äänestäjiin vedotaan naisina yli ikä-, sukupolvi-, luokka- ja puoluerajojen. Myöhemmässä tutkimuksessaan Saarenmaa (2011,
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150) totesi, että näin näytti tapahtuvan esimerkiksi naistenlehtien toteuttamissa pääministeriehdokas Mari Kiviniemen haastatteluissa. Hänen mukaansa ehdokkaan sukupuoli nostettiin politiikan ja poliittisen kulttuurin muutoksen ainoaksi kriteeriksi,
samalla kun muut keskustapuolueen johtoon pyrkivät ”pääministeriehdokkaat” sivuutettiin sukupuolen perusteella kokonaan.

4.2.4

Äitiyden, perhe-elämän ja työn jännitteitä mediassa

Politiikan henkilöitymiseen ja yksityisyyden sekä julkisuuden rajanvetoihin kuuluu
naisten osalta kiinteästi julkinen keskustelu perhe-elämän ja johtajantyön yhdistämisestä. Vaativan johtotason tehtävän ja lapsiperheen elämän yhdistäminen on osoittautunut ajankohtaiseksi haasteeksi ja ristiriitaisia mielipiteitä herättäneeksi julkiseksi
keskustelunaiheeksi niin politiikan kuin yritysmaailman johtajien osalta.
Äitiys-diskurssi nousi Railon (2011) tutkimuksen mukaan median suosioon 2000luvun alussa, jolloin naistenlehdet alkoivat naispoliitikoista kirjoittaessaan käsitellä
äitiyttä ja samalla tuotiin esiin lasten ja perheen merkityksen tärkeys heille. Mediatekstit jopa vaativat naispoliitikoilta äitiyttä, koska lasten saamisen katsottiin olevan
yhteiskunnallinen tehtävä. Äitiyden on katsottu olevan aikuisuuden mittari. Äitiydestä puhuttaessa halutaan korostaa poliitikon naiseutta. Lisäksi äitiyskeskustelulla
saatetaan haluta viestiä sitä, että vaikka naispoliitikolla on kunnianhimoa ja poliittista
osaamista, se ei kuitenkaan tarkoita, että nainen olisi menettänyt pehmeät arvonsa.
Äitiyden katsotaan tarkoittavan toisista ihmisistä välittämistä ja herkkyyttä. (Railo
2011, 192–193, 196.)
Van Zoonenin (2005; 2000) tutkimusten mukaan naiset voivat julkisuudessa esiintyä joko perheenäiteinä tai poliitikkoina, mutta eivät molempina. Jos he ovat hyviä
perheenäitejä, heidän oletetaan olevan huonoja poliitikkoja, tai jos he ovat hyviä poliitikkoja, julkisuudessa epäillään heidän kykyään selviytyä yksityiselämän vaatimuksista. Sen sijaan miesten esitetään selviytyvän sujuvasti niin yksityiselämän kuin julkisen viranhoidon asettamista vaatimuksista. Kuitenkin Kuusipalon (2011) väitöskirjan
mukaan naiset pääsivät Suomen eduskuntaan ja hallituksiin aikanaan nimenomaan
äitikansalaisina. Hänen mukaansa naisilla oli pitkään omat tietyt alueensa kansanedustajina ja ministereinä, joiden kautta he pääsivät mukaan politiikkaan. Näitä alueita olivat hyvinvointipolitiikka, sosiaali- ja terveydenhuoltoasiat sekä opetus, kasvatus ja kulttuuri.
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Vanhan sanonnan mukaan menestyvän miehen takana on nainen. Kartovaara
(2003) kysyy artikkelissaan, mitä sitten on menestyvän naisen takana. Vai onko mitään? Tässä tilastokeskuksen julkaisemassa artikkelissa urallaan johtajiksi edenneillä
miehillä on tilastojen mukaan useammin puoliso ja lapsia kuin muilla miehillä. Naisjohtajat taas ovat useammin perheettömiä kuin muut naiset. Esimerkiksi Railon
(2011) poliitikkoja koskeva tutkimus osoittaa, että naistenlehdet pitävät yllä omilla
jutuillaan perinteistä naisten roolia työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen haasteista. Suomessa johtavan poliitikon työn ja äitiyden yhdistäminen on herättänyt jo
pitkään ristiriitaista suhtautumista asiaan niin mediassa kuin kansalaisten keskuudessa. Tähän tutkimukseeni haastatelluista 18 naisesta 14:sta on lapsia, joten teema
nousi luonnollisesti esiin tässä johtajuustutkimuksessa.
Suomalaisessa mediassa johtavien poliitikkojen äitiys on saanut osin ristiriitaisen
vastaanoton. Halosen äitiyttä ja pehmeitä arvoja korostettiin Railon (2011) mukaan
paljon Anna-lehden artikkeleissa, mutta tutkija kysyykin, puhuttaisiinko hänestä samalla tavalla ”maan äitinä”, jos hän ei olisi itse äiti vai tekeekö hänestä äitimäisen ja
välittävän se, että me tiedämme hänen synnyttäneen ja kasvattaneen yhden lapsen.
Esimerkiksi lapsettoman Anneli Jäätteenmäen pehmeyttä on taas pitänyt erikseen
todistella mediassa. (Railo 2011, 197.) Monet suomalaiset ministerit ovat joutuneet
painimaan viime vuosina uran ja äitiyden yhdistämisen asettamissa haasteissa. Esimerkiksi ministerin tehtävissä toimineet Paula Lehtomäki, Päivi Räsänen ja Sari Sarkomaa ovat kertoneet julkisuudessa johtopaikoilla työskentelyn ja perheen yhteensovittamisen haasteista. Blåfieldin ja Rätyn (2015) MTV3:ssa esitetyn ja tarkastellun aineiston perusteella käy ilmi, että Räsänen kertoo pohtineensa politiikasta luopumista
perheen takia ja pohtivansa aina asian läpi ennen vaaleja. Opetusministeri Sari Sarkomaa jätti hallituksen joulukuussa 2008, koska halusi omien sanojensa mukaan ”antaa perheelleen enemmän aikaa”. (Blåfield & Räty 2015, 104).
Suomessa median mielenkiinnon kohteena ovat olleet naisjohtajien lasten lisäksi
johtavien poliitikkojen aviomiehet. Huippupoliitikkojen rinnalla on Suomessa nähty
jo pitkään julkisuudessa johtavien naispoliitikkojen puolisot. Riitta Uosukaisen aviomies Topi Uosukainen, Elisabeth Rehnin Ove Rehn ja Tarja Halosen puoliso Pentti
Arajärvi ovat osoittaneet, että suomalaisille naisille löytyy vaativissa tehtävissä vaimon tueksi myös mies (ks. Korppi-Tommola 2006, 270–271).
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5

TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

5.1

Tutkimuksen toteutus

5.1.1

Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset

Laadullisen tutkimuksen luonteelle tyypilliseen tapaan tutkimustehtävät ja -kysymykset voivat tarkentua tai jopa kokonaan muuttua tutkimuksen edetessä (esim. Frey,
Botan & Kreps 2000; Hakala 2007 Tuomi & Sarajärvi 2009). Käsillä olevan väitöstyön osalta tutkimuksen alkuperäinen tavoite on matkan varrella säilynyt, mutta tutkimuskysymykset ovat tarkentuneet jonkin verran alkuperäisestä ajatuksesta. Ne ovat
saaneet lopullisen muotonsa tutkimusmatkan aikana ja tutkimusprosessin edetessä
loppusuoralle. Seuraavaksi tarkastellaan tutkimukseen liittyvää neljää teemaa tutkimuskysymyksineen ja niihin liittyviä alakysymyksiä. Haastatteluissa käytetty teemahaastattelujen runko on nähtävillä liitteessä 2.
Ensimmäinen tavoite keskittyy valottamaan minkälaisia henkilökohtaisia kokemuksia haastatelluilla on poliittisesta johtajuudesta. Tarkastelu kohdistuu siihen, millaisia kokemuksia haastatelluilla itsellään on poliittisesta johtajuudesta, kuten
millaisia eri rooleja heillä on johtajina ja millaista valtaa he kokevat käyttävänsä työssään. Lisäksi selvitetään, millaisina haastatellut ovat kokeneet aiemman miehisen toiminta- ja tapakulttuurin vaikutukset johtajana työskentelyyn sekä mahdolliset politiikassa esiintyvät ”kirjoittamattomat säännöt”? Haastatelluilta kysyttiin lisäksi, mikä on
ollut raskainta ja palkitsevinta johtajan työssä. Ensimmäinen tutkimustehtävä ja tavoita on selvittää: minkälaisia kokemuksia haastatelluilla on poliittisesta johtajuudesta?
Toinen tavoite on selvittää, millaisena haastatellut ovat kokeneet vuorovaikutuksen merkityksen poliittisessa johtajuudessa. Tutkimuksessa tarkastellaan
mitä johtavien naispoliitikkojen kokemusten perusteella kuuluu vuorovaikutukseen
eri yhteistyötahojen kanssa ja millaista vuorovaikutus/viestintäosaamista ja -taitoja
he ovat tarvinneet työssään. Tavoitteena on selvittää myös, miten haastateltujen mielestä vuorovaikutus siihen liittyvine eri ilmiöineen vaikuttaa poliittisena johtajana
työskentelemiseen ja siinä menestymiseen. Toinen tutkimustehtävä on: Millainen
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merkitys vuorovaikutuksella on haastateltujen kokemusten mukaan poliittisen johtajan työhön?
Kolmantena tavoitteena on tarkastella, miten haastateltavat arvioivat omien
kokemustensa perusteella (media) julkisuuden roolia ja merkitystä työlleen
sekä omaa suhdettaan julkisuuteen. Haastatelluilta kysyttiin, minkälaista julkisuutta
he ovat mielestään saaneet osakseen ja minkälaista heidän osakseen saama julkisuus
on ollut laadultaan. Lisäksi haastateltavat kertoivat, minkälainen merkitys julkisuudella/medialla on ollut omaan menestymiselleen politiikan työympäristössä. Haastatelluilta selvitettiin yksityisyyden ja julkisuuden rajanvetoon liittyviä kokemuksia.
Niitä tarkastellaan myös perheen eli lasten ja puolison julkisuuden osalta. Kolmas
tutkimustehtävä on: Minkälainen on haastateltujen kokemusten mukaan median ja
julkisuuden merkitys poliittisena johtajana työskentelylle?
Neljänneksi tutkimuksessa selvitetään, minkälaisena haastatellut ovat kokeneet sukupuolen merkityksen omalla urallaan ja laajemmin politiikassa. Teeman
alla tarkastellaan esimerkiksi, onko miehillä ja naisilla samat edellytykset nousta haastateltujen kokemusten mukaan politiikan johtopaikoille? Ovatko haastatellut kokeneet sukupuoleen kohdistuvia ennakkoluuloja tai asenteita? Miten tutkittavat suhtautuvat naisjohtajuuden ongelmiin sekä haasteisiin (esim. sukupuolen hyödyt ja haitat poliittisessa johtamisessa, mitä eroja ja yhtäläisyyksiä mieskollegoihin). Lisäksi selvitetään kokemuksia perheen ja työn yhteensovittamisen haasteita johtajan uralla.
Neljäs tutkimustehtävä on: Minkälaisia kokemuksia poliitikoilla on sukupuolen merkityksestä omalla poliittisella urallaan?

5.1.2

Laadullinen tutkimusote ja tieteenfilosofisia lähtökohtia

Poliittisen johtajuuden ilmiötä lähestytään tässä työssä laadullisen eli kvalitatiivisen
tutkimusotteen avulla, koska tutkimuksessa halutaan ymmärtää ja kuvata tutkimuskohdetta haastateltavien näkökulmasta. Tällöin tarkastellaan poliitikkojen kokemuksia johtajuudesta ja merkityksiä, jotka he ilmiöön liittävät. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan poliittista johtajuutta ja vuorovaikutusta johtajan työhön kiinteästi liittyvien ilmiöiden kuten esimerkiksi mediajulkisuudesta saatujen kokemusten kautta.
Laadullisen tutkimuksen kohteena ovat erilaiset ilmiöt, joita voidaan kuvailla niiden
ominaisuuksilla. Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on jonkun ilmiön ymmärtäminen ja sen selittäminen, tulkinta ja usein kyseisen ilmiön soveltaminen. Tällöin tutkimuksen kohteena ei ole tiettyjen ominaisuuksien määrä, vaan niiden laatu.
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Lähes kaikissa laadullisiksi luokitelluissa tutkimussuuntauksissa on lähtökohtana
ajatus merkitysten keskeisyydestä. Joskus tutkitaan nimenomaan merkityksiä. Näissä
suutauksissa ihmisten toimintaa pidetään merkitysvälitteisenä, kulttuurisesti ja sosiaalisesti mielekkäänä. Merkitysvälitteisyys tarkoittaa myös sitä, ettei todellisuutta koskaan kohdata sellaisenaan vaan erilaisten merkitysellistävien käytäntöjen osana. Kieli,
symbolit, vakiintuneet tavat ymmärtää, puhua ja keskustella, ympäröivä kulttuuri ja
sen itsestään selvät toimintatavat ja instituutiot ovat aina osa niin ihmisten kokemusta
kuin myös siitä kertomasta. Toinen usein mainittu piirre on subjektiivisuus ja kokemuksen huomioiminen. Kolmas tärkeä piirre on koroseinen tutkijakeskeisyys. Usein
laadullisen tutkimuksen työtavoissa tutkija katsotaan keskeiseksi tutkimuksen toimijaksi ja valintojen tekijäksi. (Ronkainen ym. 2011, 81-82.)
Laadullisen tutkimuksen mukaisesti tutkija pyrkii ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä, ja valittu tutkimusote antaa tilaa haastateltavien omille kokemuksille ja ajatuksille. Laadullinen tutkimus pyrkii Creswellin (2009, 8) mukaan ymmärtämään maailmaa, jossa tutkittavat elävät ja niitä subjektiivisia merkityksiä, joita he antavat kokemuksilleen. Nämä merkitykset ovat hänen mukaansa moninaisia ja sen vuoksi tutkija
pyrkii löytämään merkitysten monimuotoisuuden ja niiden laajuuden.
Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten haastatellut puhuvat tutkimukseen liittyvistä ilmiöistä, millä tavoin he kuvailevat kokemuksiaan eri tutkimusteemoista, tapahtumista ja ihmisistä. Haastatellut kertoivat kokemuksiaan henkilökohtaisen näkökulman lisäksi usein yleisemmällä tasolla ja lisäksi erilaisia käytännön
esimerkkejä kokemuksistaan. Laadullisen haastatteluaineiston yleinen vahvuus on
Kuneliuksen, Nopparin ja Reunasen (2009, 79) mukaan sen kyky liikkua eri abstraktiotasoille. Heidän mukaansa hyvän haastattelun merkki on, että keskustelussa kuljetaan konkreettisten esimerkkien ja yleisempien, periaatteellisten näkemysten välillä.
Näin syntyy heidän mukaansa mahdollisuuksia eritellä niitä jännitteitä, joita haastateltujen mobilisoiman yleisen merkitysjärjestelmän ja konkreettisen toiminnan välillä
on. Tämän tutkimuksen tavoitteena ei ole yleistää tutkimukseen haastateltujen henkilöiden kokemuksia, vaan poliitikkojen vastaukset tutkimuskysymyksiin nähdään
subjektiivisina kokemuksina uralla eteen tulleista tilanteista sekä henkilökohtaisista
kokemuksista. Haastateltujen johtopaikoilla työskentelyn tutkiminen subjektiivisesta
ja sukupuolen näkökulmasta nostaa huomion kohteeksi naisten omakohtaiset ja monimuotoiset kokemukset politiikan toimintaympäristössä.
Tämän tutkimuksen tieteenfilosofiset lähtökohdat ja olettamukset pohjautuvat lähinnä johtajuuden ja viestinnän tutkimuksen tulkinnalliseen paradigmaan. Tutkimus
ei perustu mihinkään yhteen tieteenfilosofiseen perinteeseen tai johonkin tiukasti si-
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dottuun lähestymiskulmaan. Tämän tutkimuksen taustalla vaikuttaa tieteenfilosofinen oletus siitä, että todellisuus on sosiaalisesti rakentunut ja on olemassa useita tulkintoja ja selityksiä todellisuudesta (esim. Hacking 1999) eli tässä tapauksessa haastateltujen henkilöiden poliittiseen johtajuuteen liittyvistä kokemuksista. Tieteellisen tiedon avulla ja erilaisin tutkimuksin pyritään selvittämään näitä tulkintatapoja yleensä.
Tutkimuksen tieteenfilosofisia lähtökohtia voidaan luonnehtia fenomenologisiksi.
Fenomenologia tarkoittaa tieteenfilosofista suuntausta, joka korostaa ihmisen havaintoihin ja kokemuksiin perustuvaa tiedon tuottamista. Tämä tutkimus liittyy ontologiselta lähestymistavaltaan lähinnä sekä fenomenologiaan että konstruktionismiin kuuluviin traditioihin. Todellisuutta pidetään subjektiivisesti määrittyvänä ja sosiaalisesti konstruoituna ennemminkin kuin objektiivisesti mitattavana. Fenomenologiassa subjektiivisuus ja henkilökohtaisten aistimusten, kokemusten ja elämysten
pohtiminen nähdään merkityksellisenä. Sosiaalisen konstruktionismin lähestymistapa on ollut suosittu yhteiskunta- ja humanistisisa tieteissä parin viime vuosikymmenien aikana, mutta toisaalta lähestymistapaa on kritisoitu siitä, että sanotaan olevan liiankin helppoa ja muodikasta todeta, että mikä tahansa ilmiö on sosiaalisesti
rakentunutta (Hacking 2009).
Konstruktionistisen käsityksen mukaan johtajuuteen ilmiönä kietoutuu paikallinen historia, ympäristö ja kulttuuri. Ne vaikuttavat siihen, minkälaista johtajuutta
ihannoidaan ja minkälaisia johtamisen malleja rakennetaan (esim. Ropo 2005). Sosiaalisella konstruktionismilla on läheinen yhteys tutkimuksen lähtökohtiin eli kontekstualisuutta ja kompleksisuutta painottuvaan johtajuusajatteluun. Sosiaalinen konstruktionismi tarkoittaa tieteenfilosofista suuntausta, jossa tiedon, todellisuuden ja
sen rakenteiden ja ilmiöiden nähdään muodostuvan sosiaalisessa ja kielellisessä vuorovaikutuksessa (ks. Berger & Luckmann 1994). Sosiaalisen konstruktionismin mukaan todellisuutemme rakentuu ihmisten keskinäisissä vuorovaikutustilanteissa (Saaranen-Kauppinen ym. 2006). Poliittiset johtajat kohtaavat työssään jatkuvasti ihmisiä
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Kasvokkain (face to face) tilanteet ovat sosiaalisen vuorovaikutuksen perusmuoto ja kaikki muut vuorovaikutuksen muodot ovat
sen johdannaisia. Kasvokkainen vuorovaikutus on myös koko ajan vastavuoroista,
siinä toteutuu sosiaalisuuden perusta. (Berger & Luckmann 1994.) Sosiaalisen konstruktionismin suuntauksen mukaisesti tässä työssä tutkimuskohteena olevien poliitikkojen nähdään tuottavan omassa toiminnassaan ja kokemuksillaan erilaisia totuuksia. Tietoa, todellisuutta ja sen rakenteita sekä erilaisia johtajuuden ilmiöitä pidetään
helposti luonnollisina tai itsestään selvyyksinä, vaikka ne ovat tietyn kulttuurin tai
yhteisön tietoisesti tai tiedostamatta tuottamia. Sosiaalisessa konstruktionismissa ky-
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seenalaistetaan valmiina olemassa olevia totuuden ja tiedon rakenteita, kuten esimerkiksi poliittisen johtajuuden itsestään selvinä ja perinteisenä pidettyä miehisyyttä ja
maskuliinisuutta tuottavia toiminta- ja tapakulttuureita.

5.2

Teemahaastattelut

Tämä tutkimus on toteutettu teemahaastatteluin ja tutkimuksen teemallinen huomio
on neljän keskeisen ilmiön ympärillä (johtajuus, vuorovaikutus, julkisuus ja sukupuoli). Teemahaastattelu ei etene tarkkojen, yksityiskohtaisten, valmiiksi muotoiltujen kysymysten kautta vaan väljemmin keskittyen ennalta suunniteltuihin teema-alueisiin. Haastattelut voidaan siis kohdistaa tiettyihin teemoihin, joista on tavoitteena
keskustella (Hirsjärvi & Hurme 2000, 48). Teemahaastattelu on luonteeltaan puolistrukturoitu haastattelu. Se on astetta strukturoidumpi kuin avoin haastattelu, sillä
siinä aiempien tutkimusten ja aihepiiriin tutustumisen pohjalta valmistellut teemat
ovat kaikille haastateltaville samoja, vaikka niissä liikutaankin joustavasti ilman tiukkaa etukäteen suunniteltua etenemisjärjestystä. (Eskola & Suoranta 2000; Hirsjärvi &
Hurme 2000). Teemahaastattelu on sopiva haastattelumuoto esimerkiksi silloin, kun
halutaan tietoa vähemmän tunnetuista ja tutkituista ilmiöistä, kuten tässä tapauksessa
poliittisesta johtajuudesta ja vuorovaikutuksesta sukupuolen näkökulmasta. Teemahaastattelussa pyrittiin huomioimaan haastateltujen poliitikkojen tulkinnat ja heidän
merkityksenantonsa haastattelun teemoille. Tutkimushaastattelu on keskustelun
muoto, jonka tarkoituksena on, etteivät haastateltavat vain vastaa tutkijan laatimiin
kysymyksiin, vaan he osallistuvat vuorovaikutuksessa tutkimustilanteeseen. Haastateltujen vapaalle puheelle ja kokemuksille annetaan siten tilaa, vaikka ennalta päätetyistä teemoista pyritään keskustelemaan kaikkien tutkittavien kanssa. Kvalitatiivinen
tutkimushaastattelu pyrkii kuvaamaan ja ymmärtämään tutkittavien todellisuudelle
antamien keskeisten teemojen merkityksiä.
Tutkimusmenetelmänä teemahaastattelu on interpersoonaalinen vuorovaikutustilanne tutkijan ja tutkittavan välillä. Se on keskustelunomainen tilanne, jossa käydään
läpi ennalta suunniteltuja teemoja. Haastattelu menetelmänä antaa tutkijalle mahdollisuuden tarvittaessa haastattelun aikana tarkennusten ja perustelujen kysymiseen
haastateltavalta. Tämän tutkimuksen haastatteluissa toteutettiin jossain määrin keskustelevaa haastatteluotetta, mikä on yleistynyt esimerkiksi naistutkimuksessa. Näin
pyritään korostamaan äänen antamista tutkittaville ja edistämään tasavertaisemman
vuorovaikutustilanteen muodostumista haastattelijan ja haastateltavan välille. Mikäli
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vuorovaikutus haastatteluissa on suhteellisen epämuodollista, mutta paneutuvaa, voidaan sillä hankkia sellaista tietoa, mitä ei olisi muuten mahdollista saada (Hirsjärvi &
Hurme 2010, 11-12). Tämän tutkimuksen haastatteluissa pyrittiin saamaan aikaan
mahdollisimman vuorovaikutteinen ja luottamuksellinen ilmapiiri haastattelujen onnistumiseksi. Teemojen järjestys on teemahaastatteluissa yleensä vapaa, eikä kaikkien
haastateltavien kanssa välttämättä puhuta kaikista asioista samassa laajuudessa. Tutkijalla oli haastattelutilanteissa mukanaan lyhyet muistiinpanot käsiteltävistä teemoista eli teemahaastattelun runko (kts. liite 2), jotta hän pystyi keskittymään aktiiviseen kuunteluun ja tarkentaviin kysymyksiin. Teemoista ja niiden alateemoista pyrittiin keskustelemaan varsin vapaasti sekä siirtymään mahdollisimman sujuvasti teemasta toiseen.
Tämän tutkimuksen haastattelurungon laadinnassa ei käytetty mitään valmista lomaketta, aiempaa teoriaa tai vastaavaa, aiemmin tehtyä tutkimusta apuna. Laadin
haastattelun tueksi kysymysrungon pyrkien saamaan sen kattamaan poliittiseen johtajuusilmiöön liittyvät ajankohtaiset teemat mahdollisimman laajalti. Valmistauduin
haastatteluihin lukemalla aiempaa tieteellistä kirjallisuutta sekä aiheeseen liittyviä artikkeleita ajankohtaisten median nostamien ilmiöiden seuraamisen lisäksi. Laadullisen tutkimuksen haastattelujen toteuttamista varten ei ole olemassa tarkkoja sääntöjä.
Tutkimushaastattelujen suorittamiselle ei ole tiettyä rakennetta, sillä haastattelu on
joustava tiedonkeruumenetelmä. Siinä voidaan toimia tilanteen mukaan ja reagoida
haastateltavan antamiin vihjeisiin. Hirsjärven ja Hurmeen (2000) mukaan teemahaastattelu on sopiva tutkimuksissa, joissa käsitellään arkaluontoisia aiheita. Tässä tutkimuksessa käsiteltiin haastateltujen henkilökohtaisia kokemuksia, mitkä ovat joiltain
osin arkaluontoisia. Tutkittavalle annettiin tilaisuus tuoda esiin teemaa koskevat arkaluontoiset näkökulmat esiin haluamallaan tavalla ja haluamassaan laajuudessa tutkijan esittäessä kuitenkin tarvittaessa lisäkysymyksiä. Mikäli haastateltu pyysi, näitä
arkaluontoisia kokemuksia ei ole tuotu esiin tutkimuksen tulosten esittelyssä.

5.2.1

Tutkimukseen haastatellut

Tutkimukseen haastateltiin 18 johtavaa poliitikkoa, joista 14 on perheellisiä. He olivat
haastatteluajankohtana joko aiemmin tai haastatteluhetkellä tehtävässä olleita naisministereitä, ja osa heistä työskenteli ja/tai myös puolueidensa puheenjohtajina. Haastattelupyynnöt lähetettiin sähköpostitse (kts. liite 1) yhteensä 28 henkilölle, joista 18
suostui osallistumaan tutkimukseen. Kymmenestä, jotka eivät osallistuneet tutkimukseen, viisi vetosi kieltäytyessään haastattelupyynnöstä muun muassa työkiireisiin ja
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aikataulullisiin haasteisiin. Toiset viisi kysytyistä puolestaan ei vastannut lähetettyihin
haastattelupyyntöön ollenkaan.
Tutkimushaastattelut tehtiin pääosin vuosien 2011-2012 aikana. Vuonna 2011
tehtiin yhdeksän haastattelua, vuonna 2012 kahdeksan haastattelua, ja helmikuussa
2013 yksi haastattelu. Haastattelut suoritettiin eduskunnan tai ministeriöiden tiloissa
(neuvotteluhuoneissa tai työhuoneissa), kahviloissa Helsingissä ja Tampereella sekä
erään haastatellun kotipihalla. Haastatteluihin suostuneet henkilöt olivat puoluetaustaltaan Kansallisesta Kokoomuksesta, Suomen Keskustasta, Suomen Sosiaalidemokraattisesta puolueesta, Ruotsalaisesta kansanpuolueesta ja Vihreästä liitosta. Kaikki
tehdyt haastattelut nauhoitettiin. Haastatelluista suurin osa eli 14:sta on lapsiperheellisiä. Haastattelujen kestot vaihtelivat reilusta puolesta tunnista puoleentoista tuntiin.
Lyhin haastattelu kesti 35 minuuttia ja pisin tapaaminen oli tunnin ja 24 minuutin
mittainen haastattelu. Haastattelujen kestojen keskiarvo on noin 55 minuuttia. Haastatteluaineistosta tuli litteroituna aineistoa yhteensä 358 sivua (A4, fontti 12 Arial,
riviväli Multiple).
Haastatelluille kerrottiin ensin sähköpostitse haastattelupyyntöä esittäessä ja seuraavan kerran haastattelua aloitettaessa keskustelun nauhoituksesta. Lisäksi haastatelluille kerrottiin anonymiteetistä, että tutkimuksesta julkaistavissa tuloksissa heidän
vastaukset esitetään nimettöminä ja kaikki mahdolliset yksilöitävät tunnistetiedot
(esim. haastateltujen puolueet, asuinpaikkakunnat, ikä, perheisiin liittyvät yksityiset
tiedot jne.) poistetaan. Haastatteluja purettaessa tekstimuotoon haastatellut erotettiin
toisistaan koodaamalla heidät satunnaisesti aakkosilla A-Q. Tutkijasta kerrottiin tutkittaville etukäteen kotiyliopisto (Tampereen yliopisto) ja oppiaine (puheviestintä),
johon väitöstyö on tekeillä sekä tutkimuksen alkuperäinen työnimi (Naiset politiikan
huipulla. Sukupuolittunut viestintä ja johtajuus). Tarkemmat teemoihin liittyneet tutkimuskysymykset haastateltavat kuulivat ensi kertaa vasta haastattelutilanteessa. Ainoastaan yhden tutkimukseen osallistuneen sihteeri kysyi mahdollisuutta saada tutkimuskysymyksiä nähtäväksi etukäteen, mutta niitä ei tarkoituksella lähetetty kenellekään tutkimustilanteen tasapuolisuuden ja haastattelutilanteiden autenttisuuden
vuoksi.

5.3

Aineiston analyysi

Laadullisen aineiston analyysi alkaa jo sen keräysvaiheessa eli haastattelujen aikana.
Tutkija tekee havaintoja ja alustavaa analyysia jo ensin haastatteluaineistoa kerätes-
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sään ja myöhemmin sitä käsitellessään sekä raportoidessaan. Ennen varsinaisen analyysin aloittamista tallennetut haastatteluaineistot purettiin tekstimuotoon eli litteroitiin. Tutkijana litteroin itse kaikki haastattelut heti niiden tekemisen jälkeen ja kirjoitin
haastattelut auki mahdollisimman sanatarkasti tähän tutkimukseen riittävällä tarkkuudella. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että litterointivaiheessa tekstiin on kirjoitettu näkyviin, jos esimerkiksi haastateltu toisti jotain samaa sanaa useamman kerran
peräkkäin, piti puheessaan taukoa, käytti puhuessaan täytesanoja (kuten esimerkiksi
niinku, tuota, tota, sitten, että jne.) tai esimerkiksi naurahti vastatessaan (merkitty
sulkuihin). Sitaattien selkeyden ja luettavuuden takia olen jättänyt nämä tutkimuksen
kannalta merkityksettömät toistot ja turhat osiot tai täytesanat pois sitaatteja väitöskirjan tulososioon lainatessa. Näillä pois jätetyillä toistoilla ei ole merkitystä tutkimuksen analyysin ja tulosten kannalta. Tutkimusaineisto tuli tutuksi tutkijalle jo heti
haastattelujen jälkeen, koska litteroin haastattelut itse ja haastattelutilanne eli haastattelijan ja haastateltavan välinen vuorovaikutus oli työtä tehdessä tuoreena muistissa.
Samalla haastateltujen anonymiteetti ja aineistossa esiin nousseet asiat pysyivät varmasti vain tutkijan tiedossa, mikä on tärkeää, koska kyse on julkisuudessa tunnetuista
henkilöistä ja mediapoliitikoista.
Kaikki haastattelut kuunneltiin useaan kertaan niitä tekstimuotoon kirjoittaessa.
Kuunnellessaan haastateltujen kokemuksia nauhoitettuna erilaiset haastateltavat, tilanteet, puheenaiheet, haastattelujen tunnelma ja haastatteluhetkien aikana tapahtunut vuorovaikutus palautuivat tutkijan mieleen. Haastattelujen purkamisen edetessä
haastateltavien kokemuksista rupesi jo tunnistamaan ja erottamaan samantyyppisiä
kokemuksia sekä havaitsemaan haastateltujen ristiriitaisia sekä erilaisia näkemyksiä
joihinkin käsiteltyihin teemoihin. Laadullisessa tutkimuksessa sen laatua ja luotettavuutta parantaa moniäänisyyden varmistaminen. Moniäänisyys tarkoittaa keskenään
erilaisten ja ristiriitaisten havaintojen esille tuomista. Käytännössä se tarkoittaa konkreettisesti haastateltavien samanlaisten ja erilaisten näkemysten esittämistä tutkimusten tulosten raportoinnissa. Tutkimusaineiston käsittelyn rikastamiseksi ja tutkimuksen moniäänisyyden varmistamiseksi aineistoa tarkasteltiin tältä kannalta useaan otteeseen tutkimuksen eri vaiheissa. Näitä havaintoja haastateltavien moninaisista kokemuksista tuodaan esiin tutkimuksen tulososiossa. Erilaisuuksien ja poikkeavuuksien huomioiminen on laadullisella aineistolla toteutettavan tutkimuksen yksi rikkaus.
Lisäksi haastattelututkimuksessa on mahdollista hyödyntää alkuperäistä aineistoa eli
tässä tapauksessa haastateltavien sitaatteja tutkimuksen raportoinnissa, ja lisätä siten
tutkimuksen tulosten luotettavuutta sekä avata aiheen konkreettisuutta ja haastateltavien kokemuksia lukijalle haastateltujen omin sanoin.
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Kun haastattelut oli purettu tekstimuotoon, tutkija luki niitä läpi useaan kertaan
ja perehtyi niiden sisältöön tarkemmin. Haastattelujen kuunteleminen ja purkaminen
tarjosivat ensimmäisen mahdollisuuden alustavien teemoittelujen ja tulkintojen tekemiseen sekä kokonaisuuden hahmottamiseen. Haastatteluja on luettu läpi useaan eri
otteeseen tutkimusprosessin eri vaiheissa. Kvalitatiiviseen sisällönanalyysiin liittyvä
tutkijan ajattelu ja pohdinta edellyttävät, että tutkija on huolellisesti perehtynyt aineistoonsa ja teoreettiseen kirjallisuuteen. Tämä on huolellisen analyysin onnistumisen
perusedellytys. Kvalitatiivinen metodi tarjoaa mahdollisuuden kasvattaa ymmärrystä
tutkitusta ilmiöstä tietyssä kontekstissa. Ideana on tulkita ja luoda selitysmalli tutkittavalle ilmiölle.
Aineiston litterointi, sen lukeminen ja tarkastelu eivät ole analyyttisesti neutraaleja
tutkimusvaiheita, vaan ne pohjautuvat tutkimuksen epistemologiselle sekä ontologiselle ymmärrykselle siitä, millaisia ilmiöitä ja asioita empiirinen materiaali pitää sisällään, mihin analyysissä keskitytään ja mikä siinä on olennaista. Kvalitatiivisen tutkimuksen tavoite on löytää aineistosta jotakin uutta, kuten esimerkiksi uusia merkityksiä tai uusia jäsennyksiä asiaan. (Ruusuvuori ym. 2010, 15–17.) Tutkimuskysymykset
ja tutkimuksen pääteemat nousivat aineiston analyysia ohjaaviksi teemoiksi, sillä tehdyn tutkimuksen haastatteluaineistot analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Lähtökohtana oli induktiivinen eli aineistolähtöinen analyysi, jossa analyysin lähtökohtana ovat aineiston piirteet eikä esimerkiksi jokin aineiston ulkopuolinen teoria.
Sisällönanalyysin avulla pyritään muodostamaan tutkittavasta ilmiöstä tiivistetty kuvaus, joka kytkee tulokset ilmiön laajempaan kontekstiin ja aihetta koskeviin muihin
tutkimustuloksiin (Tuomi & Sarajärvi 2002, 105). Tämän työn osalta aineiston sisällön analyysissä on ollut tarkoitus tutustua tarkemmin haastatteluaineiston sisältöön
ja poliittisen johtajuuden ilmiöön. Tarkoituksena on saada vastauksia väitöstyössä
esitettyyn tutkimustehtävään ja tutkimuskysymyksiin ja tarkastella poliittisen johtajuuden ilmiötä syvällisemmin sukupuolen näkökulmasta.
Laadullisen aineiston analyysiprosessia kuvataan usein metodikirjallisuudessa vaiheittaisena tehtävänä (Lindlof & Taylor 2002; Tuomi & Sarajärvi 2002) kuten analyysi on edennyt tämänkin tutkimuksen osalta. Aineiston analyysin vaiheet kuvataan
ja määritellään metodikirjallisuudessa usein eri tavoin. Analyysi etenee harvoin suoraviivaisesti vaiheesta toiseen vaan ennemminkin spiraalimaisesti. Tutkimustehtävän
ratkaiseminen on prosessi, jossa erilaisten vaiheiden avulla edetään luokittelusta kohti
käsitteellistämistä ja tutkimuksen johtopäätöksiä. Tutkimustehtäviin pyritään analyysin aikana palaamaan useaan kertaan prosessin edetessä ja näin varmistamaan, että
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analyysi pysyy suunnitellussa. Freyn, Botanin ja Krepsin (2000) mukaan kun tutkimusprosessi etenee spiraalimaisesti, aina välillä tutkimuksen aiempiin vaiheisiin palaten tai niitä sivuten, tukijan ymmärrys käsillä olevasta tutkimustehtävästä syvenee.

5.4

Aineiston teemoittelu

Haastattelujen litteroinnin jälkeen aineisto siirrettiin Nvivo -ohjelmaan (versio: QSR
Nvivo8), joka on tarkoitettu laajojen laadullisten aineistojen hallinnan- ja käsittelyn
apuvälineeksi. Se sisältää kaksi järjestelmää: dokumenttijärjestelmän ja koodausjärjestelmän, jotka auttoivat tutkimusaineiston käsittelyssä. Ohjelma ei tee analyysiä tutkijan puolesta, mutta tarjoaa apuvälineen aineiston jäsentämiseksi ja sen hallitsemiseksi
sekä tutkijan tekemien tulkintojen kirjaamiseksi. Koko haastatteluaineisto luokiteltiin
Nvivo-ohjelmaa apuna käyttäen. Luokittelussa nimettiin aineistossa esiintyville analyysiyksiköille koodit eli merkitykset, joihin analyysiyksiköiden tulkittiin viittaavan.
Analyysiyksiköt, joita haastatteluista poimittiin, ovat sanoja, lauseita, lausahduksia tai
lausekokonaisuuksia, joita koodaamalla muodostui erilaisia luokkia. Erilaiset luokat
ovat niitä, joissa tutkimusteemojen ja -kysymysten kannalta tärkeät ja merkitykselliset
aiheet esiintyvät. Näitä pääluokkia ovat esimerkiksi johtajuus, julkisuus, vuorovaikutus, sukupuoli, media jne. Näiden alle muodostui alaluokkia, joita ovat esimerkiksi
asiajulkisuus, mediakohtelu, negatiivinen julkisuus, äitiys jne. Luokittelu auttoi tarkastelemaan aineistoa eri näkökulmista, kun näitä erilaisia poimintoja ryhmiteltiin ja
tehdyille havainnoille etsittiin jäsennyksiä. Luokkia voidaan luoda, kehittää ja tarvittaessa muuttaa analyysin kuluessa. Luokkien muodostus on jatkuvaa vuoropuhelua
aineistoissa esiintyvien eri asioiden välillä sekä muodostumassa olevien pää- ja alaluokkien välillä. Analysoinnin edetessä luokkia on tarkennettu, yhdistelty ja tarvittaessa jaettu. Luokittelun jälkeen edettiin aineiston konkreettisista ilmaisuista ja luokista abstraktimmalle johtopäätösten tasolle. Tätä kutsutaan käsitteellistämiseksi eli
abstrahtoinniksi. Laadullisen aineistolähtöisen aineiston analyysi voidaan Milesin ja
Hubermanin (1994) usein lainatun jaottelun mukaan kuvata kolmevaiheiseksi prosessiksi, johon kuuluu
aineiston redusointi eli pelkistäminen
aineiston klusterointi eli ryhmittely
abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden luominen
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Aineiston pelkistämisessä eli redusoinnissa analysoitava teksti on tässä tutkimuksessa
tehty haastatteluaineisto. Aineiston pelkistäminen tapahtui siten, että aineistosta karsittiin analyysin edetessä tutkimuksen teemoille epäolennaisia osia pois. Pelkistäminen voi olla joko tiedon tiivistämistä tai pilkkomista pienempiin osiin eli tässä tutkimuksessa koodattiin haastattelujen tekstimassasta tutkimustehtävälle ja teemoille
olennaisia ilmauksia. Aineiston klusteroinnissa eli ryhmittelyssä aineistosta koodatut
alkuperäisilmaukset käytiin läpi tarkasti, ja aineistoista etsittiin samankaltaisuuksia
ja/tai eroavaisuuksia kuvaavia käsitteitä. Samaa asiaa tarkoittavat käsitteet ryhmiteltiin ja yhdistettiin teemaksi sekä nimettiin teeman/luokan sisältöä kuvaavilla käsitteellä. Luokitteluyksikkönä voi olla esimerkiksi jokin tutkittavan ilmiön ominaisuus,
piirre tai käsitys kuten esimerkiksi mediajulkisuuden tuomat edut ja haitat. Luokittelussa aineisto tiivistyy, koska yksittäisten tekijöiden joukko sisällytetään yleisimpiin
käsitteisiin. Aineiston klusterointia seuraa aineiston abstrahointi, jossa erotetaan tutkimuksen kannalta olennainen tieto ja valikoidun tiedon perusteella voidaan muodostaa esimerkiksi teoreettisia käsitteitä. Klusteroinnin katsotaan olevan jo osa abstrahointiprosessia (esim. Sarajärvi & Tuomi 2002).
Laadullista tutkimusta tehdessä nousee usein esiin kysymys aineiston ”riittävästä
määrästä”. Mittarina käytetään usein eräänlaista saturaatioperiaatetta eli ns. kyllääntymispistettä, jolloin katsotaan, että mahdollinen lisäaineisto eli tässä tapauksessa
haastattelut eivät tuottaisi tutkimukseen enää varsinaisesti mitään uutta lisätietoa tai
lisäarvoa. Tämä tarkoittaa sitä, että jatketaan aineiston keräämistä niin kauan, kunnes
se alkaa toistaa itseään. Toisin sanoen sitten, kun esimerkiksi haastateltavien puheessa ei enää ilmene mitään uutta edellisiin verrattuna, voidaan aineiston keruu lopettaa. Tämän tutkimuksen osalta haastatteluja tehtiin 18 kappaletta. Kohderyhmän
rajallisuuden huomioon ottaen aineiston määrän voidaan katsoa olevan riittävä.
Haastatteluista on löytynyt runsaasti sekä vastausten yhteneväisyyksiä että eroavaisuuksia ja poikkeuksia, mitä voidaan pitää aineiston vahvuutena. Haastatteluja ei voi
toistaa koskaan täysin samanlaisina kuin ne ovat siinä haastattelutilanteessa ja kyseessä olleiden henkilöiden läsnä ollessa olleet. Haastattelu on ainutkertainen tapahtuma, johon vaikuttavat erilaiset tilannetekijät ja jota ei voida koskaan toistaa täysin
samanlaisena (Fontana & Frey 2000, 663).
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5.5

Tutkijan positio

Kuten edellä on jo todettu, laadullinen tutkimus on luonteeltaan prosessiorientoitunutta ja aineistoon liittyvät näkökulmat ja tulkinnat kehittyvät vähitellen tutkimusprosessin edetessä. Laadullisessa tutkimuksessa tutkija vaikuttaa tutkimusprosessin
eri vaiheisiin aina aiheen ideoinnista haastattelurungon tekemiseen, käsitteiden valintaan ja tulkintaan, aineiston keräämiseen, käsittelyyn ja analysointiin sekä lopulta tutkimusraportin kirjoittamiseen. Väitöstyö on pitkäjänteisyyttä vaativa ja yleensä useita
vuosia kestävä prosessi, jossa tutkija on itse tutkimuksen tärkeä osatekijä ja jonka
tietämys ja ymmärrys tutkittavasta ilmiöstä syvenevät prosessin edetessä. Ronkaisen
(1999) mukaan tutkimuksen käytännöissä tutkijan roolin (tutkijasubjektin) ja henkilökohtaisen subjektiivisuuden kohtaamisesta syntyy erilaisia yhdistelmiä, joita laadullisessa tutkimuksessa analysoidaan käsitteellä ”positio”. Käsitteellä viitataan tutkijan
ja tutkittavien sekä tutkimuskohteen väliseen suhteeseen sekä tutkijan tietoisesti valitsemaan rooliin. Position rinnalla puhutaan hänen mukaansa myös tutkijan paikasta
tai tutkijan paikantumisesta.
Voidaan ajatella esimerkiksi, että naispoliitikkojen valinta tutkimuksen kohteeksi
saattoi johtua tutkijan sukupuolesta. Asia ei kuitenkaan ole niin yksiselitteinen. Tämä
tutkimuksen idea ja aihevalinta sai alkunsa poliittista johtajuutta lehtiaineistosta tutkineen projektin aikana, jossa tutkija toimi tutkimusassistenttina. Tutkimuksen aloittamisen aikoihin kiinnostukseni aiemman johtajuusprojektin tiimoilta poliitikkoja
kohtaan oli yleisempää eikä kohdistunut erityisesti vain naispoliitikkoihin. Ilmiö rupesi kuitenkin ajankohtaisuudessaan kiinnostamaan, koska poliittisen naisjohtjuuden
ympäriltä ei löytynyt aiempaa tutkimusaineistoa ja naisjohtajien määrä politiikassa
kasvoi tuolloin ennätyksellisen korkeaksi. Lisäksi olin jo aiemmin kiinnostunut johtajuudesta ilmiönä ja seurannut eri alojen johtajista tehtyjä juttuja sekä keskusteluja
eri medioissa. Kun poliittisiin eliitteihin kohdistuva ja henkilökohtaisiin kokemuksiin
perustuvat aiempi tutkimus on ollut vähänlaista, aihe valikoitui luontevasti melko
nopeasti kiinnostukseni ja tutkimussuunnitelman luonnostelun kohteeksi. Myöhemmin tehty tutkimussuunnitelma toi myös rahoitusta tälle tutkimukselle.
Tutkijan ymmärrys omasta sukupuolesta ja sosiaalinen sukupuoli identiteettinä
saattaa laadullisessa tutkimuksessa vaikuttaa enemmän haastattelutilanteissa. Minut
saatettiin kokea naisena ikään kuin osalliseksi joihinkin asioihin tai voi olla, että jätettiin haastattelutilanteessa ehkä sanomatta jotain, mitä oletettiin naispuolisena tutkijana tietävän, tai kerrottiin asioita, joita ei ehkä olisi mainittu miestutkijalle tai ne olisi
kerrottu toisella tavalla.
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Tutkittavat saattavat olettaa, että tutkija ymmärtää jotakin ilman, että hänelle kerrotaan siitä. Samalle he voivat kuvitella, että tutkija ilman muuta jakaa saman tulkinnan heidän kanssaan. (Ronkainen ym. 2011, 71.) Toisaalta haastatteluissa oli suurimmaksi osaksi avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri. Haastatellut olivat kiinnostuneita
aiheesta ja selvästi kävi ilmi, että päässeet harvemmin kertomaan omista johtajuuskokemuksistaan työasioiden ja työhön liittyvän asiapainotteisen julkisuuden sijaan.
Tutkijalle osoitettiin luottamusta kertomalla henkilökohtaisia kokemuksia, joita poliitikot harvoin kertovat julkisuudessa tai medialle. Toisaalta on hyvä pitää mielessä,
että haastatellut eivät välttämättä puhu kaikissa tilanteissa yhdenmukaisesti ja tilanteen vuorovaikutus, haastateltavien kielenkäyttö ja puhetavat ovat aika- ja tilannesidonnaisia. Luotettavuutta pohdittaessa on Saaranen-Kauppisen ym. (2009, 27)
mukaan mietittävä, miten tutkimuksen luonne ja tutkimusaihe ovat mahdollisesti vaikuttaneet siihen, kuinka tutkimukseen osallistuneet ovat vastanneet. Vaikkei ilmiötä
heidän mukaansa katsottaisikaan sosiaalisen konstruktionismin mukaisten silmälasien läpi, on tästä huolimatta hyvä suhtautua tutkimustuloksiin kriittisesti, ja pohtia
sitä, mitä ja mistä ne oikein kertovat.
Tutkijan positio saattaa muodostua ja muuttua tutkimusprosessin aikana. Tutkija
voi esimerkiksi tietoisesti pyrkiä ottamaan tietynlaisen roolin suhteessa tutkittaviin ja
tutkimuskohteeseen. Position valinta ei ole ainoastaan tutkijan päätettävissä, sillä
myös tutkittavat ja tutkimuskohteet sijoittavat tiedostamattaan tai tietoisesti tutkijan
johonkin asemaan säädellen näin tutkimuksessa syntyvää suhdetta. Analysoitaessa
tutkijan toimintaa ja subjektiivisuutta tarkemmin on haasteellista tarkastella, miten
tutkijan position on osa tutkimuksen näkökulmaa ja tutkimustietoa. Edeltävän kaltainen tutkijan roolien ja tutkimuksessa muodostuvien suhteiden analyysi on haastattelututkimukselle tyypillistä. (Ronkainen ym. 2011.)

111

6

KOKEMUKSIA POLIITTISESTA JOHTAJUUDESTA

6.1

Poliittisen johtajuuden ominaisuuksia ja erityspiirteitä

6.1.1

Halu vaikuttaa yhteisiin asioihin

Politiikan johtotehtävissä työskennelleiden 18 haastatellun koulutustaustat ja politiikkaan johtaneet ammatilliset urapolut ovat olleet tämän tutkimuksen perusteella hyvin
moninaisia. Heidät on innostanut mukaan politiikan tekemiseen aikanaan erilaiset
asiat, tekijät ja henkilöt. Tutkimukseen haastatelluista naisista kukaan ei kertonut
nuoruudessa suunnitelleensa tietoisesti poliittiselle uralle lähtemistä tai tehneensä jossain vaiheessa erityistä urasuunnitelmaa johtopaikalle etenemiseksi. Useimpien kohdalla erilaisia politiikan työmahdollisuuksia on tarjottu heille tai niitä on tullut toisinaan eteen yllättäen, ja haastatellut ovat tarttuneet tilaisuuksiin niiden sattuessa
omalle kohdalle. Tutkimukseen osallistuneista osa on jo kokeneempia konkareita ja
useamman kerran politiikan johtotehtävissä toimineita, osa taas suhteellisen uusia tai
ensikertalaisia johtajina. Haastateltujen joukossa on sekä jo nuorena poliittiseen toimintaan mukaan lähteneitä että vasta aikuisiällä politiikan teosta innostuneita naisia.
Useimmiten haastatellut ovat lähteneet mukaan politiikkaan ajamaan jonkin ryhmän
etuja tai edistämään joitakin itselleen tärkeitä ajankohtaisia asioita tai arvoja sekä korjaamaan havaitsemiansa epäkohtia.
--- mut on innostanu varmaan se mikä politiikkaan yleensä ihmiset innostaa tai kansalaisjärjestötoimintaan tai mihin tahansa se on semmonen mulle se on semmonen tapa tapa rakastaa
kollektiivisesti et sit ei vaan voi olla tekemättä jotaki asioita jotka kokee hyvin tärkeiksi et
aivan niinku ei voi jättää kaatunutta lasta kadulle niin mulle politiikka on vähän sama et
kokee henkilökohtaisesti hyvin motivoivaksi yrittää muuttaa niitä asioita jotka ite kokee yhteiskunnassa ongelmaksi tai tehdä parempien asioiden eteen työtä vaikka just tasa-arvo, perusoikeudet, naisten asema, ympäristö (A).
Monia haastateltuja on innoittanut politiikkaan kotoa periytynyt poliittinen aktiivisuus ja kiinnostus yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Yleensä innostajana on ollut
oman perheenjäsenen, useimmiten isän, näyttämä esimerkki politiikassa toimimisesta. Jotkut haastatelluista olivat aluksi vastustelleet politiikkaan mukaan lähtöä, joku
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taas on lähtenyt toimintaan mukaan aikanaan esimerkiksi suuttumuksesta oman puolueen paitsiossa olemisesta. Jotkut haastatelluista ovat lähteneet aikanaan opiskelijatai nuorisojärjestöjen poliittiseen toimintaan ja innostuneet jo silloin asiasta tosissaan.
He ovat omien sanojensa mukaan tavallaan edelleen sillä tiellä, jolle aikanaan lähtivät.
Eräs pitkään politiikassa toiminut haastateltu kuvaa suhdettaan politiikan tekemiseen
seuraavasti:
--- Sama innostus on edelleen siellä taustalla. Politiikalla voi muuttaa maailmaa. Vaikuttaa
voi kansalaisjärjestöissä mut sit ne varsinaiset lopulliset päätökset tehdään maailman kaikissa
demokratioissa politiikan parissa (Q).
Haastatteluaineiston perusteella näyttää, että eräänlainen ”maailman parantamisvietti”, joka on jatkunut nuoruudesta aikuisikään, toimii edelleen monelle politiikan
parissa työskentelevälle poliittisen työn innoittajana. Politiikan tekemistä luonnehditaan haastateltavien kokemuksissa usein haluksi vaikuttaa yhteisiin asioihin ja edistää
omalta osalta yhteisiä asioita eteenpäin.

6.1.2

Etuoikeutettua työtä eturivissä

Tutkimuksen haastatteluaineistosta löytyy moninaisia kuvauksia ja mielipiteiden kirjoa poliittisesta johtajuudesta ja johtamisesta. Haastateltujen kokemukset ovat osin
hyvin samantapaisia, mutta toisaalta hyvin erilaisia sekä usein heille hyvin henkilökohtaisia ja ainutkertaisia tilanteita johtajan käytännön arjen työstä. Läpäisevänä teemana on kuitenkin kaikissa haastatteluissa, että johtajan työ näyttäytyy etuoikeutettuna mahdollisuutena vaikuttaa asioihin ja ainutlaatuisena sekä joillekin jopa ainutkertaisena työkokemuksena poliittisella uralla. Johtajuus on näyttänyt haastateltaville
työtehtävien myötä monet eri kasvonsa. Tehtävät ovat tarjonneet haastateltujen mielestä hienon näköalapaikan yhteiskuntaan ja sen ajankohtaisiin asioihin sekä hyvän
mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä johtajana politiikan huipulla. Toisaalta työ politiikan eturivissä on ollut vaativaa ja raskasta sisältäen haastateltujen kokemusten mukaan monenlaisia haasteita ja ristiriitaisuuksia sekä erilaisia jännitteitä. Lisäksi saadun
luottamuksen ja vallankäytön mahdollisuuden mukana tulee aina iso vastuu yhteiskunnallisista asioista sekä niihin liittyvistä päätöksistä. Toisaalta haastatellut ovat kokeneet onnistumisia asioiden edistämisestä ja niiden etenemisestä, vaikka vaativassa
tehtävässä työskentelyä on rajoittanut sen määräaikaisuus sekä asioiden hidas eteneminen. Toisaalta työ on ollut luonteeltaan yksinäistä vastuun kantamista ja itsenäistä
päätöksentekoa, toisaalta taas aktiivista ja vuorovaikutteista yhteistyötä eri tahojen
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kanssa. Oman leimansa poliittiseen johtajuuteen tuo työn julkinen luonne, tunnettuus ja jatkuva mediajulkisuus. Työn julkiseen luonteeseen ja mediaan liittyviä kokemuksia tarkastellaan luvussa 4). Johtavan poliitikon työn erityispiirteinä haastatteluaineistosta nousivat esiin työhön kiinteästi liittyvä kilpailullisuus ja laaja-alainen valta
sekä vastuu. Seuraavassa tarkastellaan lähemmin näitä poliittisen johtajuuden ominaispiirteitä.
Haastateltujen kertomuksista kuvastuu, että yhtäältä johtajan tehtävät ovat politiikan sisäpiirissä kilpailtuja ja haluttuja tehtäviä sukupuolesta riippumatta. Toisaalta
taas etenkin johtajiksi pyrkivistä naisista on ollut paikoitellen jopa pulaa niin politiikassa kuin muillakin aloilla. Poliittisen työn luonteeseen kuuluu jatkuva kilpailu paikoista ja määräaikaisista tehtävistä verrattuna muihin - kuten esimerkiksi yritysmaailman - johtotehtäviin. Erilaiset nimitykset poliittisiksi johtajiksi eivät ole koskaan varmoja ennen kuin ne on usein kovista ennakko-oletuksista huolimatta lopulta tehty ja
julkistettu. Kaikkiin politiikan huipputehtäviin pääsy on suomalaisille naisille ollut
kuitenkin mahdollista jo pitkään, kuten haastateltujen omakohtaiset kokemukset politiikan erilaisissa tehtävissä osoittavat. Politiikan työyhteisöön ja työilmapiiriin kuuluu tehtävien täytön kilpailullisuuden lisäksi tietynlainen arjen työssä näkyvä jatkuva
kilpailu. Kilpailua on sekä oman puolueen sisällä, että muiden puolueiden kollegojen
välillä. Lisäksi kilpailua tehtävistä ja niiden jaosta jatkossa käydään eri sukupuolten
välillä. Eräs haastatelluista luonnehti kilpailullista työympäristöään ja sen ristiriitaisuutta seuraavasti:
--- Totta kai me ollaan työyhteisö täällä mut kuitenkin jokaisella on oma hiihto ja eräällä
lailla ollaan niinku toistensa kilpailijoitaki (I).
Haastateltujen kokemuksista välittyy poliittiseen johtajan työhön kiinteästi liittyvä
merkittävä valta ja huomattava vallankäytön mahdollisuus, mutta samalla siihen liittyvä iso yhteiskunnallinen vastuu päätöksistä. Valta on erään haastatellun (K) mielestä ”mielenkiintoinen käsite, koska sitä ei ole missään myytävänä eikä sitä voi ostaa vaan se
pitää omalla toiminnallaan ottaa” ja ansaita politiikassa. Politiikka on käytännössä haastateltujen kuvausten valossa yhteistyötä eri tahojen kanssa, mutta saman aikaan itsenäistä vastuuta ja valtapeliä. Työssä täytyy olla rohkeutta käyttää itsenäisesti tehtävään
liittyvää annettua ja saatua valtaa. Esimerkiksi ministeriö on päällikkövirasto, jossa
ylintä valtaa ja johtajuutta käyttää haastateltujen mukaan viime kädessä kulloinkin
tehtävään nimitetty ministeri. Johtajan työ toteutuu käytännössä usealla eri tasolla.
Poliittisen johtajuuden lisäksi ministeri toimii työssään ison organisaation johtajana
ja ministeriössä olevien työntekijöiden esimiehenä, mikä ei useinkaan välity kokemusten perusteella ulospäin esimerkiksi julkisuudessa. Puolueen puheenjohtaja puo-
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lestaan johtaa puoluetta ja vastaa toiminnallaan puolueen linjasta. Lisäksi puheenjohtaja antaa henkilökohtaisesti kasvot puolueelle mediajulkisuudessa ja kansalaisten
keskuudessa. Vaikka poliittisella johtajalla on työssään taustalla runsaasti avustajia ja
muita apujoukkoja, viime kädessä vastuu tehtävistä päätöksistä on kuitenkin johtajalla. Johtajuuteen liittyvää valtaa ja vastuuta sekä suhdetta alaisiin kuvaa eräs haastateltava seuraavasti:
--- Sitä omaa päätösvaltaa eikä vastuuta niin sitä ei voi niin kun loputtomiin delegoida että on
on sitten se tontti jossa sen johtajan pitää tehä ne ratkaisut ja kantaa niistä vastuu ja sit antaa
tuulensuojaa myöskin alaisia kohtaan (H).
Poliittisella johtajalla on kansan antaman ja varsinaisen tehtävään kuuluvan vallan
lisäksi hallitusohjelmassa sovittua sekä saatua valtaa. Lisäksi johtajilla on politiikassa
haastateltujen mukaan huomattavaa yleisempää mielipiteiden ja asenteiden muokkaukseen liittyvää valtaa. Johtotehtävissä toimivalla on mahdollisuus saada vaikutusvallallaan merkittävää huomiota ja painoarvoa tiettyihin, tärkeäksi katsomiinsa ja arvioimiinsa asioihin. Heillä on tehtävässään myös asiantuntijavaltaa, jossa pitää haastateltujen kokemusten mukaan osata arvioida eturivissä yhteiskunnan nopeasti muuttuvia ja toisinaan yllättäviä tilanteita sekä ennakoida tulevaa. Joillekin haastatelluista
valta näyttäytyy erittäin kontrolloituna valtana, jossa poliitikon argumentointitaidoilla
on vahva merkitys. Lisäksi vallassa olevilla täytyy olla visiointikykyä tulevaisuuteen
liittyvissä kysymyksissä.
--- Se on hyvin hyvin kontrolloitua kaikki pitää pystyä kuitenkin perustelemaan mitä tekee
ja se on jatkuvasti julkisen arvioinnin ja kritiikin kohteena kaikki teot ja sanat / --- kyllä
poliittisessa johtamisessa tietysti pitää olla aika paljon tota etukäteen pystyä juuri arvioimaan
ja analysoimaan sitä tilannetta ja millä tavalla erilaisia asioita voidaan edistää ja viedä eteenpäin (F).

6.2

Uraa edistäneitä ja hidastaneita tekijöitä

6.2.1

Organisatorisia, sosiaalisia ja henkilökohtaisia hidasteita

Naispoliitikkojen urataivalta ensin johtajiksi ja sittemmin johtajina ovat tämän tutkimuksen mukaan sekä estäneet tai hidastaneet että edistäneet useat erilaiset tekijät.
Tällaisia uraa jossain vaiheessa estäneiksi tai hidastaneiksi tekijöiksi nousevat haastatteluissa enimmäkseen esiin organisatoriset, yhteiskunnalliset, sosiaaliset ja henki-
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lökohtaiset esteet. Uraa edistäneitä tekijöinä haastateltavat kuvaavat pääasiassa henkilökohtaisia ja persoonallisia ominaisuuksia sekä erilaisia sosiaalisia tekijöitä, kuten
haastateltujen osakseen saamaa sosiaalista tukea.
Tuloksia tarkasteltaessa on huomioitava, että haastateltujen henkilökohtaisia kokemuksia ei voida luonnollisesti yksiselitteisesti jakaa joko uraa edistäneisiin tai sitä
hidastaneisiin tai estäneisiin asioihin. Sama tekijä voi olla toisen poliitikon kohdalla
hänen uraansa edistänyt, ja toisen kohdalla taas sitä hidastanut tai joskus jopa estänyt
tekijä. Toisaalta joku asia on voinut olla uran alussa este, mutta myöhemmin poliitikon uraa vauhdittanut tekijä tai toisin päin. Esimerkiksi sukupuoli on ollut useammin
jossain vaiheessa naisten uraa hidastava tekijä, mutta toisaalta se näyttää joillekin olleen tietyissä tilanteissa uraa edistänyt tekijä. Näin on voinut olla esimerkiksi uran
alussa tai kun poliitikon sukupuoli on edesauttanut tämän valintaa ”uutuudellaan” tai
auttanut sopivassa tilanteessa esimerkiksi puoluetta sen vaalimenestyksessä. Joidenkin poliitikkojen mukaan sukupuolella ei ole ollut heidän mielestään ollut omalle poliittiselle uralle juurikaan merkitystä, vaan he ovat kokeneet osaksensa saaman kohtelun jokseenkin sukupuolineutraalina. Uraa edistävänä tai hidastavana tekijänä nousee esiin haastateltujen sukupuoleen liittyen läheisesti ainakin ikä, perheellisyys ja joidenkin kohdalla heidän aiempi ammatillinen koulutustausta (sukupuolen merkitystä
uraan käsitellään lisää luvussa 9). Seuraavaksi tarkastellaan näitä naisten yleisimpiä ja
useimmiten vastauksissa esiin nostamia kokemuksia uralla kohdatusta esteistä tai sitä
edistäneistä seikoista. Lisäksi tuloksista tuodaan esiin mahdollisia eroja tai ristiriitaisuuksia haastateltujen esiin nostamien kokemusten välillä.
Organisatoriset esteet ovat vaikeuttaneet tai hidastaneet joidenkin naisten uraa
esiintyen poliittisen toimintaympäristöön liittyvinä aiempina ja toisinaan yhä edelleen
jatkuvina ”historiallisina” perinteinä ja käytänteinä tai miehisinä toimintatapoina.
Näitä erilaisia organisatorisia esteitä tai hidasteita ovat tämän tutkimuksen perusteella
esimerkiksi maskuliiniset ja vanhat stereotypiat poliittisesta johtajuudesta sekä niihin
liittyvät mielikuvat miehistä poliittisina johtajina. Joidenkin poliitikkonaisten johtajuutta ovat käytännössä vaikeuttaneet miesjohtajuutta edelleen tukevat aiemmat politiikan toiminta- ja tapakulttuurit sekä johtajalle sopivaksi mielletty käytös. Johtotehtävissä oleville naisille asetetaan tähän tutkimukseen haastateltujen kokemusten mukaan usein korkeammat ja erilaiset vaatimukset kuin miesjohtajille. Lisäksi naiset ovat
saaneet kokemustensa perusteella usein miehiä vähemmän tukea miehiltä ns. työtehtävien valintatilanteissa tai erilaisissa ”tiukoissa tilanteissa”.
Naisten ammattitaitoa ja pätevyyttä johtajina saatetaan haastateltujen kokemusten
perusteella kyseenalaistaa edelleen poliitikon toimialan mukaan. Politiikassa ajatel-
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laan usein edelleen olevan ns. miesten ja naisten ”tontteja”. Naisten pätevyys ja ammattitaito sekä asiantuntijuus liitetään usein haastateltujen kokemusten perusteella
liian helposti tiettyihin, ennalta määriteltyihin ja perinteisiin alueisiin. Näitä ovat perinteisesti olleet naisiin liitetyt sosiaali- ja terveysala sekä opetus- ja koulutussektori,
vaikka naisilla on haastateltujen mielestä kokemusta ja osaamisesta näyttöä kaikilta
muiltakin ja usein miehisiksi mielletyiltä alueilta. Lisäksi esimerkiksi sosiaali- ja terveysalaan liittyvät yhteiskunnalliset kysymykset koskevat kaikkia kansalaisia. Tämän
ministeriön ja ministerin toimialueella on kyse taloudellisesi merkittävistä summista,
vaikka alan salkkua ei usein arvosteta riittävästi, kuten eräs haastateltava muistuttaa.
Toisaalta oman puolueen henki ja asenne puolueen sisällä vaikuttaa naisten kokemusten mukaan merkittävästi poliitikon arvostukseen ja uralla etenemismahdollisuuksiin. Joidenkin haastateltavien mukaan löytyy puolueita, joiden sisällä naisten
osaamiseen uskotaan laaja-alaisesti ja heitä kannustetaan etenemään erilaisiin sekä
uusiin politiikan tehtäväalueisiin.
--- meidän puolueessa vaikka sitten jotkut pitääkin tuota miehisenä puolueena joka johtuu
meidän eduskuntaryhmän koostumuksesta niin siellä on kyllä päässyt aina myöskin naiset
etenemään et on kannustettu myöskin sellaisille politiikan alueille jotka ehkä perinteisesti on
ollu vähän miehisempiä kuten talouspolitiikka ja ulkopolitiikka (G).
Naisjohtajan vuorovaikutukseen työyhteisössä liittyy haastateltujen kokemusten
mukaan erilaisia organisatorisia haasteita kuin miehillä, sillä usea haastateltu kertoi
joutuneensa jonkun verran törmäyksiin käytännön työssä. Mielikuvat poliittisista johtajista ja johtajien tavasta toimia esimerkiksi viestinnällisesti liitetään helposti organisaatioissa edelleen miehiin. Päättäväinen ja määrätietoinen johtajanainen kohtaa joidenkin kokemusten perusteella poliittisella urallaan ennakkoluuloja ja jopa vastustusta rikkoessaan vanhoja miehisiä mielikuvia. Vähänkin persoonallisempaa, räiskyvämpää tai värikästä naista saatetaan puolestaan pitää politiikassa ”kummajaisena”.
Toisaalta jämäkkyyttä ja viestinnällistä vahvuutta argumentoinnissa ei myöskään helposti katsota naisjohtajille sopivaksi ominaisuudeksi. Politiikka näyttäytyy haastateltujen kertomuksissa osin erilaisilla mielikuvilla pelaamisella ja toisinaan niiden rikkomisella sekä muovaamisella. Esimerkiksi naisjohtajien ristiriitainen kaksoisrooli erilaisissa viestinnällisissä tilanteissa on tuonut haasteita käytännön arjen johtajuuteen.
--- jollaki tavalla et naisen oletetaan olevan kuitenkin semmonen kiinnipitävä koossa pitävä
sosiaalinen ymmärtävä ja tällanen että se on aika tavatonta että joku naispoliitikko tai siis
häntä ymmärrettäisiin tai hänen annettaisiin niinkun olla hyvin voimakas oman tahtonsa tai
näkemyksensä ajaja --- et se ei oikein onnistu (M).
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--- nainen joka sanoo lyö nyrkin pöytään ja sanoo että perkele tästä en anna periksi niin hän
on heti niinku kiukutteleva ämmä jonka kanssa on hirveen vaikee tulla toimeen että se on
niinku kuin jotenkin jännä miten se --- se on erilainen se johtajan mielikuva (Q).
Ilmassa on joidenkin haastateltujen mielestä edelleen tiettyjä, usein ääneen lausumattomia reunaehtoja ja rajapintoja naisten poliittiselle johtajuudelle ja johtajana toimimiselle. Aiemmin vahvasti miehisessä toimintaympäristössä on totuttu jossain
määrin tietynlaiseen vuorovaikutukseen ja entiseen ajattelutapaan, että tehdään niin
kuin on totuttu toimimaan ennenkin.
--- ehkä ehkä tota pyritään jonkin verran pitään semmosta niinku tendenssiä että et politiikas
pitäis sovittautua niihin tiettyihin raameihin ja ja ja käyttäytymiseen (G).
Jotkut haastatelluista ovat tehneet eri tehtävissä toimiessaan määrätietoisesti ja
harkitusti muutoksia totutusta poikkeavaan toimintamalliin. Eräs ensimmäiseksi
naisministeriksi alallaan noussut muistelee uransa alkutaivalta miehiseen toimintatapaan tottuneeseen ministeriöön, että “kyllähän minun toimintatapani siellä ärsytti aivan
valtavasti” (E). Haastateltu halusi olla uudessa tehtävässään helposti lähestyttävä ja
aidosti läsnä oleva sekä kuunteleva johtaja ministeriössä aiemmin totutun byrokraattisen ja hierarkkisen toimintatavan sijaan. Tämän naisjohtajan vuorovaikutteinen ja
avoimesti keskusteleva toimintapa sai myöhemmin hänen oman arvionsa mukaan
myönteisen ja hyvän vastaanoton eri tahoilta. Lisäksi hän kertoi saaneensa hyvää palautetta asiasta alaisiltaan. Samantapaisia kertomuksia ja kuvauksia aiempien miehisten toimintatapojen muuttamisesta ja muuttumisesta vuorovaikutteisemmiksi naisten
johtajiksi tulon myötä löytyy useiden haastateltujen kertomista kokemuksista.
Erilaiset ja eri tahoilta tulevat osin keskenään ristiriitaiset odotukset luovat lisäpaineita kaikille poliitikoille, mutta erityisesti naisjohtajien toiminnalle. Tämän tutkimuksen haastattelujen perusteella vaikuttaa, että johtajanaiset joutuvat ottamaan monesti ”oman tilansa” ja todistamaan pätevyytensä sekä uskottavuutensa politiikassa
joka päivä ja usein yhä uudelleen eri tehtäviin siirtyessä.
--- tavallaan se tilan ottaminen on hirveän vaikeaa koska naisen tavallaan täytyy nainen joutuu
aina aloittaan joka aamu sen uudestaan sen tilan ottamisen että mies et miehelle se tulee silloin
kun se sen ottaa niin se pysyy sillä tää on niinku semmoinen asia mitä ei oikein tuu aatelleeksi
--- et se on jatkuvaa kamppailua tavallaan uskottavuuden ja asiantuntevuuden ja sitten taas
toisaalta empaattisuuden ja tällaisten muitten paineiden välillä (M).
Sosiaaliset esteet ovat näkyneet haastateltuihin tai heidän kollegoihin jossain vaiheessa uraa kohdistuneina ennakkoluuloina, erilaisina kielteisinä asenteina ja negatiivisena suhtautumisena, nimittelynä sekä sosiaalisen tuen puutteena. Käytännössä esteet ovat näkyneet esimerkiksi ennakkoluuloina ensin naisen valintaa kohtaan ja sen
jälkeen epäilyinä johtotehtävissä pärjäämiseen. Lisäksi epäilyjä on kohdistettu naisten
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asiantuntijuuteen. Joidenkin haastateltujen ammatillista pätevyyttä on kyseenalaistettu ensikertalaisina sekä myöhemmin aina uudelleen poliittisten tehtävien vaihtuessa. Ennakkoluuloisuus naisjohtajia kohtaan on näkynyt muun muassa käytännön
työssä erilaisissa viestinnällisissä tilanteissa. Miesten johtajuutta tukevia käytännön
esimerkkejä työelämästä löytyy usean haastatellun kertomista arjen tilanteista sekä
kohtaamisissa. Tässä yksi kuvaus sosiaalisen tuen puutteesta kokoustilanteessa:
--- kerran omassa ryhmäkokouksessani esitin jotain ja kukaan ei kannattanut ja sitten tuli
puolen tunnin kuluttua samaan kokoustilaan mies jonka kanssa olin asiasta keskustellut että
viedään tämmöistä eteenpäin niin kun hän tuli niin koko kokous oli aivan haltioissaan et
tämä on hyvä esitys ja tätä pitää viedä eteenpäin (C).
Useita haastateltuja on jossain vaiheessa uraa nimitelty eli esimerkiksi tytötelty tai
rouviteltu eri yhteyksissä. Lisäksi haastatellut ovat kiinnittäneet huomiota kollegoiden sukupuolen takia osakseen saamaan mediakohteluun esimerkiksi presidentin
vaalikamppailun yhteydessä. Erään haastatellun mieleen on jäänyt ohjelman ainoina
naispuolisina osallistujina Eva Biaudetin ja Sari Essayahin osakseen saama epätasaarvoinen kohtelu suorassa tv-tentissä:
--- molemmat olivat jossakin ulkopoliittisessa asiassa pyytäneet puheenvuoron ja toimittaja sanoi nyt mä muistan se oli Ylen tais olla jopa Ylen tentti niin sano et nyt tämä keskustelu et
siirrymme seuraavaan aiheeseen jolloin nää molemmat viittasi ja hän sanoi no annetaan nyt
vielä rouville puheenvuoro siis rouville ja sen silloin mä olin et mä hyppäsin tuolissani kattoon
(naurua) mä suutuin niin (E).
Lisäksi haastatellun mukaan ehdokkaana olleet naiset saivat ohjelman jälkeen tehtyjen tilastojen mukaan tilaisuudessa paljon vähemmän puheaikaa kuin miesehdokkaat, ja heidän oli hankalampaa saada pyytämiään verrattuna miespuolisiin kilpakumppaneihin.
Naisista haetaan joidenkin poliitikkojen kokemusten mukaan etsien jatkuvasti
sitä, että he tekisivät asemassaan jotain väärin tai että heidät saataisiin kompastumaan
johonkin asiaan tai siihen liittyvään virheeseen. Lisäksi naisten joihinkin epäonnistumisiin kiinnitetään haastateltujen mukaan herkemmin ja enemmän huomiota kuin
miesten vastaavanlaisiin tilanteisiin. Usean haastatellun mielestä ”naisille sallitaan vähemmän sössimistä” (H) kuin miespuolisille kollegoille vastaavanlaisissa tilanteissa.
--- Ehkä naisilla vähän --- saattaa olla että joskus tulee pikkuisen sitä henkeä että jos jos
jotaki epäonnistuu tai mokaa ni jotenkin siinä on sillä naiseudella jotakin tekemistä (H).
--- esimerkiks nyt sitten täs kun Anneli Jäätteenmäki sai lentää niin niin mun mielestä siinäkin oli --- siinäkin oli kyllä tietynlainen naislisä siinä miten sitä kohdeltiin (P).
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Haastattelujen perustella naisten pätevyyttä johtajina aliarvioidaan. Se on tämän
tutkimuksen mukaan ollut yleisempää poliitikon uran alkupuolella ja kunnallispolitiikassa tai kansanedustajina kuin myöhemmin erilaisissa johtavan poliitikon tehtävissä.
Erilainen suhtautuminen naisiin johtopaikalla ei ole haastateltujen henkilökohtaisten
kokemusten mukaan vähentynyt, mutta korkean aseman myötä ennakkoluuloinen
suhtautuminen ei ilmene heidän mukaansa yhtä suoraan ja niin näkyvänä kuin aiemmin. Joidenkin mielestä mitä korkeammalle paikalle noustaan kotimaan johtotehtävissä tai esimerkiksi Euroopan Parlamenttiin, sitä vähemmän sukupuolella on merkitystä tai siihen kiinnitetään työyhteisössä huomiota. Toisaalta taas joidenkin haastateltujen mukaan naisilla on edelleen urallaan yhä ”enemmän ja vähemmän hienovaraisia
kynnyksiä voitettavanaan” (P). Epätasa-arvoinen suhtautuminen naisiin näkyy usean
haastatellun mielestä epäsuorasti. Erilainen sukupuoleen liittyvä kohtelu on aistittavissa ”rivien välistä”, mutta asian todentaminen ja näkyväksi tekeminen ja osoittaminen käytännössä on koettu haastavaksi.
--- sitten oli tilanteita joissa mä itse koin että et nyt tää tilanne on --- jollakin tavalla outo ja
mä koin et se johtuu siitä et mä olen nainen ja et mä oon nuori nainen ja että mulle ei voi ehkä
sanoo asioita mun kuullen ei voi sanoa asioita jotka muuten siinä poikaporukassa se sanoittais
et se on hienovaraista ja ja piilossa olevaa asenteellisuutta mut mut sen arvioiminen sitten et
miten paljon se vaikuttaa siihen että pääsevätkö naiset etenemään ja onko tarjotaanko heille
mahdollisuuksia ja miten se vaikuttaa niihin päätettäviin asioihin niin se on monimutkaisempaa tietenkin (P).
Henkilökohtaisina esteinä tai hidasteina poliittiselle johtajuudelle tulee haastateltujen kokemusten perusteella esiin naisten omiin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin ja
luonteenpiirteisiin, kuten esimerkiksi persoonallisuuteen ja ulkonäköön liittyviä asioita. Henkilökohtaisia hidasteita uralle ovat olleet joidenkin kohdalla esimerkiksi jossain vaiheessa liika itsekriittisyys omia taitoja, asiantuntijuutta ja pätevyyttä kohtaan.
Haastateltujen kokemusten perusteella vaikuttaa, että naiset tietävät joutuvansa johtajina erityisen tarkkailun kohteeksi julkisuudessa, ja osittain tämän takia haasteellisiin
johtajan tehtäviin hakeutumista voidaan vältellä. Haastateltujen mukaan joillakin
henkilöillä voi olla edelleen tämän takia rohkeuden puutetta hakea ja tarttua tarjolla
oleviin johtotehtäviin muuallakin kuin politiikassa. Henkilökohtaisella tasolla joidenkin on täytynyt löytää aikanaan oma tapansa toimia johtajana, sillä heiltä on puuttunut kokonaan uran alussa omaa sukupuolta olevat roolimallit ja (nais)mentorit. Lisäksi eräänlaisina henkilökohtaisina esteinä uralla menestymiselle mainittiin esimerkiksi naisten ajanpuute osallistua työajan ulkopuolella erilaisiin vapaaehtoisiin tilaisuuksiin (kuten esimerkiksi saunailtoihin, muihin yhteisiin illanistujaisiin tai urheilu-
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tapahtumiin) sekä naisten haluttomuus osallistua erilaisiin ns. kulissien takana käytäviin poliittisiin peleihin. Jossain määrin haasteena naisjohtajuudelle on koettu lapsiperhe-elämän ja vaativan työn yhdistämiseen liittyvät asiat. Kodin, perheen ja työelämän yhteensovittamiseen liittyneet asiat ovat kuitenkin olleet haastatelluille enimmäkseen uraa edistävä asia, joskin asia nostetaan haastateltujen kokemusten mukaan
julkisuudessa esiin erityisesti naisten kohdalla työtä haittaavana ja sitä hankaloittavana
seikkana.
Henkilökohtaisena ominaisuutena joidenkin haastateltujen naisten oma tai kollegoiden naisellinen ulkonäkö on toisinaan yhdistetty kysymykseen heidän pätevyydestä ja uskottavuudesta johtajana etenkin uran alkupuolella. Yksi haastatelluista kuvasi asiaa käytännössä esimerkiksi vertailemalla Jutta Urpilaisen (sd.) ja Jyrki Kataisen
(kok.) osakseen saamaa julkisuuskohtelua silloin, kun heidät valittiin omien puolueidensa puheenjohtajiksi ja ministereiksi:
--- ennenku hän sai sen läpimurron ni suhtauduttiin vähättelevästi kyl mut kyllähän se on ollu
paljon rankempaa ja ja paljon tota ivallisempaa suhteessa Urpilaiseen ku Kataiseen Kataises
on vähän hyväntahtoista no se nyt on vähän poika tommonen poju ja tota Urpilaiseen se on
ollu sit ihan tätä tosiaan semmosta blondi suhtautumista /ei se nyt kyllä osaa ja tälläisia
rakenteita meill on mun mielestä ihan tota hirvittävästi ja tietysti nää klassiset ulkonäön kommentit vau mikä pääministeri ja kuvataan takaapäin /ne ne on hyväntahtoisia ja ne on pahantahtoisia ne on usein tiedostamattomia / ja niissä on mun mielestä niitä on vähemmän mut
ne on ja niissä selkeintä ja pahinta on se että niitä ei tiedosteta (A).
Toisaalta joidenkin mukaan heidän ”ei (liian) naisellinen” ulkonäkö on antanut
tilaa toimia johtajana ilman, että heidän sukupuoleen on kohdistettu ylimääräistä julkista huomiota tai kohdistettu ulkonäön perusteella paineita esimerkiksi johtajana
pukeutumiseen. (Kts. ulkonäöstä ja perheeseen liittyvistä asioista lisää kappaleista
9.4.).
Johtajaksi hakeutumiseen vaikuttavia haasteita tai esteitä nousi esiin sekä henkilökohtaisesta näkökulmasta tarkasteltuna, että naisjohtajuutta yleisimmin ajatellen.
Haastateltujen mukaan naiset ovat usein turhan kriittisiä omaa osaamista, ammattitaitoa ja pätevyyttään kohtaan. Naiset ovat joidenkin haastateltujen arvioiden mukaan
usein liian ankaria ja kriittisiä itselleen. Tämä näkyy esimerkiksi siten, että he ajattelevat, ettei heillä ole esimerkiksi vielä riittävästi kokemusta, osaamista tai pätevyyttä
vaativimpien tehtävien avauduttua, vaikka asia ei näin käytännössä olisikaan. Tehtävien myötä kasvamista ja kehittymistä tulisi heidän mukaansa arvostaa nykyistä
enemmän johtajuudessa.
--- en mä tiedä tuleeko se mistä se sinne meiän selkäytimeen sitten se syntyy tää harha että me
halutaan sitten niinkun olla tosi briljantissa kunnossa ennen kuin me hakeudutaankaan eikä
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uskalleta niinku tai usein tarkoittaa että harvat naiset on hyvin niinkun rohkeasti pienestä
pitäen niinkun uraorientuneita ja vahva usko siihen että että tuota vaikka ei oo vielä kokemustakaan niin kyllä pystyn ja osaan (R).
Lisäksi naiset eivät välttämättä joidenkin haastateltujen kokemusten mukaan edes
halua nousta johtotehtäviin liian nopeasti, vaan edetä uralla ikään kuin aste asteelta
eteenpäin eikä liian nuorena (N). Naisille hierarkkinen uralla eteneminen ei niinkään
ole haastateltujen kokemusten mukaan ensisijaisen tärkeää toisin kuin usein miehillä.
Naisten uralla etenemistä voidaan ajatella tapahtuvan pystysuunnan sijaan sivusuunnassa eli liikkuminen mielenkiintoisempiin tehtäviin ja työn sisältö näyttäytyy haastatteluissa usein palkkaa ja hierarkkista asemaa tärkeämpänä toisin kuin miehille. Monissa erilaisissa rooleissa työskenteleminen tuo haastateltujen mukaan varmuutta ja
vahvuutta omaan ammattitaitoon sekä johtajuuteen kasvamiseen.
--- ainakin mulle naisena niin ensimmäinen asia ei oo se että saan niitä tiettyjä suuria asemia
vaan se et se tehtävä minkä mä saan niin se pitää pystyä hoitaan mahollisimman hyvin (K).
Syyt naisten haluttomuuteen edetä johtajiksi juontavat juurensa osittain yhteiskunnallisiin perinteisiin ja asenteisiin sekä sukupuoleen liitettyihin esteisiin. Johtajuuden esteiksi arvioidaan esimerkiksi jo lapsuudessa asti yhteiskunnan tasolta välittyviä
kulttuurisia roolimalleja sekä ns. perinteiseksi miellettyä tapaa kasvattaa tyttöjä tiettyihin sukupuolirooleihin ja tyttöihin/naisiin yhdistettyihin toimintatapoihin. Miehet
saavat jo pienestä pitäen tuntumaa esimerkiksi joukkueurheilulajeihin ja heitä opetetaan pelaamaan yhdessä tiiminä toisin kuin naisia. Lisäksi miehiä kasvatetaan herkemmin jo lapsesta asti kilpailullisuuteen ja tietynlaiseen hyökkäävyyteen, kun taas
joidenkin mielestä naiset kasvatetaan pitkälti olemaan ”kilttejä ja tunnollisia tyttöjä”.
Näistä ominaisuuksista voi olla myöhemmin jossain määrin haittaa naisten johtajuudelle. Toisaalta ns. tyttöroolissa on arvokkaita ja inhimillisiä asioita, joita tämän päivän yhteiskunta ja etenkin johtajuus tarvitsee. Naisten pitäisi opetella hyödyntämään
sukupuolten välisiä eroja ja erilaisia ominaisuuksia nykyistä paremmin. Näin naiset
voisivat haastateltujen mukaan tuoda erilaisia vahvuuksia omaan johtajuuteen ja
saada keinoja johtajuudessa pärjäämiseen sekä entistä parempaan menestymiseen.
Naisten ja miesten erilaisten piirteiden yhdistäminen voitaisiin nähdä voimavarana
yleisemmällä tasolla.
--- tää on tietenkin monen summa et osittain me ollaan liian varovaisia osittain me ei osata
arvostaa itsekään meijän omia (ominaisuuksia) /naiset on kasvatettu olemaan niin huomioonottavaisia /meiän täytyy vaan vähän tätä kovuutta ja niinkun opetella miehistä tätä itsekkyyttä ja ehkä itsetuntoa ennen kaikkea et se on sit jotenkin sitten et miten jos sen pystyy
yhdistämään niin sehän on aivan niin kuin winning team (N).
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Samoilla linjoilla on tämän tutkimuksen mukaan useampi haastateltu. Heidän
mielestään naisten pitäisi tuoda poliittiseen johtajuuteen nykyistä enemmän ja rohkeammin omaan sukupuoleensa liitettyjä vahvuusalueita. Näitä ovat haastateltujen
kokemusten mukaan esimerkiksi avarakatseisuus keskusteluissa sekä erilaisten argumenttien kuuleminen sekä kuunteleminen ja niiden monipuolinen pohtiminen, koska
politiikkahan on puhetta (M) kuten eräs haastateltava asiaa luonnehti. Naisten vahvaa
kokemusta erilaisista käytännön arjen asioiden hoitamisesta tulisi haastateltujen mukaan arvostaa nykyistä enemmän yhteiskunnan yhteisten asioiden hoitamisessa.
--- se et meillä on se arjen asiantuntemus paljon parempi kuin monella miehellä niin se antaa
meille semmosta pohjaa päätöksenteolle koska arkeen liittyviin asioihin kuitenkin politiikalla
yritetään mahdollisimman paljon ja hyvin vaikuttaa (K).

6.2.2

Verkostoista tukea ja heijastuspintaa omille ajatuksille

Erilaiset sosiaaliset verkostot ovat keskeinen ja tärkeä osa johtavien poliitikkojen ammatillista vuorovaikutusta. Haastateltavien mainitsemia keskeisiä verkostoja on sekä
organisaatioon, asiantuntijuusalueeseen ja työrooliin liittyen, että poliitikkojen omalla
henkilökohtaisella tasolla sekä työssä että perhepiirissä. Verkostot voivat olla haastateltavien mukaan sekä työtä hidastava tai sitä hankaloittava este, mutta parhaimmillaan ne antavat voimavaroja työntekoon edesauttamalla arjen vuorovaikutusta sekä
työssä jaksamista. Haastateltujen mielestä erilaiset verkostot ovat tärkeitä, ja erilaisilla
verkostoilla sekä naisten että miesten omilla ja etenkin sekaverkostoilla on merkitystä
johtajan tehtävässä menestymiselle. Sosiaalisiin verkostoihin liittyy haastattelujen perusteella huomattavasti resursseja, yhteistyömahdollisuuksia ja poliittista vaikutusvaltaa. Verkostoissa arvostetaan erityisesti erilaisia kontakteja, tiedonsaannin mahdollisuutta, luottamusta verkostojen sisällä sekä niistä saatavaa sosiaalista tukea. Toimivat
verkostot voivat lisätä hyvinvointia. Verkostoiden avulla pystyy esimerkiksi testaamaan ja uudistamaan omaa ajatteluaan, kuten eräs haastatelluista luonnehtii verkostojen hyväksi koettuja ominaisuuksia.
--- että sä pystyt uudistumaaan niin sulla pitää olla ventilaatiopaikkoja ja ne verkostot toimii
mulla tietysti se että verkostot tuo mulle tietoa mutta mä voin myöskin heidän kans testata
niitä omia ajatuksia ja mä saan kuitenkin aina kun ammentaa niistä sellasta voimaa se ei oo
ainoastaan tiedon lisäämistä vaan myöskin tukea omille ajatuksille (H).
Verkostoja ei kuitenkaan haastattelujen perusteella koeta pelkästään positiivisena
asiana. Erilaisissa verkostoissa valta ei kokemusten perusteella jakaannu tasaisesti ja
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niissä ilmenee kilpailua, sosiaalisen tuen puutetta sekä epävirallista asioiden sopimista. Lisäksi naisilla on ollut joidenkin kokemusten mukaan miehiä huonommat
mahdollisuudet päästä aikanaan sisään tiettyihin verkostoihin ja niiden kautta tapahtuvaan vuorovaikutukseen. Naisten vähäinen määrä johtajina puolestaan on haitannut varsinkin uran alussa joidenkin haastateltujen verkostoitumista muiden naistoimijoiden kesken sekä hyväksytyksi tulemista joihinkin sekaverkostoihin. Toisaalta
taas esimerkiksi naisten kansainväliset verkostot ovat osoittautuneet joidenkin haastateltujen kokemina toimivammaksi kuin kotimaan vastaavat.
Poliitikkojen verkostoitumistaidoista haastatelluilla on ristiriitaisia mielipiteitä
sekä kokemuksia. Joidenkin kokemusten perusteella naiset osaavat luontevasti ja sujuvasti verkostoitua, toisten mukaan omissa ja kollegojen taidoissa on vielä parantamisen varaa. Sukupuolen lisäksi eri sukupolvien välillä on haastattelujen perusteella
erilaista suhtautumista verkostoitumiseen ja sen merkitykseen politiikassa.
--- mä luulen että naiset ovat tässä paljon valovuoden päässä jäljessä ehkä nuoremmat naiset
ovat jo paremmin siitä en osaa sanoa mutta minun ikäkauteni naiset niin ja luulen että se on
vähän kaikessa kuitenkin ei ei olla samalla tasolla ja sitten on sellainen ero että kun miehet
verkostoituvat ja toimivat niin he toimivat paljon enemmän yli puoluerajojen ainakin politiikassa naiset kun verkottuvat niin verkottuvat enemmän siellä oman ryhmän sisällä (C).
Erilaisista verkostoista on moninaisten kokemusten myötä monenlaisia havaintoja. Haastateltujen kokemukset erilaisista naisten verkostoista ja sekaverkostoista
ovat enimmäkseen myönteisiä, vaikka vastakkaisiakin näkemyksiä löytyy. Joidenkin
haastateltujen mielestä naiset eivät tarvitse mitään erillisiä naisverkostoja, vaan parasta yhteistoimintaa ja vuorovaikutusta on yhdessä toimiminen kaikille yhteisissä,
sukupuolesta riippumattomissa verkostoissa.
--- siinä on myös merkitystä sillä että miten sä itte asennoidut ja nais- ja miesverkostot tarvitsevat toisiaan mutta ehkä on hyväkin sitten toisaalta että ei se oo enää pahitteeksikaan et on
sekä nais että miesverkostoja kunhan ne vaan kykenee tekemään yhteistyötä eikä niin että ne
on toistensa kans vastakkain (I).
Verkostoilla on merkittävä vaikutus ensin poliittisella uralla etenemiseen ja sittemmin johtoportaaseen pääsylle, kuten joidenkin haastateltujen omakohtaiset kokemukset osoittavat. Politiikan sisäpiiriin eli poliittisen vallan eliittiin kuuluminen on
edesauttanut merkittävästi joidenkin uralla etenemistä johtotehtäviin. Toisaalta taas
jotkut harvat haastatelluista ovat edenneet omien kokemustensa mukaan huipulle ilman sisäpiirin suotuisaa tukea, kun tilanne on ollut otollinen ja aika asialle suotuisa.
--- ketäänhän ei kutsuta johtopaikoille sillä lailla jos ei sit ole poliittisesti hyvin hienosti sitoutunut ja sisäpiireissä ja muuta mut sinnekin on jollakin konstilla kiivettävä mä en oo koskaan
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ollu oman pienen puolueeni sisäpiireissä tai vastaavissa muahan on enemmän tai vähemmänkin
pyritty jollakin lailla saamaan syrjään koska olen vähän liian suorapuheinen (E).
Johtajien omilla sisäisillä verkostoilla ja luottamuksellisilla suhteilla poliittiseen
eliittiin on haastateltujen kokemusten mukaan olevan erityisen suuri merkitys nimenomaan johtotehtävässä toimimiseen sekä niissä menestymiseen. Verkostoista saatava
tuki on merkityksellistä etenkin silloin, kun vaativassa tehtävässä tulee eteen yllättäviä
ja haastavia tilanteita. Silloin kollegan tuki on osoittautunut erityisen tärkeäksi.
--- kyllä jos haluaa eliitissä pysyä ja pärjätä niin täytyy olla eliitin sisällä niitä verkostoja /--et jos on jos on joku pulma niin aina pitää olla mielessä monta ihmistä kenelle voi soittaa jos
tarvitsee löytää joku ihminen johonkin niin täytyy olla mielessä hirveän monta ihmistä kenelle
voi soittaa ja kysyä / et se on ihan toivoton homma jos ei semmosia verkostoja ole (M).
Sisäpiirin verkostojen tuki voi osaltaan joko nostaa tai pudottaa poliitikon asemastaan hyvin nopeasti, kuten kokemukset poliittisesta toimintaympäristöstä osoittavat. Usea haastateltava nosti esiin naispuolisten kollegojen sisäpiirin tuen merkityksen tai sen puutteen aiheuttamat haasteet ja jopa ongelmat tehtävässä toimimiselle.
Omaan puolueeseen liittyvällä tuella on huomattava vaikutus johtavan poliitikon menestymiseen uralla esimerkiksi puolueen puheenjohtajana etenkin haastavissa tilanteissa, kuten haastateltava usean naiskollegan tilannetta kuvailee:
--- mun mielestä Jutta Urpilainen on onnistunu saamaan nyt hyvän aseman jotenkinhan jotenkin siinä on käynyt sellanen kaari et alussa se oli kyl aika pottumaista se miten häntä kohdeltiin mut että mun mielestä tavallaan hän onnistu niinku voittaa sen ja tavallaan hänen oma
jengi päätti tukee häntä toisin kuin kepussahan kävi naisten johtajien että Mari Kiviniemellähän ei tapahtunu sitä kaarta nehän ei tullu tukemaan häntä tapahtu mun mielestä niinku
samaa julkisuudesta että niin kun --- mut et ne kaikkos ne ne ja sit mun mielestä Anneli
Jäätteenmäelle kävi samoin kepussa että ei tullu ja mun mielestä ois voinu Jutallekin käydä
samoin --- et mun mielestä siinä oli Jutan taitekohta jossa ne teki ratkaisun --- et ne lähtee
tukemaan ja mä luulen et joku tällainen Mikael Jugner nää oli hirveen ratkaisevia et ne lähti
tukemaan koneisto niinku lähti (N).
Haastateltujen uraa ovat toisinaan hankaloittaneet kollegojen tuen puutteen lisäksi
omasta puolueesta saatavan tuen puute. Vastoinkäymisten sattuessa kohdalle eräälle
haastatellulle selvisi henkilökohtaisesti se, että edes omasta puolueesta ei löytynyt yllättäen eteen tulleessa hankalassa tilanteessa poliitikon odottamaa ja tarvitsemaa tukea. Haastatellun pettymykseksi tukea ei osoitettu hänelle myöhemminkään.
--- mulle se oli järkytys sit tavallaan se et ei ollu sitä yhteisöä ei oikeastaan ollut ja jos sitä
sitten olikin niin ei se kyllä mua kauhean tukeva siis tämmönen kannustava ja tukeva ja
rohkaiseva ollu (M).
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6.2.3

Hyvä veli -verkostojen haasteet

Politiikan ns. hyvä veli -verkostojen olemassaolo nousi esille monien puheissa, kuten
esimerkiksi maininnoilla ”pojat ovat edelleen poikia verkostoissaan”. Haastateltujen kokemusten perusteella näyttää, että politiikan asioita valmistellaan jonkin verran edelleen
etukäteen miesten kesken. Käytännössä hyvä veli -verkostojen toiminta näkyy siten,
että miehet kokoontuvat sopimaan asioista esimerkiksi ennen varsinaisia neuvotteluja, asioiden päätöskokouksia tai poliittisia nimitystilanteita. Jotkut haastatellut arvioivat, että naisilla on miehiä huonompi mahdollisuus osallistua asioiden etukäteisvalmisteluun ja keskusteluun osin tämän miesten keskinäisen sopimiskulttuurin takia.
Vaikka osalla haastatelluista on miesten keskinäisten verkostojen toiminnasta huonoja kokemuksia, osan mielestä politiikassa on sukupuolesta riippumattomia ja hyvin
toimivia yhteistyöverkostoja.
--- ainakin itselläni on niitä verkostoja jotka eivät ole sukupuolisidonnaisia verkostoja ja jopa
saunaverkostoja ei sinne saunahuoneeseen tartte yhtä aikaa mennä (naurua) mutta että saunailtahan voidaan järjestää niin että että käydään vuorotellen saunassa eli eli kyllä siinäkin
ainakin mun minulle paljon luontevampi toimintatapa on se että on verkosto sellaisten ihmisten
ja henkilöiden kanssa joiden kanssa niin kun synkkaa hyvin ja on kaveruutta eikä se ole niin
kun ensisijaisesti sukupuolisidonnainen verkosto (H).
Joidenkin haastateltujen mielestä aiemmat miehiset politiikan toiminta- ja tapakulttuurit verkostoissa ovat vähitellen muuttuneet ja hakeneet hiljalleen uusia muotoja naisten määrän lisääntyessä ja sukupuolen merkityksen vähentyessä. Silti usean
haastatellun mielestä poliitikkonaisten täytyy edelleen olla verkostojen toiminnan
suhteen jatkossa erityisen tarkkana. Miesten verkostojen toiminnan tulisi heidän mukaansa olla nykyistä avoimempaa ja lisäksi haastatteluissa toivottiin, että verkostoissa
noudatettaisiin hyvien tapojen mukaisia ja yhteisesti sovittuja pelisääntöjä.
--- noo tota kyllä tää tämmönen miesten kesken sopimiskulttuuri niin kyllähän se aina kun
vaan tulee joku sopiva tilanne niin nostaa päätään et tämmönen veljien kesken toimitaan ja
sovitaan mut ei se oo siis semmonen niin itsestäänselvyys kuin ennen ja sitten kuitenkin aika
paljolti miehetkin silleen tajuu et ei se voi olla ainoo tapa hoitaa hommia (P).
--- tärkeintä on se että ei mennä tekemään tämmöisiin verkostoihin päätöksiä jotka kuuluu
kaikille yhteisesti tehtäväksi tai edes valmistelemaan (Q).
Verkostojen toimintaan liittyy kiinteästi poliitikkojen niissä toisiltaan saama ja heidän toisilleen antama sosiaalinen tuki. Kollegojen toisilleen verkostoissa antamassa
ja saadussa tuessa on naisten kokemusten mukaan eroja sukupuolten välillä. Kaikki
verkostot eivät näyttäydy haastateltujen kokemuksissa tasavertaisina, eli verkoston
jäsenet eivät välttämättä saa tukea toisiltaan mitenkään tasapuolisesti tai ollenkaan.
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Usean haastatellun kokemusten mukaan miehet tukevat helpommin, yleisimmin ja
mieluummin toisia miehiä kuin naispuolisia kollegojaan. Toisaalta taas kuten eräs
haastatelluista huomauttaa, monet naiset ovat kuitenkin vaikutusvaltaisen miesten johtajan
paikoille nostamia (M). Joidenkin haastateltujen mukaan miehet auttavat useammin
mieluummin uralla eteenpäin toisia miehiä kuin naisia. Kysymys ei ole pelkästään
siitä, että nainen ei osaisi tai olisi yhtä lailla pätevä johtotehtäviin. Niin politiikassa
kuin ay-elämässä ja pörssiyhtiöiden hallituksissa näkyy joidenkin haastateltavien mielestä selvästi se, että miesten omia kavereita valitaan usein avoinna oleviin poliittisiin
johtotehtäviin.
--- kyllä tää tietty tämmönen tämmönen toimintatapa niin näkyy juuri juuri politiikassa aika
aika vahvasti että miehet mielellään keskenään sopii näitä erilaisia asioita ja sit siellä myös
autetaan näitä näit miehiä vähän eteenpäin eri tavalla (F).
--- kaverithan sinne valitaan että naisilla on sitä osaamista mutta ehkä naisten pitäs alkaa
hankkimaan enemmän kavereita (C).
Politiikan ristiriitainen ja kilpailullinen työympäristö ei edesauta tuen antamisen ja
saamisen mahdollisuutta kollegoilta sukupuolesta riippumatta. Jotkut haastatelluista
eivät olleet omien sanojensa mukaan saaneet riittävästi tukea miehiltä tai edes toisilta
naisilta. Toisaalta jotkut heistä samalla pohtivat, että ovatko he itsekään muistaneet
itsekään tukea tarpeeksi kollegoitaan esimerkiksi haastavissa työtilanteissa tai työkaverin joutuessa negatiivisen mediaryöpytyksen kohteeksi. Joidenkin haastateltavien
mielestä naisten on hyvä muistaa tukea toisia naisia pitkin uraa eli tehtävien täytön
lisäksi kollegoiden menestyessä ja myöhemmin heidän edetessä uralla.
--- mä en oo ihan varma että naiset tukevat tarpeeksi paljon toisiaan et kyllä nyt pikkuisen tuntuu
siltä et ne jotka ovat päässeet huipulle niin sitten niin kuin ahmivat enemmän ja ehkä sitten
kuitenkaan eivät tarpeeksi poimi toisiaan (E).

6.2.4

Henkilökohtaiset ominaisuudet ja perhe edistävät uraa

Naisjohtajien uraa ovat edistäneet haastateltujen henkilökohtaiset ominaisuudet sekä
erityisesti heidän omalta lähipiiriltään saama sosiaalinen tuki. Haastateltujen kokemuksissa korostuu pitkälti heidän oman aktiivisuuden, sitkeyden ja ennakkoluulottomuuden sekä hyvän itsetunnon merkitys poliittisella uralla eteenpäin pääsylle. Asiantuntemus sekä kokemus arjen käytännön asioiden organisoinnissa ovat edesauttaneet
tehtävässä menestymistä. Lisäksi erilaiset haasteet, vastoinkäymiset ja esteet on osattava haastateltujen mukaan kääntää mahdollisuuksiksi ja jatkaa eteenpäin niistä huolimatta tai niiden voimalla. Selviämistä joistakin hankalista tilanteista on edesauttanut
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huumori ja haastateltujen kyky nauraa itselle sekä vahva näyttämisen ja pärjäämisen
halu tehtävässä.
--- Olen sikäli päässyt sitten kuitenkin aika vähällä mutta on koko ajan ollut tuo tuo niin
kuin lähtökohta et eihän se pärjää ja siinä on sitten tullut tämä minulta tää jumalauta minä
näytän heille (naurua) (E).
Haastateltujen kokemusten perusteella päättäväisyys, määrätietoisuus, vahva itsetunto ja usko omien kykyjen riittävyyteen ovat auttaneet heitä poliittisen johtajuuden
tiellä. Sisälle asiantuntijuuteen pääseminen ja kasvaminen johtajana tehtävien myötä
on vahvistanut haastateltujen omaa johtajuutta.
--- kyl se tulee sit se johtajuus siitä et sul on sillä sektorilla asiantuntemusta joka antaa sit sen
niinku sen vahvan itsetunnon sitä asiaa viedä eteenpäin et kyl se on se asiantuntijuus joka siinä
on aika tärkeä asia --- et et sää ei se pelkkä ministerin titteli ei pelasta jos ei oo osaamista (K).
Haastatellut ovat omalla esimerkillään halunneet kannustaa muita naisia tarttumaan johtotason tehtäviin. Rohkeus ilmoittaa halukkuutensa johtopaikoille niiden
avautuessa sekä uskallus tarttua uusiin ja vaativiin haasteisiin sekä niissä menestyminen on haastateltujen mukaan tärkeää naisjohtajuuden edistämistyötä käytännössä.
Omalla esimerkillä voi rohkaista muitakin naisia hakemaan paikkoja ja näyttää, että
kun mahdollisuus tulee eteen, siihen tartutaan epäröimättä.
--- jos minä oon johonkin pyrkimässä niin minä oon kyllä sanonut aina että minä pyrin et en
oo pelkästään käytettävissä vaan kyllä mä ihan pyrin musta se on niinku tärkeää et on ihan
laillista pyrkiä ja että että pitää luottaa ja uskaltaa niinku sanoa että minä oisin tähän helevetin hyvä (iloista naurua) että jos ei usko itseensä miten voi kukaan muukaan uskoa (H).
--- paras niinku tavallaan tulevaisuusteko että sitten ei kukaan pääse ikään kuin sanomaan
että sekin sillekin annettiin silloin mahdollisuus mutta se ei osannut eikä pystynyt (Q).
Johtotehtäviin halutessa täytyy haastateltujen kokemusten mukaan olla valmis
menemään tarvittaessa oman mukavuusalueensa ulkopuolelle. Uralla etenemistä
edesauttaa mahdollisimman monipuolinen kokemus erilaisista työtehtävistä ja ennakkoluulottomuus erilaisia tehtäviä kohtaan.
--- kaikki tehtävät on yhtä tärkeitä ja kaikki on tarpeellisia sen kokonaisuuden kannalta
että en itse en oo ikinä nirsoillu minkään tehtävän kanssa ja mun mielestäni se on hyvä hyvä
toimintamalli että jos on kiinnostunu vaan tietynlaisista tehtävistä eikä ollenkaan näistä joistain --- muista --- niin se ei oo kokonaisuuden kannalta hyvä et pitää olla valmis tietysti sit
tekemään hyvin monenlaista --- niin pääsee pitkälle (F)
Haastatteluaineistosta nousee esiin erilaisia kuvauksia poliittisen johtajan työhön
siirtymisen haasteista ja tehtävässä menestymistä edistäneistä tekijöistä. Oman ministeriön toimiala ei välttämättä ole ollut poliittisessa nimitystilanteessa ennestään ko-
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vinkaan tai juuri ollenkaan tuttu. Ministerintehtäviin voi haastateltujen mukaan joutua hyvinkin yllättäen ja sattumalta kuin ”juoksevaan junaan” kuten eräs haastatelluista
(L) nimitystilannettaan kuvaili. Osa haastatelluista on ollut ”ensimmäisiä naisia” kyseessä olleissa ministerin tehtävissään tai puolueen puheenjohtajina. Toisin kun monessa muussa johtajan tehtävässä, ministeriksi valitulla henkilöllä ei ole välttämättä
ollut lainkaan esimerkiksi alaan liittyvää koulusta, substanssialaan läheisesti liittyvää
työkokemusta tai aiempaa kokemusta johtajana toimimisesta. Keskeisenä edistävänä
tekijänä johtajan tehtävässä aloittamisessa on usean haastatellun mukaan ollut oma
aktiivisuus nopeasti toimialaan sisälle pääsemisessä sekä asioiden nopea oppimis- ja
omaksumiskyky. Asioiden ja kokonaisuuksien laajempi hahmottaminen sekä tehtäväkartalle pääseminen on johtajien mukaan onnistunut oman aktiivisuuden ja pätevien avustajien sekä ministeriön muun henkilökunnan avustuksella. Osalla haastatelluista oman paikan ottaminen ministeriössä ja johtajan rooliin sopeutuminen on vienyt jonkin aikaa, toisille taas toisille johtajan tehtävä on sopinut jo heti tehtävässä
aloittaessa kuin ”nenä päähän”.
Johtajan tehtävään aiemmasta työstä siirryttäessä oma paikka on haastateltujen
kokemusten perusteella täytynyt ottaa haltuun nopeasti ja määrätietoisesti omiin kykyihin sekä itseensä luottaen. Johtajan tehtäviin sisäänpääsyä on edesauttanut se, että
haastateltava on omaksunut itselleen luontevan tavan ja oman, persoonallisen tyylin
hoitaa johtajan tehtäviä. Vaativassa tehtävässä on täytynyt poliitikkojen mielestä noudattaa päättäväisesti omaa valitsemaansa linjaa, ja olla oma itsensä ulkoa tai sisältäpäin tulevista mahdollisista erilaisista vaatimuksista, odotuksista tai julkisuuden paineista huolimatta.
--- Se on tärkeää uskaltaa ja siinä sanoisinkin että se koskee niin kun kaikkia meitä naisia
huipputehtävissä et meidän täytyy uskaltaa olla oma itsemme emmekä matkia sitä mitä hyvät
miespuoliset kollegamme tekevät (E).
--- Pitää vaan mennä toimia niin kuin itse uskoo oikeaksi ja näkee oikeaksi et ei voi kaikkia
tosiaan miellyttää enkä mä tota kun mä en yritä olla mitään muuta mitä mä oon että mulle
ainoa mahdollisuus toimia politiikassa se et mä oon oma itseni (F).
Naisten vahvuuksia johtajina on haastateltujen kokemusten perusteella tietynlainen arjen asiantuntijuus sekä tunnollisuus ja huolellisuus erilaisten tehtävien hoitamisessa. Monipuolinen kokemus arjesta eri tavoin ja sen käytännön organisoinnista
on luonut hyvää pohjaa asioiden käsittelyyn yhteiskunnallisella tasolla sekä tietyn
vahvuusalueen miespoliitikkoihin verrattuna.
--- se et meillä on se arjen asiantuntemus paljon parempi kuin monella miehellä niin se antaa
meille semmosta pohjaa päätöksenteolle koska arkeen liittyviin asioihin kuitenkin politiikalla
yritetään mahdollisimman paljon ja hyvin vaikuttaa (K).
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Kaikissa haastatteluissa nousee esiin eri tahoilta, sekä ammatillisilta poliittisilta
ryhmiltä että poliitikon läheisiltä, saatavan sosiaalisen ja käytännön tuen merkitys johtajantyössä onnistumiselle. Erään kokeneen haastatellun poliitikon mukaan naisten
pitää olla erityisen tarkka siinä, että luottoihmisiä joihin voi olla tarvittaessa yhteydessä tilanteessa kuin tilanteessa, löytyy aina ympäriltä. Luottoihmisen tai luottotiimien saaminen poliitikon tehtävässä on tärkeää, jottei mattoa vedetä yllättäen johtajan alta, kuten haastateltujen kokemusten mukaan on tapahtunut erityisesti naisten
kohdalla.
--- naisella pitää olla vahvat taustavoimat sillä alasvetäjien hinku on suuri ja tätä kaikkien
naisjohtajien pitää miettiä et on siis sellaisia tai ainakin yksi semmonen ihminen johon voi
saumatta luottaa ettei tuu mitään epäselvää (O).
Verkostojen lisäksi käytännön työn arjessa eri tahoilta saatu sosiaalinen tuki on
tärkeää poliitikolle henkilökohtaisella tasolla. Luottamukselliset ihmissuhteet sekä
työssä että työn ulkopuolella ovat haastateltujen mukaan tärkeässä osassa vaativassa
sekä usein kovan paineen alla tehtävässä työssä jaksamisessa ja pärjäämisessä.
--- kyl se vaatii niinkun vahvaa luonnetta ilman muuta --- et kestää kaikenlaista mut totta
kai perheen tuki on siinä se ykkösasia ja tukijoiden (G).
Työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen liittyvistä kokemuksista lisää sukupuolta koskevassa luvussa 9.
Kaikki tähän tutkimukseen osallistuneet ovat omalta osaltaan toimineet uranuurtajina, tienraivaajina ja esikuvina. Haastateltujen tietä poliittiseen johtajuuteen ovat
edistäneet ja tasoittaneet johtajien tehtävissä aiemmin toimineet naiset. Erilaisia lasikattoja ei ole rikottu turhaan politiikassa, sillä johtajana toimineet edeltäjät ovat osaltaan edistäneet nykyisten naisjohtajien uraa ja toimineet hyvinä esikuvina heille.
Useat haastateltavat ovat kokeneet tärkeinä sekä kannustavina esimerkkeinä itselleen
muun muassa presidentti Tarja Halosen, valtioneuvoksen ja ensimmäisen naispuhemiehen Riitta Uosukaisen, puolustusministeri Elisabeth Rehnin ja valtiovarainministerinä sekä puolueensa puheenjohtajana toimineen Jutta Urpilaisen. Haastatellut mainitsivat arvostavansa edeltäjiensä käytännön työtä erityisesti politiikan käytänteiden
muuttamiseksi ja järkeistämiseksi kuten esimerkiksi eduskunnan työskentely- ja istuntoaikojen muutosten suhteen. Aiemmin pidettiin istuntoja esimerkiksi yöaikaan.
--- mä kyllä nostan siis hattua edelleen ensimmäiselle naispuhemiehelle joka teki must oikeesti
uraa uurtavaa työtä siinä että hän muutti eduskunnan tiettyjä toimintatapoja (L)
Presidentti Tarja Halosen kausi muutti joidenkin haastateltavien mukaan merkittävällä tavalla suomalaista poliittista tapa- ja toimintakulttuuria sekä maan arvostusta
siinä, että Suomen kaltaisella maalla on ollut naispresidentti ja vielä kaksi kautta pe-
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räkkäin. Toisaalta Halosen presidenttiys nosti kuitenkin esiin kysymyksen naisten vähäisestä arvostuksesta kotimaan johtotehtävissä suhteessa ulkomaihin, kuten eräs
haastateltava asiaa pohtii:
--- et se historiallinen merkitys on ollut suurempi melkein maailmalla jollain tavalla ja osittain
se et hän on ottanut niin aktiivisesti osaa eri prosesseihin joissa näitä [nais] asioita on ja sit
hän on ollut niin hieno esimerkki koska hän on puhunut niistä [naisasioista] (N).
Saman haastatellun mukaan Halonen toi yksinhuoltajaäitinä ja johtajana naisten
elämää esiin eri tavalla kuin aiemmin politiikassa oli totuttu. Lisäksi naispoliitikkojen
työtä on edesauttanut se, että naiset yli puoluerajojen ovat aikanaan mahdollistaneet
osaltaan naispoliitikkojen työnkäynnin yhdessä ajamalla erimerkiksi perheellisille toimivammat työskentelytavat. Haastatellut pitävät Suomen naiskansanedustajien verkostoa harvinaisena erityisesti kansainvälisesti tarkasteltuna, koska sen ansioista naiset yli puoluerajojen tekevät yhdessä tuloksellista yhteistyötä toisin kuin monessa
muussa maassa toimitaan.

6.3

Tulososion yhteenveto

Naisten nousu poliittisiin johtotehtäviin ei yleensä etene päämäärätietoisesti tai erityisesti johtajan uraa suunnitellen. Haastatellut ovat kuitenkin tarttuneet johtajan tehtäviin, kun ne ovat olleet mahdollisia ja niitä on tarjottu. Johtajaksi noustaan usein
sattumalta tai nopeasti poliittisten tilanteiden muuttuessa. Eräänlainen ”maailman
parantamisvietti”, joka on jatkunut nuoruudesta aikuisikään, on toiminut edelleen
monelle politiikan parissa työskentelevälle työn innoittajana. Politiikan tekemistä
luonnehditaan haastateltavien kokemuksissa usein haluksi vaikuttaa yhteisiin asioihin
ja edistää omalta osalta asioita yhteiskunnassa. Kotoa periytynyt poliittinen aktiivisuus ja kiinnostus yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, erityisesti isän esimerkki, on
innoittanut useat haastatellut naiset politiikan pariin.
Johtajan työ näyttäytyy etuoikeutettuna mahdollisuutena vaikuttaa asioihin ja ainutlaatuisena - sekä joillekin jopa ainutkertaisena - työkokemuksena. Poliittisen johtajan työ on kuitenkin näyttänyt haastateltaville monet eri kasvonsa. Tehtävä on tarjonnut haastateltujen mielestä hienon näköalapaikan yhteiskuntaan ja sen ajankohtaisiin asioihin sekä hyvän mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä johtajana yhteiskunnan
huipulla. Toisaalta työskentely politiikan eturivissä on ollut vaativaa ja raskasta sisältäen monenlaisia haasteita ja ristiriitaisuuksia sekä erilaisia jännitteitä. Politiikkaa
työnä ja työyhteisönä leimaa jatkuva kilpailullisuus. Lisäksi omat haasteensa työhön
tuo sen julkinen luonne ja mediajulkisuus. Poliittisen johtajan valta on moninaista ja
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työssä on mahdollisuus merkittävään vallankäyttöön, mutta toisaalta valta on myös
erittäin vastuullista ja kontrolloitua sekä seurattua julkista valtaa.
Naispoliitikkojen uraa ovat sekä estäneet tai hidastaneet että edistäneet useat erilaiset tekijät. Keskeisiksi uraa edistäneiksi tekijöiksi haastateltavat nostavat pääasiassa
henkilökohtaiset ja persoonalliset ominaisuudet sekä erilaiset sosiaaliset tekijät, kuten
haastateltujen osakseen saama sosiaalinen tuki sekä työyhteisöstä että läheisiltä. Haastateltujen puolisoiltaan saama tuki on osoittautunut ensiarvoisen tärkeäksi tehtävän
ja perhe-elämän hoitamisen kannalta. Uraa estäneitä tai hidastaneita tekijöitä ovat
organisatoriset, yhteiskunnalliset, sosiaaliset ja henkilökohtaiset esteet. Haasteina
uralla ovat olleet politiikan vanhat miehiset kulttuurit ja toimintatavat sekä sopivien
mentorien tai sopivien verkostojen/vertaisverkostojen puute. Työssä jaksamista on
edistänyt merkittävällä tavalla läheisten tuki, erityisesti puolison ja omien tai puolison
vanhempien. Osalle haastatelluista koville työelämän vaatimuksille on tuonut hyvää
vastapainoa lapsiperhe-elämä vapaa-ajalla.
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7

7.1

POLIITTINEN JOHTAMINEN ON AKTIIVISTA
VUOROVAIKUTUSTA

Tasapainoilua päätösten, kompromissien ja yhteistyön
välillä

Toisena tutkimustehtävänä on selvittää, millaisena haastatellut ovat kokeneet vuorovaikutuksen merkityksen poliittisen johtajan työhön ja siinä menestymiseen. Tässä väitöstyössä vuorovaikutusta tarkastellaan erityisesti johtajuuteen liittyvien erilaisten viestinnällisten
tekijöiden ja ilmiöiden näkökulmasta. Poliitikkojen kokemuksissa vuorovaikutus johtajuudessa saa moninaisia merkityksiä sekä yksilö-, organisaatio -ja yhteiskunnallisella
tasolla. Aktiivinen vuorovaikutus eri tahojen kanssa on ensiarvoisen tärkeää sekä
työn käytännön arjen päivittäisen tekemisen, että tehtävässä tuloksien saavuttamisen
kannalta. Vuorovaikutukseen liittyvien moninaisten tekijöiden tärkeys ja toisaalta
johtajan tehtävien viestinnällinen haastavuus nousee esiin kaikissa tehdyissä haastatteluissa. Työssä pärjäämisen ydintä on haastateltujen kokemusten perusteella osata
vetää päivittäisessä vuorovaikutuksessa erilaisia rajoja – etenkin politiikan julkisuudessa.
Tämän tutkimuksen tulosten mukaan poliittinen johtajuus on jatkuvaa viestinnällistä tasapainoilua erilaisten ristiriitojen ja kompromissien sekä toisaalta taas yhteistyön ja itsenäisen päätöksen teon välillä. Politiikka on kompromissien taidetta, kuten eräs
haastateltava (I) asiaa luonnehtii. Poliittisen johtajan työssä ei voi haastateltujen mukaan koskaan miellyttää kaikkia, ja tehtävässä täytyy osata ja pystyä sanomaan tarvittaessa tiukasti ei. Keskeisinä vuorovaikutukseen vaikuttavina tekijöinä haastatteluissa
nousivat esiin erilaiset viestinnälliset taidot kuten puhuminen ja kuunteleminen, kuuleminen, keskusteleminen, asioiden esittäminen, tiivistäminen ja niiden perusteleminen sekä julkinen esiintyminen eri tilanteissa. Työ politiikan huipulla on pääosin yhteistyötä ja neuvottelua eri toimijoiden kanssa sekä tietojen antamista ja saamista.
Lisäksi työ on jatkuvaa tiedon jakamista sekä tietojen eteenpäin välittämistä.
---mulle itselle on tietysti tärkeää se että mä pidän viranhaltijakuntaa mahdollisimman hyvin
informoituna et se on ollu mulle aina se kaikkein tärkein osa johtamista et mä oon pyrkiny
jakamaan mahdollisimman paljon tietoa (F).

133

Politiikka on aktiivista vuoropuhelua erilaisista asioista lukuisten eri yhteistyötahojen kanssa. Toisaalta kuitenkin jotkut haastatelluista ovat olleet huolissaan siitä,
että politiikasta on heidän kokemustensa mukaan kadonnut aito vuorovaikutus ja
keskustelevuus, joka kuuluu olennaisena osana demokratiaan. Tätä näkemystä perusteltiin esimerkiksi siten, että ”poliitikot sanelevat liikaa asioita kuuntelematta kansalaisia ja
demokratia on mennyt liikaa gallupdemokratian suuntaan (C) ja että keskeneräistä asioista sekä
tarjolla olevista eri vaihtoehdoista pitäisi puhua nykyistä enemmän” (M).
Puhumiseen ja asioista keskustelemiseen liittyvien taitojen lisäksi aito kuunteleminen ja aktiivinen läsnäolo ovat osoittautuneet käytännön poliittisessa työssä tarvittaviksi keskeisiksi taidoiksi. Johtajan työssä täytyy haastateltujen kokemusten mukaan
osata kuulemisen lisäksi kuunnella herkällä korvalla kentältä ja kansalaisilta tulevia
erilaisia ajatuksia, toiveita ja palautetta. Moninaisissa vuorovaikutustilanteissa onnistuminen eri tahojen kanssa on ensiarvoisen tärkeää politiikassa menestymiselle.
--- Se on musta politiikassa ainainen haaste että sä et pelkästään kuule vaan myös kuuntelet
kun kun sä treffaat turuilla toreilla kylmätiskillä kaupassa missä tahansa ihmiset jotka tunnistaa että sä oot mukana politiikassa niin niin moni tulee juttelemaan (B).
--- jokaisella poliitikolla on se oma kanava mistä sen kannatuksen saa et et kyl mä itse esimerkiks ihmisten kohtaaminen on semmonen et se on hyvin tärkeeä et kun sä puhut ihmiselle
ettei ei oo se vaan se palaveri et kyl mä aina mietin mitä mä kerron mitä ne haluu keskustella
et se mä uskon et se on ihan mun vahvuuteniki tai se että et puhuu ihmisille niin et ne kuulee
ja ymmärtää että ei oo vaan sit semmonen poliittinen kannanotto (J).
Politiikassa käsiteltävien ja päätettävien asioiden laajuus on haastateltujen kokemusten mukaan muuttunut. Ne ovat tulleet entistä laajemmiksi ja monimutkaisimmaksi muun muassa kansainvälistymisen ja EU:n myötä. Laajojen asioiden nopean
omaksumisen ja oman alan asiantuntijuudessa kehittymisen merkitys korostuu haastateltavien vastauksissa. Yhtenä työn parhaina viestinnällisinä puolina osa haastatelluista arvostaa erityisesti sitä, että eduskunnassa ja eri ministeriöissä on runsaasti ajankohtaista tietoa saatavilla nopeasti. Lisäksi avustajien ja eri alojen asiantuntijoiden
apu on ministerien käytettävissä sekä hyödynnettävissä erilaisten päätösten valmistelussa. Toisaalta johtajan työssä täytyy tehdä jatkuvasti valintoja ja rajauksia sille, mihin
tehtävässä ehtii syventyä ja mihin rajattuihin tehtäväalueisiin kannattaa erikoistua.
--- niin täällä ei voi kaikkea hallita täällä pitää niin kun valita se et missä kohtaa mihin
kohtaan ja mihin asioihin keskityt koska tiedon tulva ja asioiden käsiteltävien asioiden määrä
on ihan mahdottoman suuri siihen et pysty kerta kaikkiaan kaikkeen osallistumaan ja sillon
sä tavallaan niin kun valitset itselles ne erikoisalat johon sä itseäs kehität (K).
Johtajan työn jatkuvaksi viestinnälliseksi haasteeksi puhutun kielen osalta nousee
haastatteluissa esiin kaksi asiaa. Ensimmäinen on työssä käytettävä kieli sekä yleisesti
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poliittiseen kielenkäyttöön liittyvät seikat. Toiseksi viestinnän kannalta keskeinen asia
on työasioista puhumiseen tai tiedottamiseen julkisuudessa liittyvät kysymykset. Johtavan poliitikon täytyy pystyä kiteyttämään monimutkaisia, vaikeita ja laajoja asioita
sekä ilmaisemaan ne mahdollisimman tiiviisti ja selkeästi ”kansankielellä”. Usean
haastatellun kokemuksen mukaan jotkut ihmiset kokevat, että se kieli, mitä poliitikot
puhuvat, on liian vaikeaselkoista tavalliselle kansalaiselle. Poliitikkojen kieli koetaan
helposti asiantuntijaslangiksi ja käytetty terminologia esimerkiksi talouspolitiikan
osalta liian vaikeaselkoiseksi. Toisaalta alan oikea terminologia ja puhetapa täytyy
työssä hallita, jotta johtava poliitikko on uskottava työssään (G). Työ politiikan parissa on haastateltujen kokemusten mukaan harjaannuttanut käyttäjänsä eksaktiin
kielenkäyttöön. Kun asiapitoiseen ja selkeään viestintään paneudutaan, poliitikko voi
saada hyvää palautetta yhteisten asioiden riittävän selkeästä esittämisestä.
--- mä saan aika paljon palautetta siitä kyselytunnilta ja yleensäkin mun tavasta kommunikoida et sä sanot suoraan ymmärrettävästi ja et [en] yritä niinku mustaa valkoiseksi (I).
Toinen puhumiseen liittyvä haaste on ollut työasioista julkisuudessa puhuminen
ja erilaisista asioista tiedottaminen eli mitä, milloin ja miten jostain asioista kerrotaan.
Johtajan tehtävässä on osoittautunut tärkeäksi työasioista puhumiseen liittyvät rajaukset ja julkisuuteen tulon oikea ajoitus. Vuorovaikutukseen on tuonut haastetta
sen hahmottaminen, mitä ja milloin poliittinen johtaja yleensä voi ja saa puhua asemansa puolesta julkisuudessa. Johtajan asemaan liittyvät aina tietyt rajoitukset asioiden julkisuuden suhteen. Julkisuus on tärkeä osa poliittista toimintaa ja sen mukana
tulevaa poliittista kontrollia mediajulkisuudessakin.
--- kyllä mä ajattelisin et politiikan pöytätavat on monella tavalla ja toimintatavat siistiytyneet
tän kontrollin seurauksena mut mun on vaikeaa nähdä siinä mitään hirveen negatiivisia puolia
tietysti sitten tämä puoli että varmasti tämmöisiä itse asiakysymysten niitten käsittely jää julkisuudessa sinänsä vähemmälle roolille mutta toki meillä on monenlaisia eri medioita et niil on
vähän eri tavoitteitaki tietysti että osa lukee seitsemän päivää lehteä ja osa sitte kanava lehteä
ja niitten välillä on paljon eri medioita sitten (F).
Koska poliitikko elää jatkuvasti julkisuuden kanssa, sitä pitää osata tai ainakin yrittää edes jossain määrin hallita, koska muuten julkisuus vie mennessään ja helposti
väärään suuntaan kuten eräs haastateltava tilannetta kuvailee:
--- mä itse päätin silloin kun olin ministeriks valittu niin mun ihan ensimmäisiä päätöksiä oli
se et nyt tämä tyttö sulkee silleen suunsa ettei se puhu sivu suunsa --- et ensin pitää ajatella ja
sit vasta puhua eikä liian aikaisin asioista joista ei saa puhua (K).
Vahvaan argumentointiin liittyvät taidot nähtiin keskeisenä osana johtavan poliitikon ammattitaitoa. Laajoihin asiakokonaisuuksiin perehtyminen ja keskeisten asioiden esittäminen ja perusteleminen tiiviisti sekä ajallisesti mahdollisimman lyhyesti on
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keskeinen osa poliittisen johtajan päivittäisen työn ydintä. Päätökset ja erilaiset näkökulmat on ostattava perustella vakuuttavasti. Hyvät argumentointitaidot ovat tärkeää
poliittisen tehtävän aikana, mutta myös uran jatkon kannalta.
--- politiikassa sitte tietysti on hirveän tärkeätä se että miten asiat perustellaan --- eli toisin
sanoen niin kuin se kommunikaatio on hirveän tärkeä koska tota sillä haetaan se --- eihän
voi ajatella näin että sitä oikeutusta haetaan vaan vaaleissa vaan kyllähän se täytyy hakea
koko aika (E).
Politiikassa ja poliittisessa päätöksenteossa on huomioitava ja kuunneltava lukuisia eri yhteistyötahoja niin politiikan sisällä kuin sen ulkopuolelta. Useat haastatellut
korostavat työssä yhdessä tekemisen ja ”joukkuepelin pelaamisen” merkitystä viestinnällisesti. Monipuolinen rakentava yhteistyö ja erilaisten linjanvetojen yhteen peilaamisen tärkeys yhdessä muiden poliitikkojen kanssa korostuu useiden haastateltujen vastauksissa.
--- täytyy olla valmis siihen et antaa toisille jotakin niin sit saa oman asiankin läpi --- tää on
tää politiikan tämmönen kirjoittamaton laki et vähän niinkun ymmärtää toisen tarpeita niin
silloin voi saada omillekin ymmärtämystä (K).
Poliittisen johtajan työssä ensisijaisen tärkeää ovat suhteet omaan puolueeseen ja
sen sitoumuksiin. Puolueen linjan lisäksi täytyy tehtyjen päätösten olla linjassa sovitun hallitusohjelman noudattamisen kanssa.
--- siis mä koen sen niinku politiikka on mulle eräänlaista joukkuepeliä et mä koin aina
vahvasti et mä pyrin toimimaan sillä tavalla että tää ei oo niinkun [haastatellun oma nimi
poistettu] agenda vaan kyl se oli ennen kaikkea [puolueen nimi poistettu] agenda jota siellä
toteutin tavallaan niin politiikan päätökset joita tein niin pyrin viestimään niissä ja saamaan
aikaan aikaan [puolueen nimi poistettu] linjaa nimenomaan kun kyse oli tämmöisistä poliittisista kysymyksistä että miten lakiesitykset muotoiltiin ja näin (G).
Toisaalta johtajan on viime kädessä tehtävä jatkuvasti erilaisia ja toisinaan vaikeita
päätöksiä itsenäisesti. Näiden päätösten takana hänen on seistävä tiukoissa tilanteissa,
vaikka ne aiheuttaisivat ristiriitaisen vastaanoton ja jännitteitä toimintaympäristössä.
Luottamustehtävässä tehdyistä päätöksistä on vastattava moneen eri suuntaan ja eri
tahoille, vaikka niistä oltaisiin yleisesti ja julkisuudessa eri mieltä.
--- sitten kyllä myöskin sopivan määrätietoinen ja oon sitte osannu myöskin niitä päätöksiä
tehdä kun se paikka on ollu --- että en oo myöskään jääny jahkailemaan et pitäskö tehdä näin
et sitten kun mun on pitäny se päätös tehdä niin on sen tehny ja sen takana seissy (G).
Viestintään liittyvillä taidoilla on poliitikkojen mukaan keskeinen merkitys tehtävässä menestymiselle. Silti suurin osa haastatelluista ei ole saanut mitään viestintään
liittyvää koulutusta aiemmin poliittisella uralla tai johtajan tehtäviin astuessaan joitakin harvoja yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Suurin osa haastatelluista on
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joutunut käytännössä kantapään kautta opettelemaan eri tehtävien myötä viestintää
julkisuudessa, esimerkiksi esiintymistä eri tilanteissa ja eri medioissa tai harjoittelemaan kasvokkain viestintää kansalaisten parissa sekä vastaamaan kysymyksiin eduskunnan kyselytunnilla. Erityisesti julkisuuteen ja siinä viestimiseen liittyvät haasteet
olivat tulleet tutuiksi nopeasti poliitikon tullessa valituksi tehtäväänsä.

7.2

Poliittisen johtajan työn palkitsevia ja raskaita puolia

Johtavan poliitikon työssä on haastateltujen kokemusten mukaan paljon innostavia
ja palkitsevia asioita, mutta yhtä lailla tekijöitä jotka he ovat puolestaan kokeneet
haastaviksi ja raskaiksi. Haastateltujen mukaan poliittisen johtajan työ on yleisesti ottaen mielenkiintoista ja tehtävät kaikessa laajuudessaan hyvin monipuolisia. Lisäksi
politiikan työympäristö on koettu innostavaksi ja haastavaksi ympäristöksi tehdä
työtä yhteisten asioiden eteen. Tehtävässä palkitsevaa on ollut ennen kaikkea yhteiskunnallisten asioiden hyväksi työskenteleminen näköalapaikalla, uusien asioiden oppiminen ja erilaisten asioiden eteenpäin vieminen. Poliittisen johtajan työssä innostavaa on haastateltavien mukaan tehtävään sisältyvä merkittävä valta ja vallankäytön
mahdollisuus. Kiehtovaksi työn tekee erään haastatellun mukaan ”asioitten moninaisuus, politiikassa päätöksentekoagendalla ovat kaikki elävän elämän asiat” (H).
Haastatellut pitävät johtajan tehtävää kiinnostavana työn ihmisläheisyyden ja ihmisten välisen vuorovaikutuksen takia. Poliittiset johtajat tapaavat työssään hyvin
monenlaisia ja eri-ikäisiä ihmisiä. Vuorovaikutusta erilaisten ihmisten kanssa arvostetaan ja palkitsevana nähtiin se, että työssä oppii tulemaan toimeen hyvin erilaisten
ihmisten kanssa. Lisäksi kannustavina tekijöinä haastatellut mainitsevat työssä aikaansaamiseen ja onnistumiseen liittyviä seikkoja. Tämän tutkimuksen mukaan haastatelluille on ollut motivoivaa konkreettinen vaikutusmahdollisuus erilaisiin asioihin
ja niiden eteenpäinviemiseen määräaikaisen tehtävän ajan. Toisaalta työssä tarvitaan
johdonmukaisuutta, pitkäjänteisyyttä sekä kärsivällisyyttä. Nämä ominaisuudet ovat
haastattelujen kokemusten mukaan keskeisiä edellytyksiä poliittisella uralle menestymiselle.
--- Palkitsevinta mun mielestäni on se että sä näät oman työsi tulokset mut ne ei näy kovin
nopeasti – ja joskus on myös ymmärrettävää se että jollekin asialle mitä sä ajat niin aika ei
välttämättä oo kypsä et se asia on ehkä ihan ok mutta sen aika on myöhemmin (B).
Lisäksi innostavana tekijänä mainittiin työpäivien moninaisuus. Työssä tulee päivittäin eteen monipuolisia tehtäviä ja nopeasti muuttuvia tilanteita. Johtajan työssä
rikkaus on se, että työssä ei tule eteen koskaan kahta samanlaista päivää. Poliittinen
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johtaja osallistuu esimerkiksi työn puolesta luonteeltaan hyvin erinäköisiin tilaisuuksiin ja hän pääsee niiden myötä mukaan monenlaisiin tilanteisiin niin arkisiin kuin
juhlallisiin tapahtumiin sekä välillä tehtävästä riippuen hyvin kansainvälisiin tilaisuuksiin. Näiden niin sanottujen ”glamorous” -tilanteiden vastapainoksi on sitten ”näitä
torijuttuja” eli arkisia arjen kohtaamisia tavallisten kansalaisten parissa, kuten eräs
haastateltava työtehtäväänsä luonnehtii.
Haastavimmaksi poliittisen johtajan työssä on koettu poliittiset erimielisyydet,
työhön kohdistettu epäasiallinen kritiikki tai poliitikkoa kohtaan osoitettu epäluottamus. Monien asioiden jatkuva keskeneräisyys, lukuisten eri näkökulmien huomioiminen ja iso vastuu yhteiskunnallisista asioista sekä päätöksistä ovat kuormittaneet
työpäiviä. Johtajan pöydällä on kesken monta asiaa ja asioita, jotka vaativat erilaisia
toimenpiteitä tai päätöksiä. Toisaalta on asioita, jotka jäävät pöydälle joskus hyvin
pitkäksikin aikaa, sillä politiikassa on täytynyt haastateltujen kokemusten mukaan tottua asioiden hitaaseen etenemisen ja niiden jatkuvaan keskeneräisyyteen.
--- et tää on kuitenkin semmonen pitkän matkan tehtävä missä ei semmosia pikavoittoja voi
olla et jollakin tavalla sais eikä kannatakaan vaan pitää olla tietysti koko ajan mielessä se
iso kuva ja tavoite mihin tässä pyritään (F).
Poliittisten johtajien arkinen työtahti on kova ja työviikot tiiviitä. Oma riittämättömyys on ajoittain tuntunut haastateltavista raskaalle, mutta toisaalta työn mukana
on tullut tervettä kokemusta siitä, että johtajan tehtävässä ei tarvitse kaikkeen pystyä
eikä kaikkea ehdi tehdä. Johtajan vaativaa ja vastuullista työtä kuormittavat usein tarkat ja tiukat päivittäiset aikataulut sekä jatkuva kiire. Tiukka minuuttiaikataulu on
opettanut haastatelluille asioiden priorisointikykyä ja kalenterin hallintaa. Joidenkin
kohdalla johtajantyön raskautta on lisännyt jatkuva pendelöinti kodin ja työpaikan
välillä sekä toisaalta jatkuva kotoa poissa oleminen ja vieraalla paikkakunnalla asuminen. Jatkuvat aikataulupaineet ja aikataulujen muutosten arvaamattomuus sekä ennakoimattomuus ovat toisinaan haitanneet esimerkiksi johtajan loma-aikojen suunnittelua tai vapaa-ajan viettämistä esimerkiksi lasten kanssa. Toisaalta aikatauluihin ja
kovaan työmäärään suhtautumisessa näkyy sukupuolten keskinäisten erojen lisäksi
sukupolvien väliset erot. Muutosta aiempaan poliittiseen työnteon ”yötä päivää”
kulttuuriin on nähtävissä joidenkin haastateltujen vastauksissa, sillä politiikan tekemistä ei välttämättä pidetä enää nuorempien poliitikkojen keskuudessa ”yhtenä ja
ainoana oikeana” elämäntapana. Elämää politiikan ulkopuolella arvostetaan haastateltujen kokemusten mukaan eri tavalla kuin aiemmin eduskuntatyössä on tehty.
--- musta kaks hyvää esimerkkiä on Ilkka Kanerva ja Mauri Pekkarinen et ne on just sellaisia et ne täyttää sen kalenterinsa niin kun myöskin iltaisin ja viikonloppuisin kaikilla palavereilla ja me nuoremman polven poliitikot sekä naiset että miehet niin me ollaan erilaisia et
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me ei koeta politiikkaa semmoiseksi et tämän eteen ja alttarille pitää ihan kaikki uhrata et
me jätetään enemmän aikaa sille normaalille elämälle ja pyri pystytään myöskin elämään paljon normaalimpaa elämää kuin ne aikaisempien vuosikymmenten kansanedustajat ja ja erityisesti tää näkyy ehkä miehissä (G).
Poliittisen johtajan työhön liittyy jatkuva, julkisuudessa esiin nouseva ja välillä ristiriitainen kritiikki. Työstä saatavaan palautteeseen sekä palautteeseen liittyviin jännitteisiin on poliitikkojen täytynyt vuosien varrella oppia suhtautumaan yhtenä poliittiseen johtajuuteen kuuluvana ilmiönä. Poliittisen johtajan työssä täytyy sietää julkista kritiikkiä ja jatkuvaa arvostelua sekä ristiriitaisuuksia sukupuolesta riippumatta.
Kaikki poliitikot saavat palautetta sukupuolesta riippumatta, mutta toisaalta sukupuoli vaikuttaa saatuun kritiikkiin. Eräs haastateltava kuvaa suhtautumistaan kritiikkiin seuraavasti: ”naisen pitää olla aina vähän niin kun hameen selkä edellä” eikä välittää
liikaa saamastaan palautteesta tai ottaa sitä liian henkilökohtaisesti.
--- sanoisin että raskainta on kyllä ollut tämä omien --- omien taholta tuleva vastustus ja
kritiikki ja epäluottamus --- ja palkitsevinta se kuinka hyvin tulee toimeen muiden puolueiden
edustajien kanssa mut tämä on kuulemma on ihan niinku semmosta tyypillistä (E).
--- koska se on kuitenkin niin kauan kun sulla on luottamus omien keskuudessa niin sinällään sitten tuota kritiikkiä pitää kestää ja en oo koskaan vielä tavannu poliitikkoa joka ois
niinku vaan ollu suitsutuksessa et sellaisetkin jotka on sitten nousseet kansan gallupeissa korkeelle niin jossakin vaiheessa ne kyllä sit tulee lujaa kanssa alas että et kyllä se vaan niin on
että se on semmoista ylös ja alas menoa olitpa sitten mies tai naispoliitikko (R).
Haastatellut ovat saaneet poliittisen uransa aikana palautetta laidasta laitaan, niin
työasiaan liittyen kuin sen vierestä. Poliitikkojen työstä saama palaute on ajoittain
luonteeltaan ristiriitaista ja sitä voi tulla monelta eri taholta. Esimerkiksi naisten ulkonäköön, kuten pukeutumiseen ja hiustyyliin, kiinnitetään joidenkin haastateltujen
mukaan paljon enemmän huomiota kuin miesten ulkonäköön. Ulkonäöstä tulee paljon arvostelua ja jopa epäasialliseksi koettua palautetta sekä mediasta että kansalaisilta. Eräs keskeisessä ministerin tehtävissä toiminut sai esimerkiksi joltain kansalaiselta sähköpostiin viestin, jossa todettiin että, ”sul on tukka on huonosti ja leikkaa silmäluomes ne roikkuu” (G). Monesti haastateltujen saama palaute kansalaisilta on ollut heidän kokemusten mukaan rankinta uran alkuvaiheessa, mutta palautteen määrä ja
laatu on joidenkin haastateltujen mielestä tasaantunut ajan myötä. Saatu kritiikki on
osoittautunut johtajan työssä vuoristoradaksi, jonka nousut ja laskut voivat vaihdella
nopeasti. Palautetta tulee kansalaisilta sekä lähettäjän nimellä varustettuna, että nimettömänä. Nimetön palaute on ollut haastatelluille rankimmillaan epäkunnioittavaa
tai joskus luonteeltaan jopa vihapuheeksi luokiteltavaa.
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--- kansalaisiltahan tulee tosi rankkaa palautetta sähköpostilla just tämmöstä nimetöntä ja
nimelläkin mutta se on tämmöst varmaan vihapuheeksi luokiteltavaa monella tavalla ja varsinkin sillon kun aloittaa itse uutena niin ihmisiähän ärsyttää ihan kaikki asiat juuri pukeutuminen ja puhetyyli ja ulkonäkö ja kaikki mielipiteet mut sit ne tottuu ajan myötä (F).
Haastatellut ovat kokeneet työn mukana tulleen ja siihen kuuluvan julkisuuden
ajoittain työntekoa vahvasti kuormittaneeksi tekijäksi. Etenkin negatiivinen mediajulkisuus sekä siihen kiinteästi liittyvät seikat kuten kritiikki, ovat yksi haastateltujen
raskaimmiksi koetuista tekijöistä poliittisen johtajan työssä. Lisäksi jatkuva valmiudessa oleminen ja toimittajien eri asioihin esittämiin kysymyksiin vastaaminen on koettu raskaaksi.
--- väittäisin että kuluttavuus on lisääntyny ja tavallaan naamat ku naamat kuluvat enemmän
ja sitten semmosta 24/7 hyvin hyvin paljon et aina pitää niinkun olla heti valmiudessa sanomassa jostain asiasta jotakin (D).
Lisäksi henkilökohtaisuuksiin menevä epäasiallinen julkisuus asiajulkisuuden sijaan on koettu ajoittain raskaaksi ja jopa kohtuuttomaksi. Esimerkiksi toimittaja, joka
ei ole koskaan tavannut poliitikkoa kasvokkain, on saattanut kirjoittaa hänestä hyvin
henkilökohtaisiin asioihin liittyviä seikkoja työasiaan keskittyvän uutisoinnin sijaan.
--- mun täytyy erottaa kaks asiaa minä ja ministeri [nimi poistettu] et se on kaks asiaa et
miten kirjoitetaan minusta niin jos minusta kirjoitetaan jotakin mitä minä en ole niin minä
loukkaannun mut jos minusta ministerinä kirjoitetaan niin kun se joka liittyy siihen mitä mä
teen [se on eri asia] (B).

7.3

Tulososion yhteenveto

Keskeisinä johtajien vuorovaikutukseen vaikuttavina tekijöinä haastatteluissa nousivat esiin erilaiset viestinnälliset taidot kuten puhuminen ja kuunteleminen, keskusteleminen, asioiden esittäminen, tiivistäminen ja niiden perusteleminen sekä julkinen
esiintyminen eri tilanteissa. Työ politiikan huipulla on pääosin yhteistyötä ja neuvottelua eri toimijoiden kanssa sekä tietojen antamista, saamista ja jakamista. Poliittinen
johtajuus on jatkuvaa viestinnällistä tasapainoilua erilaisten ristiriitojen sekä kompromissien ja toisaalta taas yhteistyön ja itsenäisen päätöksen teon välillä. Työssä pärjäämisen ydinasioita on haastateltujen kokemusten perusteella kyky vetää vuorovaikutuksessa erilaisia rajoja – etenkin politiikan mediajulkisuudessa. Johtajan työn jatkuvaksi viestinnälliseksi haasteeksi puhutun kielen osalta nousee haastatteluissa esiin
työssä käytettävä kieli sekä yleisesti poliittiseen kielenkäyttöön liittyvät seikat. Lisäksi
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viestinnän kannalta keskeinen asia on työasioista puhumiseen ja tiedottamiseen julkisuudessa liittyvät kysymykset eli mitä, miten ja milloin poliittinen johtaja voi erilaisista asioita kertoa tai kommentoida niitä. Puhumiseen ja asioista keskustelemiseen
liittyvien taitojen lisäksi aito kuunteleminen ja aktiivinen läsnäolo ovat osoittautuneet
käytännön poliittisessa johtamistyössä tarvittaviksi keskeisiksi taidoiksi. Useat haastatellut korostavat yhdessä tekemisen ja ”joukkuepelin pelaamisen” merkitystä. Toisaalta työ on yksinäistä ja itsenäistä, poliittisen johtajan on pystyttävä tekemään vaikeitakin päätöksiä ja seistävä niiden takana sekä vastattava niistä eri tahoille.
Haastateltujen mukaan poliittisen johtajan työ on yleisesti ottaen mielenkiintoista
ja tehtävät hyvin monipuolisia. Lisäksi politiikan työympäristö on koettu innostavaksi ja haastavaksi. Haastatellut arvostavat työn ihmisläheisyyttä ja vuorovaikutteisuutta. Tehtävässä palkitsevaa on ennen kaikkea yhteiskunnallisesti tärkeiden asioiden eteen näköalapaikalla työskenteleminen, uusien asioiden oppiminen ja erilaisten
asioiden eteenpäin vieminen. Poliittisen johtajan työssä innostavaa on haastateltavien
mukaan merkittävä valta ja vallankäytön mahdollisuus. Haastavimmaksi poliittisen
johtajan työssä on koettu poliittiset erimielisyydet, työhön kohdistettu epäasiallinen
kritiikki tai poliitikkoa kohtaan osoitettu epäluottamus. Monien asioiden keskeneräisyys, lukuisten eri näkökulmien huomioiminen ja iso vastuu yhteiskunnallisista asioista sekä päätöksistä ovat lisänneet johtajan tehtävän kuormittavuutta. Samoin raskaaksi on koettu jatkuva tavoitettavissa oleminen, negatiivinen mediajulkisuus, johtajien tiukka työtahti ja minuuttiaikataulut. Maakunnissa asuvia johtajat ovat kokeneet raskaiksi pendelöinnin ja perheestä erossa olemisen.
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8

8.1

JULKISTA TYÖTÄ JULKISUUDESSA JA MEDIAN
VALOKEILASSA

Ristiriitainen suhde julkisuuteen

Julkisuus on johtavien poliitikkojen työhön kiinteästi kuuluva osa. Kolmantena väitöstyön tutkimustehtävänä on selvittää, millainen merkitys julkisuudella on ollut haastateltujen poliittiselle uralle? Tutkimuksessa selvitettiin, miten haastatellut itse arvioivat (media) julkisuuden roolia ja merkitystä työlleen sekä omaa, henkilökohtaista suhdettaan
julkisuuteen. Haastateltavilta kysyttiin, minkälaista julkisuutta he ovat mielestään saaneet enimmäkseen osakseen (esimerkiksi asia tai viihdejulkisuutta), ja minkälainen
merkitys julkisuudella on ollut heidän omaan menestykseen politiikassa, että naisjohtajuuteen laajemmin. Lisäksi luvussa tarkastellaan poliitikon mediajulkisuuden hallintaan liittyviä kysymyksiä sekä yksityisyyden ja julkisuuteen liittyvien rajojen vetämistä.
Haastateltujen kokemusten mukaan julkisuudella ja medialla on iso merkitys siihen, minkälaiseksi poliittisten johtajien julkinen kuva muodostuu ja minkälaista heidän työlleen saama julkisuus sekä työn arvostus ovat luonteeltaan. Jatkuva julkisuudessa työskentely on näyttänyt monet eri puolensa heidän poliittisen uransa aikana.
Kaikkien haastateltujen mielestä julkisuuteen on täytynyt poliittisen uran aikana tottua, vaikka siitä ei aina niin pitäisi tai haluaisi sitä osakseen:
--- eduskunta on sillai tosi julkinen työpaikka et siellä on koko ajan tv- kamerat ja --- ja
lehdistö paikalla ja siellä täytyy aina olla varautunut siihen et tietysti aina just on ne kuvaajat
silloin kun on bad hair day (naurua) (F).
--- poliitikkona pitää vähän lähteä siitä että kaikki on julkista mitä tekee et pitää ikään
kuin varautua siihen et kannattaa elää silleen että kaiken voi julkistaa (G).
Poliittisten johtajien kokemukset julkisuudesta ovat osin hyvin samantapaisia ja
toisaalta osin erilaisia. Joidenkin kertomat kokemukset puolestaan ovat luonteeltaan
hyvin ainutkertaisia ja henkilökohtaisia tilanteita. Haastatelluilla on kokemuksia sekä
myönteisestä että kielteisestä julkisuudesta, kun taas joidenkin haastateltujen suhde
julkisuuteen puolestaan vaikuttaa suhteellisen neutraalille. Suhdettaan yleiseen julkisuuteen ja mediajulkisuuteen haastatellut kuvasivat monin erin tavoin tilanteesta,
ajankohdasta, ympäristöstä ja mediasta riippuen. Johtavien poliitikkoihin kiinnitetään
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henkilöinä paljon enemmän julkista huomiota kuin muihin poliitikkoihin, kuten esimerkiksi kansanedustajiin. Poliittisen johtajan sanomisilla on heidän kokemustensa
mukaan mediassa huomattavaa painoarvoa. Eräs haastatelluista johtajista sai ministerin tehtävään astuessaan erityisavustajalta tarpeelliseksi osoittautuneen vinkin julkisuudessa puhumiseen. Neuvo on osoittautunut haastatellun kokemuksen mukaan
käytännön työssä arvokkaaksi, ja saman tyyppisiä havaintoja välittyy muidenkin haastateltavien kokemuksista:
--- ministerinä sinulla ei ole pienempää työkalua kuin leka eli se mitä sä julkisuudessa sanot
niin sillä on aina moninkertainen vaikutus se on ihan vaik sä kuiskaat niin se huudetaan
megafonilla et kannattaa siinä mielessä olla aika tarkka kuitenki mitä sanoo (B).
Mediajulkisuuteen liittyvistä kokemuksista nousee esiin erityisesti kolme keskeistä
teemaa: Poliitikon saaman mediajulkisuuden määrä ja laatu, haastateltujen osakseen
saama kohtelu julkisuudessa sekä yksityisyyden julkisuuden hallintaan ja rajanvetoon
liittyvät kysymykset.
Saadun julkisuuden määrä, laatu ja sisältö vaihtelevat poliitikoittain ja tehtävittäin
huomattavasti. Julkisuuteen, sen määrään, laatuun ja sisältöön vaikuttaa usea asia,
erityisesti poliitikon asema ja sukupuoli sekä puolue. Joidenkin kokemusten mukaan
yksittäisillä tekijöillä on erityisesti vaikutusta julkisuuteen, kun toisten mielestä taas
saatu julkisuus on monen eri tekijän yhteinen summa. Aina ei asema yksistään tai
sukupuoli tuo yhdenvertaisesti julkisuutta johtaville poliitikoille. Joidenkin mielestä
asema ratkaisee johtavan poliitikon osakseen saaman mediahuomion laadun ja määrän, ei niinkään sukupuoli. Toisten mukaan sukupuolella on ratkaiseva merkitys sekä
julkisuuden määrään, että laatuun asemasta huolimatta tai sen lisäksi. Joidenkin mielestä taas poliitikon puolueella on merkitystä mediajulkisuudelle. Esimerkiksi erään
haastatellun omien laskujen mukaan, vaikka hänellä on saman verran kansanedustajaja ministerikokemusta kuin miespuolisella kollegalla, saadun julkisuuden määrässä ja
laadussa on kotipaikkakunnan päälehdessä toistuvasti selvästi huomattava ero.
--- niin hän on aivan ylivertaisessa asemassa minuun nähden julkisuudessa [maakunnan nimi
poistettu] päämediassa mutta mä tulkitsen sitä niin et se ei johdu siitä et hän on mies vaan
siitä et hän on [puolueen nimi poistettu] puolueesta ja minä en (naurua) (Q).
Julkisuuskohtelusta mediassa haastatelluilla on eriäviä mielipiteitä ja monenlaisia
kokemuksia. Osa haastatelluista on mielestään saanut osakseen mediassa kokonaan
tai pääosin asiallista kohtelua, joitakin yksittäisiä negatiivisia kohuja tai pieniä median
ylilyöntejä lukuun ottamatta. Jotkut pienet jutut saattavat kuitenkin haastateltavien
mukaan ”lähteä lentämään” julkisuudessa ja elää myöhemmin omaa elämäänsä ja
vahventaen jotain tiettyä virheellistä kuvaa esimerkiksi poliitikon harrastuksista tai
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vapaa-ajan vietosta. Joskus taas esimerkiksi lehden tekemä juttu on saattanut ilahduttaa poliitikkoa hänestä luodun henkilökuvan osoittautuessa lukiessa jokseenkin ”oikeanlaiseksi”.
--- jos ajatellaan henkilönä ja persoonana ja näin niin kyllä se minusta vastaa aika hyvin sitä
mikä se on ja aika tyypillistä on nyt esimerkiks viikonloppuna oli Ilta-Sanomissa mun haastattelujuttu niin esimerkiks mun sihteerini laitto mulle kommenttia että on ihan sinun näköinen juttu ja se on tietysti silloin et kun lähipiirikin siitä sen tunnistaa niin silloinhan se on
ihan onnistunu mut kyl mä ihan ajattelen niin että noin henkilötasolla niin [haastatellun henkilökuva] on varmasti hyvinkin oikea (H).
Toisten poliitikkojen mielestä heidän kohtelunsa julkisuudessa on ollut välillä
asiatonta, ja osin joskus jopa täysin kohtuutonta saaden liian isot mittasuhteet asiaan
nähden. Jotkut puolestaan taas ovat kokeneet, että heidän osakseen saama median
kohtelu on ollut enimmäkseen asiallista tai suhteellisen neutraalia. Joidenkin mielestä
kohtelu julkisuudessa on ollut tasapuolisesti sekä hyvää että huonoa heidän poliittisen uran aikana.
--- no tuota --- en nyt mitenkään --- mä en koe et mä oisin joku väärinymmärretty poliitikko
(naurua) mediassa että mua on kohdeltu sekä hyvin että huonosti (G).
Eri mediat luovat mielikuvia naisista ja miehistä erilaisina poliittisina toimijoina ja
johtajina. Jotkut haastatelluista ovat kiinnittäneet huomiota tietynlaisten mielikuvien
luomiseen julkisuudessa sekä naisjohtajista että naisjohtajuudesta. Haastatelluilla on
sekä omakohtaisia kokemuksia että kollegoista tehtyjä huomioita siitä, että naispoliitikot tuodaan esiin joissain medioissa tarkoitushakuisesti tietyntyyppisinä johtajina.
Joidenkin poliitikkojen omien henkilökohtaisten kokemusten mukaan mediassa on
rakennettu heistä itsestään joskus järjestelmällisesti tietynlaisia ja haastateltujen mielestä jopa ”vääränlaisia tai virheellisiä” henkilökuvia. Esimerkiksi median eräästä
haastatellusta aikanaan luomasta kuvasta, jota kyseinen media on toistanut myöhemmin, on haastateltujen kokemusten perusteella vaikeaa päästä myöhemmin eroon.
---- media halusi antaa tietyn kuvan minusta elikkä tota tietynlaisia kuvia oli aina enemmänkin ja kaikenlaista et kyllä siis niin kuin he halusivat lokeroida minut tietyn tyyppiseksi (D).
Median luomaa kuvaa jostain henkilöstä voi muuttaa, vaikka “vanha kuva” jää
haastateltujen arvion mukaan jossain määrin aina taustalle elämään ihmisten mieliin.
Kuten esimerkiksi mielikuva Sdp:n puheenjohtajana toimineesta Jutta Urpilaisesta
verkkosukkahousuissa uudenvuodenaattona vuonna 2008 iltapäivälehdessä. Mielikuvan elämisestä ja sen pysymistä esillä myöhemminkin esimerkiksi Urpilaisen tapauksen kohdalla kuvailee eräs haastatelluista seuraavasti:
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--- kyllä sitä pystyy muuttamaan --- se on vähän niinku vanha puutarha tulee lisää kerroksia
et eihän se katoa sieltä mistään et tällänenki vaihe Urpilaisenkin elämässä oli mut mä en usko
siihen et sitä pystyy keinotekoisesti kauheesti muuttamaan (A).
Media kiinnittää poliitikkojen mukaan herkästi huomiota naisten sukupuoleen erityisesti isoja ja huomiota herättäviä otsikoita hakevassa uutisoinnissa. Naisjohtajan
sukupuolta korostetaan ja alleviivataan joidenkin haastateltujen kokemusten mukaan
julkisuudessa turhan paljon ja liian usein. Heistä luodaan tietynlaisia ristiriitaisia kuvauksia ja negatiivisia mielikuvia henkilöinä toisin kuin miespoliitikoista.
--- oli jotenkin silmiinpistävää taas tää vaalitalvi on niin tässä tuoreena mun mielessä et kun
Helsingin Sanomat teki puolueitten puheenjohtajista semmosen henkilöarvioinnin en tiedä
oletko katsonut mutta siinähän [poistettu tunnistesanoja] puheenjohtaja Mari Kiviniemi kuvattiin tämmöseksi jäärouvaksi jolla oli siis ihan jääpuikot korvakoruinakin ja ihan (naurahdus) just tämmönen että pohjalainen nainen ja tämmönen hyvä ettei ollu suluissa että tämmöinen fakki idiootti (H).
Naiset tuodaan politiikan julkisuudessa esille henkilöinä ”hirveän paljon enemmän
sekä hyvässä että pahassa” (N) kuin miehet. Lisäksi esimerkiksi naisten henkilökohtaisiin tai sukupuoleen liittyviin ominaisuuksiin puututaan mediassa miehiä enemmän
ja herkemmin. Usean haastatellun kokemusten mukaan median uutisointi ylittää toisinaan hyvän maun rajat. Näin on tapahtunut useille politiikan naisille etenkin erilaisten vaalikampanjoinnin ja presidentin vaalien aikaisessa uutisoinnissa.
---- esimerkiksi vaalikamppailuaikana ni oli ihan otsikointia myöten oli että kun vähän jos
depatissa Kiviniemi ja Urpilainen vähän tiukemmin ottelivat ni se oli heti ristitty kissatappeluksi ---- kissatappelu! --- ei ikinä kirjoiteta jos Katainen ja ja Heinäluoma jossain depatoivat
että jotenki kaks kukkoa tunkiolla tai muuta tämmöstä näin mut tämä oli heti että se oli
kissatappelu (R).
Johtavaa miespoliitikkoa kohdellaan haastateltujen mukaan mediassa valta-aseman kautta tulevan substanssin kautta myös henkilökohtaisissa asioissa, kun taas
naista kuvataan lähtökohtaisesti sukupuolen näkökulmasta. Eräs haastatelluista kuvailee tilannetta niin, että kun miespoliitikko tekee jotain henkilökohtaista, kuten esimerkiksi urheilee tai jää isyyslomalle, niin se on yhä edelleen suomalaisessa politiikassa ja mediassa edelleen ”uutta”. Asiasta tehdään usein suuri numero positiivisen
julkisuuskohun saattelemana, toisin kuin naisten kohdalla vastaavissa tilanteissa uutisoidaan:
--- jos nyt aattelee et mimmonen hype niin kuin muodostu vaikka jonkun Stubbin ympärille
näistä sen urheiluista ja muista niin jos hän ois Jutta Urpilainen niin hänelt ois kysytty et
koska sä töitä teet kun sä koko ajan vaan treenaat mutta kun hän on mies niin se on positiivinen asia ja se sopii siihen rooliin (L).
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Henkilökohtaisten asioiden lisäksi skandaaleihin liittyvissä uutisoinnissa ja niistä
julkisuudessa käytävässä jälkipyykissä eräiden medioiden muisti ja uutisointiaika asiasta on joidenkin mielestä osoittautunut miehien kohdalla huomattavasti naisia lyhyemmäksi. Useassa haastattelussa mainittiin esimerkkinä ulkoministeri Ilkka Kanervaan keväällä 2008 liittyneen tekstiviestikohun uutisointi ja aiheen osakseen saama
käsittely julkisuudessa. Kohu lähti liikkeelle tapahtumasarjasta, jossa Kanerva vaihtoi
satoja tekstiviestejä suomalaisen eroottisen tanssijan kanssa. Kohu johti ulkoministeri Kanervan eroon tehtävästään ja asiasta uutisoitiin näyttävästi ympäri maailmaa.
--- mehän nauroimmekin silloin tai vähän vitsailimme vaikka se asia sinänsä oli vakava silloin
kun ulkoministeri Kanervan se kohu oli käynnissä että jos Liisa Hyssälä olis lähettäny kakskymppiselle Hunks miehelle semmosia tekstareita ni se olis todella raivoisasti lynkattu ja ois
ollu todellakin ehdottomasti että ei missään tapauksessa oo tehtäviensä tasalla ku jos kuuskymppinen naisihminen vois kaksvitoselle mallimiehelle lähettelis jotaki tai ois kontakteissa
ni tota pidettäis kyllä --- aika --- aika raskauttavana luulen (H).
--- en voi kuvitella ensimmäistäkään naispoliitikkoa joka olisi voinut selvitä tekstittelystä seksuaalisesta ahdistelusta tai mistä tahansa tän tapaisesta asiasta joka on jo hyvin tommonen
henkilö persoonakohtainen ominaisuus ni niin vähin vaurioin kuin Ilkka Kanerva on selvinnyt
ilman muuta semmosen naispoliitikon poliittinen ura olisi totaalisen loppu (M).
Lisäksi esimerkkeinä sukupuolten välisestä erilaisesta kohtelusta eri haastatteluissa
mainittiin useaan otteeseen Mari Kiviniemen ja Jutta Urpilaisen molempien puheenjohtajakausiin liittyneet haasteet julkisuudessa. Samalla nousi esiin heidän osakseen
saaman sosiaalisen tuen ja kannustuksen puute politiikan haasteellisissa tilanteissa.
Haastateltujen kokemusten perusteella mieskollegoiden kohdalla julkisuuskohtelu ja
kollegojen antama tuki on ollut luonteeltaan erilaista.
--- jos ois mahdollisuus nyt tehdä tämmöstä historiavertausta siitä et miten paljon nää isot pojat
on mokaillu niin sit niit on peitelty ja niit on selitetty parhain päin eikä oo ikään kuin vedetty
sitä mattoa alta ja nyt jos katsoo vaikka Kiviniemen vaikeutta tavallaan saada puoluetta
hallintaansa niin kyllähän se näkyy ja onhan se näkyny Urpilaisellakin et puolet porukasta
istuu katsomossa ja kattelee että ja molempien johtajien kohdalla et katotaan ny miten tyttö
pärjää --- et ei oo sitä semmosta --- et ei kukaan koskaan jonkun Paavo Lipposen kohdalla
kattonu et katotaas nyt kuin äijän käy (L).
Mediajulkisuus on haastateltujen kokemusten mukaan nopeutunut, koventunut ja
muuttunut selvästi aiempaa kielteisemmäksi. Uutisointi on reaaliaikaista ja media haluaa johtavien poliitikkojen olevan jatkuvasti ”online” eli valmiina tarvittaessa kommentoimaan julkisesti erilaisia asioita. Johtavat poliitikot ovat haastateltujen kokemusten perusteella erityisesti median mielenkiinnon kohteina sekä silmätikkuina. Me-
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diajulkisuudella on se sekä hyvät että huonot puolensa. Toisaalta haastateltujen kokemuksesta julkinen valvonta ei ole koskaan pahasta luottamustehtävissä eikä sitä ole
koskaan liikaa.
--- kyllä mä pidän sitä vaan positiivisena asiana että julkisuus on sillä tavalla lisääntyny että
poliitikot ei voi enää keskenään tehdä tämmösii salakähmäisiä sopimuksia ilman että kansalaiset tietäis (F).
Koska poliittisten johtajien sanomiset ovat jatkuvasti suurennuslasin alla, haastateltujen on täytynyt miettiä työasioista viestimisen tapaa, määrää ja ajoitusta julkisuudessa. Käytännössä esimerkiksi ministerin tehtävissä eteen tulevien ajankohtaisten ja
yllättävien tilanteiden kohdalla johtajan täytyy miettiä tarkasti ja nopeasti, kuinka julkisuuteen liittyvät mediakuviot hoidetaan asianmukaisesti.
--- koska nyt niin kun media toivoo että ministeri ottaa kauhean nopeasti kantaa ja sehän on
aika harvoin viisasta ellei halua ottaa hätiköiden kantaa vajavaisin tiedoin joutuu korjaamaan
mielipiteitään joka mun mielestä on jo huonoa poliittista johtajuutta (B).
Poliittinen keskustelukulttuuri on muuttunut aiempaa kriittisemmäksi. Jatkuva
julkisuudessa oleminen ja median usein liian kriittinen ja osin jopa skandaalinhakuinen toiminta huolestuttaa johtavia poliitikkoja. Tällaista negatiivista asioiden uutisointia tapahtuu heidän mukaansa nykyään usein poliitikolle kuin poliitikolle sukupuolesta riippumatta tärkeiden asioiden kustannuksella ja taustoja selvittämättä.
--- sanoisin että ilmapiiri on kyllä mennyt semmoseksi että jos vähänkään jotakin kielteistä
tai peräti jopa niin kun skandaalinkäryistä tai jotakin niin kyllä siihen käydään kun niin
kuin haukat kiinni (H).
--- että jos on jotain katastrofia tapahtunu tai että jotakin negatiivista niin se ylittää uutiskynnyksen että ei mediassa näy sitä miten hienosti on jollakin hoidettu sosiaali- ja terveyspalvelut
tai miten vanhuksia on kohdeltu hienosti tai niin ei mediassa sellaista näy (I).
Poliitikkojen osakseen saama negatiivinen julkisuus on ollut joillekin haastatelluille itselleen ajoittain erityisen raskasta, mutta suurin osa on ollut huolissaan ensisijaisesti oman lähipiirinsä ja perheen jaksamisesta. Esimerkiksi poliitikon itsensä tai
kollegan ollessa keskellä ikävää mediapyöritystä, omien iäkkäiden vanhempien terveydentila ja omien tai kollegojen lasten jaksaminen on huolestuttanut useaa haastateltavaa. Tällaisia tilanteita on tullut eteen, kun media on esimerkiksi nostanut haastatellun itsensä tai hänen kollegansa esiin erilaisten konfliktien tai akuuttien kriisitilanteiden yhteydessä. Läheisten suojeleminen negatiiviselta uutisoinnilta on osoittautunut vaikeaksi ja haastavaksi tehtäväksi, kun tilanne on ollut päällä ja asiasta uutisointi näyttävää sekä nopeaa. Erään haastatellun iäkkään äidin sydänoireet olivat li-
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sääntyneet ja äiti joutunut sairaalaan, kun hän oli lukenut toistuvasti lehdestä tyttäreensä liitettyjä ikäviä työuutisia. Haastateltu joutui pohtimaan, ”miten mä sanon mun
vanhalle äidilleni että äiti sä et saa lukea lehtiä kun se on hälle semmonen henkireikä” (B).
Joidenkin läheiset ovat puolestaan joutuneet itsekin median hampaisiin ja haastatellut ovat olleet huolissaan läheistensä mediakohtelusta. Tällaisia tilanteita on tullut
poliitikkojen perheissä eteen, kun media on julkaissut tietoja esimerkiksi puolison
taloudelliseen tilanteeseen tai tämän ammattiin/yritykseen liittyviä asioita, vaikka tietojen julkistamiseen ei haastateltujen mukaan ole ollut tilanteessa todellista aihetta tai
perusteltua syy-yhteyttä.

8.2

Asiajulkisuuden haasteet

Asiajulkisuuden saamisella on tärkeä merkitys poliittisissa johtotehtävissä työskentelylle poliitikon sukupuolesta riippumatta. Yhteisten yhteiskunnallisten asioiden hoitamisessa julkisuus on tärkeää, mutta se aiheuttaa usein jännitteitä ja ristiriitaisuuksia
vuorovaikutukseen. Yhteistyö median kanssa on osoittautunut haastavaksi naispoliitikoille etenkin asiajulkisuuden määrän, laadun ja asioiden saaman julkisuuden oikeellisuuden osalta. Tutkimukseen osallistuneiden mielestä ministerin ja puolueen puheenjohtajan tehtävässä saa osakseen runsaasti kaikenlaista julkisuutta, mutta erityisesti työtehtäviin liittyvää asiajulkisuutta. Toisaalta haastateltujen mukaan asiajulkisuus ei ole enää yleisesti niin arvostettua ja tärkeäksi koettua politiikan yleisessä julkisuudessa kuin se joskus aiemmin on ollut. Tämä on vaikuttanut poliitikkojen rekrytointiin, jossa arvioidaan henkilön asiaosaamista esimerkiksi suhteessa viestintätaitoihin.
--- politiikkahan on muuttunut ja se on muuttunut et asiantuntijuutta ei enää ehkä vaadita
niin kovaa kuin ennen koska tää julkisuus on menny tämmöseks niinku sloganismiksi että
paljon enemmän käydään keskustelua tämmösillä näppärillä pikku sloganeilla eikä sillä tiukalla asiasisällöllä esimerkiks suhtees julkisuuteen et julkisuus on tullu paljon julmemmaks et
sun pitää olla tavallaan koko ajan online ja ja se julkisuus määrittää paljon enemmän sitä
pärjäämistä politiikassa kun sitten tämmönen niin kun tiukka substanssiosaaminen joka oli
ennen se väylä jolla tultiin (L).
Asiajulkisuuden saamiseen vaikuttaa haastateltujen mielestä moni muukin asia
kuin sukupuoli. Siihen vaikuttaa poliitikon aseman lisäksi esimerkiksi ajankohta, mikä
media on kulloinkin kyseessä, poliitikon puolue sekä käsiteltävän asian ajankohtaisuus. Lisäksi muita vaikuttavia tekijöitä ovat aluepolitiikka sekä asian yhteiskunnalliset vaikutukset kansalaisiin.
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Työasioihin liittyvän julkisuuden saamiseen ja välittymiseen eri medioihin oikeanlaisena on joidenkin haastateltujen mukaan jatkuvasti haasteita, sillä virheellinen asioista uutisointi on valitettavan yleistä. Usean haastatellun mielestä toimittajat kirjoittavat uutisia ja juttuja kiireessä ilman riittäviä taustatietoja ja laajoihin sekä monimutkaisiin asioihin tarvittavaa perehtymistä. Useat haastatelluista poliitikoista suhtautuvat kriittisesti median toimintatapaan ja niiden julkaisemiin asiauutisiin. Harmia joillekin haastatelluille on aiheuttanut erityisesti se, että julkisuudessa esitetään usein virheellistä tietoa vielä työn alla olevista keskeneräisistä asioista. Lisäksi asioita irrotetaan kokonaisuuksista. Virheellisesti uutisoitu asia leviää haastateltujen kokemusten
mukaan mediassa erittäin nopeasti.
--- kyllä ministerin tehtävässä saa asiajulkisuuttakin minusta ihan kohtuullisesti mutta kyllä
on erittäin vaikeaa paikoitellen saada sitä omaa viestiään läpi niinku vähänkään semmoisessa
muodossa mitä niinkun haluaisi tai vähänkään sellaisessa muodossa mikä pitäs paikkansa -- sitä ei niin --- usko kukaan ennen kuin näkee siitä toiselta puolelta tai sisältä että kuinka
paljon joukkotiedotusvälineissä on joka päivä niinku ihan soopaa siis vilisee faktavirheitä tai
annetaan täysin syntyy kokonaisuudesta syntyy aivan väärä mielikuva (H).
--- vaikka kuinka monta kertaa meni aamukahvi väärään kurkkuun oman sektorin asioista
et mistähän tääkin nyt on taas tullu et täs ei oo päätä eikä häntää et semmosta virheuutisointia
tulee myös koko ajan enemmän ja enemmän ja sen hallitseminen on aika vaikeeta koska usein
se mikä on isosti lehdessä niin se on totta ja sen jälkeen oikealla totuudella ei oo kauhean
paljon merkitystä (L).
Useat haastatellut poliitikot ovat huolestuneita siitä, että kun virheellinen tieto tai
jokin asiaan liittyvä virhe lähtee leviämään nopeasti mediassa, sen pysäyttäminen tai
oikaiseminen jälkikäteen on osoittautunut käytännössä mahdottomaksi. Esimerkiksi
erään haastatellun kohdalla tapahtuneen viikkokausien julkisen ajojahdin ja väärän
tiedon levittämisen jälkeen virheellisten tietojen oikaisu ei tapahtunut ko. median taholta oma-aloitteisesti eikä asianmukaisesti myöhemminkään haastatellun esittämästä pyynnöstä huolimatta. Lisäksi asiat, jotka eivät aiemmin olleet kiinnostaneet
ollenkaan toimittajia, saattavat nousta huomattavan isoiksi otsikoiksi ja puheen aiheeksi, kun henkilö siirtyy vaikutusvaltaiseen asemaan poliittiseksi johtajaksi.
Mediajulkisuuden nopeutumisen takia poliitikkojen on täytynyt oppia varautumaan lyhyellä varoitusajalla ja nopeasti pyydettyihin kommentteihin työhön liittyvien
kysymysten lisäksi mitä erilaisimmista ajankohtaisista asioista. Nopeiden lausuntojen
antaminen on osoittautunut toisinaan haasteelliseksi ja ristiriitaiseksi tehtäväksi. Toisaalta poliitikot haluavat tehdä eri medioiden kanssa yhteistyötä ja vastata parhaansa
mukaan kysymyksiin, mutta aina se ei ole järkevää tai perusteltua tilanteessa eikä varsinkaan nopealla aikataululla ilman valmistautumisaikaa. Kuten eräs haastatelluista
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tilannetta luonnehtii: ”sanotaanko, että jos vähänkin puhuu sivu suun, niin se se ehtii jo levitä
joka paikkaan sitten” (R). Haastatelluilla on kokemusta, kuinka kiireessä ja yllättäen
pyydetty lausunto jostakin äkkiä esiin nousseesta asiasta saattaa muuttua yllättäen
mediassa itse varsinaista asiaa isommaksi ja usein jopa asiasisällöltään virheelliseksi
uutisoinniksi. Puolueensa puheenjohtajana toimineella - kuten usealla muullakin
haastatelluilla - on kokemusta siitä, kuinka huolellisesti sanat täytyisi median edessä
miettiä ja asettaa:
--- periaatteessa koska tahansa piti olla valmiina sitten kommentoimaan milloin mitäkin et
aina kun sit maailmassa kaatuu jotain päälle niin sitten sitä ollaan valmiina kommentoimaan
ja sitten just jossain yllättävässä tilanteessa joku semmoinen pohdiskelu lipsahtaa sanoo jotain
vähän puolihuolimatonta niin siitä saattaa tulla sit semmonen elämää suurempi asia (P).
Suhteellisen uutena poliittisen viestinnän ilmiönä tutkimuksen haastattelujen tekoaikana osa haastatelluista oli joutunut miettimään mediajulkisuuden hektisyyden
myötä viestinnän nopeutumista ja tärkeyttä esimerkiksi erilaisissa politiikan ajankohtaisissa kriisi- ja konfliktitilanteissa. Näitä nopeasti muuttuvia tilanteita tulee eteen
jatkuvasti sekä kotimaassa että erilaisten kansainvälisten tapahtumien yhteydessä.
Osalle haastatelluista työ on ollut näissä tilanteissa tasapainoilua sen kanssa, mihin
asioihin poliittinen johtaja voi, pystyy ja saa, mutta toisaalta mihin täytyy ottaa kantaa
sekä kuinka nopeasti. Esimerkiksi akuuteissa kriisitilanteissa poliittisilta johtajilta
odotetaan aiempaa enemmän haastateltujen kokemusten mukaan osanottavia kommentteja, empatiakykyä tilanteessa ja myötäelämistä kansalaisia sekä heidän läheisiään kohtaan. Näitä nopeasti ja yllättäen eteen tulevia tilanteita on esimerkiksi erilaisten katastrofitilanteiden ja kansalaisten kokemien valitettavien henkilökohtaisten menetysten yhteydessä. Toisaalta poliittinen johtaja taas ei voi aina ottaa kantaa asioihin
esimerkiksi keskeneräisten viranomaisselvittelyjen tai lainsäädäntöprosessien, vaikka
media usein niin joidenkin haastateltujen mukaan sitä olettaa ja vaatii.

8.3

Taiteilua yksityisen ja julkisuuden rajapinnoilla

Kaikki haastatellut ovat joutuneet pohtimaan poliittisen uransa aikana yksityisyyden
suojan ja sen rajaamisen haasteita sekä ongelmallisuutta. Rajapinta yksityisyyden ja
julkisuuden välillä on tämä tutkimuksen mukaan osittain hyvin jännitteinen ja haasteellinen, mutta toisaalta joidenkin asioiden kohdalla hyvin selvärajainen ja vakiintunut. Nimenomaan naispoliitikkojen julkisuus on usein taiteilua yksityisen ja julkisen
rajapinnoilla. Tosin haastateltujen joukossa on yhtä lailla poliitikkoja, joille suhde mediaan on ollut heidän kokemustensa mukaan uran aikana jokseenkin mutkatonta ja
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neutraalia. Suomalainen media on pääsääntöisesti suhtautunut asiallisesti johtavien
naispoliitikkojen tekemään yksityisyyden ja julkisuuden väliseen rajanvetoon. Haastateltavien mukaan johtajan on tärkeää jo uransa alkuvaiheessa tehdä rajanveto mediaan päin poliitikon yksityisyyden ja julkisuuden pelisääntöjen suhteen. Se on edellytys sujuvalle yhteistyölle sekä toimivaksi osoittautunut tapa välttää väärinkäsityksiä
median ja poliitikon välillä jatkossa. Poliitikko voi omalla toiminnallaan vaikuttaa
osin siihen, minkälaiseksi oma julkisuuskuva mediassa muodostuu ja sen antaa muodostua. Usean haastatellun mielestä jokaisen johtavan poliitikon on tärkeää miettiä
tarkoin henkilökohtaisia julkisuuden rajojaan ja pitää näistä itse määrittelemistään rajoista kiinni myös omalla toiminnallaan.
--- Julkisuudessa on se mun mielikuvani siitä että kun sä avaat jonkun oven oli se sun kotiovi
oli se virkapaikan ovi tai oli se vaatekaapin ovi niin sä et saa sitä ovea kiinni ja jos sä kerran
olet päästänyt toimittajan vaatekaappiin niin se tulee sinne aina mut jos sä et ole päästänyt sitä
koskaan niin sinne ei myöskään tulla (B).
Johtavat naispoliitikot varjelevat ja suojelevat pääsääntöisesti omaa yksityisyyttään
ja kotiaan, perhettään sekä lapsiaan mediajulkisuudelta. Useat haastatelluista eivät olleet esimerkiksi suostuneet päästämään toimittajia kotiinsa tai antaneet kuvaajalle lupaa ottaa yhteiskuvia perheestä. Osa haastatelluista ovat tehneet selväksi medialle
rajat esimerkiksi niin, että he eivät anna haastatteluja sisätiloissa kotonaan eikä siellä
myöskään saa kuvata. Toisaalta jotkut ovat kuitenkin antaneet toimittajalle luvan
haastattelun esimerkiksi kotipihalla tai päästäneet hänet loma-aikaan jutun tekoon
mökin pihalle. Usean mielestä on pitkälti poliitikon oma valinta, päätyvätkö esimerkiksi perhe ja lapset julkisuuden valokeilaan ja saako poliitikko itse osakseen asiallista
vai niin kutsuttua ”hömppäjulkisuutta”. Jos poliitikko puhuu perheestä itse julkisuudessa, niin silloin hän antaa haastateltujen mielestä medialle vapauden, että perheeseen liittyviä asioita saa käsitellä mediassa miten ja milloin tahansa tai palata aiheeseen
myöhemmin. Haastateltujen mukaan poliitikon salliman julkisuuden ja median saamien juttujen välillä vallitsee eräänlainen kirjoittamaton sääntö eräänlaisesta vastavuoroisuudesta.
--- koska se on se vähän on medialla on semmonen tapa että se sitten kun annat itsestäsi tai
kodistasi tai perheestäsi jotain niin se media automaattisesti olettaa että se suhde on niin kun
vastavuoroinen ja sitten niihin asioihin voidaan palata milloin haluaa että et siinä se on tavallaan kysymys enemmän ehkä siitä poliitikon omasta kyvystä ja taidosta rajata sitä asiakokonaisuutta mihin mihin sit lähtee mukaan mutta kyllä silti koen niin että naisen on vaikeampi
saada asiajulkisuutta kun kun miespoliitikon mä en ihan tarkkaan osaa sanoa mihin se
perustuu tämä omakaan käsitykseni mutta semmonen se on ihan tämmönen mutu tuntuma
että (Q).
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Lähes kaikki haastatelluista ovat tehneet selkeää rajanvetoa oman yksityisyytensä
ja julkisuuden suhteen jo uransa alkuvaiheessa. Tietyistä pelisäännöistä on usein
sovittu puolison kanssa yhdessä samoin kuin yhteisten lasten esiintymisestä julkisuudessa. Usean haastatellun mies on halunnut säilyttää puolison edetessä johtotehtäviin
yksityisyytensä tai esiintynyt julkisuudessa vain hyvin rajoitetusti, esimerkiksi Linnan
juhlissa tai joissakin pienemmissä edustustilaisuuksissa. Haastateltujen mielestä suomalainen media on pääsääntöisesti kunnioittanut poliitikon perheyksityisyyteen vetämiä rajoja. Puolisoon ja lapsiin liittyvää julkisuutta käsitellään mediassa eri lailla
riippuen siitä, onko kyseessä mies- vai naispoliitikko. Miespoliitikoille perheeseen
liittyvät asiat ja esimerkiksi isyyslomalle jääminen nostetaan usein julkisuudessa esiin
myönteisenä asiana, kun taas naispoliitikkojen kykyä selviytyä vaativan työn ja lapsiperhe-elämän yhdistämisestä kyseenalaistetaan ja epäillään toistuvasti. Lisäksi joidenkin haastateltujen pitämä äitiysloma on nostettu julkisuudessa heidän mukaansa kannustamisen sijaan esiin negatiivisella tavalla.
Haastatellut lapsiperheelliset poliitikot ovat pohtineet lastensa osakseen saamaa
julkisuutta monelta kannalta. Julkisuus lasten kohdalla on aiheuttanut haastatelluille
ristiriitaisia tilanteita käytännössä. Toisaalta omia lapsia ei haluta sinänsä ”piilotella”
julkisuudelta, mutta toisaalta poliitikot haluavat lasten pystyvän elämään ”normaalia”
elämää siitä huolimatta, että heidän äitinsä on tunnettu julkisuuden henkilö. Lisäksi
perheen ja lasten turvallisuus asetetaan aina etusijalle julkisuuteen liittyvien pelisääntöjen ja sen rajojen vetämisessä. Poliittisten johtajia itseään ja heidän lapsia kohtaan
tulee ajoittain erilaisia uhkauksia ja joillekin haastatelluille on tullut pahimmillaan jopa
tappouhkauksia. Niiden osalta heidän on täytynyt miettiä käytännön arjessa turvallisuuteen liittyviä asioita ja kysymyksiä tarkasti oman perheen kesken sekä tehdä asiassa yhteistyötä Suojelupoliisin kanssa.
Poliitikkojen kokemusten mukaan politiikan henkilöllistyminen trendinä on vahvistunut entisestään ja mielenkiinto kohdistuu enemmän henkilöihin poliittisten asiasisältöjen sijaan. Poliitikkojen yksityiselämän kiinnostavuus on lisääntynyt esimerkiksi erilaisina pohdintoina ja kysymyksinä siitä, millainen poliitikko ”ihan oikeasti
on” arkielämässään työn ulkopuolella. Vaikka poliitikot ovat vetäneet yksityisyydelleen rajat, heiltä löytyy toisaalta ymmärrystä esimerkiksi naistenlehtien esittämiä henkilökohtaisia tai koko perhettä erilaisiin ohjelmiin koskeneita haastattelupyyntöjä
kohtaan. Haastateltujen mielestä kansalaisten kiinnostus äänestäjinä poliitikon ja
päättäjän elämäntilannetta, elämänarvoja, lapsia ja perhettä kohtaan on täysin luonnollista, inhimillistä ja ymmärrettävää, koska heidät on valittu hoitamaan yhteisiä asioita.
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--- en oo koskaan pitäny sitä sillä tavalla pahana että mä tiiän ihmisistä että ihmiset on
kuitenkin ne haluaa niin tietää poliitikoista muutakin kuin sen asian ja tietyllä tavalla se
inhimillisyys tulee sitten kun sä jollakin tavalla hahmotan sen ihmisen johonkin kehykseen ja
ympäristöön (R).
Henkilökohtaisista asioista ja yksityiselämästä kertominen julkisuudessa, tai toisaalta kertomatta jättäminen, on ristiriitainen asia poliitikon suosion, uran ja erilaisten
julkisuuteen liittyvien valintojen kannalta. Toisaalta äänestäjien kannatus täytyy ansaita ja ylläpitää heidän mielenkiintoaan jatkuvasti, toisaalta julkisuuteen ei haluta kertoa ”liikaa” omista henkilökohtaisista, yksityiselämään liittyvistä asioista. Joidenkin
mielestä taas poliitikot ovat osaltaan itse edesauttaneet politiikan henkilöitymistä ja
yksityisen tulemista julkiseksi:
--- sitä on poliitikot itsekin niinkun auttaneet koska se on tavallaan semmoinen helppo tapa
saada suosiota ja kannatusta ja tulla valituksi ja sillä tavalla et kyllähän hirveän monet monet
sitä käyttävät mutta sitten taas vastaavasti on hirveän monia jotka niinku pitää hirveän tarkkaa rajaa tässä (M).
Erityisesti johtavan naispoliitikon täytyy haastateltujen kokemusten perusteella
harkita tarkasti, minkälaiseen julkisuuteen hän yleensä suostuu ja mihin hän julkisesti
lähtee toiminnallaan mukaan. Haastatellut olivat pohtineet itsensä lisäksi kollegojensa esiintymisiä julkisuudessa. Julkisuuden harkitsemattomina ylilyönteinä poliitikkojen oman toiminnan taholta nousi joidenkin haastateltujen kuvauksissa esiin kaksi
tapausta. Puolueensa puheenjohtajana toimineen Jutta Urpilaisen verkkosukkahousuissa iltapäivälehdessä poseeraaminen oli erään (L) haastatellun mukaan nuorelta
poliitikolta virhearviointi, koska siten Urpilainen itse asettui vapaahehtoisesti siihen
genreen mihin nuori naispoliitikko mielellään julkisuudessa asetetaan ja hän sai tämän
takia medialta haastatellun mukaan täydeltä laidalta. Toisen haastatellun (D) mielestä
julkisuus opettaa poliitikkoa matkan varrella julkisuuden pelisäännöissä ja ”pienten niin
kun erehdysten jälkeen ei ehkä enää poliittinen johtaja enää mene sinne toiselle puolelle”. Toinen
haastatteluissa mainittu tapaus liittyy poliittisen johtajan käyttäytymiseen julkisuudessa eduskuntatalon läheisyydessä. Erään haastatellun mielestä esimerkiksi ministeri
Maria Guzenina-Richardsonin joogaaminen aikanaan kuvaajien kameran linssien
edessä säätytalon portailla oli epäasiallista ja vähensi hänen ammatillista uskottavuuttaan. Asialinjalla pysyminen on kaikista median pyynnöistä huolimatta monen haastatellun kokemuksen mukaan aina hyväksi poliitikon uralle ja sen jatkoa ajatellen sekä
ammatilliselle kohtelulle tulevaisuudelle.
--- kyl mä toivoisin et tämän päivän naiset --- jotka ovat päässeet johtotehtäviin niin ne voisivat
pysyä siinä että mielellään antavat haastatteluja --- asiasta ja ei niinkun kaikesta ja ei --- niin
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kun tavallaan anna itseään kaikkea yksityiselämää kaikkea koska sitten sen kohtaa ehkä
ikävänä iskuna vastaan sitten joskus myöhemminkin (E).
Yleinen keskustelu poliitikon oikeudesta yksityiselämään sekä yksityisyyden puolustaminen julkisuudelta on koskettanut kaikkia haastateltuja. Johtotehtävissä saamansa runsaan julkisuuden myötä he eivät voi enää liikkua missään tilanteessa yleisillä paikoilla yksityishenkilöinä ja heistä on tullut ikään kuin kaikkien ”yhteistä omaisuutta”. Jotkut haastatelluista ovat tajunneet yksityisyyden menetyksen konkreettiset
seuraukset vasta johtotehtäviin etenemisen myötä.
--- että menettää sen yksityisyytensä että olipa missä tahansa liikkeellä niin aina tajuaa ja
tietää sen että nuo ihmiset tunnistaa (H).
Politiikka on viihteellistynyt ja se on väistämättä näkynyt esimerkiksi johtaville
poliitikoille esitetyissä moninaisissa viihteellisissä haastattelu- tai esiintymispyynnöissä sekä tavassa uutisoida asioita. Politiikan oletetaan haastateltujen mukaan olevan yleisesti julkisuudessa entistä viihdyttävämpää. Politiikka näyttäytyy joidenkin
haastateltavien silmissä eräänlaisena julkisuuden viihteellisenä pelikenttänä, jossa poliitikkojen pitäisi olla monitaiteilijoita ja osata huvittaa kansalaisia esimerkiksi laulamalla ja tanssimalla. Viihteellistyminen näkyy lisäksi esimerkiksi siinä, että jopa eduskunnan keskustelujen oletetaan nykyään olevan luonteeltaan viihdyttäviä tärkeiden
asiasisältöjen sijaan. Haastateltavien kokemusten mukaan ihmiset eivät jaksa enää
keskittyä pelkästään asioihin, ja haastateltavat ovat huolissaan siitä, että miksi politiikan tekeminen pitää viihteellistää kansalle tärkeiden asioiden edellä menemisen sijaan:
--- onhan se kun näkee kaikesta että meiän kunnon perinteiset maakuntalehetkin niin siellä
pitää olla se juorupalsta ja kaikki ja jutut on lyhkäisiä ja halutaan paljon kuvia ja on tämmösiä seiskapäivälehtimäiseen tyyliin et pitää esittää että on iso kuva ja vähän tekstiä että
ihmiset jaksaa sen kattoo että tää kehitys on mun mielestä huolestuttavaa (R).
Suhtautumisessa viihdejulkisuuden merkitykseen näkyy kaksijakoisuutta sekä
nuoremman että vanhemman polven poliitikkojen vastauksissa. Haastatteluissa nousee esiin huoli esimerkiksi siitä, että jotkut kansalaiset tuntevat politiikan viihteellistymisen myötä enää vain niin sanotut mediasta tutut ”julkkisedustajat” eivätkä välttämättä enää ollenkaan omaan vaalipiirinsä kuuluvia edustajia. Haastateltujen mielestä politiikan julkisuushuomion pääpaino saisi jatkossakin olla tärkeissä ja ajankohtaisissa, työhön liittyvissä yhteiskunnallisissa asioissa. Poliitikkojen pitäisi joidenkin
haastateltujen mielestä itse arvostaa omaa ammattitaitoansa ja vaalia toiminnallaan
julkisuuskuvaansa sekä arvokasta luottamustehtäväänsä. Erään haastatellun arvion
mukaan politiikassa julkisuudesta voi tulla riippuvaiseksi, kun tuntee olevansa asioiden keskiössä ja silloin on vaikeaa kieltäytyä tietynlaisesta julkisuudesta. Oman arvon
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tunteminen ja ylläpitäminen saattaa olla haasteellista monelle, kuten yksi haastatelluista pohtii:
--- hei haloo ei me nyt olla missään samassa sarjassa kuin jotkut idols jengit tai tämmöistä
meidän ehkä pitäisi noudattaa Mannerheimin arvoa että pitää tai neuvoa et pitää niin kun
tietää oman arvonsa myöskin (D).
Sukupuoleen ja eri sukupuolirooleihin suhtautumiseen ajan saatossa on haastateltujen kuvausten perusteella vaikuttanut esimerkiksi politiikan miehinen historiatausta
ja naistenlehdet. Naistenlehtien julkisuudella on ollut eri aikoina ja eri vaiheessa uraa
erilainen merkitys naispoliitikoille, kuten haastateltujen kokemukset osoittavat. Naistenlehtijulkisuudesta on ollut sekä etua että haittaa naispoliitikoille ajankohdasta riippuen. Haastattelujen perusteella vaikuttaa, että naiset ovat olleet monessa asiassa tavallaan politiikan muutoksen kärjessä julkisuudessa tosin vaihtelevalla menestyksellä.
Eräs haastateltava kuvailee, että naiset ovat tavallaan olleet se puskuri, johon suhtautuminen on muuttunut ehkä eniten esimerkiksi naistenlehtien julkisuudessa:
--- naiset oli kuitenkin ne jotka oli ensin tietyllä tavalla etuoikeutetussa asemassa että oli tää
tämmönen naistenlehtijulkisuus joka oli hirveän kilttiä ja kaunista koska se oli semmosta
human intrestiä ja sä sait vähän asiaa joukkoon ja monet käytti sitä aika taitavasti ja sit sitä
mut sitä toisaalta myös halveksittiin ja ja sitte taas siitä rupes tuleen niinkun hyväksyttävää
ja sit se alkokin muuttua myös aika riskaabeliks että sieltä ruvettiin silläkin puolella sitte
taas kaivamaan näit ikävämpiä asioita (L).
Naistenlehtijulkisuuden moninaisuuden lisäksi haastatelluilla on erilaisia kokemuksia eri alojen toimittajista ja toimittajien sukupuolesta. Toisten mukaan suhde
toimittajiin on jatkuvasti haastavaa, toisten mukaan yhteistyö on ollut enimmäkseen
sujuvaa. Jotkut arvostavat erityisesti sitä, että toimittajat näkevät vaivaa juttujen suhteen olemalla itse aktiivisia esimerkiksi juttujen pohjatietojen hankkimisessa poliitikoilta. Toisten mukaan taas jotkut toimittajat tekevät juttuja liian hätäisesti, mikä näkyy tehtyjen juttujen laadussa. Joidenkin haastateltujen kokemusten mukaan naistoimittajat kohtelevat naispoliitikkoja selvästi ankarammin kuin miespoliitikkoja.
--- naistoimittajatkin niin ne on kaikkea muuta kuin armollisia naisille kyllä siinä tietyllä
tavalla on ehkä karrikoidusti sanottu että miesministerit niin on hyviä kunnes ne töppää ja
naisilla on taas niin päin että on kauheasti niinku kyseenalaistetaan tietyssä mielessä ja ollaan
hyvin tarkasti seurataan ja sitten joko sä pärjäät tai sitten sä lähdet jollekin polulle ja siitä
polulta on vaikea päästä pois (R).
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8.4

Tulososion yhteenveto

Yleinen julkisuus ja mediajulkisuus ovat johtavien poliitikkojen työhön kiinteästi
kuuluva osa. Haastateltujen kokemusten mukaan julkisuudella ja medialla on iso merkitys siihen, minkälaiseksi poliittisten johtajien julkinen kuva muodostuu ja minkälaista heidän työlleen saama julkisuus sekä työn arvostus ovat luonteeltaan. Mediajulkisuuden saaminen on johtavalle poliitikolle tärkeää, mutta rankaksi on koettu jatkuva tavoitettavuudessa oleminen sekä julkisuuden vaatimusten koveneminen ja
kaikkien poliitikkojen osakseen saama negatiivinen julkisuus.
Osalla haastatelluista on kokemuksia sekä myönteisestä että kielteisestä julkisuudesta, kun taas joidenkin suhde julkisuuteen puolestaan vaikuttaa suhteellisen neutraalille. Suhdettaan julkisuuteen ja mediajulkisuuteen haastatellut kuvasivat monin
erin tavoin tilanteesta, julkisuudesta, ajankohdasta, ympäristöstä ja mediasta riippuen.
Johtavien poliitikkoihin kiinnitetään kokemusten mukaan henkilöinä paljon enemmän julkista huomiota kuin muihin poliitikkoihin. Lisäksi politiikan julkisuus on viihteellistynyt ja poliitikoiden oletetaan olevan eräänlaisia monitaiteilijoita politiikon
työn lisäksi. Saadun julkisuuden määrä, laatu ja sisältö vaihtelevat haastateltujen kokemusten myötä huomattavasti poliitikoittain, puolueittain, alueittain ja sukupuolittain sekä tehtävän mukaan.
Haasteelliseksi on osoittautunut erilaiset julkisuuteen ja mediaan liittyvät hallinnan ja ajoituksen kysymykset. Johtajan työ on luonteeltaan erityisen julkista ja tehtävässä täytyy olla tarkkana yksityisyyteen ja julkisuuteen liittyvien rajanvetojen kanssa.
Suomalainen media on kuitenkin kunnioittanut pääosin poliitikkojen yksityisyyttä,
mikäli rajanveto mediaan päin asian suhteen on tehty ajoissa. Yhteistyö median
kanssa on osoittautunut haastavaksi etenkin naispoliitikoille asiajulkisuuden määrän,
laadun ja asioiden saaman julkisuuden oikeellisuuden osalta. Asiasisällön sijaan media
kiinnittää helposti huomiota naisten ulkonäköön, pukeutumiseen ja henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Lisäksi naisten osakseen saama mediajulkisuus perhe-elämän ja
vaativan työn yhdistämisen osalta on osoittautunut johtajuuden haasteiksi julkisuudessa.
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9

9.1

SUKUPUOLITTUNUT POLIITTINEN JOHTAJUUS

Sukupuolen hyödyt ja haitat

Neljäntenä tutkimustehtävänä on selvittää, miten haastatellut arvioivat omien henkilökohtaisten kokemusten perusteella sukupuolen merkitystä omalle poliittiselle uralle
sekä siinä menestymiselle, että yleisesti politiikassa. Tutkimuksessa selvitettiin, onko
haastateltujen mielestä miehillä ja naisilla samat edellytykset nousta politiikan johtopaikoille ja ovatko he kohdanneet urallaan sukupuoleen kohdistuvia ennakkoluuloja.
Lisäksi haastatellut kertoivat sukupuolen tuomista eduista ja haitoista poliittisessa
johtamisessa. Tulososion lopussa tarkastellaan haastateltujen kokemuksia perheen ja
vaativan johtajuustyön yhteensovittamisesta sukupuolen näkökulmasta. Teeman yhteydessä haastateltujen vastauksista keskeisiksi kysymyksiksi nousi esiin erityisesti
neljä asiaa: 1) sukupuolesta johtuvat ristiriitaiset rooliodotukset politiikan johtopaikalle pääsyyn ja siinä työskentelylle 2) poliitikkojen henkilökohtaisiin ominaisuuksiin
ja ulkonäköön liittyvät kysymykset 3) perhe-elämän ja johtajuuden yhteensovittamiseen liittyvät haasteet ja 4) negatiivinen mediajulkisuus erityisesti sukupuolen näkökulmasta. Mediajulkisuutta koskevia tuloksia käsiteltiin tarkemmin edellisessä luvussa
8.
Sukupuolella on tämän tutkimuksen tulosten mukaan selvästi merkitystä ja vaikutusta politiikan johtopaikalle nousulle ja sen jälkeen siinä työskentelylle. Poliitikkojen
henkilökohtaisista kokemuksista erottuu monenlaisia ja osin ristiriitaisia näkemyksiä
sukupuolen merkityksestä. Joidenkin mielestä suomalaisilla naisilla on nimenomaan
politiikassa toisin kuin muilla aloilla hyvät mahdollisuudet edetä johtajiksi. Toisten
mukaan taas naisilla ei ole edelleenkään samoja edellytyksiä nousta ja työskennellä
poliittisella johtopaikalla kuin miehillä, sillä ”kyllähän mies on kuitenkin se poliitikon ja
tämmönen asiantuntijan mitta” (F) ja“naisiin suhtaudutaan enemmän henkilöinä ja miehiin suhtaudutaan enemmän vallan käyttäjinä” (L). Osan mielestä tilanne on parantunut aiemmasta ja muutosta on tapahtunut, mutta mahdollisuudet eivät edelleenkään ole yhtäläiset. Joidenkin haastateltujen mielestä sukupuolella ei ole heidän kokemuksensa
mukaan merkitystä eli molemmilla sukupuolilla on nykyään samanlaiset mahdollisuudet ja edellytykset nousta politiikan huipulle.
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--- mä en itse koe henkilökohtaisesti, että että minun ois tarvinnu niinku politiikassa jotenkin
erityisesti kärsiä tai ponnistella enemmän sen takia että olen nainen (H).
Usean haastatellun mielestä naisten kohdalla johtajuuden vaatimukset, odotukset
ja toiveet ovat edelleen erilaiset kuin miehillä sukupuolen näkökulmasta tarkasteltuna. Useassa tapauksessa he arvioivat, että vaatimukset ovat miehiä kovemmat,
mutta näin on heidän kokemustensa mukaan muillakin aloilla kuin pelkästään politiikassa.
--- parantunu koko ajan, mutta edelleen muureja ja joudut monta kertaa niinkun kovemmin
sen pätevyytes osoittamaan (L).
--- on samat edellytykset, uskon ja näen ja mielestäni niinkun tiedänkin että ehkä kovimmin
moukaroidaan naisia ja naisten vaateet on on suuremmat (J).
--- naiseen kohdistuvat odotukset on aina niin toisenlaiset että --- naiselta ikään kuin naisen
rima on aina vähän korkeammalla (naurahdus) kuin miehen --- naiselle sallitaan vähemmän
epäonnistumisia kun miehelle myös politiikassa mut näin näin mä luulen et se on joka paikassa
menee mihin tahansa työelämässä (Q).
Osa on kokenut poliittisella urallaan, että naisten sukupuoleen kiinnitetään politiikan toimintaympäristössä edelleenkin huomiota miehiä enemmän. Useat tutkimukseen osallistuneet muistelivat haastattelujen aikana poliittisen uran varrella itselleen tai kollegoilleen sattuneita käytännön tilanteita, joissa sukupuoli on noussut
esiin. Tällaisia hetkiä on ollut esimerkiksi erilaisten vierailujen tai saunomiseen liittyvien tapahtumien yhteydessä. Haastatellut olivat saaneet osakseen epätasa-arvoista
kohtelua ja huomiota joko sukupuolestaan tai nuoresta iästään tai usein molemmista
johtuen.
Joidenkin haastateltujen mukaan sukupuolesta on ollut poliittisella uralla sekä
etua, mutta jossain määrin myös haittaa. Kuten eräs heistä pilke silmäkulmassa naurahtaen totesi ”et hyötyä on ollut paljon ja pikkuisen haittaa” (E). Osan haastateltujen
mielestä heidän sukupuoleen on suhtauduttu uran aikana melko tai hyvin neutraalisti,
eikä sukupuoli ole vaikuttanut johtajuuteen tai aiheuttanut esimerkiksi viestinnällisiä
ongelmia uralla.
--- en koe ollenkaan sellaista, että sukupuoleni takia minua jotenkin vähäteltäisiin, että et
paljon on kyse siitä et miten itse pystyy niitä asioita viemään eteenpäin ja miten niitä pystyy
perustelemaan (Q).
--- sitten ne ne housut ja hameet jossakin vaiheessa niinkun heitetään pois ja sitten ne asiat
kuitenkin ratkaisee, kun pöydässä ollaan ja silloin sitten tietysti se että sulla on viesti ja asiaa
niin se on ihan sama onks se mies vai nainen (R).
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Ristiriitaiset rooliodotukset ja vanhat perinteiset miehiset toimintatavat näkyvät
edelleen jossain määrin sekä käytännössä politiikan toimintaympäristössä, että naisten julkisuuskohtelussa. Esimerkiksi uudella johtajalla on aina haasteensa siirtyessään
tehtäväänsä, kuten eräs haastateltava Jutta Urpilaiseen ja Jyrki Kataiseen kohdistunutta suhtautumista heidän tullessaan valituiksi luonnehtii:
--- uus johtaja jolla ei oo semmosta vankkaa taustakokemusta eikä sit semmosta tota rautanyrkki johtamistyyliä ni samalla tapaa se enneku hän sai sen läpimurron ni suhtauduttiin
vähättelevästi kyl mut kyllähän se on ollu paljon rankempaa ja paljon tota ivallisempaa suhteessa Urpilaiseen ku Kataiseen Kataises on vähän niinku hyväntahtoista no se nyt on vähän
poika tommonen poju ja tota Urpilaiseen se on ollu sit ihan tätä tosiaan semmosta blondi
suhtautumista (A).
Vaikka poliittinen toimintakulttuuri ja poliittiset pelisäännöt ovat jossain määrin
muuttuneet ja ne ovat koko ajan muutostilanteessa, nainen on usein edelleen ”poikkeus” totuttuun perinteisessä toimintakulttuurissa. Kuten eräs haastateltava tilannetta kuvaa, ”nainen jää helposti sukupuolensa vangiksi esimerkiksi mediakohtelussa” (M).
Toisaalta eräällä haastatellulla on ollut poliittisen uran alussa hänen edellisen ammatin takia julkisuudessa uskottavuusongelma. Tämä näkyi esimerkiksi julkisuudessa
hänestä tehdyissä pilapiirroksissa haastatellun aloittaessa vaativassa johtajan tehtävässä. Kuitenkin poliitikko onnistui saavuttamaan omien sanojensa mukaan ministeriössä nopeasti luottamuksen ammattitaustaa ja sukupuolta kohtaan esitetyistä ennakkoluuloista huolimatta. Kolmaskin haastateltu joutui hämmästyksekseen heti
merkittävässä tehtävässä aloittaessaan koulutuksestaan ja kokemuksestaan huolimatta median silmätikuksi, vaikka myöhemmin hänen toimiessaan arvostetussa tehtävässä median kärkäs arvostelu muuttui hänen mukaansa arvostukseksi.
--- Helsingin Sanomissa kommentoitiin et ihan hyvinhän se meni kuvittele minun korkeakoulutustaustalla ja kaikella niin ihan hyvin selvisin no niin meni (hymyä äänessä) ja sit se
kääntyi kyllä niin päin että todella arvostettiin (O).

9.2

Sukupuolisidonnaista vai sukupuolineutraalia politiikkaa

Naispoliitikkojen mukaan politiikan tekeminen ja poliittinen osaaminen ei ole eikä
saisi enää ajatella olevan kiinni pelkästään poliitikon sukupuolesta. Haastateltujen
mukaan naisen poliittiseen osaamiseen ja ammattitaitoon ei suhtauduta samalla vakavuudella tai lähtökohtaisesti samalla tavalla ja asiallisuudella kuin miesten kohdalla
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tehdään. Heidän mukaansa kyse on kuitenkin enemmän jokaisen henkilön persoonasta ja kyvystä sekä motivaatiosta oppia jatkuvasti uusia asioita politiikan nopeasti
muuttuvissa tilanteissa kuin sukupuolesta.
--- et jos mä mietin Jutta Urpilaista niin hän on osoittanut omalla toiminnallaan mun mielestä
todella vahvasti sen et ei ole mitään väliä sillä et onks hän mies vain nainen vaan hän hoitaa
sen ne asiansa sen oman tonttinsa erittäin pätevästi ja osaavasti (Q)
Politiikkaan tarvitaan haastateltujen mielestä monenlaisia osaajia ja erilaisia tekijöitä sukupuolesta riippumatta, joiden erilaisia ominaisuuksia yhdistelemällä ja hyödyntämällä tehtäisiin tuloksekasta yhteistyötä. Poliittinen osaaminen on haastateltujen arvion mukaan jatkuvaa ammattitaidon kehittämistä ja vaativassa tehtävässä kehittymistä poliitikon sukupuolesta riippumatta:
--- Politiikan osaaminen ei oo sukupuolisidonnaista ja ei oo ei pidä ajatella et se on vaan joku
yhdestä muotista se politiikan osaaminen politiikan osaaminen on moninaista ja sä voit aina
oppia sitä ja sitte riippuen asiasta riippuen kenenkä kanssa teet työtä riippuen tästä poliittisesta
ympäristöstä tilanteesta sulla pitää olla erilaisia taitoja luovia siellä --- ja sen tähden tarvitaan
erilaisia ihmisiä tänne --- ja sitten sen kyllä vielä sanon että poliittista nenää voi oppia (I).
Haastateltavien pohdintojen mukaan politiikassa työskennellään yhdessä yhteisen
hyvän saavuttamiseksi ja erilaiset osaajat täydentävät toisiaan. Sukupuolten erilaiset
näkökulmat asioihin ja niistä keskusteleminen asioiden eri puolia katsoen on hyvä
lähtökohta yhteistyölle. Kuten eräs haastateltava luonnehti naispoliitikkojen vahvuuksia sukupuolen näkökulmasta, ”kolikosta on hyvä nähdä politiikassa sen kaikki kolme
eri puolta”.

9.3

Iholle tulevaa julkisuutta: ulkonäkö ja naiseus kiinnostavat

Haastateltujen kokemukset osoittavat, että politiikan julkisuus on tänä päivänä henkilökohtaista ja hyvin lähelle sekä poliitikkojen ”iholle tulevaa”. Median käsittelemät
aiheet ovat muuttuneet henkilöhakuisiksi ja poliitikkojen yksityisasiat tulleet leimallisemmaksi politiikan uutisoinnissa. Poliitikon osakseen saama henkilökohtaisempi ja
intiimimpi julkisuus tuo mukanaan ristiriitaisuuksia politiikassa työskentelylle ja sen
uskottavuudelle. Henkilöön yksilönä kohdistuva julkisuus saattaa haastateltujen mukaan sekoittua kansalaisten mielissä virheellisesti tehtävään työhön ja ammattitaitoon. Julkisuudessa näkyy vain pieni osa johtavien henkilöiden tehtävistä ja siitä kovasta työmäärästä mitä politiikan huipulla tehdään. Yksilöistä tehtävät viihteelliset
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jutut tai henkilökuvat voivat vääristää kuvaa politiikasta ja sen tekijöistä, haitata poliitikkojen työtä sekä kansalaisten syventymistä asia-aiheeseen. Politiikan henkilöityminen on kaksiteräinen miekka, kuten eräs haastatelluista henkilöjuttuja kuvailee:
--- toisaalta ne tuo sellaista läheisyyttä siihen yksilöön siihen päätöksentekijään mut sitten taas
se et se saattaa vääristää sitten sitä että no mitä se nyt ihan oikeasti sitten tekee siellä (H).
Naiseuteen liitetyt ja liittyvät monet asiat ovat politiikan eri tehtävissä tulleet tutuiksi ja nousseet esiin haastateltujen poliittisen uran aikana. Naiseus näyttäytyy haastateltavien kokemuksissa ristiriitaisena, mutta tärkeänä tekijänä politiikan toimintaympäristössä. Monet mainitsivat haastattelun yhteydessä naispoliitikon ulkonäön ja
siihen liittyvät paineet sekä poliitikon iän merkityksen. Joidenkin haastateltujen mukaan ”naisten vaatekaapista” ollaan kiinnostuneita ja naisten tekemisiä arvioidaan
usein pelkästään ulkonäön perusteella. Eräs haastatelluista kuvaa tilannetta niin, että
”naisia kohdellaan politiikassa usein niin kuin koruina ja katseenvangitsijoina, joilla haetaan
positiivista hyvää puolueelle” (M). Toisen mielestä naisille ”ei sallita liikakiloja ja hameen
helma ei saa repsottaa” (R). Poliitikon ei tarvitse haastateltujen mukaan hävetä, peitellä
tai vähätellä omaa sukupuoltaan vaan naisten tulee olla ylpeitä omasta sukupuolestaan ja naiseudestaan. Naisten pitäisi pystyä toimimaan politiikassa yhtä lailla kuin
miestenkin ilman, että sukupuolta koko ajan korostetaan tai alleviivataan, tai että
naisten pitäisi olla ja toimia samoin kuin miehet.
--- en mä haluais ajatella niin että se naiseus pitäis unohtaa kieltää tai jollain tavalla niin
kuin hylätä (B).
Naiseudesta on joidenkin haastateltavien mukaan ollut uralla etua, ja osa jopa mainitsi tiedostaneensa asian politiikan johtotehtävissä sekä julkisuudessa. He ovat hyödyntäneet sukupuolta ja naisellista ulkonäköä esimerkiksi vaalikampanjoissa erottuessa tai valitessa vaatetusta johonkin tilaisuuteen.
--- kyl mä tiesin tietenkin et tietenkin mun ideana oli et mä herätän huomiota koska mä
ajattelin et mä käytän kylhän mä halusin käyttää myöskin sitä hyväksi että mä oon nainen
(N).
Naispoliitikkojen ulkonäkökeskeistä arviointia on joidenkin haastateltujen mukaan tullut median lisäksi kansalaisilta. Lehdistön suhtautuminen on ollut ajoittain
hyvin ristiriitaista ja epätasa-arvoista mieskollegoiden saamaan kohteluun verrattuna.
Haastatellut ovat hyvin tietoisia johtavan poliitikon työhön ja etenkin omaan sekä
naiskollegoiden ulkonäköön liittyvästä kritiikistä niin yleisen julkisuuden kuin yhtä
lailla mediajulkisuuden osalta. Toisinaan joidenkin mielestä lehtien kirjoittelu on saanut jopa huvittavia piirteitä ristiriitaisuudessaan. Uutisointiin suhtautumista on edesauttanut ajoittain huumori ja uutisoinnille nauraminen.
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--- mä muistan sillon kun olin [poistettu etuliite] ministerinä niin samana päivänä oli
Iltalehdessä ja Iltasanomissa jutut minun pukeutumisestani ja se oli mielenkiintoista toisen lehden mukaan mä pukeuduin hyvin ja toisen (naurua) mukaan huonosti (C).
--- se vaan pitää sit kestää että pitää olla ittensä kanssa riittävän sinut että ei häiriinny
liikaa siitä et joku katsoo asiakseen tuolla tavalla kyylätä et minkä levyinen perse sillä
nyt tänään on (H).
Toisaalta kritiikin kohteeksi ovat joutuneet joidenkin naispoliitikkojen tekemien
huomioiden mukaan nykyään miespoliitikotkin. Media kiinnittää usean haastatellun
mielestä kuitenkin enemmän huomiota naispoliitikkojen ulkonäköön liittyviin asioihin kuin miespuolisten kollegojen. Kuten eräs haastateltavista huomauttaa: ”Esimerkiksi miesten värjättyihin hiuksiin media ei kiinnittänyt huomiota presidentinvaalien yhteydessä”
(N). Toisaalta naiset saavat joidenkin haastateltujen mielestä ehkä miehiä helpommin
mediajulkisuutta ulkonäön avulla, mutta tämän julkisuuden sisällöllinen laatu on toinen asia. Näyttäisi kuitenkin siltä, että toisaalta on paljon poliitikosta itsestään kiinni,
minkä verran ”antaa meikata itseään, pukeutua hulluihin vaatteisiin ja esitellä itseään niin kun
vaan objektina (E). Haastateltujen kokemuksien perusteella ensivaikutelma on tärkeää
eli minkälaisen yhteistyön poliitikko aloittaa median kanssa ja minkälaiset rajat hän
määrittelee uran alkutaipaleella.
--- mä sanon että sen oven kun sä avaat et jos sä tuut politiikkan naiseus edellä niin se riski
on että se naiseus on se mistä sut mielletään ja jos sä tuut vaatekaappi edellä niin se on se
Linnan puku mistä sut mielletään ja jos sä tuut niinkun politiikka edellä niin kyl se on se
ensivaikutelma susta niin se helposti myös niinkun paremmin säilyy (B).
Naisten tekemisiä arvioidaan haastattelujen perusteella tärkeiden asioiden sijaan
usein ulkonäön ja erilaisten työhön kuulumattomien sivuseikkojen perusteella. Toisaalta naispoliitikkojen odotetaan olevan naisellisia ja edustavia. Eräs kokenut ja iäkkäämpi haastateltava luonnehtii nykyisten nuorempien johtavien naispoliitikkojen ulkonäkökeskeisyyden paineita seuraavasti verrattuna aiempaan:
--- nyt niitten pitää olla tosiaan pitkiä ja hoikkia ja valmiita just menemään catwalkille koska
tahansa (M).
Tämän tutkimuksen mukaan naispoliitikon iällä on merkitystä erityisesti sekä politiikan nuorten, että iäkkäämpien ehdokkaiden, mutta myös johtajien kohdalla esimerkiksi johtajuutta arvioitaessa. Naisten kohdalla esimerkiksi nuoren naisen ikä liitetään helpommin poliitikon uskottavuuteen ja pätevyyteen esimerkiksi johtajuutta
arvioitaessa kuin vastaavan ikäisten miesten kohdalla tehdään:
--- niin kuin se että miten Jutta Urpilaista kommentointiin kun se oli uus puheenjohtaja niin
et siinä tavallaan lähdettiin siitä lähtöoletuksesta että se epäonnistuu kun se on nuori nainen
ja ei hirveen kokenut ollu siinä vaiheessa että olikohan toi Jyrki Katainen nyt yhtään sen
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kokeneempi mutta sillä on bassoääni niin tota (naurua) se antaa heti – media pitää heti
uskottavana (P).
Eräs naisille aikanaan vielä vieraampana pidettyyn tehtävään ensimmäisenä ja
nuorena nimitetty ministeri kuvaa ensimmäistä vuottaan tehtävässä seuraavasti ja lisää pilke silmäkulmassa, että nuoren poliitikon ikäasian aika aina ratkaisee.
--- se ensimmäinen vuosi oli kyllä semmonen että se oli aina kun joku haastattelu alotettiin
niin mitenkä sä kun sä oot tommonen nuori nainen niin se oli semmonen se oli niinkun se juttu
/--- mutta sitä käytiin tosi hyvin sitä keskustelua että sieltä tuli sitten sitä palautettakin että
oli ollut ennakkoluuloja mutta onneksi mä kuitenkin asioiden hallinnalla ja sillä pätevyydellä
pystyin menemään sen aidan yli että sitten sen jälkeen ei se nuori nainen asia oo ollu enään
mikään juttu koska sitten kun minusta oli tullut jo oma itseni eli oon omalla työlläni sen
paikkani ottanu niin sen jälkeen se olin vaan minä enkä enää nuori nainen (H).
Naispoliitikkojen uraikkuna politiikan huipulla on lyhentynyt entisestään aiemmasta. Haastatellut toivovat näkevänsä jatkossa myös vanhempia valtionaisia politiikan riveissä iäkkäämpien mieskollegojen joukossa. Vanhempia kokeneita naispoliitikkoja ja heidän työpanostaan ei haastattelujen perusteella arvosteta suomalaisessa
politiikassa samalla tavalla kuin miesten työpanosta.
--- et miehet on vielä niinku seitsemänkymppisenä ihan kovia jätkiä ja kukaan ei kyseenalaista
niitten ikää mut naisten kohdalla se keskustelu siitä et alkaa olla liian vanha tiettyihin tehtäviin niin se alkaa siellä neljänkympin huitteissa (L).
--- siis näetkö --- ketään vaikuttavaa yli 55-vuotiasta naista enää politiikassa nämä tällaiset
ulkonäköpaineet ulkonäköpaineet ovat aika kovat (D).

9.4

Perhe ja lapset tasapainottava voimavara

Suurin osa tähän tutkimukseen osallistuneista on ollut haastatteluhetkellä lapsiperheellisiä poliitikkoja. Poliitikon perhe eli puoliso ja lapset tuovat julkisuudessa esille
johtajan inhimillistä puolta, mutta naisten kohdalla osin ristiriitaisella tavalla. Perheeseen ja erityisesti lapsiin liittyvät asiat nousevat naisten kohdalla miespuolisia kollegoita useammin esiin julkisuudessa. Monen haastateltavan mukaan sekä yleisessä julkisessa keskustelussa että median kohtelussa on edelleen vallalla hyvin perinteiset
arvot ja näkemykset sukupuoliroolien jakautumisesta suomalaisessa yhteiskunnassa
sekä politiikan teossa. Perheelliset naiset ja johtajuus aiheena näyttävät herättävän
valitettavan usein julkisuudessa epäluuloja ja ennakkoluuloja. Poliitikkojen työn ja
perhe-elämän yhdistäminen on joidenkin haastateltujen mukaan tuotu esiin media-
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julkisuudessa ristiriitaisena tasapainoiluna koti- ja uraäitiyden välillä, vaikka haastatellut ovat mielestään normaaleja työssäkäyviä perheenäitejä ihan kuten muutkin työssäkäyvät äidit.
Lapset eivät tämän tutkimuksen mukaan kuitenkaan ole olleet este politiikan johtotehtäviin nimittämiselle tai tehtävissä työskentelylle. Erilaisia valintoja perheen sisällä on asian suhteen matkan varrella jouduttu tekemään yhteisillä päätöksillä. Kun
henkilö on valittu tehtävään, kannustus valintatilanteessa politiikan sisäpiiristä on
osoittautunut erityisen tärkeäksi. Eräs haastateltu muistaa edelleen lämmöllä silloisen
pääministerin myönteistä suhtautumista perheellisen poliitikon johtotehtäviin etenemisessä.
--- mä muistan aina kun XX [nimi poistettu] pääministeri kysy multa tai sano mulle kysy
multa sillon että minkä ministerin postin sä haluaisit ku käytiin läpi sitä mä ensin että no
onks pakko ryhtyä ministeriks (naurua) ku mulla oli pieni lapsi ja se oli ollut aika rankkaa
ja sit se vaan naurahti ja sanoi että postia saat valita mutta sitä et saa valita että tuutko vai
et (L).
Perheen ja johtajan työn yhdistäminen on osoittautunut käytännössä haasteelliseksi, mutta ei mitenkään mahdottomaksi yhtälöksi haastateltujen elämässä. Se on
ollut haastateltujen mukaan välillä vaativaa ja rankkaa, mutta enimmäkseen palkitsevaa ja voimia antavaa. Perhe on osoittautunut enemmänkin vaativan työn tekemistä
edistäväksi voimavaraksi sekä sitä tukevaksi tekijäksi kuin rajoitteeksi tai esteeksi.
Perheelliset haastatellut kuitenkin korostavat, että ilman puolison ja lähipiirin tukea
haastavassa tilanteessa olisi ollut vaikeaa onnistua. Hyvä tukiverkosto, jossa on ennen
kaikkea uraa tukeva ja kannustava puoliso, on ollut avainedellytys politiikan tekemisen ja perhe-elämän onnistuneelle yhdistämiselle. Haastatellut arvostavat puolisolta
ja muilta läheisiltä kuten omilta tai puolison vanhemmilta saamaansa arvokasta tukea
ja arjen käytännön apua. Joustavat sukupuoliroolit perheessä ja lähipiirissä ovat usean
haastatellun mielestä edesauttaneet heitä uralla menestymisessä:
--- itse ainakin oon kokenu että pitää erittäin paljon käyttää kaikkia apujärjestelyjä mitä
vain on mahdollista saada ja on rehellistä myöntää että se on itselle kyllä kova juttu koska
tämmöisessä työssä joutuu niinku koko ajan minuuttiaikataululla ammentamaan itsestään ja
kaikki pienten lasten äidit tietävät että pienten lasten kanssa (naurua) joutuu sitten siellä
kotona koko ajan ammentamaan itsestään (H).
Haastateltujen mielestä eri roolien yhdistäminen on edesauttanut johtajan tehtävissä kehittymistä ja kasvamista. Tämä on näkynyt esimerkiksi organisointikyvyn ja
ajankäytön tehostumisella sekä erilaisten asioiden arvottamisessa. Joidenkin haastateltujen mukaan perhe-elämä antaa sopivaa vastapainoa työlle ja se on esimerkiksi
rajannut työnteon määrää kohtuulliseksi. Lapsi tai lapset ovat rajoittaneet hyvässä
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mielessä ja sopivasti työntekoa ja kuten eräs johtajanainen omaa tilannettaan kuvaa:
perhe on ”ehkäissyt työnarkomaania loppuun palamisesta”.
Perheellisiä nais- ja miespoliitikkoja kohdellaan joidenkin haastateltujen kokemusten mukaan epätasa-arvoisesti mediajulkisuudessa. Media nostaa toistuvasti perheen negatiivisena tekijänä vain naispoliitikkojen kohdalla, vaikka heidän miespuolisilla kollegoilla on yhtä lailla perhe ja usein pieniä lapsia. Osa haastatelluista on pahoittanut mielensä asiaan liittyneestä toistuvasta negatiivisesta uutisoinnista. Heidän
mukaansa perinteinen ajattelumalli esimerkiksi siitä, että äidit hoitavat työtehtävästä
riippumatta ensisijaisesti perheen lasten asioita, elää edelleen vahvana. Osa haastatelluista on puolestaan kokenut, että lapsiperheellisten miespoliitikkojen kohdalla
perhe- ja lapsikuvioiden hoitumista vaativan työn ohessa ei käsitellä juuri ollenkaan
julkisissa keskusteluissa tai nosteta esiin negatiivisella tavalla mediassa. Tai jos aihetta
on käsitelty miesten osalta, julkisuus on haastateltujen arvion mukaan ollut enimmäkseen positiivista julkisuutta esimerkiksi poliitikon lyhyelle isyyslomalle jäämisestä:
--- en oo vielä kertaakaan poliitikko isää tavannu joka ihan oikeesti niinkun --- toimis samalla tavalla kun naiset toimii et samanlaisessa kehyksessä (R).
Joidenkin haastateltujen mukaan julkisuudessa on edelleen vallalla vanhanaikainen ja perinteinen suhtautuminen naisiin perheellisinä johtajina. Heidän mukaansa ei
ole nykyaikaa, että naispoliitikko joutuu koko ajan julkisuuden paineessa perustelemaan perheen sisällä yhteisesti tarkoin harkittuja ja tehtyjä valintoja naisen johtajanuran mahdollistamiseksi. Eräs maakunnassa asuva naispoliitikko joutuu esimerkiksi toistuvasti vakuuttamaan hänestä erilaisia henkilökuvia tekeville toimittajille,
että perheen lapsista huolehtii äidin työssä ollessa aivan yhtä hyvin ja pätevästi lasten
oma isä:
--- mä en voi vieläkään välttyä vaikka mä oon miljoona kertaa selittänyt tän oman asiani
oman alueeni ja muille medioille (naurahdus) ni vieläkään mä en voi välttyä siltä kysymykseltä
että no miten ne sun lapset --- miten ne sun lapsiraukat siinä on vähän semmonen asenne miten
ne sun lapsraukat nyt siellä selviää --- isänsä kanssahan he ovat kyl --- he ihan hyvin selviää
(Q).
Silti media ei ole myötämielisempi lapsettomiakaan naispoliitikkoja kohtaan. He
eivät pääse mediajulkisuudessa helpommalla toisin kuin miehet vastaavassa tilanteessa. Lapsettomilta miespoliitikoilta ei haastateltavien mukaan kysytä perheen perustamisasioita eikä heidän biologisesta kellosta, “ei keltään niinku nelikymppiseltä mieheltä mennä kyseleen, että jokos kello tikittää” (Q). Lisäksi äidiksi tuleminen ja äitiys poliitikkona ovat herättäneet erilaisia ennakkoluuloja ja negatiivista suhtautumista asiaan.
Erään haastatellun mukaan vauvauutisten julkistamisen myötä epäiltiin, että haasta-
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tellulta menee perheen perustamisen myötä poliittinen kunnianhimo. Toisessa tapauksessa haastatelluille puolestaan ennustettiin lasten tulon myötä jopa tämän poliittisen uran loppumista. Toisaalta yleinen ilmapiiri, erilaiset aiemmat mielikuvat ja
mediajulkisuus perheellisten naispoliitikkojen ympärillä ovat hiljalleen muuttumassa
modernimpaan, sallivampaan ja hyväksyvämpään suuntaan. Toisten mielestä vanhat
perinteet puolestaan elävät yhä ja joidenkin haastateltujen mielestä taas asiaan suhtautumisessa näkyy sukupolvien välisiä eroja.
--- mä oon sitä mieltä että tässä talossa täytyy olla muitakin kuin keski-ikäisiä ukkoja päättämässä meiän kaikkien suomalaisten asioista eikä siinä oo mitään pahaa että on lapsia ja
joutuu olemaan niiden lasten sairastelujen takia poissa työelämästä mä toivoisin että yhä useampi mieskin olisi --- ja tiedänkin että varmaan on tästä nuoremmasta sukupolvesta mut se
on erilainen se mielikuva (Q).
Perheellisten naisten halukkuus osallistua jatkossa yleensä politiikkaan ja etenkin
vaativiin johtotehtäviin huolestuttaa joitakin haastateltuja. He toivoivat yleisen ilmapiirin muuttumista kannustavammaksi ja ajan henkeen sopivammaksi sekä modernimmaksi.
--- jos me halutaan jos me oikeesti puhutaan et työelämän täytyy muuttuu niin että siellä voi
naiset kokea olevansa tasa-arvoisia niin kyllä ne nyt hitsi vieköön pitää pystyy poliittisella
tasolla siihen samaan et jos politiikassa sulle alkaa olla este et sä oot hedelmällisessä iässä oleva
nainen tai sulla on perhettä niin silloin me ollaan hakoteillä (B).
Toisaalta joidenkin nuorempien mieskollegojen moderni suhtautuminen politiikan- ja perhe-elämän yhdistämiseen on herättänyt positiivista huomiota ja kiitosta.
Miesten nostamana perheasioiden käsittely hyvällä tavalla työyhteisössä ja politiikassa
saa hyväksyvää palautetta haastatellulta.
--- täytyy antaa tunnustusta et meillä on sellaisia nuoria miespoliittisia tai miespuolisia poliitikkoja jotka ovat laajentaneet omaa rooliaan ja ajatellaan tässä esimerkiksi Kataista ja Wallinia jotka selkeästi haluavat niin paljon kuin mahdollista olla oman perheensä arjessa mukana ja priorisoivat sitä (D).

9.5

Tasa-arvon edistäminen vaatii jatkuvaa työtä

Tasa-arvoon liittyvät asiat ja kysymykset tai kiintiöt eivät ole tässä tutkimuksessa erillisenä teemana eikä niitä ole nostettu esiin etukäteen mietityissä kysymyksissä, mutta
osa haastatelluista otti aiheen oma-aloitteisesti puheeksi haastattelutilanteessa. Tasaarvon edistäminen vaatii heidän mukaansa jatkuvaa työtä asian eteen käytännön arjen
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päivittäisessä politiikassa. Tasa-arvo ja sen toteutumisen edellytykset nähdään kaikkien yhteisenä asiana eikä esimerkiksi pelkästään miesten tai naisten kysymyksenä,
kuten yksi haastatelluista kuvailee:
--- kyllä näen että ne edellytykset on jotakuinkin samat mutta kyllähän meillä tasa-arvossa on
monin tavoin ja ehkä siinä miten me arvioidaan naisia ja muuta että se ei oo pelkästään miesten
silmissä vaan myöskin naisten että jokaisen pitäis ehkä vapauttaa niistä kaavoista että miten
me kohdellaan ja ajatellaan naisista ja miehistä --- et kyl siinä vielä tehtävää on (J).
Tasa-arvoon liittyvää työtä tehdään tämän tutkimukseen osallistuneiden mukaan
poliitikkojen oman työn ohessa eikä asiasta heidän kertomusten ja henkilökohtaisten
kokemusten perusteella asiasta tehdä juurikaan ”erikseen numeroa”. Osa haastatelluista on omassa työssään ja omalla toiminnallaan kiinnittäneet huomiota tasa-arvoon
liittyviin asioihin, kuten esimerkiksi naisten ja miesten tasapuoliseen kohteluun politiikan nimittämistilanteissa tai yhdenvertaisuuteen oman työyhteisön palkkausasioissa.
--- johtajana pystyin myöskin sitä omaa agendaani toteuttamaan tietenkin paljon et sit tämmöset esimerkiks tasa-arvokysymykset on mulle ollu tärkeitä vaikken niistä aina hirveetä meteliä
oo pitäny että pyrin siinä toiminnassani ottamaan sen huomioon (G).
Joidenkin mielestä tasavertaisuus politiikassa on ajan myötä lisääntynyt, ja he ovat
saaneet mielestään urallaan osakseen tasa-arvoista kohtelua miesten kanssa. Politiikassa on jopa saavutettu nykyään paremmin tasa-arvoinen tilanne kuin muilla aloilla.
Vaikka kaikki politiikan ns. lasikatot on jo lähes rikottu ja johtajuuteen vievistä lasilabyrinteistä osin selvitty, tilannetta täytyy naispoliitikkojen kokemusten perusteella
seurata jatkossa erityisen tarkasti. Joidenkin haastateltujen mielestä politiikan eri tehtävien jakoa tasapuolisuuden ja sukupuolen näkökulmasta täytyy kuitenkin edelleen
aktiivisesti päivänpolitiikassa valvoa, sillä taantumisen vaara asiassa on ilmassa ja selvästi olemassa:
--- mun mielestä se että nainen on ollut kaikilla paikoilla ei sinänsä takaa mitään --- niinkun
jotain ihanaa myönteistä kehitystä tästä hamaan tulevaisuuteen että kyl tää on asia joka vaatii
jatkuvasti työntekoa ja tavallaan ponnisteluja sen eteen että me ylipäätään saadaan naisia
mukaan yhteiskunnalliseen toimintaan (Q).
--- et tavallaan ei suostuta meneen mukaan siihen et kerran on ollut nainen jollain paikalla se
tarkoittaa et on tasa-arvoa vaan se on ollu merkki siitä että se on mahdollista että se on se
alku (N).
Vaikka naiset ovat Suomessa nousseet kaikille johtopaikoille, osa haastatelluista
toi esiin huolensa naisten aseman jatkosta tulevaisuudessa politiikan eliitissä. Heidän
huolensa koskee sekä naisten halukkuutta osallistua politiikkaan ruohonjuuritasolla
kuin politiikan huipulla. Haastateltavien mielestä politiikkaan pitäisi saada mukaan
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nykyistä enemmän naisia jo kuntatasolta asti. Nuorten ehdokkaiden lisäksi politiikassa pitäisi arvostaa iäkkäämpien ja kokeneiden naisten työpanosta nykyistä enemmän. Huoli ei koske pelkästään sukupuoleen tai tasa-arvoon liittyviä asioita, vaan
yleisesti politiikan tehtäviin liittyviä monia koventuneita vaatimuksia. Yksi syy ihmisten haluttomuuteen lähteä mukaan poliittiseen vaikuttamiseen sukupuolesta riippumatta on politiikan tekemiseen liittyvä negatiivinen julkisuus:
--- mä muistan monestikin kun erilaisiin vaaleihin vaikka ehdokashankintoja tehdään ja juttelee ihmisten kanssa niin kyllä jotkut sanovat ihan suoraan että heitä kiinnostais sinänsä
yhteiskunnallinen vaikuttaminen mutta että vaalit joissa asetutaan kuitenkin arvioitavaksi
sekä asiallisin että epäasiallisin perustein koska poliitikkoahan saa lyödä kuin vierasta sikaa
sehän kuuluu tähän kulttuuriin niin et eivät kaikki todellakaan itsellensä sellaista --- halua
(H).
Haastatellut ovat mielestään omalla toiminnallaan osoittaneet, että nainen pystyy
hyvin sukupuolesta huolimatta menestymään työssään yhtä lailla kuin miehet. Osa
haastatelluista onkin saanut positiivista palautetta siitä, että he ovat toimineet omalla
esimerkillään johtotehtävissä kannustavina ja pätevinä johtajina muille poliitikoille ja
johtajille.
--- kyllä naisiin suhtaudutaan musta eri tavalla mut että siinä mun mielestä naisilla ei oo
mitään muuta vaihtoehtoa kuin se että et omalla toiminnallaan esittää ja osittaa sen että et on
vakavasti otettava poliitikko osaa hallitsee omat asiansa pystyy vastaamaan vaikeisiinkin kysymyksiin ja --- ja sit jos ei osaa vastata niin voi rehdisti sanoo että tätä mä en tiedä ja tän mä
selvitän sitten myöhemmin (G).

9.6

Yhteenveto tulososiosta

Sukupuolella on huomattavaa merkitystä poliittiselle naisjohtajalle ja johtajuudelle.
Siitä on ollut haastateltujen kokemusten perusteella sekä etua ja hyötyä että haasteita
ja haittaa. Sukupuoli aiheuttaa usein naisille ristiriitaisia rooliodotuksia sekä ensin tehtävään noustessa, että myöhemmin siinä toimiessa. Naispoliitikkojen ulkonäköön ja
henkilökohtaisiin ominaisuuksiin kiinnitetään miehiä enemmän huomiota etenkin
uran alkupuolella, mutta myös johtajana toimiessa. Mediajulkisuudessa naiseuteen
liittyvät seikat nousevat helposti esiin sekä asiantuntijuuden ja asiaosaamisen sijaan.
Johtajan työn ja perhe-elämän yhdistäminen on ollut haastateltujen kokemusten perusteella haasteellista, mutta palkitsevaa. Lapsiperheen elämä on tasapainottanut vaativaa tehtävää ja auttanut jaksamaan työelämässä.
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Haastateltujen mukaan politiikan tehtävien tasa-arvoiseen jakautumiseen sukupuolten välillä vaatii jatkuvaa työtä. Politiikan huippupaikoilla työskennelleet ovat
toimineet esimerkkeinä muille naisjohtajille siinä, että vaativiin tehtäviin on mahdollista tulla valituksi ja sitten menestyä tehtävissä. Naisten määrä ja asema politiikassa
tulevaisuudessa kuitenkin huolestuttaa johtajia, koska julkinen seuranta ja arvostelu
naisia kohtaan on erityisen kovaa. Erityisesti työn ja perhe-elämän joustavuuteen sekä
politiikan negatiiviseen julkisuuteen tulisi kiinnittää huomiota, mikäli naisten halutaan jatkossa osallistuvan nykyistä aktiivisemmin ja määrällisesti enemmän johtotehtäviin. Se, että politiikan kärkipaikalla on ollut joskus nainen, ei ole tae naisten aseman
jatkuvuudelle ja pysyvyydelle politiikassa.
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10 PÄÄTÄNTÖ

Naisten henkilökohtaiset kokemukset poliittisen vallan huipulta ovat kuuluneet
vähänlaisesti aiemmissa akateemisissa tutkimuksissa, vaikka naiset ovat jo pitkään
työskennelleet miesten rinnalla merkittävissä johtotehtävissä niin kotimaassa kuin
kansainvälisesti. Tämän väitöstutkimuksen tavoitteena on ollut tarkastella, minkälaisia kokemuksia haastatelluilla ministereillä ja puolueen puheenjohtajilla on poliittisesta johtajuudesta ja siihen kiinteästi liittyvistä viestinnällisistä ilmiöistä. Tutkimuksessa selvitettiin, minkälaisena haastatellut ovat kokeneet vuorovaikutuksen merkityksen johtajuudessa sekä miten naisjohtajat arvioivat omien kokemustensa perusteella (media) julkisuuden roolia ja merkitystä työssään sekä omaa suhdettaan julkisuuteen. Lisäksi tarkasteltiin sitä, miten johtajat ovat kokeneet sukupuolen merkityksen omalla urallaan ja laajemmin politiikassa.
Naisten äänen tuominen kuuluviin on tärkeä osa poliittisen johtajuuden työympäristössä tapahtuneiden hitaiden edistysaskelien ja muutosten, mutta toisaalta joidenkin asioiden kohdalla myös jatkuvuuden ja toisaalta pysyvyyden käsittelyä. Satavuotiaassa Suomessa näyttäisi olevan johtajien kokemusten perusteella aika päivittää
ja uudistaa vanhoja perinteisiä käsityksiä sekä yleisiä asenteita yhtä lailla niin poliittisesta johtajuudesta kuin johtajuuteen liitetystä sukupuolesta. Aiempien tutkimusten
asetelmiin, tuloksiin ja niiden soveltamiseen käytännössä ovat heijastuneet pitkälti
oletukset poliittisesta johtajuudesta ja johtajien sukupuolesta sekä naisjohtajien vähäisen määrän keskittyminen tietyille politiikan aloille. Tieto, jota tuotetaan itsestään
selvyytenä pidetyistä lähtökohdista, on Lämsän (2010, 370) mukaan omiaan vahvistamaan luutuneita ja olemassa olevia valta-asemia, kuten määrätynlaista miehisyyttä
johtajuudessa. Lähtökohta vaientaa hänen mukaansa helposti vaihtoehtoiset ja monimuotoiset näkökulmat.
Väitöstyö liittyy osaltaan laajempaan ajankohtaiseen keskusteluun johtajuuden
moninaisuudesta ja siihen liittyvistä haasteista sekä eri sukupuolten merkityksestä ja
arvostuksesta yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Tutkimuksessa haastateltujen
naisten henkilökohtainen kokemuksen ääni johtajuudesta on päässyt kuuluviin. Väitöskirjaan haastatellut 18 henkilöä ovat kukin omalta osaltaan olleet merkittäviä tienraivaajia ja
tärkeitä suunnannäyttäjiä suomalaisessa politiikassa kohti aiempaa monimuotoisempaa ja vuoro-
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vaikutteisempaa johtajuutta. Osa heistä on ollut tehtävissään ensimmäisiä naisia ministereinä tai puolueiden puheenjohtajina. Tutkimustulokset laajentavat tähänastista tietämystä poliittiseen johtajuuteen liittyvistä haasteista, mutta toisaalta siinä innostavista sekä palkitsevista tekijöistä. Seuraavaksi tarkastellaan tutkimuksen keskeisiä
vuorovaikutukseen, sukupuoleen ja mediaan liittyviä tuloksia ja niistä tehtyjä johtopäätöksiä.

10.1

Poliittinen johtajuus vuorovaikutusammattina

Tämän tutkimuksen perusteella poliittista johtajuutta voidaan luonnehtia eri rooleissa tapahtuvaksi viestinnällisesti laaja-alaiseksi ja vaativaksi vuorovaikutustehtäväksi. Johtajan monissa
eri rooleissa ja lukuisten yhteistyötahojen kanssa tapahtuva vuorovaikutuksellinen
toiminta on politiikan tekemisen ydinaluetta substanssiosaamisen ja asiantuntijuuden
ohella. Jokainen poliittinen johtaja on tehtävässään ensisijaisesti oman puolueensa
edustaja. Johtajien täytyy kuitenkin nauttia laajempaa arvostusta ja luottamusta yli
puoluerajojen, jotta vuorovaikutus rakentavassa yhteistyössä eri tahojen kesken asioiden edistämiseksi onnistuu. Kokonaisuutena vuorovaikutus rakentuu erilaisista
laaja-alaisista, aktiivisista ja tavoitteellisista prosesseista politiikan eri toiminta-alueilla
ajassa liikkuvien asioiden keskellä. Johtajien kokemusten tarkastelu tehtävän keskeisten kolmen toiminta-alueen eli poliittisten instituutioiden ja prosessien, julkisuuden
ja yleisen suosion sekä yksityiseen kuuluvan alueiden (ks. Corner 2000) kautta näyttäytyy naisten kohdalla tasapainoiluna etenkin näiden eri kohtaamisalueiden rajapinnoilla. Eri alueilla toimiminen edellyttää vuorovaikutuksellista mukautumista, joustavuutta ja sopeutumista. Poliittinen vuorovaikutus eri kohtaamisissa on edellyttänyt
haastateltujen mukaan rohkeaa itsensä ja oman persoonansa likoon laittamista, sopeutumista muuttuviin tilanteisiin, julkiselle kritiikille altistumista ja kritiikin sietämistä. Lisäksi johtajan tehtävään sisältyy toistuvasti rajojen vetämistä julkisuuteen
sekä johtajan ammatillisen ja yksityisen minän yhteensovittamista.
Vuorovaikutus politiikassa edellyttää tämän tutkimuksen tulosten perusteella johtajilta viestinnällistä moniosaamista eri alueiden kesken vaihtuvissa tilanteissa. Viestinnällisiä valmiuksia tarvitaan yhtä lailla niin kansalaisten, äänestäjien, toimittajien
kuin puoluetovereiden ja lukuisten erilaisten ammatillisten yhteistyötahojen kanssa.
Viestinnän rooli korostuu erilaisissa julkisuuksissa, kuten esimerkiksi eduskunnan tilaisuuksissa, erilaisissa torikohtaamisissa kuin yhtä lailla puoluekokouksissa ja vaaleissa pidetyissä puheissa. Tärkeä osa vuorovaikutusta poliitikon osakseen saamassa
mediahuomiossa ja muussa julkisuudessa on se, miten hän pystyy näihin kaikkiin eri
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tilanteisiin ja kohtaamisiin ammattitaitoisesti vastaamaan. Tähän tutkimukseen haastatellut naiset ovat vaikuttaneet ja muuttaneet omalla persoonallaan, käytöksellään ja
ammattitaidollaan aiempia miehisiä tapa- ja toimintakulttuureita sekä poliittista johtamisviestintää. He ovat johtajina hakeneet muutosta siihen, että politiikassa ja poliittisessa toimintaympäristössä ei enää toimittaisi liian helposti ja yleisesti niin kuin
ollaan aina totuttu toimimaan.
Tulosten perusteella naisten poliittinen johtajuus saa tukea laaja-alaisesta ja tavoitteellisesta
ammatillisesta viestintäosaamisesta. Erityisesti puhumiseen, kuulemiseen ja kuuntelemiseen liittyvä osaaminen sekä vahvat ja monipuoliset argumentointitaidot ovat olleet
haastateltujen kokemusten perusteella naisten viestinnän vahvuusalueita yhteistyötaitojen lisäksi. Asiasisällöllisen osaamisen lisäksi johtaja tarvitsee vuorovaikutustaitoja
ihmisten kanssa työskentelemiseen, heidän aitoon kuulemiseensa ja kuuntelemiseensa puhumisen ja tärkeiden yhteiskunnallisten asioiden sekä päätösten perustelemisen ohella. Vuorovaikutteinen vallankäyttö on haastateltujen kokemusten mukaan
ollut palkitsevaa ja antoisaa sekä edesauttanut naisten uraa ja siinä menestymistä,
mutta toisaalta aiheuttanut haasteita, jänniteitä ja ristiriitoja perinteiseksi mielletylle
johtajien maskuliiniselle tavalle toimia vallassa.
Poliittisilta naisjohtajilta odotetaan tämän tutkimuksen mukaan yhä enemmän
asiapolitiikan ja vahvan johtajuuden lisäksi empatiakykyä sekä läsnäoloa ja läheisyyttä
kansalaisia kohtaan. Vuorovaikutteinen läsnäolo kansalaisten kanssa eri tilanteissa on
haastateltujen kokemusten mukaan osoittautunut tärkeäksi sekä sosiaalisen tuen
osoittaminen. Tämän tutkimuksen mukaan kansalaiset odottavat aiempaa enemmän
poliittisilta johtajilta empatiaa ja myötäelämistä esimerkiksi kansalaisia tai heidän läheisiään kohdanneissa erilaisissa katastrofi- ja onnettomuustilanteissa. Läsnäolon politiikaksi kutsuttu demokratiamalli edellyttää poliitikkojen jatkuvaa empaattista läsnäoloa mediassa, jossa poliittinen viestintä on tunteen omaistunut (Rosanvallon 2008).
Vuorovaikutukseen politiikassa liittyy keskeisesti erilaiset verkostot, joista on ollut
naisjohtajille merkittävää ammatillista hyötyä, mutta niistä on saatu myös vaativissa
tehtävissä arvostettua ja tarvittua sosiaalista tukea. Erilaisilla valta- ja suhdeverkostoilla on huomattavaa merkitystä sukupuolesta riippumatta johtotehtäviin etenemisellä ja niissä menestymiseen. Toisaalta esimerkiksi perinteisten hyvä veli -verkostojen olemassaolo ylläpitää edelleen kuitenkin jossain määrin tämän tutkimuksen tulosten perusteella naisia poissulkevaa keskustelukulttuuria politiikassa ja johtajuudessa.
Näissä verkostoissa valmistellaan edelleen etukäteen joitain päätöksiä ja nimityksiä
ilman naisten läsnäoloa. Erilaisten sukupuolineutraalien verkostojen merkitys avoimuuden ja tasa-arvoisen yhteistyön mahdollisuuden kannalta on tärkeää yhtä lailla
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poliitikkojen omien ammatillisten intressien kuin politiikan demokratian toteutumisen takia ja poliittisen työyhteisön toimivuuden kannalta. Naisten määrän lisääntyessä
politiikassa ja johtajina verkostoitumismahdollisuudet ovat parantuneet samoin kuin
nykyisten naisjohtajien mahdollisuus mentorointiin. Tämän tutkimuksen perusteella
erilaisten sosiaalisten verkostojen sekä mentorien positiivinen vaikutus urakehitykseen tiedostetaan, mutta käytännössä näiden asioiden toteutuminen käytännössä on
usein osoittautunut haasteelliseksi.
Erilaisia johtotehtäviä yhdistää merkittävä vallankäytön mahdollisuus, jonka
avulla haastatellut poliitikot ovat pystyneet ensisijaisesti edistämään tärkeäksi katsomiaan yhteiskunnallisia asioita. Valtaan liittyy merkittävä vastuu tehtävistä päätöksistä. Lisäksi poliittisen toimintaympäristön viestintään liittyy erityisesti julkinen
kontrolli sekä kritiikki. Naisilla ja miehillä näyttäisi aiempien tutkimusten mukaan
olevan erilainen suhde valtaan ja sen merkitykseen. Merkittävän valta näyttäytyy haastateltujen kokemuksissa toisaalta itsenäisenä ja vastuullisena päätöksentekona, toisaalta mahdollisuutena edistää vuorovaikutuksessa yhteisiä asioita. Keskijohdon näkemyksiä vallasta tutkineen Kuuselan (2010) väitöstutkimuksen mukaan valta on naisille enemmän toisten työn tukemista, kun taas miehille se on mahdollisuus vaikuttaa
ja keino saavuttaa tavoitteita. Hänen mukaansa naiset näkevät vallan yhteisöllisenä
ilmiönä, miehet taas yksilöllisenä. Toisaalta yhteistä naisten ja miesten käsityksille on
näkemys vallasta mielekkään työn ja onnistumisen mahdollistajana, päätösten tekemisenä ja toimintaan vaikuttamisena.

10.2

Sukupuolella on monia vaikutuksia johtajuuteen

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan käsitys poliittisesta johtajuudesta kytkeytyy edelleen
sitkeästi miehisinä pidettyihin ominaisuuksiin. Poliittinen valta Suomessa on edelleen
useista merkittävistä edistysaskelista huolimatta sukupuolittunutta. Johtajuus ja johtotehtävät mielletään usein yhä perinteisesti miehille kuuluviksi. Sukupuoli on sidoksissa moniin erilaisiin asioihin kuten politiikan arvoihin, käytänteisiin, toimintakulttuuriin, tapoihin ja käyteltyyn kieleen. Lisäksi tutkimuksen tulokset osoittavat selvästi
sukupuolen merkityksen johtajuuden käytännön työssä ja yhteyden ammatillisen uskottavuuden, pätevyyden ja asiaosaamisen arvioimiseen julkisuudessa. Kuten aiempi
tutkimus on osoittanut, Suomea on pidetty jo pitkään monin tavoin edistyksellisenä
tasa-arvon mallimaana naisten varhaisen äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden sekä
naisten parlamentaarisen edustuksen takia. Sen sijaan eteneminen vallan huipulle on
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ollut paikoitellen hyvin hidasta ja erityisen sukupuolittunutta on ollut nimenomaan
poliittinen johtajuus (ks. Kuusipalo 2011; Niemi 2014a; Railo 2011).
Tähän tutkimukseen osallistuneet naiset ovat jo rikkoneet politiikan lasikatot ja
lasilabyrintit, mutta silti he usein kohtaavat erilaisia sukupuoleen liitettyjä mielikuvia
ja joutuvat johtajina haastamaan edelleen monenlaisia valtaan liittyvä tekijöitä. Heidän johtajuus on osittain jatkuvaa tasapainoilua erilaisten johtajuuteen liitettyjen vanhentuneiden mielikuvien ja käsitysten sekä nykyään sopivaksi katsottujen ja yleisesti
hyväksyttyjen ominaisuuksien välillä. Näyttää siltä, että erityisesti naisten kohdalla poliittisessa johtajuudessa on usein kyse jatkuvasta näytön paikasta. Pätevyys johtajana on naisten kokemusten mukaan kerta toisensa jälkeen todistettava uudelleen. Toisaalta suurin osa haastatelluista on määrätietoisesti ottanut oman paikkansa päättäjien huipulla
antamatta liikaa ennakko-oletusten, mielikuvien, naiseutensa tai ulkoa asetettujen rajoitteiden sekä julkisuuden vaikuttaa työhönsä. Tämä tutkimus osoittaa, että naiset
haluavat rakentaa johtajuutta omaehtoisesti tulematta pakotetuksi tiettyyn kapeaan ja ennalta
määriteltyyn naisrooliin. He eivät ole haastattelujen perusteella halunneet tehtävässään
kulkea miesten aiemmin viitoittamaa tietä, vaan ovat halunneet tietoisesti tehdä uudenlaista ja omannäköistä johtajuuttaan, toisin kuin aiemmissa tutkimuksissa on havaittu. Aiempien johtajuustutkimusten valossa naisten omien kokemusten tutkiminen on osoittanut, että heillä on taipumusta pikemminkin sopeutua miehiseksi koettuun johtamismaailmaan kuin pyrkiä kyseenalaistamaan sitä (esim. Husu ym. 2011).
Ristiriita naiseuden ja johtajuuteen kiinteästi liitettyjen miehisten ominaisuuksien
välillä näyttää edelleen elävän siitä huolimatta, että naiset ovat ottaneet oman paikkansa poliittisessa eliitissä. Lisäksi naiset nähdään tämän tutkimuksen tulosten perustella miehiä helpommin yhtenäisenä ryhmänä eli oman sukupuolensa edustajina,
vaikka kaikki poliitikot kuten muutkin johtajat ovat yhtä lailla ihmisinä yksilöitä ja
omia persoonia. Sukupuoli näyttää olevan ratkaisevana nähty tekijä siinä, millaisen
paikan yksilö voi yhteiskunnassa ottaa, ja vaikka sukupuolen merkitys on muuttunut,
ei se välttämättä ole vähentynyt (Railo 2011, 259). Naisten poliittinen johtajuus ei
näytä olevan edelleenkään vakiintunutta ja yleisesti hyväksyttyä, sillä mies on usein
yhä pitkälti johtajuuden yleisesti hyväksytty normi. Yksi keskeisimmistä hidasteista
naisten etsiessä vaikutusvaltaisia asemia on ollut epäsuhta naisiin ja johtajuuteen liitetyistä perinteistä ja niiden vastakkaisista ominaisuuksista (Rhode & Kellerman
2007, 6), kuten tähän tutkimukseen haastatellut naiset ovat saaneet henkilökohtaisesti
politiikassa kokea. Koska poliittinen johtajuus ja johtamiskulttuuri mielletään maskuliiniseksi,
naiset joutuvat toisinaan häivyttämään sukupuoltaan tai vaihtoehtoisesti korostamaan sitä tullakseen huomioiduksi.
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Haastatelluille naisille poliittisen vallan huipulle pääseminen ja siellä työskenteleminen on edellyttänyt johtajuuteen liitettyjen perinteiden rikkomista, toimintatapojen ja kulttuurin muuttamista sekä sosiaalista itsevarmuutta. Niemen (2014, 48) mukaan naisten julkisten valta-asemien mahdollistaminen on edellyttänyt mieheyteen ja
valtaan liittyvien mielikuvien haastamista ja uudelleen määrittelyä. Suomessa vahvaan
naisjohtajaan ei ole ainakaan vielä tähän tutkimukseen haastateltujen kokemusten perusteella totuttu, mutta esimerkiksi Saksassa liittokansleri Angela Merkeliä luonnehditaan usein voimapoliitikoksi ja hänen katsotaan käyttävän valtaa kuten miehet
(esim. Lünenborg & Maier 2015). Merkelin katsotaan edustavan toiminnallaan enemmän miehistä toimintatapaa ja esimerkiksi hänen ulkonäköään ei yleensä juuri kommentoida julkisuudessa (ks. Holtz-Bacha, Langer & Merkle 2014).
Tutkimukseni tulokset vahvistavat, että naiseudesta voi olla politiikassa etua ja
hyötyä sekä positiivista huomionarvoa ja tietynlaista uutuuden viehätystä. Toisaalta
sukupuoli voi aiheuttaa turhia ennakkoluuloja ja esteitä haitaten johtajien ammatillista vuorovaikutusta. Stereotyyppiset tulkinnat ja sukupuoleen sidottu kaksoissidos
aiheuttavat tämän tutkimuksen mukaan edelleen ristiriitaisia tilanteita naisten johtajuudelle ja heidän uskottavuudelleen pätevinä johtajina (esim. Lämsä ym. 2014). Kuten tässä ja aiemmissakin tutkimuksissa on havaittu (esim. Campus 2013), stereotyyppisistä tulkinnoista voi toisaalta olla haittaa ja toisaalta taas merkittävää etua sekä vetoapua naisten poliittiselle uralle. Osa tähän tutkimukseen haastatelluista naispoliitikoista on tietoisesti hyödyntänyt omaa sukupuoltaan johtajina, esimerkiksi erottumalla miesjohtajien suuresta joukosta mediajulkisuudessa tai toimimalla tietoisesti
poiketen aiemmasta johtajuuden toimintatavasta. Toisinaan naisiin liitetyt myönteiset
sukupuolistereotypiat ja esimerkiksi puolueen toimintaan liittyvä uudistuksen halu
näyttävät edesauttaneen heidän menestystään. Kuten politiikassa ja yritysmaailmassa
muualla maailmassa, myös suomalaisessa politiikassa naisten nousua johtajiksi näyttävän edesauttavan tilanteet, joissa puolue on kriisissä, etsii uutta alkua ja pyrkii parantamaan imagoaan (Niemi 2017, 244), vaikka naiset ovat pätevöityneet johtajina
muissakin, normaaleissa yhteiskunnallisissa tilanteissa.
Käsitys osaamisesta ja pätevyydestä ei saisi haastateltujen kokemusten mukaan
olla sukupuolisidonnaista, mutta käytännön kokemukset osoittavat toista. Naisista
johtajina yritetään etsiä miehisiä piirteitä ja ominaisuuksia, mutta toisaalta niitä ei saisi
olla liikaa. Aseman myötä politiikan sisällä asiatasolla johtajien kohtelu on ollut haastateltujen mukaan sukupuolineutraalimpaa ja ammatillisempaa kuin esimerkiksi heidän toimiessaan rivipoliitikkona. Asema ei kuitenkaan tämän eikä aiempien tutkimusten perusteella välttämättä suojaa naisia julkisuudessa. Edes presidenttiehdokkaan
osakseen saama laaja kannattavuus ei suojele Campusin (2007, 72) mukaan naista
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sukupuolistereotypioilta ja kaksinkertaisilta sukupuoleen liitetyiltä sidoksilta. Vahvuus on hänen mukaansa tärkeä piirre ehdokkaille, mutta se on naisehdokkaan kohdalla julkisuudelle vaikea ominaisuus käsitellä.
Politiikassa johtajana toimimisen kehykset ja erilaiset johtajuuden rajapinnat, joilla naiset voivat toimia, ovat poliitikkojen kokemusten mukaan huomattavasti miehiä rajallisemmat. Kuitenkin tutkimukseen haastatellut ovat omalla tavallaan olleet uuden sukupolven vaikuttajanaisia, joilla on ollut sekä halua että rohkeutta erottua johtajina ja päästä eteenpäin
uralla miehisessä joukossa. Suomessa poliittisen vallan korkeimmille paikoille nousseita naisissa on sekä monia yhdistäviä, että toisistaan eroavia piirteitä. Yhteisinä ja
yhdistävinä piirteinä näyttävät tutkimukseen osallistuneiden mukaan olevan heidän
positiiviseksi koetut ominaisuudet: hyvä itsetunto ja luottamus omiin kykyihin, määrätietoisuus, tunnollisuus, uskallus toimia toisin sekä hyvä paineen- ja julkisuuden
sietokyky. Vaikka he ovat ottaneet mielestään oman tilansa ja paikkansa toimia johtajina, silti heidän ammatillista osaamista arvioidaan heidän kokemustensa mukaan
usein sukupuolen kautta. Myös Railo (2011) havaitsi tutkimuksessaan, että Anna-lehden henkilöhaastatteluissa selitetään henkilöiden poliittisia eroja ennen muuta heidän
sukupuolensa avulla.
Naisten halukkuudesta johtotehtäviin on keskusteltu paljon julkisuudessa. Vaikka
tähän tutkimukseen haastatellut naiset eivät ole suoraan tai tietoisesti pyrkineet johtaviin tehtäviin, he ovat kertoneet empimättä tarttuneen tilaisuuteen, kun mahdollisuus on ollut tarjolla. Yleisesti ottaen paikat vallan huipulla ovat tuulisia ja kilpailu
tehtävistä kovaa. Johtajuus, johon naiset eivät voi osallistua täysipainoisesti, ei merkitse vain naisten ulossulkemista yksilöinä ja ryhmänä, vaan se on myös kykyjen, tiedon ja asiantuntemusten tuhlausta (Husu ym. 2011). Silti vaativissa tehtävissä toimivia naisia ja miehiä arvioidaan tämän tutkimuksen tulosten mukaan eri kriteerein tehtäviin valittaessa ja niissä toimiessa. Vaativan tehtävän vastaanottaminen on tärkeä
kehittymismahdollisuus sekä naisille että miehille (Lämsä & Hiillos 2008), mutta mikäli naisia ei valita johtotehtäviin on olemassa taantumisen mahdollisuus paikkojen
saamisessa.
Perinteinen uraorientoituneisuus ja eteneminen hierarkkisella tavalla eivät näytä
tämän tutkimuksen perusteella olevan naisten tie edetä johtajiksi. Sen sijaan halu oppia uutta sekä kasvaa ja kehittyä johtajaksi ja johtajana ja rohkeus tarvittaessa mennä
oman mukavuusalueen ulkopuolelle on johtanut haastateltujen tapauksessa etenemiseen huipulle. Kysymys naisten epäröinnistä ehdolle asettumisessa saattaa palautua
Niemen mukaan (2014, 1014) puolueisiin, niissä naisille tarjottuun tai evättyyn tukeen, naisten saamiin tai heiltä saamatta jääneisiin meritoitumismahdollisuuksiin ja
niin edelleen. Esimerkiksi puolueen sisäpiirin kannustus sekä henkilön omat arviot
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menestymisen mahdollisuuksistaan vaikuttavat hänen mukaansa siihen, miten mielekkääksi ehdolle asettuminen koetaan.
Suomalaisia naisjohtajia haastatelleen Hyvärisen (2016) väitöstyössä keskeisimpinä johtajan piirteinä nousivat esiin sinnikkyys, ripeys, rehellisyys ja nöyryys. Lisäksi
sekä hänen että tämän käsillä olevan tutkimuksen tulosten mukaan johtajan työssä
tarvitaan kykyä vastaanottaa ja työstää kritiikkiä, kykyä kohdata vastoinkäymisiä ja
sietää johtotehtäviin liittyvää yksinäisyyttä. Johtajuuden koetinkivenä on nimenomaan politiikassa usein yksinäisyys, johon johtajat tarvitsisivat tämän tutkimuksen
tulosten mukaan etenkin vaativissa tilanteissa parhaan mahdollisen tuen perheen lisäksi kollegoilta sukupuolesta riippumatta. Ihmissuhdetasolla lähipiirin tuki on ollut
ensisijaisen tärkeää tehtävässä menestymisessä etenkin, jos organisaatiolta, kollegoilta
tai puolueesta saatu tuki on ollut puutteellista tai sitä ei ole ollut. Johtamisen kehittämistoimia ja käytänteitä kuten uraneuvontaa, mentorointia, valmennusta ja kansainvälisiä työtehtäviä tulisi tarkastella niin naisten kuin yhtä lailla miesten uravaihtoehtojen ja päätösten osalta laajemmassa kontekstissa, erityisesti perhe-elämän kannalta
(Heikkinen, Lämsä & Hiillos 2014, 37).
Ammatillinen kunnianhimo, menestys tai vallanhalu katsotaan edelleen tämän
tutkimuksen tulosten perusteella jossain määrin epäedulliseksi ominaisuudeksi naisten kohdalla, vaikka nämä piirteet liitetään positiivisena miesjohtajilta odotettuihin
ominaisuuksiin. Taustalla vaikuttavat monet yhteiskunnassa, politiikan rakenteissa ja
historiassa piilevät eri tekijät, minkä takia tilanteeseen ei ole luonnollisesti mitään yksiselitteistä tai nopeaa ratkaisua. Kun poliittisesta johtajuudesta keskustellaan julkisuudessa Niemen (2014a, 115) mukaan, ymmärretään sukupuolikysymykseksi vain
naisten johtajuus tai vaatimus johtopaikkojen tasapuolisemmasta jakamisesta. Samalla kun naisten ilmeisesti pelätään saavan tai vaativan tasoitusta sukupuolensa
vuoksi taitoihinsa ja kykyihinsä katsomatta, ei huomata sitä, miten miehet ovat hyötyneet ja mitä ilmeisimmin edelleen hyötyvät sukupuolestaan johtajiksi pyrkiessään.
Kuten puolueiden johtajahistorian valinnat osittavat, puoluejohtajiksi on Suomessakin enimmäkseen tai yksinomaan valittu miehiä.
Naisten kynnys edetä johtajiksi sekä toimia johtajina on haastateltujen kokemusten mukaan korkeammalla kuin miespuolisten kollegojen, ja naisilta odotetaan jossain määrin enemmän ja toisenlaisia asioita kuin vastaavissa tehtävissä toimivalta
miespoliitikoilta. Sukupuolien moninaisuus politiikassa on kuitenkin haastateltujen
mukaan tärkeää erilaisten näkökulmien laajentamiseksi ja erilaisten hoidettavien asioiden huomioimiseksi. Jos päätöksiä tekevät vain naiset tai vain miehet, kaikkia vaihtoehtoja ja tarjolla olevia näkökulmia ei välttämättä tulla ajatelleeksi tai huomioida
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riittävästi. ”Politiikassa kolikosta täytyisi katsoa kaikki sen kolme puolta”, kuten eräs
tutkimukseen haastatelluista asiaa kuvailee.
Tähän tutkimukseen osallistuneet toivovat, että naisjohtajien ei enää jatkossa tarvitsisi piilotella tai hävetä sen enempää kuin tuoda korostetusti esiin omaa sukupuoltaan. 2010-luvulla puhutaan edelleen yleisesti naisjohtajista tai käytetään naisten sukupuoleen liittyviä lisämääreitä tai etuliitteitä. Lisäksi puhutaan yleisesti valtiomiehistä, koska valtionainen sanaa ei ole vielä otettu käyttöön yleisesti, vaikka naisia on
ollut merkittävissä johtotehtävissä jo pitkään niin Euroopassa kuin sen ulkopuolella.
Johtajuuden ja maskuliinisuuden yhteys näkyy tavassamme puhua miespuolisista johtajista ”suurmiehinä” tai ”valtiomiehinä”. Se, että feminiinisyys ja valta on sosiaalisesti rakennettu toisilleen vastakkaiseksi, on ollut yksi keskeisistä hidasteista naisten
pyrkiessä valta-asemiin (Rhode & Kellerman 2007, 6-7.) Yksi merkittävä edistysaskel
tasa-arvon ilmaisemisessa näyttäisi olevan, että puhutaan poliitikoista tai johtajista
ilman naisetuliitettä. Politiikka ja poliittinen johtajuus ovat jatkuvaa sopeutumista
muuttuviin olosuhteisiin sukupuolesta tai persoonasta riippumatta ja johtajuutta tulisi tarkastella nykyistä kokonaisvaltaisemmin.

10.3

Julkisuudelle kelpaavan julkisuuskuvan haasteet

Poliittinen johtajuus on ollut ja on edelleen tähän tutkimukseen haastateltujen kokemusten perusteella pitkälti sukupuolikysymys etenkin politiikan julkisuudessa. Julkisuudelle, suurelle yleisölle ja varsinkin medialle kelpaava naisjohtajan julkisuuskuva on tämän
tutkimuksen perusteella osoittautunut osin haastavaksi ja ristiriitaiseksi ilmiöksi. Kaikki poliittiset johtajat ovat yhteiskunnallisesti merkittävässä tehtävässään mediapoliitikkoja
(Isotalus 2017) saaden näköalapaikalla osakseen erityistä julkista huomiota. Heidän
osakseen saama julkisuus ja julkinen arvostelu ovat omaa luokkaansa esimerkiksi
muihin poliitikkoihin tai yritysjohtajiin verrattuna. Johtavat poliitikot saavat osakseen
asiajulkisuutta, mutta julkisuuden sisällön ja laadun osalta naiset ovat kokeneet haasteita politiikan henkilöitymisen ja viihteellistymisen seurauksena. Erityisesti naiseuteen liittyviin kysymyksiin kuten ulkonäköön, pukeutumiseen, perheeseen ja henkilökohtaisiin ominaisuuksiin kiinnitetään naisten kohdalla miehiä enemmän huomiota
tärkeiden asiasisältöjen kustannuksella. Naisten asiantuntijuutta ja johtajuutta mitätöidään politiikan julkisuudessa toistuvasti esimerkiksi siten, että kiinnitetään huomiota työasioihin keskittyvän julkisuuden sijaan huomiota epäolennaisiin asioihin.
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Railo (2011) arvioi, että julkisuudessa esiintyvät poliitikot eivät ole olleet vain ihmisiä ansioineen ja puutteineen, vaan heidän saamansa julkisuuden kautta keskustellaan suuremmista yhteiskunnallisista kysymyksistä, kuten naisten oikeudesta osallistua politiikkaan tai sukupuolten välisestä työnjaosta yhteiskunnassa. Naisten läsnäolon ja näkyvyyden parantaminen tiedotusvälineiden meditoituneessa keskustelussa
saattaisi olla yksi keino vahvistaa naisten symbolista ja määrällistä edustusta (ks.
Adcock 2010).
Naispoliitikkojen mediasuhteessa on usein kyse jatkuvasta asiajulkisuuden saamiseen liittyvien haasteiden lisäksi yksityisyyden ja julkisuuden välisestä rajanvedosta.
Käytännössä tämä näkyy poliitikon ja median välisessä suhteessa läheisyyden ja etäisyyden jatkuvasta vuoropuhelusta sekä varmuuden ja epävarmuuden välisestä jännitteestä, jolla haetaan sopivaa tasapainoa julkisuuden rajojen ja asia- tai viihdejulkisuuden sekä yksityisyyden ja julkisuuden suhteen. Toisaalta naiset ovat myös hyötyneet
esimerkiksi naistenlehtien julkisuudesta ja saaneet äänensä niissä kuuluviin eri tavoin
kuin valtamedioissa. Lisäksi suomalainen media on tämän tutkimuksen mukaan kunnioittanut haastateltujen yksityisyyttä esimerkiksi perhe-elämään liittyen, mikäli rajanveto on poliitikon toimesta tehty ajoissa heti johtajakauden alussa. Poliitikon korkea
asema takaa julkisuuden saamisen, mutta se ei välttämättä suojaa häntä tai lähipiiriä
esimerkiksi negatiiviselta uutisoinnilta tai skandaaleilta.
Tämä tutkimus osoittaa, että politiikan julkisuudessa toimitaan usein yhä edelleen
ja helposti erityisesti naisten kohdalla niin kuin on totuttu aina aiemmin toimimaan.
Naisiin liitetty kaksoishaaste näkyy sekä tämän tutkimusten tulosten mukaan erityisesti mediajulkisuudessa. Julkisuuden asettamat odotukset sekä kriteerit ovat toistuvasti luonteeltaan ristiriitaisia. Sukupuolistereotypioita ylläpitävä media kritisoi naisten yhtäältä olevan liian hallitsevia ja jämäköitä, toisaalta liian huolehtivia ja sovittelevia (Campus 2013, 115). Tämän tutkimuksen mukaan poliittinen johtajuus ja johtamiskulttuuri nähdään osittain julkisuudessa yhä edelleen maskuliinisena tehtävänä. Mediajulkisuus
osaltaan tuottaa, välittää ja uusintaa jossain määrin yhä edelleen mielikuvaa miehisestä johtajuudesta. Media toimii sukupuolittuneena välittäjänä, joka ylläpitää sukupuolen kaksoissidosta maskuliinisen johtajuuden vaatimuksista ja samalla rajoittaa politiikan naisjohtajia heidän tehtävässään naisjohtajina (Wright & Holland 2014). Julkisuus ja media sukupuoliteknologiana tuottavat, esittävät ja jäsentävät jatkuvasti vallitsevia käsityksiä naisista johtajina. Ne joko jarruttavat, edistävät tai uusintavat johtajuuden merkityksiä eri toimijoiden kannalta.
Konstruktionistisen lähestymistavan pohjalta kyse on samalla siitä, että mediat
eivät vain heijasta todellisuutta, vaan ne myös itse aktiivisesti päivittäin luovat sitä.
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Yksi oleellinen sukupuoliteknologian toteutumisen muoto journalistisessa mediatuotannossa ovat tavat, joilla toimittajat tehdyissä jutuissa kehystävät yhtä lailla politiikasta kuin sen tekijöistä valikoituja osia. Arkisessa kehystämistyössä ne osallistuvat
politiikan sukupuolittuneen käsityksen uusintamiseen, vaikka poliitikkojen yksikölliset erot voivat olla suuremmat kuin sukupuolten väliset erot. Mediajulkisuuden pelisäännöt eivät ole poliitikkojen tai median kirjoittamia, vaan sääntöjä muokataan sekä
muutetaan jatkuvasti päivittäisessä vuorovaikutuksessa. On kuitenkin muistettava,
että julkisuuden hallintaan liittyvät asiat ovat usein tilanne- ja tapauskohtaisia. Viime
kädessä ratkaisevaa on se, kokeeko poliitikko, että hän pystyy julkisuuden kautta tuomaan esiin ja edistämään niitä asioita, joita pitää johtajan tehtävässään tärkeänä.
Tämän päivän johtajuus näyttäisi tämän tutkimuksen perusteella tarvitsevan aiempien maskuliinisten ominaisuuksien lisäksi yhtä lailla feminiinistä lähestymistapaa asioihin ja ihmisiin. Poliittinen johtajuus ja johtajat ovat median ja kansalaisten jatkuvan
huomion sekä arvioinnin kohteena. Politiikan uutisointi on usein kriittistä ja poliitikkojen iholle sekä persoonaan tulevaa kuten naisten kokemukset osoittavat. Politiikassa johtamista ja johtajan taitoja arvioidaan ja arvostellaan julkisesti toisin kuin
muun tyyppisessä johtamisessa. Tutkimusten mukaan huonosta johtamisesta ei
yleensä juuri puhuta, vaan johtamista koskeva kritiikki voidaan jopa aktiivisesti vaientaa (Pynnönen 2015). Toisaalta Almonkarin ja Isotaluksen (2012) tutkimuksen mukaan lehdet eivät ole juurikaan kirjoittaneet johtavien poliitikkojen johtamistaidoista,
mutta puolueiden puheenjohtajat sen sijaan ovat nostaneet asian itse esiin haastatteluissa. Puolueen sisäisiä ristiriitoja ei yleensä haluta tuoda julkisuuteen puolueen johdon tasolta (Isotalus 2017).

10.4

Uran ja äitikansalaisuuden ristiriita julkisuudessa

Vaikka tähän tutkimukseen haastatellut perheelliset naiset ovat onnistuneet vaativan
yhteiskunnallisen tehtävän ja lapsiperhe-elämän yhdistämisessä, naisten poliittiseen johtajuuteen ja lapsiperhe-elämän yhdistämiseen liittyy selvä yhteensopimattomuus, sillä mediassa ja
julkisuudessa asia näyttäytyy tämän tutkimuksen perusteella toistuvasti ristiriitaisena ilmiönä.
Tämä on ristiriidassa sen kanssa, että naisille on annettu ja määritelty politiikassa jo
varhain oma, selvärajainen kotiin, perheeseen ja kasvatukseen liittyvä alueensa. Tässä
tutkimuksessakin esiin noussut äitikansalaisuuden ristiriita (ks. Kuusipalo 2011)
osoittaa, että toisaalta naisten katsotaan olevan soveltuvia hoitamaan yhteiskunnassa
ja politiikassa ihmisiin liittyviä asioita, mutta toisaalta heitä arvostellaan julkisuudessa
omaan äitiyteen ja johtajuuteen liittyvistä henkilökohtaisista ratkaisuista. Lukuisissa
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tutkimuksissa mitattu suomalaisten arvomaailma, johon on kuulunut pitkään yhtenä
tärkeimmistä asioista perhe ja lapset, ei toteudu käytännössä naisten tekemien valintojen arvostamisen kohdalla politiikassa.
Vaativa ura ja lasten saaminen nostetaan naisten kokemusten mukaan usein esiin
julkisuudessa pelkästään negatiivisena asiana esiin, toisin kuin johtavien miespoliitikkojen kohdalla. Sekä lasten saaminen, että yhtä lailla lapsettomuus samoin kuin adoptointiasiat ovat herättäneet mediassa epäilyjä ja arvostelua poliitikon tehtävän hoitamista kohtaan. Haastatellut naiset itse ovat kokeneet lapset pikemminkin voimavarana ja merkittävänä vaativan työn tasapainottajana kuin rasitteena tai esteenä johtajuudelle. Työn ja perheen yhdistämisen yhtälö on osoittautunut haasteelliseksi, mutta
se on naisten kokemusten mukaan onnistunut, kun rinnalla on poliitikkoa tukeva
puoliso sekä lähipiiri. Etenkin poliitikon oma äiti tai omat tai puolison vanhemmat
näyttävät olleen merkittävä johtajan tukijoukko. Kauppinen (2006) viittaa naisjohtajien arkea käsitteleviin tutkimuksiin ja puhuu aikasovusta, joka naisjohtajien on saavutettava kyetäkseen yhdistämään korkeaa sitoutumista ja aikaa vaativan uran muun
elämän velvollisuuksiin.
Naisten kokemukset eri rooleista toimimisessa (äiti, vaimo, johtaja) ovat tuoneet
hyötyä omaan johtamistyöhön (ks. Ekonen 2011). Heikkisen (2015) väitöstyössä havaittiin, että puoliso on merkittävä tekijä uraa koskevissa ratkaisuissa ja päätöksissä
sekä nais- että miesjohtajille ja puolison tuen puutteella kerrottiin olevan haitallisia
vaikutuksia uralle. Tuen eri muotojen saaminen uran eri vaiheissa ja käännekohdissa
koettiin hyödyllisenä sekä uralla etenemisen, että työn ja perheen yhdistämisen näkökulmasta. Lisäksi Heikkisen (2015) tutkimuksessa johtajien mukaan puolisoilta voidaan saada sellaista tukea, jota organisaatiot eivät pysty tarjoamaan. Myös Heikkisen,
Lämsän ja Hiilloksen (2014) tutkimuksessa havaittiin, että mies joka on halukas menemään perinteisen sukupuolimallin ulkopuolella ja tukemaan vaimoansa eri tavoilla
vaikuttaa naisen uraan positiivisesti.
Lopuksi
Jatkossa tulisi kiinnittää huomiota useisiin kohtiin, jotta politiikan naisjohtajuudessa
saavutettaisiin edelleen jatkossa edistysaskeleita. Ehdotetuissa toimenpiteissä viitataan tämän tutkimuksen tuloksista saatuihin johtopäätöksiin. 1) Politiikan huipulle haluavia naisia tulisi kannustaa ja tukea entistä määrätietoisemmin eri tahojen yhteistyönä. Lähes
kaikki lasikatot politiikan huipulla on särjetty Suomessa jo useaan kertaan, mutta
edelleen naisten uran esteinä ja hidasteina on erilaisten mielikuvien ja stereotypioiden
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aiheuttamia lasilabyrinttejä ja lasiseiniä, jotka liittyvät sukupuoleen ja vanhoihin perinteisiin. Ne näkyvät sekä poliitikon ammattiin liittyvällä asiatasolla, että poliitikkojen henkilökohtaisen tason ominaisuuksiin. Naisjohtaja ei tule valituksi poliittisen
eliitin luottamustoimeen pelkästään naiseudestaan huolimatta tai sen ansioista, vaikka
asia nostetaan toistuvasti esiin erityisesti julkisuudessa. Eduskunta on arvostettu työyhteisö, jossa poliittisen päätöksenteon ja päätösten tekijöiden tulisi heijastaa koko
yhteiskuntaa poliitikon sukupuolesta, iästä tai ulkonäöstä riippumatta. Johtajan tehtävät ovat usein ainutkertaisia työmahdollisuuksia poliittisella uralla, ja johtotehtävissä työskennelleet naiset ovat kokeneet ne etuoikeutetuksi ja ainutlaatuisiksi työkokemuksiksi yhteiskunnallisen vallan huipulta. Naisten osallistuminen jatkossa yhtä
lailla niin ruohonjuuritasolla kuin huipulla politiikan tehtäviin on naisten kokemusten
mukaan tärkeää. Naisten panosta odotetaan, mutta kuitenkin parasta mahdollista
osallisuutta ja heidän ammatillista osaamista sekä potentiaalia rajoitetaan ulkopuolelta
ja julkisuudesta käsin.
Poliittinen valta on yhteiskunnallista työtä ja vastuuta sukupuolesta riippumatta ja
johtajan on lunastettava luottamus omalla osaamisellaan kuten tähän tutkimukseen
osallistuneet naiset ovat tehneet. 2) Eri sukupuolten vahvuudet johtajina niin politiikassa
kuin muussa johtajuudessa tulisi hyödyntää yhteiseksi hyväksi nykyistä paremmin. Pätevien
naisten, niin nuorten kuin kokeneempien, saaminen mukaan politiikan johtopaikoille
entistä tehokkaammin vaatii muutosta sekä yleisissä asenteissa, arvostuksessa että
käytännön toimissa politiikan toimintaympäristössä. Tärkeää olisi huomioida jatkossa ensin tehtäviin pyrkiessä ja sittemmin niissä toimiessa sekä sosiaalisen tuen että
mentorinnin merkitys. Niiden merkitys korostuu erityisesti johtajuuteen liittyvissä
haastavissa ja jatkuvasti muuttuvissa ajankohtaisissa tilanteissa. Poliitikot kokevat toisinaan päätöksentekoon ja valtaan liittyvää yksinäisyyttä, jota on haastavaa käsitellä
ja reflektoida asioiden yhteiskunnallisen vaikuttuvuuden sekä politiikan alan kilpailullisuuden vuoksi.
Yhteiskunnan rakenteet poliittisessa ympäristössä näyttävät olevan osin liian perinteisiä ja jäykkiä johtajuuden monimuotoisuuden toteutumiseen käytännössä. Sukupuoli ei saisi olla leimaava tekijä tai rasite tehtävässä toimimiseen tai syy siihen,
kuinka naista kohdellaan julkisuudessa ja mediassa. Eri sukupuolten arvostus on
edellytys sille, että Suomen poliittinen järjestelmä etenisi kohti entistä tasa-arvoisempaa asetelmaa ja tasapuolisempaa tehtävien jakautumista. Sukupuolen käsittely perinteisten mallien vastaisesti on osoittautunut haastavaksi kysymykseksi osalle medioista. Media toimii toistuvasti naisjohtajista annetun kuvan sukupuolittuneena välittäjänä. 3) Johtajuuden käsittely mediajulkisuudessa ei enää Suomessa pitäisi perustua ennalta
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asetettuihin perinteisiin sukupuolirooleihin, vaan johtajuutta tulisi tarkastella tämän päivän ajankohtaisissa kehyksissä. Lisäksi median pitäisi tunnistaa nykyistä paremmin oma perinteinen tapansa toimia ja uutisoida sukupuoleen liittyviä asioita sekä reflektoida suhdettaan eri sukupuolten julkisuuksien käsittelyyn ja asialliseen uutisointitapaan. Ilman
aktiivisia eri tahojen toimenpiteitä naisten asema ei etene tai muutu tulevaisuudessa
tai se jatkaa helposti taantumista, kuten tähän tutkimukseen osallistuneet naiset pohtivat.
Haastateltujen kokemukset erilaisista johtamistehtävistä ja niihin liittyvistä rooleista sekä työ- ja perhe-elämän yhdistämisestä voivat jatkossa edesauttaa vaativiin
poliittisiin tehtäviin hakeutumista, niissä toimimista ja menestymistä työurien jatkuvasti pidentyessä. 4) Jotta politiikan johtotehtävät olisivat tulevaisuudessa eri-ikäisiä naisia
sekä miehiä kiinnostavia ja innostavia, eri perheiden erilaisia joustavia ratkaisuja työn- ja perheelämän yhteensovittamisessa olisi tuettava nykyistä kokonaisvaltaisemmin. Suomalaisessa julkisessa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa on tämän tutkimuksen tulosten perusteella
vielä matkaa siihen, että perheen perustaminen ja lasten saaminen vaativissa tehtävissä toimittaessa on luonteva ja tärkeä osa työelämää ja sen joustavuutta sekä perheiden elämänkaaren kulkua sukupuolesta riippumatta.
Mikäli yhteiskunnalliset johtotehtävät halutaan pitää jatkossa vetovoimaisina,
huomiota tulisi kiinnittää mahdollisten esteiden poistamiseen sekä käytännön arkipäivän työssä - että julkisuudessa yhteiskunnalliselle työlle annetussa arvostuksessa.
Poliittiseen päätöksentekoon tarvitaan jatkossa erilaisia ihmisiä, jotta mahdollisimman monta näkökulmaa ja johtajuuden erilaista muotoa tulee huomioitua yhteisiä
asioita koskevassa päätöksenteossa. Erilaisten sukupuolta tuottavien rakenteiden ja
käytäntöjen avaaminen ja ymmärtäminen on tärkeää, jotta edistysaskelia saavutetaan.
Naisten ja miesten yhtäläisten menestymismahdollisuuksien ja osaamisen arvostaminen sekä hyödyntäminen nykyistä paremmin voivat tarjota kilpailuetua niin puolueille kuin yhteiskunnalliselle päätöksenteolle.
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11 TUTKIMUKSEN ARVIOINTIA

11.1

Tutkimustulosten laatu ja luotettavuus

Poliittisen johtajuuden ilmiötä lähestyttiin tässä tutkimuksessa laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimusasetelman avulla. Lähtöajatuksena on ollut, että ihmiset näkevät ja
kokevat asiat eri tavoin, eikä objektiivista ja yksiselitteistä totuutta ole välttämättä
löydettävissä. Ymmärrystä johtajuuden ilmiöön haetaan yhtenäisyyksien ja eroavuuksien sekä erityispiirteiden yhdistämisen avulla. Laadullisten haastattelujen avulla voidaan tarkastella esimerkiksi sitä, miksi ja miten jotkin asiat muuttuvat ja kehittyvät
poliittisessa johtajuudessa tai viestinnässä tai mitkä ovat puolestaan pysyneet haastateltujen kokemusten mukaan ennallaan. Laadullisen haastattelun avulla tutkija pääsee
paneutumaan asioihin ja kysymyksiin, jotka ovat haastateltaville henkilökohtaisesti
merkityksellisiä. Laadullisen tutkimuksen arviointiin on olemassa monenlaisia kriteerejä ja niistä käytettävät käsitteet vaihtelevat tieteenaloittain. Tutkimustulosten laatua
arvioidessa tarkastellaan sitä, miten valittujen tutkimusmenetelmien avulla on pystytty ratkaisemaan tutkimustehtävää eli tarkastellaan tutkimustehtävän ja menetelmän yhteensopivuutta
Tämä tutkimus on luonteeltaan monitieteinen, mikä on tyypillistä muun muassa
johtajuuden, viestinnän ja sukupuolen tutkimukselle. Lisäksi naistutkimusta on pidetty tieteidenvälisenä tutkimuksena, johon liittyy tutkimattomia tieteidenvälisiä alueita. Sukupuolen merkitys kaikessa inhimillisessä toiminnassa oli pitkään Mikkelin ja
Pakkasvirran (2007, 123) mukaan tällainen tieteiden väliin jäänyt katvealue. Jos sukupuoli oli heidän mukaansa esillä, nimenomaan miehisyys nostettiin ensisijaiseksi ja
itsestään selväksi normiksi. Tieteidenvälinen tutkimus yhdistää kahdelle tai useammalle oppiaineelle ominaissia tekijöitä ja sen tavoitteena on uuden tiedon, toiminnan
tai taidon luominen. Monet tutkimuksenarvoiset asiat jäävät piiloon perinteisten tieteenalojen välisille katvealueille ja edellyttävät tieteidenvälistä lähestymistapaa. (Nissani 1997, 201-203).
Parhaimmillaan monitieteisyys tuo useita tieteenaloja yhteen avaten uusia näkökulmia niitä osittain yhdistävään ilmiöön, kuten tässä tutkimuksessa erityisesti poliittisen viestinnän ja johtajuuden sukupuolittumiseen. Mikäli tässä tutkimuksessa olisi
keskitytty vain yhden osa-alueen tarkasteluun, se olisi tarjonnut vain yhden rajatun
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näkökulman laajaan ja aiemmin vähän tutkittuun aiheeseen. Monitieteisen tutkimuksen avulla voidaan Halkon (2017, 119) mukaan pyrkiä luomaan jotain uutta ajattelemalla yli tieteenrajojen. Hänen mukaansa tutkimusongelman uudelleenmäärittelyllä
ja lähestymistapojen yhdistämisellä voidaan hakea ja löytää uusia ratkaisuja, jotka perustuvat tutkimusongelman uudenlaiseen ymmärtämiseen. Monitieteisyys siis yhtäältä rikastuttaa aineen tarkastelua, mutta toisaalta tuo mukanaan haasteita tutkimukseen. Esimerkiksi poliittinen johtajuus määrittää omalla tavallaan myös poliittista
viestintää, sitä miten poliitikot voivat ja heidän on mahdollista rakentaa viestinnällistä
vuorovaikutustaan. Sukupuolella on merkitystä siihen, millaista johtajuutta heiltä
odotetaan ja miten vaikkapa heidän julkista esiintymistään arvioidaan. Tutkimuksessa
on haasteellista samanaikaisesti tarkastella ilmiöitä sekä monipuolisesti että syvällisesti. Monitieteisyys edellyttää ilmiön valottamista monesta suunnasta, jolloin mahdollisuudet paneutua jokaiseen näkökulmaan yhtä syvällisesti vaikeutuu. Tuloksena
on helposti eri teoreettisten näkökulmien laajentaminen yhdistämällä niitä kuin aikaisempien teorioiden syventäminen, kuten tässäkin tutkimuksessa on tehty.
Tässä tutkimuksessa käytetty haastattelumenetelmä soveltui hyvin poliittisen johtajuuden ja vuorovaikutuksen kokemusten tarkasteluun. Tehtyjen 18 yksilöhaastattelun avulla saatiin laadullisin menetelmin sekä erilaisia että samansuuntaisia- ja tyyppisiä kokemuksia poliittisesta johtajuudesta ja poliittisesta vuorovaikutuksesta. Väitöstyön tutkimusraportissa on selvitetty ja perusteltu tutkimusprosessin aikana tehtyjä valintoja, suhteuttaen tehtyjä ratkaisuja aikaisempaan tutkimukseen ja luettuun
kirjallisuuteen. Kunkin tieteellisen työn ja siinä käytettyjen argumenttien arvioiminen
on aina tilanne- ja tapauskohtaista. Väitöstyön tuloksissa on pyritty hyvin esitettyihin
ja perusteltuihin tuloksiin tiedeyhteisön hyväksymien menetelmien avulla. Tämä väitöstutkimus on pyritty tekemään tieteenalan hyväksymässä ja hyviä tutkimuskäytäntöjä noudattavassa muodossa.
Tieteellinen tutkimus on rakenteeltaan väittelyä, jossa argumentoidaan väitteiden
puolesta ja niitä vastaan. Väittelytilanteet eivät rajoitu tutkimuksen tuloksia koskeviin
erimielisyyksiin. Tutkimusprosessin kuluessa tutkija joutuu jatkuvasti valitsemaan eri
vaihtoehdoista, jotka koskevat tutkimusongelmaa ja sen ratkaisumenetelmiä. Nämä
ratkaisut on perusteltava puolesta ja vastaan argumentoiden. Osa näistä tutkijan sisäisistä väittelypuheenvuoroista on löydettävissä tutkimusraportista. (KakkuriKnuuttila & Heinlahti 2006, 13.) Tässä työssä tutkimusta arvioidaan siitä näkökulmasta, onnistuttiinko tutkimusasetelman avulla ratkaisemaan tutkimusongelma ja
mikä on tutkimuksen toteutuksen ja tuloksista tehtyjen tulosten luotettavuus. Arviointi voidaan kohdistaa tutkimusasetelmaan, tutkimusprosessiin ja tutkimustuloksiin.
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Lisäksi tarkastellaan tutkimustulosten merkitystä ja eettisten periaatteiden noudattamista tutkimusprosessin aikana.
Teemahaastattelujen avulla tutkittujen oma ääni ja henkilökohtaiset kokemukset
pääsevät hyvin kuuluviin. Puheviestintä on tieteenala, joka tarkastelee ihmisten keskinäistä vuorovaikutusta eri konteksteissa, eli tässä väitöstyössä tarkastelu keskittyy
johtaviin poliitikkoihin ja poliittiseen vuorovaikutukseen. Lisäksi itse tutkimushaastattelu on moniuloitteinen ja monimuotoinen vuorovaikutusprosessi, jossa on Kosusen ja Kaukon (2016, 39) mukaan tärkeää ymmärtää ketä haastatellaan, mutta yhtä
hyvin keskeistä on, kuka haastattelee, ja millaisesta vuorovaikutus- ja valtasuhteesta
on kyse. Heidän mukaansa sekä haastattelija että haastateltava osaltaan vaikuttavat
epäsymmetrian ja hierarkian syntyyn, mutta yhtä lailla sen purkautumiseen. Yhteiskunnan huippukerrokseen eli valikoituneiden joukkojen haastatteluihin eli ns. eliittihaastatteluihin liittyy Mykkäsen (2001) mukaan erityisiä haasteita muun muassa tutkimuksen pohjatyöhön, suunnitteluun, yhteydenottoon sekä itse haastattelutilanteeseen. Tässä tutkimuksessa ei tutkijan mielestä koettu erityisiä ns.eliittiin liittyviä haasteita, vaan haastatteluista sopiminen ja niiden sujuminen eteni suunnitellusti.
Poliitikkojen subjektiiviset kokemukset omasta urastaan huippupaikoilla ovat tärkeä osa ajankohtaista yhteiskunnallista ja tieteellistä keskustelua. Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan laadullisessa tutkimuksessa on tavoitteena kuvata jotain tapahtumaa, ymmärtää tiettyä toimintaa tai antaa teoreettisesti mielekäs tulkinta jostakin ilmiöstä. Heidän mukaansa laadullisen haastatteluaineiston on tarkoitus toimia apuna
rakennettaessa käsitystä tutkittavaa ilmiötä. Tämän väitöstyön tarkoituksena on ollut
lisätä ymmärrystä johtajuuden monimuotoisuudesta sekä johtajuuden haasteista erityisesti sukupuolen näkökulmasta. Tieteen tekemiseen liittyy vaatimus uudesta tiedosta. Tämän väitöstyön on osaltaan täydentänyt aiempaa tutkimusta ja tuonut uutta
tietoa tutkimalla johtajien omia henkilökohtaisia kokemuksia poliittisesta johtajuudesta. Lisäksi yksi tieteellisen tutkimuksen perustehtävä on maailmaa koskevan uuden ja totuudenmukaisen informaation tavoittelu. Tämän työn kirjallisuuskatsauksessa on esitelty aiempaa tutkimusta sekä mahdollisia rajoituksia aiempien tutkimusnäkökulmien osalta. Kolme kovaa tieteen etiikan ihannetta ja eväitä uuden tiedon
tavoitteluun ovat useiden tutkijoiden ja yleisesti hyväksyttyjen tavoitteiden mukaan
rehellisyys, avoimuus ja kriittisyys, joihin tässä työssä on koko tutkimusprosessin ajan
pyritty.
Laadullisen tutkimushaastattelun toteuttamiseksi laadukkaasti ja linjakkaasti tutkijan pitää pyrkiä toimimaan järjestelmällisesti kaikissa tilanteissa. Koska haastattelutilannetta on mahdotonta ennalta tarkasti suunnitella, täytyy tutkijan olla valmis te-
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kemään menetelmällisiä ratkaisuja koko haastattelun ajan. Tämä edellyttää haastattelijalta laajaa tietoa haastattelun aiheesta ja metodologisista mahdollisuuksista. (Kvale
1996, 13.) Tutkimustilanne vaatii tutkijalta hyvää keskittymistä, koska koko haastattelun ajan on oltava tarkkana myös mahdollisten yllättävien vastausten varalta ja varmistettava, että haastattelut niistä huolimatta etenevät johdonmukaisesti. Laadullinen
tutkimus antaa luonteensa mukaisesti tässä tutkimuksessa paljon tietoa pienestä harvinaislaatuisesta joukosta tapauksia. Tämä näkökulma otettiin huomioon jo tutkimusta suunniteltaessa sekä tutkimuksen eettisyyttä ja luottamuksellisuutta pohdittaessa, sillä haastateltavat ovat tunnettuja julkisuuden ja päivänpolitiikan henkilöitä.
Uskon, että tutkimuksen eettisyyden ja luottamuksellisuuden korostaminen edesauttoi tutkittavien suostumista haastatteluun ja haastattelutilanteiden muodostumista
suurelta osin luottamuksellisiksi sekä luonteviksi haastattelu- ja keskusteluhetkiksi.
Suuri osa haastatelluista vaikutti kokevan käydyt keskustelut mielenkiintoisiksi,
mikä näkyi esimerkiksi etukäteen sovitun haastatteluajan ylityksinä haastateltujen
puolelta, seuraavan aiemmin sovitun tapaamisen siirtämisenä ja tutkijalle esitettyinä
lisäkysymyksinä työn alla olevasta tutkimuksesta. Kuulan (2006, 160) mukaan joskus
esimerkiksi haastatteluun osallistuminen voi olla haastateltaville luonteeltaan myös
jollain tavalla huojentavaa, jopa terapeuttista, ja tällöin tutkija antaa vastalahjan haastateltavalle jo aineistonkeruutilanteessa. Haastatteluja ja niiden merkitystä arvioitaessa on hyvä huomioida, että johtavat poliitikot pääsevät harvoin puhumaan vaativasta työstään liittyvistä kokemuksista subjektiivisesta ja henkilökohtaisesta näkökulmasta. Haastatellut saavat tehtävässään paljon erilaisia haastattelupyyntöjä, mutta
pääsääntöisesti ne liittyvät muihin asioihin kuin omiin henkilökohtaisiin kokemuksiin
johtajuudesta tai tieteelliseen tutkimukseen.
Haastattelujen onnistumiseen vaikuttaa haastattelupaikan ilmapiiri ja luotettavuus. Tämän tutkimuksen haastateltavat saivat valita itse haastattelupaikan ja tilan.
Käytännössä usean kohdalla asian hoiti heidän sihteeri. Useimmiten haastattelu tehtiin joko työpaikalla eduskunnassa tai ministeriössä olevassa tilassa tai muussa julkisessa tilassa kuten kahvilassa. Kaikissa tilanteissa haastattelija eli tutkija, matkusti
haastateltavan luokse eikä heidän tarvinnut nähdä ylimääräistä vaivaa haastattelujen
toteutumiseksi ja onnistumiseksi. Kaikkiin haastatteluihin varattiin riittävästi aikaa
paikan päällä. Joidenkin haastateltujen kohdalla keskusteltiin vapaamuotoisemmin
ennen haastattelun aloitusta tutkimuksesta ja aiheesta, toisten kanssa aloitettiin enimmäkseen aikataulullisista syistä suoraan tutkimuskysymyksistä. Haastatteluissa edettiin joustavasti etukäteen tehdyn haastattelurungon puitteissa (kts. liite 2). Käytännössä kaikkien haastateltujen kanssa käytiin läpi samat aihepiirit, mutta eri teemojen
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käsittelyn paikkaa saatettiin vaihtaa sujuvasti haastateltujen antamien vastausten perusteella. Kaikista teemoista keskusteltiin kuitenkin kaikkien haastateltujen aikana,
sen verran minkä kunkin haastattelun aikataulun puitteissa oli mahdollista mikä lisää
haastattelujen luotettavuutta. Haastattelut etenivät sujuvasti, sillä tutkijalla on aiempaa kokemusta haastattelututkimuksen tekemistä pro gradun yhteydessä sekä erilaisten haastattelujen tekemisestä aikanaan kesätoimittajana useana kesänä eri lehdissä
työskennellessä. Useampi haastateltu mainitsi haastattelutilanteen sujuvasta etenemisestä ja aikataulussa pysymisestä tilaisuuden lopussa. Ilmapiiri haastatteluissa oli
myönteinen tutkimusta kohtaan ja suurin osa haastatelluista vaikutti tilanteessa motivoituneilta kertomaan omista kokemuksistaan.
Haastattelutilanne pyrittiin tekemään haastateltavalle mahdollisemman turvalliseksi, jotta hän pystyi puhumaan mahdollisimman vapautuneesti kokemuksistaan.
Vastuu ilmapiirin luomisesta on pääosin haastattelijalla. Teemahaastattelussa pyritään
tietynlaiseen vastausten syvällisyyteen, jolloin haastatellulta voitiin heti kysyä tarkentavia kysymyksiä ja saada perusteluja hänen esittämiinsä vastauksiin tai mielipiteisiin.
Kvalen (1996) mukaan haastatteluja ohjaa kirjoittamaton sääntö tietynlaisesta roolijaosta. Hänen mukaansa asetelma on epäsymmetrinen ja kirjoittamaton sääntö tulee
ilmi, kun se jotenkin rikotaan. Haastattelija on tilannetta eteenpäin vievä tekijä ja hän
lopulta päättää, mistä milloinkin keskustellaan. Haastateltava saattaa haastattelutilanteessa puhua samasta asiasta haastattelun eri kohdissa hieman eri sanakääntein tai
äänensävyin. Haastateltavat eivät tienneet haastattelijasta etukäteen muuta kuin nimen ja tittelin nuorempi tutkija. En tiedä mitä mielleyhtymiä nuorempi tutkija nimike
herätti mahdollisesti tutkittavissa, ehkä ei sen suurempaa ennakkoajatusta tai ennakkoluuloja, kun paikalle saapui kuitenkin ”aikuinen ja täysi-ikäinen naistutkija”. Laadullisen tutkimuksen lähtökohta on tutkijan avoin subjektiviteetti (Eskola & Suoranta 1998, 211) ja haastatelluilla oli mahdollisuus kysyä tutkijalta tutkimusta tai muita
siihen mahdollisesti liittyviä mieltä askarruttaneita kysymyksiä.
Laadullisen haastatteluaineiston yleinen vahvuus on sen kyky liikkua eri abstraktiotasoille. Hyvän haastattelun merkki on, että keskustelussa kuljetaan konkreettisten
esimerkkien ja yleisempien, periaatteellisten näkemysten välillä. (Kunelius, Noppari,
Reunanen 2009, 79.) Toisaalta tämä tasojen vaihtelu aiheuttaa omat haasteensa aineiston käsittelylle, analyysille, tulkinnoille sekä johtopäätöksien tekemiselle. Haastatteluaineistosta nostettujen sitaattien valinnassa on tuotu esiin se, että on olemassa
monenlaisia tulkintoja ja totuuksia samasta asiasta. Tässä väitöstyössä tuodaan esiin
haastatteluvastausten kirjo mahdollisimman tarkasti kuitenkin niin, että haastateltujen anonymiteetti säilyy tutkimuksen tuloksia julkistettaessa. Haastatelluille kerrottiin
jo haastattelupyyntöjen yhteydessä tutkimuksen tavoitteet, tutkimusmenetelmä ja

188

että tulokset julkaistaan nimettöminä. Haastattelut koodattiin kirjaimilla ja mahdolliset muut haastateltujen tunnistamiseen viittaavat seikat (esim. haastateltujen nimet,
puolueet, asuinpaikkakunnat tms.) poistettiin haastateltujen sitaateista ja muutenkin
tuloksia kirjoitettaessa, mikä on mahdollisesti lisännyt haastateltujen vastausten luotettavuutta. Haastattelussa on aina mahdollista, että haastateltavat vastaavat sosiaalisesti suotuisalla tavalla tai vastaavat kuten ajattelevat tutkijan odottavan tai toivovan.
Tämän tutkimuksen kannalta on merkitystä sillä, että haastateltava on tullut kuulluksi
ja saanut kertoa sen, minkä hän on urallaan kokenut henkilökohtaisesti merkitykselliseksi.
Tutkimuksen tuloksia tarkasteltaessa on otettava huomioon, että kaikki ihmiset
ovat yksilöitä eikä heidän uraansa ja siinä etenemistä tai johtajuuskokemuksia voida
tarkastella yhtenäisesti tai jonkin mallin mukaan. Politiikassa ei ole varsinaisia urapolkuja, ja entistä harvempi toimii työuraansa kokonaan poliittisissa johtotehtävissä.
Teemahaastatteluissa on mahdollista, että haastateltavat tulkitsevat asioita omalta
kannaltaan parhain päin ja sanovat arvostavansa asioita joiden uskovat olevan yleisesti arvostettuja (Reunanen 2012, 19). Kyseessä on haastateltujen henkilökohtaiset
kokemukset, joita haastatellut voivat haastattelutilanteessa esimerkiksi muokata tai
muuttaa yleisen arvostuksen tai odotusten mukaisiksi sekä joissain tapauksissa suojellakseen itseään. Tutkimuksen tuloksia tarkasteltaessa on hyvä muistaa aiheeseen
tehdyt rajaukset ja valinnat jo tutkimuksen nimessä ja aiheessa. Sen haastateltavat
tiesivät jo jossain määrin haastatteluun suostuessa. Laadullisen haastatteluaineiston
tehtävänä on toimia apuna rakennettaessa ymmärrystä ilmiöstä. Laadullinen tutkimus
antaa tilaa haastateltavien omille kokemuksille ja ajatuksille, mutta sillä ei voida koskaan saavuttaa mitään tutkittavaa ilmiötä kokonaisuudessaan ja kaikessa laajuudessaan. Kvalitatiivisen tutkimuksen tuloksille on tyypillistä kontekstuaalinen ainutkertaisuus, jolloin tutkimustulosten mahdollista yleistävyyttä arvioidaan siten, missä
määrin tutkimuksen tulokset ja aineistosta tehdyt tulokset ovat siirrettävissä. Laadullisessa tutkimuksessa laadun mittana ei ole tilastollinen tai määrällinen yleistettävyys,
vaan ennemminkin ilmiön kokonaisvaltainen ymmärtäminen ja kuvaaminen. Pätevyys laadullisessa tutkimuksessa – etenkin jos tutkimuksen ei oletetakaan kuvaavan
suoraviivaisesti todellisuutta – voidaan ymmärtää pikemminkin uskottavuudeksi ja
vakuuttavuudeksi: kuinka hyvin tutkijan konstruktiot vastaavat tutkittavien tuottamia
ja kuinka hyvin hän tuottaa nämä konstruktiot ymmärrettäväksi myös muille (Saaranen- Kauppinen & Puusniekka 2009, 25).
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11.2

Tutkijasubjekti ja subjektiivisuus tutkimuksessa

Tämän tutkimuksen kohderyhmänä ovat johtavat naispoliitikot. Tutkimuksen positiolla tarkoitetaan ensinnäkin tutkijan suhdetta tutkittaviin ja tutkimuksen kohteeseen
ja toiseksi tutkijan tietoisesti valitsemaa roolia kuten tutkimuksen toteutus luvussa 5
on aiemmin kerrottu. Koska ihminen on sosiaalinen yksilö, mitään ilmiötä ei voida
tutkia irrallaan tutkijan subjektiviteetista tai henkilökohtaisista arvostuksista. Tutkittavat eivät pidä tutkijaa vain neutraalina ammatillisena toimijana, vaan he tarkastelevat häntä erilaisten sosiaalisten jakojen ja tavoitteiden lävitse (Ronkainen ym. 2011).
Tutkimus ei voi luonteeltaan tuottaa objektiivista tai arvovapaata totuutta jostain ilmiöstä. Tutkimusta tehdessäni pyrin huomioimaan oman asemani tutkijanaisena ja
sen mahdollisen vaikutuksen tutkimuksen etenemiseen. Sukupuolta käsittelevässä
tutkimuksessa tutkijan ei ole koskaan mahdollista asemoida itseään täysin ulkopuoliseksi. Tutkijalla itsellään on omaan sukupuoleen aina suhde – riippumatta siitä,
ovatko tutkittavat tutkijan kanssa samaa vai eri sukupuolta. Tutkimuksen tuloksia
tarkasteltaessa onkin hyvä ottaa huomioon, olisivatko haastatellut mahdollisesti vastanneet kysymyksiin toisella tavoin, mikäli haastattelija olisi ollut mies. Tai antoivatko
he sosiaalisesti suotavia vastauksia, kun tiesivät tutkijan sukupuolen, tutkimuksen näkökulman ja tutkimusasetelman. Minut tutkijana saatettiin kokea osalliseksi sukupuoleen liittyviin kysymyksiin tai toisaalta saattaa olla, että haastatellut jättivät tarkoituksella tai tahattomasti sanomatta jostain mitä oletettiin minun mahdollisesti jo tietävän. Toisaalta haastateltavat ovat kokeneita puhujia, jotka ovat monenlaisissa tilanteissa tehtävässään tottuneet vastaamaan erilaisiin kysymyksiin. Tutkijan näkökulmasta haastattelut antoivat kuitenkin hyvän ja harvinaisen näköalapaikan poliittiseen
johtajuuteen, koska sain luvan tutkia haastateltujen henkilökohtaisia kokemuksia ja
tutkijalle osoitettiin siten luottamusta kertomalla arkaluontoisistakin kokemuksista.
Tieteelliseen tutkimukseen ja kirjoittamiseen kuuluu eri tahojen keskinäinen viestintä. Sekä tutkimus että tutkimustekstit keskustelevat aikaisemman tutkimuksen ja
teoreettisen lähteiden lisäksi koko tiedeyhteisön kanssa. Tutkijasubjektiin liittyy kiinteästi keskustelu tieteen arvovapaudesta. Kuten Raatikainen (2006, 93) osuvasti toteaa, kysymys siitä onko tiede ja voiko se olla arvovapaata ovat herättäneet vilkasta
ja jopa kiivastakin keskustelua. Hänen mukaansa tämä kysymys on erityisen polttava
ihmistieteissä. Oman väitöstyöni aihepiiri – politiikka, johtajuus, media ja naiset –
sivuaakin hyvin vahvasti erilaisia arvoja, näkökulmia ja eettisiä kysymyksiä varmasti
sekä tutkijan että tutkittavien ajatuksissa ja keskusteluissa. Raatikaisen (2006) viittaa
artikkelissaan Weberiin, joka erotti toisistaan tieteentekijän kaksi erillistä roolia: toisaalta tieteentekijä tieteentekijänä ja toisaalta tieteentekijä kansalaisena. Yksityisenä
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kansalaisena tieteentekijällä voi luonnollisesti olla monenlaisia poliittisia ja moraalisia
mielipiteitä. Tiede ja arvottaminen on Weberin mukaan kuitenkin erotettava toisistaan, ja yhteiskuntatieteilijän on tieteentekijänä pitäydyttävä arvottavista sitoumuksista, jotka voivat vääristää tutkimusta. (Raatikainen 2006, 94.)
Tutkimuksen teossa on ensiarvoisen tärkeää kyky erottaa omat arvostukset ja ennakko-oletukset tutkimuksessa esiin tulevista asioista. Se vaatii harjoitusta ja päämäärätietoisuutta sekä tietynlaista neutraalia suhtautumista tutkittaviin asioihin ja henkilöihin tutkimustyön aikana. Tämän väitöstyön ja sen subjektiivisuudelle on mielestäni
ollut eduksi ja vahvuudeksi se, etten en ole sinänsä erityisen kiinnostunut tässä työssä
suoraan politiikasta (vaan poliittisesta johtajuudesta ja poliittisesta vuorovaikutuksesta) eikä minulla ole sitoumuksia mihinkään puolueeseen enkä toimi mukana missään poliittisessa ryhmittymässä. En ole myöskään aiemmin ennen tutkijanuraani ollut mukana missään poliittisessa toiminnassa tai järjestöissä. Lisäksi tapasin kaikki
haastatellut ensimmäistä kertaa haastattelutilanteessa. Ajattelen, että eräänlainen
”neutraalius” on positiivinen etu ja vahvuus väitöstyölle. Jos poliittiset arvoni olisivat
kovin vahvat ja mielipiteeni värittyneet, voisi olla vaikea tutkimustilanteessa irtautua
hyvin arvoväritteisistä sitoumuksista, ajatuksista tai ennakkoasenteista. Ronkaisen
(2006) mukaan ei ole epäilystäkään, etteikö tutkijoille olisi erityisesti soveltavassa tutkimuksessa ja suuria moraalisia tai poliittisia intohimoja herättävissä kysymyksissä
käytännössä vaikeaa pitää esimerkiksi omat arvokäsitykset täysin erillään tutkimuksesta. Se ei kuitenkaan ole mistään periaatteellisesta filosofisesta syystä mahdotonta.
Objektiivisuus on ainakin tavoiteltavana ihanteena mahdollista ja mielekästä myös
ihmistieteissä. Se on myös tässä tarkoitetussa mielessä tavoittelemisen arvoinen
ihanne. (Ronkainen 2006, 105.)
Politiikan johtopaikoilla työskentelevät henkilöt pääsevät harvoin puhumaan
työstään henkilökohtaisella tasolla. Tutkimuksen tuloksia tarkasteltaessa voidaan
pohtia poliitikkojen halukkuutta tai haluttomuutta käsitellä tiettyjä aiheita julkisesti.
Jallinoja (1997, 59-60) onkin kiinnittänyt huomiota haastattelupuheen tahdikkuuteen
jo parikymmentä vuotta sitten. Hänen mukaansa haastattelua sävyttää tahdikkuus,
jos kaikkea ei kerrota ja se mikä kerrotaan, selitetään haastateltavan kannalta parhain
päin. Näin yksityinen avautuu julkiseksi valikoiden. Tässä tutkimuksessa haastateltujen puheita on pyritty raportoimaan mahdollisimman tasapuolisesti ja totuudenmukaisesti tuoden esiin yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia tutkimuksen tutlososiossa.
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11.3

Tutkimuksen eettisyyden pohdinta

Eettiset normit ovat osa tieteen sisäistä itseohjausta ja samalla osoitus tutkijoiden
ammattikunnan keskeisistä arvoista (Kuula 2006, 2). Tieteen etiikan kanssa joutuu
luonnollisesti tekemisiin kaikissa tutkimustyön ja tutkimusprosessin eri vaiheissa.
Etiikka moraalisena näkökulmana on Kuulan (2006, 21) mukaan osa arkista elämään.
Hänen mukaansa se on mukana tilanteissa, joissa ihminen pohtii suhtautumistaan
omiin ja toisten tekemisiin, sitä mitä voi sallia, mitä ei ja miksi. Tieteen etiikkaa tulisikin pohtia nimenomaan jatkuvana osana tutkimusta, siihen ”itsestään selvästi” kuuluvana alueena sekä vuorovaikutteiseen, keskustelevaan toimintakulttuuriin ja akateemiseen työhön kuuluvana tärkeänä osana. Sitä ei saisi eikä pitäisi nostaa omaksi,
ikään kuin muusta pohdinnasta erilliseksi alueekseen. Toisaalta kuten Lötjönen
(2006) ynnä muut muistuttavat eettisesti hyvä tiedeyhteisö ei ole itsestään selvyys.
Sitä ei voida luoda eikä ylläpitää mekaanisesti muotoilemalla poikkeuksettomia sääntöjä ja normeja tutkijoiden noudatettavaksi, mutta se ei myöskään synny ilman, että
tutkijat ja tutkijayhteisö jatkuvasti pohtivat oman työnsä luonnetta ja merkitystä myös
siltä kannalta, mikä on eettisesti kestävää ja moraalisesti hyvää. (Lötjönen ym. 2006,
65.)
Tutkimuksen etiikka on hyvää tieteen harjoittamista. Kuten Clarkeburn ja Mustajoki (2007,10) tiivistävät: tutkimus- ja tutkijanetiikka käsitetään arkista päätöksentekoa tukeviksi taidoiksi. Tämän väitöstyön osalta eettisiin kysymyksiin on kiinnitetty
huomiota sekä jatko-opintoja suorittaessa, että koko tutkimusprosessin aikana. Työn
tekijä eli tutkija työskenteli Viestintätieteiden tutkijakoulussa vuosina 2010–2013
nuorempana tutkijana ja yhteisillä tohtoriopintojen kursseilla keskusteltiin useaan otteeseen tieteen etiikasta sekä sen käytännön toteutuksesta. Lötjönen ynnä muut
(2006, 60) muistuttavat, että eettisesti hyvä tutkijakoulu pitää huolta siitä, että tutkijat
saavat eivät vaan materiaalisen ja hyvään asiantuntijuuteen perustuvat tuen tutkimukselleen, vaan myös tieto- ja keskustelufoorumin tutkimusetiikkaa koskevissa kysymyksissä. Hyvää tutkimusetiikkaa ilmentää nimenomaan kyky ja halu keskustella
avoimesti esiin nousevista kriittisistä kysymyksistä ja ongelmista koskivat ne sitten
tutkimuksen kohdetta, tutkimusmenetelmiä tai tutkimusryhmän sisäistä vastuunjakoa (Kuula 2006, 39). Tämän väitöstyön aikana on pyritty pohtimaan mahdollisimman tarkasti eettisiä kysymyksiä ja tehtyjä ratkaisuja. Tutkijat itse viime kädessä tekevät omaa tutkimustyötään koskevat eettiset ratkaisut ja vastaavat niistä. Vaikka vastuu onkin yksittäisillä tutkijoilla, tutkimusetiikka koostuu yhä enemmän kollegiaalisesti sovituista periaatteista ja tavoitteista. Tutkijan tehtävä on parhaansa mukaan
noudattaa yhteisesti sovittuja periaatteita omassa tutkimustyössään. (Kuula 2006, 26.)
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Tutkimuksen etiikkaan liittyy kiinteästi aineiston säilyttämiseen liittyvät kysymykset. Tämän tutkimuksen haastattelunauhoitukset, litteroidut haastattelut, tutkimuksen luokittelut, analyysit, tulokset ja muu aineisto on säilytetty luottamuksellisesti ja
huolellisesti tiedeyhteisön käytänteiden mukaisesti. Aineistoa eivät ole ulkopuoliset
nähneet eivätkä päässeet lukemaan.
Kun tekee tutkimusta johtavista naispoliitikoista, tutkija saa varautua median mielenkiintoon tutkimusta kohtaan ja siihen liittyviin eettisiin kysymyksiin jo varhaisessa
vaiheessa. Media saattaa esimerkiksi referoida alustavia tutkimustuloksia, tutkimusta,
artikkelia tai tutkijan haastattelua toisella tapaa, miten tutkija on haastattelussa asian
tai tutkimuksen tuloksen esittänyt. Toimittaja saattaa tuoda uutisoidessaan esiin merkityksettömiä tai painoarvoltaan vähäisiä tai jopa tutkimustuloksia ”vääristäviä” asioita. Toimittajat saattavat yrittää tehdä haastattelujen perusteella juttuja ”myyviksi ja
raflaaviksi”, jotta se tulisi suurelle yleisölle mielenkiintoisemmaksi tai esimerkiksi lehtiä saataisiin myytyä enemmän. Tällaisissa tilanteissa tutkijan arvot ja etiikka pannaan
koetukselle. Tämän työn tutkija joutui jo työn alkuvaiheessa pohtimaan eettisiä kysymyksiä, saadessaan toimittajalta kysymyksiä kuten ”mitä jos Timo Soini olisi nainen”,
”mitä jos Anneli Jäätteenmäki olisi ollut mies” tai pyynnön spekuloida, milloin naisten asema vihdoin muuttuu eikä puhuta aina vaan ”bikiniraja” jutuista.
Tutkija ei voi aina kontrolloida sitä, miten hänen tutkimuksesta tehtyjä juttuja mediassa tai hänen tutkimusjulkaisujaan käytetään jatkossa. Tutkimukseen liittyvät julkaistut tekstit elävät myöhemmin omaa elämäänsä, joiden kulkua ei voi etukäteen
tietää tai ennustaa. Lisäksi tutkimuksen julkisuus saattaa kulkea aivan omia polkuja,
mikäli aihe on trendikäs ja media on siitä kiinnostunut. Pohdintani muistuttaa lähdesuojaa koskevia kysymystä. Kuulan (2006, 15) mukaan toimittajien lähdesuojaa vastaa kuitenkin tutkijoiden vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus, jotka lainsäädännöstä tulevina velvoitteina estävät tutkimusaineistoksi kerättävien tietojen käytön muuhun
kuin tutkimuksen tarkoitukseen. Eri ammattikuntiin rinnastamisen sijaan tutkijat voivat hänen mukaansa myös vahvistaa oman ammattikuntansa erityispiirteitä. Sen yksi
keino on hyvien tieteellisten käytäntöjen ylläpitäminen ja kehittäminen.

11.4

Tutkimustulosten sovellettavuudesta käytännössä

Tämä käsillä oleva tutkimus auttaa hahmottamaan poliittista johtajuutta ja työhön
liittyvää keskeisiä ilmiöitä vuorovaikutuksen ja erityisesti sukupuolen näkökulmasta.
Tulokset lisäävät ymmärrystä johtajuuden haasteista politiikan toimintaympäristössä,
mutta yhtä lailla ne antavat ajateltavaa muidenkin alojen johtajuuteen sukupuolen
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näkökulmasta. Tutkimuksen tieteellisen tiedon rinnalla kuuluu naisten oma ääni ja
henkilökohtaiset kokemukset käytännössä johtajina, jotka ovat arvokkaita ilmiön
hahmottamiseksi ja ymmärtämiseksi laajemminkin. Haastateltujen kokemuksista voi
olla hyötyä esimerkiksi pohdittaessa miten naisille tyypillistä johtamistapaa ja heidän
osaamistaan johtajina voitaisiin hyödyntää erilaisissa johtajuuteen tai johtajan vuorovaikutukseen liittyvissä koulutuksissa. Lisäksi tuloksista voi olla hyötyä mietittäessä
mies- ja naistapaisuuksien erojen ja vahvuuksien hyödyntämisessä johtajuudessa.
Tutkimuksen tulokset voivat käytännössä hyödyntää:
- tapoihin, joilla poliittisen johtajan uraa voidaan lähteä rakentamaan huomioimalla ja ennakoimalla tutkimuksessa haastateltujen esiin nostamia haasteita
- johtajien vuorovaikutusosaamisen kehittämiseen, sillä poliittinen johtajuus on
monin tavoin vaativa vuorovaikutustehtävä.
- työn ja perhe-elämän yhdistämiseen liittyvien kysymysten huomioimiseen nykyistä joustavammin. Perhe-elämän merkitys ja arvostaminen työelämää tasapainottavana tekijänä ja voimavarana.
- median ja johtajien väliseen vuorovaikutukseen, mikä edistäisi sitä ja mikä lisäisi
yhteistyötä sekä esimerkiksi uutisoitavien tietojen oikeanlaisena välittymistä.
Tulokset lisäävät ymmärrystä johtajan työssä tarvittavan vuorovaikutuksen monipuolisuudesta ja laaja-alaisuudesta sekä viestintään liittyvien kysymysten haasteellisuudesta. Tulokset voivat auttaa niin poliitikkoja, puolueita kuin poliitikkojen yhteistyötahoja, kuten esimerkiksi toimittajia ymmärtämään paremmin johtajuuteen ja vuorovaikutukseen sekä yhteistyöhön liittyviä haasteita.

11.5

Jatkotutkimushaasteita

Tämä tutkimus on osoittanut naisten poliittisen johtajuuden tutkimuksessa olevia
haasteita sekä tutkimusaukkoja sekä nostanut esiin joukon kiinnostavia jatkotutkimusaiheita- ja asetelmia johtajuuden tutkimuksen saralla. Väitöskirjatutkimuksessani
keskityin aiheeseen, jota ei ole juurikaan aiemmin tutkittu. Toivon, että tutkimukseni
toimii keskustelunavauksena johtajuuden mukanaan tuomaan moninaisiin haasteisiin
ja mahdollisuuksiin. Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että johtamiseen liittyy
monia haasteita organisaatiotason lisäksi sekä yleisellä tasolla että henkilökohtaisesti
sukupuolen näkökulmasta tarkasteltuna. Poliittinen johtajuus jatkuvana julkisuuden
ajankohtaisena aiheena sekä yleisemmin mielenkiintoisena yhteiskunnallisena tutkimuskohteena tarjoaa lukuisia hyviä mahdollisuuksia jatkotutkimukselle.
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Erityisesti sukupuolen näkökulmasta aiempaa tieteellistä tutkimusta varsinkin
naisjohtajuudesta vallan huipulla on tehty suhteellisen vähän. Esimerkiksi presidentti
Tarja Halosen kahden kauden presidenttiys maamme ensimmäisenä naispuolisena
johtajana tarjoaa erilaisia mielenkiintoisia tutkimushaasteita johtajuudesta, sillä hänen
presidenttiajasta tehtyjä akateemisia tutkimuksia ei valitettavasti juurikaan löydy.
Kiinnostavaa olisi haastatella presidenttiä hänen johtajuuskokemuksista vallan huipulta maan ensimmäisenä naisena. Tutkimusta voisi laajentaa esimerkiksi kysymällä
eri puolueiden jäseniltä tai kansalaisilta siitä, minkälaisena Halosen johtajuuskautta
on pidetty. Presidentin julkisuuskuvaa voisi tutkia myös vertailemalla esimerkiksi pitkittäistutkimuksena hänen osakseen saamaansa mediajulkisuutta ja julkisuuden luonnetta sekä sen mahdollisia muutoksia esimerkiksi ensimmäisen ja toisen presidenttikauden aikana. Muuttuiko kohtelu julkisuudessa ja minkälaisena uutisointi johtajuudesta näyttäytyy eri presidenttikausien aikana.
Naisjohtajien halukkuudesta tai haluttomuudesta johtajiksi on puhuttu paljon.
Tärkeä lisätutkimusaihe olisi selvittää, mikä tukisi ja edistäisi etenkin naisten aktiivisuutta hakeutua politiikkaan tai politiikan johtopaikoille. Mikä ja miksi viime kädessä
ratkaisee johtajan paikan tavoitteluun lähtemisen sekä mikä sittemmin edesauttaa
siinä menestymistä? Tärkeää olisi tutkia myös, minkälaisia eroja löytyy puolueiden
käytännöistä sekä kohtelusta ja sosiaalisesta tuesta mies- ja naisehdokkaiden välillä.
Lisäksi voisi selvittää kuinka puolueet ja yhteistyötahot tukevat ehdokkaita henkisesti
ja taloudellisesti eli millaisia eroja sukupuolten välillä löytyy puolueissa.
Viestinnän näkökulmasta voisi tarkastella syvällisemmin johtajien keskinäistä
vuorovaikutusta kilpailullisella toimintakentällä puolueen sisällä tai yli puoluerajojen.
Lisäksi sosiaalisen median ja esimerkiksi politiikan eliittien Facebookin sekä Twitterin käyttö johtajuuden apuvälineenä tarjoavat erilaisia tutkimuskohteita muutenkin
kuin esimerkiksi vaalikamppailuiden yhteydessä. Kampanjointi vaalien välillä on merkittävässä osassa paikkojen uusimisessa, jolloin voisi tarkastella miltä ”arkinen” viestintä on sisällöltään sekä luonteeltaan vaalien välissä.
Tämän työ ei ollut luonteeltaan vertailevaa tutkimusta. Jatkotutkimuksen aiheena
voisi olla haastatella sekä johtavia nais- että miespoliitikoita poliittisen johtajuuden
haasteista. Esimerkiksi voisi tutkia, kuinka miehet ja naiset ovat kokeneet tasa-arvokysymykset tai saamansa sosiaalisen tuen sekä perheen ja työelämän yhdistämiseen
liittyvät haasteet. Ajankohtainen tutkimuskohde olisi puolueiden jäsenten kesken
tehty kysely niissä puolueissa, joissa naiset ovat edenneet puolueiden puheenjohtajiksi. Eri puolueiden kesken on erilaisia perinteitä, käytänteitä ja asenteita ehdokkaaksi pyrkivien johtajien sukupuolta kohtaan. Naiset ovat Suomessa päässeet hel-
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pommin johtamaan pieniä ja keskisuuria kuin suuria puolueita, mutta ovat olleet selvästi vähemmistönä puolueiden puheenjohtajina. Olisi tarpeellista kysyä, miksi toiset
puolueet ovat olleet avoimempia naisten johtajuudelle ja miksi naisia ei ole heidän
yrityksistä huolimatta valittu enemmänkin puolueiden johtoon tai yhtä lailla millä perusteella valitut naiset on tehtävään valtuutettu. Lisäksi naisten puoluejohtajakaudet
ovat olleet pääsääntöisesti lyhyitä pienempien puolueiden johtajuuskausia lukuun ottamatta. Toisaalta olisi tarpeellista tutkia pitkään johdossa olleiden naisten kausia.
Miksi ja miten he ovat pysyneet esimerkiksi puolueen jäsenistön mielestä niin kauan
puheenjohtajina?
Suomesta on lukuisia poliitikoita siirtynyt kotimaan politiikasta mepeiksi Euroopan parlamenttiin. Esimerkiksi tämän tutkimuksen kirjoittamisen aikana kaudella
2014–2019 suomalaisina jäseninä parlamentissa työskentelee viisi miestä ja kahdeksan naista. Suomalaisten poliitikkojen kokemuksia meppeinä voisi tarkastella esimerkiksi verrattuna heidän kotimaassa poliitikkona työskentelyyn. Minkälaisia eroja on
havaittavissa sukupuolen näkökulmasta kotimaan politiikassa verrattuna kansainväliseen työympäristöön.
Mediajulkisuuden näkökulmasta olisi mielenkiintoista verrata esimerkiksi median
kohtelua suomalaisesta ja ulkomaisesta nais ja - miespääministeristä. Suomen tapaan
esimerkiksi Britanniassa valta on pääministerillä, joka voisi olla hyvä vertailevan tutkimuksen kohde mediakohtelun osalta.
Toisaalta yhtä lailla miehillä on sukupuoli ja miesten kokemusten sanoittaminen
ääneen politiikan huipulla olisi tarpeellista ja erilaisten maskuliiniseksi mielletyn johtajuuden ja johtajuuskokemusten tutkiminen miesten henkilökohtaisten kokemusten
näkökulmasta. Sukupuoleen liittyvät stereotypiat eivät koske pelkästään vain naisia.
Sukupuoli on kiinnostava ja tärkeä tutkimuskohde yhtä lailla sekä miesten että naisten osalta. Jatkossa olisi mielenkiintoista tutkia johtajuuden ja maskuliinisuuden vahvaa yhteyttä, joka edelleen elää niin politiikassa kuin muussakin johtajuudessa. Miten
perinteisiä ja vahvoja historiallisia rakenteita voitaisiin molempien sukupuolien kokemusten perusteella muuttaa enemmän sukupuolineutraalimmaksi.
Poliitikkojen työn julkisuudella ja mediajulkisuudella on entistä suurempi merkitys
jo ehdokkaaksi asettumiselle. Tämä käsillä oleva tutkimus osaltaan kertoo siitä,
kuinka suuri merkitys julkisuudella on poliitikkojen kokemusten perusteella. Jatkossa
olisi aiheellista tutkia, mikä edesauttaisi yhteistyötä ja rakentavaa vuorovaikutusta
vaativassa tehtävässä sekä poliitikkoja saamaan huomiota ensisijaisesti asiapohjaiselle
julkisuudelle.
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LIITE 1
Haastattelupyyntö sähköpostitse
(esimerkki yhdestä lähetetystä pyynnöstä)

Hei,
Teen puheviestinnän oppiaineeseen liittyvää väitöskirjaa Tampereen yliopistoon. Tutkimukseni työnimi on ”Muuttuva poliittinen viestintä ja johtajuus – naiset politiikan johtopaikoilla”. Haastattelen työhön politiikan johtotehtävissä toimineita naisia (nykyisiä/aiemmin ministereinä toimineita ja/tai puolueiden puheenjohtajina). Haastattelisin
erittäin mielelläni sinua aiheeseen liittyen. Toivottavasti tällainen tutkimushaastattelu
onnistuisi? Teemahaastattelu voitaisiin tehdä touko-kesäkuun aikana, ja siihen menisi
aikaa noin 45-60 minuuttia.

Keväisin tutkimusterveisin

Johanna Mäkelä
*************
Johanna Mäkelä
FM, Puheviestinnän nuorempi tutkija
Tampereen yliopisto
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
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Työhuone: xx (päätalo, Kalevantie 4)
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LIITE 2
TEEMAT / Haastattelukysymyksien runko
JOHTAJUUS
- Onko johtavien naispoliitikkojen/naisministerien määrän lisääntyminen vaikuttanut
mielestänne poliittiseen johtamiskulttuuriin? Miten?
- Onko poliittisessa johtamisessa mielestänne jotain erityispiirteitä? Minkälaista johtajuutta/erityistaitoja poliittisella areenalla toimiminen (esim. naisministerinä) vaatii?
- Millaista valtaa koette käyttävänne tai saavanne työssänne?
- Vaikuttavatko politiikan koventuneet (negatiiviset) vaatimukset ja negatiivinen julkisuuskierre työhönne naispoliitikkona?
- Politiikan johtotehtäviä jopa vältellään eri syistä. Ovatko työn vaatimukset mielestänne koventuneet tai niissä tapahtunut joitain muutoksia? Mitä ja miten?
- Miten politiikan viihteellistyminen ja henkilöityminen vaikuttavat mielestänne poliittisen johtajuuteen, miten näkyy käytännön työssä (vrt. suhteessa asiajohtajuus)
- Politiikan johtajaverkostot ja naiset? Naisten verkostoituminen?
- Miten politiikassa voitaisiin hyödyntää naisten korkeaa osaamista paremmin?
SUKUPUOLI POLITIIKASSA
- Onko politiikassa mielestänne edelleen sukupuoleen kohdistuvia ennakkoluuloja? Miten näkyy käytännössä?
- Onko sukupuolella väliä politiikassa? (onko odotuksia, ja oletus edelleen politiikan
johtopaikoilla, että mies on normi ja nainen poikkeus) Määrätietoisuus, asiallisuus ><
pehmeys, naisellisuus
- Politiikan lasikatto – onko se edelleen mielestänne olemassa? Miten näkyy?
- tarvitsevatko naiset pärjätäkseen ns. ”miehistä roolia/miehisiä johtamisen toimintatapoja” edelleen politiikassa (vrt. politiikan miehinen historia ja toimintatavat)
- Kohdistuuko politiikan naisjohtajiin mielestänne ennakkoluuloja, erilaisia odotuksia
kuin miesjohtajiin. Millaisia ja miten näkyy käytännön työssä?
- Sukupuolen hyödyt ja haitat. Millä ominaisuuksilla nainen pärjää politiikan huipputehtävissä? Mitkä ovat mielestänne naisten vahvuusalueita? Missä pitäisi kehittyä?
- Koetteko olevanne roolimalli työssänne (nuorille ja muille naisille)?
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MEDIATAIDOT / VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT
- Minkälainen on suhteenne mediaan?
- Onko (asia) julkisuuden saaminen vaikeaa?
- Minkälaista julkisuutta saatte työssänne ja missä medioissa eniten?
- Miten ministeri/pj voi mielestänne hallita julkisuutta/onko se yleensä hallittavissa?
- Mitä mieltä olette median naisjohtajista/itsestänne antamasta kuvasta?
- Millainen merkitys mediajulkisuudella on työssänne?
- Kuvataanko politiikan nais- ja miesjohtajia mielestänne eri tavoin mediassa?
- Millaisia mediataitoja johtava poliitikko tarvitsee?
- Minkälaisia viestintä/vuorovaikutustaitoja tarvitsette tehtävissänne?
- Mikä on sisäisen viestinnän merkitys työssänne, mikä ei näy ulospäin?
- Valmentaako joku teitä media/viestintätaidoissa, missä asiassa erityisesti?

SOSIAALINEN TUKI, PERHE, YKSITYISYYS
- Mistä saatte voimaa työhönne toimia politiikassa ja keneltä saatte tukea?
- Miten kuvailisitte suhdettanne (vuorovaikutusta) muihin naiskollegoihin?
- Minkälaista rajanvetoa teette yksityisyyden/julkisuuden välillä
- Miten näette vaativan työn ja perhe-elämän yhdistämisen?
- Mikä on parasta työssänne, miksi teette tätä työtä? Mikä raskainta/haastavinta?
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