Opas päättäviin asemiin
haluaville naisille

Laukkusi
on täynnä
mahdollisuuksia

Naisjärjestöjen Keskusliitto juhli 100-vuotista toimintaansa vuonna 2011. Juhlavuoden kunniaksi NJKL käynnisti Suomalaiset naiset päätöksenteossa -hankkeen, jonka puitteissa vuonna 2012 järjestettiin kaksi seminaaria Naiset poliittisessa päätöksenteossa ja Naiset taloudellisessa päätöksenteossa sekä tuotettiin kirjanen
Laukkusi on täynnä mahdollisuuksia. Opas päättäviin asemiin haluaville naisille.
Naisten johtajuutta on tutkittu ja naisten nousua päättäviin asemiin on kannustettu jo puoli vuosisataa. Naisjärjestöt olivat asiassa pioneereja. Marja Hernesniemi laati 1968 Naisjärjestöjen Keskusliiton toimeksiannosta
selvityksen Suomalainen nainen talouselämän johtoportaassa. Suomen Akateemisten Naisten Liitto teki vuonna 1970 useille kesäyliopistoille aloitteita johtajuuskurssin järjestämisestä. Kun ne eivät toteutuneet, Liitto
järjesti oman johtajaseminaarin, jonka tarkoituksena oli murtaa ennakkoluuloja naisten kyvystä vastata johtajuudesta. Seminaarissa esitelmöitiin vuorovaikutuksesta johtamisen välineenä, johtajapersoonallisuudesta,
organisaation toimivuuden edellytyksistä, liikkeenjohdon tiedotusjärjestelmästä ja kokoustekniikasta. Myöhemmin Naisjärjestöjen Keskusliitto jatkoi johtajuuden ja talouselämässä vaikuttamisen seminaareja. Liike- ja
Virkanaisten Kansallisliitto tarttui naisten taloudelliseen ja kunnallispolitiikkaa koskevaan valistamiseen jo
1950-luvulla ja NJKL seurasi 1960-luvulla omilla seminaareillaan. Yliopistotasoinen tutkimus alkoi 1980-luvulla ja seuraavalla vuosikymmenellä Tilastokeskus julkaisi sarjan Selvitys naisista elinkeinoelämän johtotehtävissä. (Naiset huipulla 1994, Huipulla tuulee 1996, Onko huipulla tyyntynyt 1999). 2000-luvulla Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA on julkaissut selvitykset Varhaiset johtotähdet – Suomen ensimmäisiä johtajanaisia ja
Naiset huipulle! Johtajia sukupuolesta riippumatta. Huolimatta lukuisista selvityksistä ja toimenpide-ehdotuksista puolet vallanpitäjistä ei edelleenkään ole naisia. Tarvitaan tekoja!
Kiitämme lämpimästi Jenny ja Antti Wihurin rahastoa hankkeen tukemisesta. Kauppaneuvos Rakel Wihuri
kuuluu Suomen historian merkittävimpiin yritysjohtajiin ja kulttuurin tukijoihin. Rakel Wihuri ei pelännyt astua tasavertaiseksi jäseneksi miesten maailman huippupaikoille aikana, jolloin nainen oli vielä harvinaisuus
talous- ja yhteiskuntaelämässä. Laukkusi on täynnä mahdollisuuksia kunnioittaa myös hänen työtään.
Minna - tasa-arvotiedon keskus ja erityisesti palvelupäällikkö Sari Pikkala oli NJKL:n yhteistyökumppani projektin alusta alkaen. Kun pohdimme kirjan tilastoaineiston kokoamista ja toteutumista Minna toimi Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston yhteydessä. Nyt se toimii Terveyden- ja hyvinvoinnin
laitoksen yhteydessä. Lämmin kiitos Minnalle!
Kiitämme myös Tilastokeskusta ja erityisesti Tasa-arvotilastosta vastaavia Marjut Pietiläistä ja Tarja Palmua.
Kirjan tekstin ja haastattelut on tehnyt filosofian tohtori Maritta Pohls, Tutkimuksen Aika. Hän on kirjoittanut
paljon naisten työstä ja järjestötoiminnasta. Hän työskentelee myös naisjohtajien työnohjaajana ja coachina.
Kirjan ilmeen ja taiton on tehnyt Tuija Rannikko, Graafinen suunnittelu. Hänen erikoisosaamistaan on visuaalisen identiteetin suunnitteleminen ja toteuttaminen yrityksille, projekteihin, tapahtumiin ja julkaisuihin.
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Tämä kirja on Sinulle, joka haluat vaikuttaa ja
nousta urallasi huipputehtäviin. Kirja on Sinulle,
joka olet kyllästynyt odottamaan, että oma ja toisten naisten asema paranee pikku hiljaa. Miksi sen
pitäisi parantua hitaasti? Miksi enää odottelisit? Ota
vain valta rohkeasti itsellesi ja muuta maailmaa haluamaasi suuntaan. Sinä osaat ja Sinun näkökulmasi on tärkeä.
Kirjan alkupuolella kerrotaan niistä ennakkoluuloista, perinteistä ja asenteista, joita etenemisesi
tiellä vielä on. Niiden tunteminen ja tiedostaminen
auttaa. Kysymys ei ole Sinusta vaan rakenteista. Esteet ovat ylitettävissä.
Keskivaiheilla kirjoitetaan voimavaroista, joita
eteenpäin pyrkivällä naisella on hyvä olla. Voimavarat ovat tarpeen kaikissa tilanteissa.
Lopussa analysoidaan naisten johtamistapaa. Mitä
johtotehtävissä vaaditaan? Onko naisilla taitoja,
joita johtajalta vaaditaan ja mitä ne ovat?
Viimeiseksi haluamme muistuttaa verkostojen
merkityksestä voiman, tiedon ja tuen antajina. Älä
jää yksin!

Naisia ja miehiä on Suomessa
suunnilleen yhtä paljon,
naisia vähän enemmän.
Tästä seuraa itsestään selvästi,
että naisia ja miehiä on
kaikissa tehtävissä suunnilleen
saman verran. Siihen tähtäämme.
Kirjaa varten on haastateltu pariakymmentä suomalaista naista. Haastateltavat ovat eri-ikäisiä,
johtavassa asemassa olevia naisia EU:n, valtakunnan ja kuntatason politiikasta, valtion, maakuntien,
kuntien ja EU:n hallinnosta, tieteen, kirkon, talouselämän, edunvalvonnan, yritysmaailman, median ja
järjestöjen piiristä. Vanhin heistä on 93-vuotias ja
nuorin 22-vuotias. He kaikki toteavat, että valta pitää ottaa. Siitä voi joutua taistelemaan, mutta se on
sen arvoista, jos se on Sinun juttusi.
Kirjan on tuottanut Naisjärjestöjen Keskusliitto ja
se liittyy hankkeeseen Suomalaiset naiset päätöksenteossa. NJKL haluaa kirjan kautta kannustaa ja
inspiroida Sinua pyrkimään tärkeisiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen tehtäviin. Haluamme saada
enemmän naisia johtopaikoille ja lisätä tietoa naisten urakehityksen mahdollisuuksista ja haasteista.

Perinteetkin
muuttuvat

Ammattia valittaessa kannattaa miettiä muita,
kuin niitä kaikkein perinteisimpiä
vaihtoehtoja. Kysy, mitä mieltä opettajasi
ovat nais- ja miesammateista. Tee lista itseäsi
kiinnostavista ammateista. Mieti niiden
palkkausta ja sukupuolirakennetta.

on sitä suurempi, mitä korkeammalla tulotasolla
ollaan ja mitä korkeampi asema on. Naisille tarjotaan edelleenkin samasta työstä heikompaa palkkaa kuin miehelle.

naisten ja miesten ammatteihin.
Kaikkein
suuMelkein alalla kuin alalla naisten
Työnjako on hyvin vanhaa perinrin jarru eteosuus
esimiehistä
ja
johtajista
nettä. On naisten hommat, ja on
nemisesi
tiellä
ei vastaa heidän osuuttaan
miesten työt. Naiset ovat töissä
ovat perinteet ja
sukupuolijakautumassa.
sosiaali- ja terveysaloilla, majoiasenteet. Perintuksessa ja ruoka-aloilla, rahoiteet ovat syntyEeva-Liisa Inkeroinen.
tus- ja pankkialoilla, kouluissa,
neet pitkän ajan
erilaisissa palveluammateissa ja julkishallinnossa.
kuluessa, ja siksi ne muuttuvat hitaasti. On ollut
Miehet taas toimivat rakennus-, kuljetus-, varastapana valita kylän suurimman tilan isäntä asioita
tointi- ja tietoliikennealoilla, maa- ja metsätalouhoitamaan. Yleensä taloyhtiön hallituksen puheendessa, tekniikan palveluissa ja kaupan alalla.
johtajana on ollut mies. Olisiko täällä naisporukkaa
pyyhkimään lattioita? Keittäisikö emäntä kahvit?
Myös palkka-ajattelu perustuu vanhaan perinteeseen, jossa piian palkka oli puolet rengin palkasPerinteet säilyvät parhaiten siellä, missä liikkuvuus
ta. Naisalat ovat edelleen keskimäärin heikommin
on vähäistä ja missä keskimääräinen koulutustaso
palkattuja kuin miesten alat. Maatalous- ja vanhan
on matala. Perinteiden vaikutus näkyy naisehdokajan tehdastöissä maksettiin voimasta, mutta nykaiden asettamisessa ja äänestämisessä. Puolueet
kyaikana voimalla on harvoissa ammateissa merasettavat naisia enemmän ehdolle kaupungeissa ja
kitystä. Älyllä ja opinnoilla sen sijaan luulisi olevan
naiset saavat kaupunkiyhteisöissä selvästi enemkäyttöä. Naiset ovat koulutetumpia kuin miehet.
män ääniä. Mitä suurempi kaupunki ja mitä koulutetumpi väestö, sitä enemNaisten ja miesten
Nuorena uskoin,
män naisia valitaan.
palkkaero ei johettä Suomi on tasa-arvon maa.
du vain ammattien
Perinteet ja asenteet vaikutTodellisen tasa-arvon puute
eriytymisestä. Palktavat vahvasti ammatinvalintuli esille vasta keski-iässä.
kaero kasvaa tulotaan. Suomalainen työelämä
Eva
Biaudet
.
tason mukana. Se
on voimakkaasti eriytynyt

Suomalaiset pitävät naisten ja miesten välistä palkkaeroa merkittävimpänä tasa-arvo-ongelmana.
Naiset luonnollisesti kokevat palkkaeron suurempana ongelmana kuin miehet. Tuntuuhan matala
palkka nimenomaan naisten palkkatilillä. Se heikentää naisten taloutta myös vaikuttamalla eläkkeisiin ja muuhun sosiaaliturvaan, sillä ne ovat sidottuja palkkaan. Naiset ovat miehiä suuremmassa
vaarassa joutua elämään vanhuutensa köyhyydessä. Vuonna 2013 naisten keskimääräinen eläke oli
noin 1300 euroa ja miesten noin 1700 euroa kuukaudessa.
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Muista pitää puolesi
palkkaneuvotteluissa.

Maaseudulla jako miesten ja
naisten tehtäviin ja harrastuksiin
oli 1950-luvulla jyrkkä.
Kirkon penkeissä oli edelleen
selkeä ja tarkasti noudatettu jako
miesten puoleen ja naisten
puoleen. Maaseudulla jako toimi
monessa muussakin asiassa.
Oli erikseen järjestöt
ja yhdistykset miehille,
erikseen naisille. Oli epäilyttävää,
jos nainen eksyi miesvaltaisen
instituution rientoihin,
se saatettiin tulkita tietyllä tavalla.
Marjatta Väänänen.

Kokoaikaisten palkansaajien kuukausiansiot
koulutusasteen mukaan 2011
Naiset

Palkansaajien keskiansioita 1995-2012
Naiset

1995
Lähde: Ansiotasoindeksi, Tilastokeskus

Miehet

2012
Lähde: Palkkarakennetilasto, Tilastokeskus

Miehet

Asenteet ovat
vain ajatuksia

Sinä itse teet maailmasi.

Naisten euro on 83 senttiä, koska
1. Naisvaltaisilla aloilla on pienemmät
palkat.
2. Naisia syrjitään eli samasta tehtävästä
maksetaan pienempää palkkaa kuin
miehelle.

Enemmistö suomalaisista on sitä
mieltä, että sukupuolten välinen
epätasa-arvo ei ole kovinkaan vakava ongelma. Naisista nuoret tytöt ja keski-iän ohittaneet naiset
pitävät epätasa-arvoa suurempana
ongelmana kuin lisääntymisiässä
olevat naiset. Saavatko hormonit
meidät tyytymään kohtaloon?

Jokainen löytää perustelut
omalle kannalleen. Asenteet
ovat
korvien
välissä.
Näet
sen,
minkä
haluat nähdä.
Kuulet sen, mitä haluat kuulla. Haluatko tyytyä vähempään vain siksi, että olet nainen? Sitä kannattaa miettiä ammatinvalinnan yhteydessä ja palkkaneuvotteluissa.

Naiseen kohdistuva ajatus on,
että hän on perimmältään
varastanut jonkun pojan paikan.
Tytöt ovat ahkeria ja pojat
lahjakkaita. Naisen rooli on
moniosaaja ja raataja. Katja Krohn.

Perustavoitteet – oikeudet koulutukseen ja kaikkiin
ammatteihin – on saavutettu, ja siltä osin tilanne on
naisten kannalta paljon parempi kuin aikaisemmin.
Mutta miksi tyytyisit siihen?

Asenteet tulivat hyvin esille vuoden 2012 presidentinvaaleissa. Naisehdokkaat Eva Biaudet ja
Kysymys on sukupuolisopimukseen pohjautuvista
Sari Essayah asetettiin omaan sivusarjaansa. Heiajatusmalleista. Ajatuksen muutos on vain ajatukdät sekoitettiin toisiinsa. Heidät keskeytettiin. Jos
sen päässä. Miksi Sinun urakehityksesi pitää olla
naisehdokkaan esittely osui mainostauolle, niin ei
vaikeampaa kuin rinnalla kulkevien miesten? Miksi
sen nyt niin väliä. He saivat sanoa ajatuksiaan vain
Sinulla pitää olla pienempi palkka? Miksi Sinun pimuodon vuoksi. ”Annetaan nyt rouvillekin mahdoltäisi tyytyä pienempään eläkkeeseen?
lisuus sanoa, mutta nopeasti.” Jotkut lehdet ilmoittivat tekevänsä jutun vain tärkeistä
Naisten aseTeatterissa
ei
ole
naisneroja.
ehdokkaista. Keskustelun agendalla
man määritteolivat vain perinteiset asiat: puolueKatja Krohn.
ly on hajonnut
politiikka ja EU-politiikka. Eva Biauja laajentunut
detin erikoisalaa, ihmisoikeuksia, ei pidetty turvalsellaiseksi, ettei siitä ole helppo saada otetta. Aina
lisuuspoliittisena kysymyksenä. Vaalikeskustelun
löytyy asioita, jotka ovat hyvin ja jotka ovat huonosti.
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Naisten ykkösvastustaja ovat
asenteet. Minna Helle.
näkökulma oli kovin suppea ja vanhanaikainen.
Toimittajien näkemykset säätelivät vahvasti keskustelua. Pieniä suuria asioita, jotka kertovat näkemyksistä, mikä on vakavasti otettavaa.

3. Naisten urakehitys on miehiä heikompaa.
Johtotehtävissä on enemmän miehiä kuin
naisia.
4. Naiset eivät myöskään hakeudu yhtä
innokkaasti johtotehtäviin.
5. Perhevapaat kasautuvat pääasiassa
naisille. Minna Helle.

Suomalaiset naiset ja miehet osallistuvat suunnilleen yhtä suuressa määrin työmarkkinoille.
Työllisyysaste 1990–2012
Naiset

Jos on pienintäkään epäilystä siitä, että
nuoret naiset kohtaavat uralla etenemistä
haittaavia näkymättömiä asenteita, on
yhteiskunnan oman menestymisensä
vuoksi ja tasa-arvolain mukaisesti tehtävä
asialle jotakin. Naisjohtaja Talouselämän
tutkimuksessa 2013.
1990
Lähde: Työvoimatutkimus, Tilastokeskus

2012

Miehet

Me teemme
politiikan

Pidä huoli,
että oma puolueesi asettaa
yhtä paljon nais- ja miesehdokkaita.

Sinä voit tehdä tilanteen
paremmaksi:
• Voit tehdä aloitteen kotikuntasi budjetin
sukupuolivaikutusten arvioimiseksi.

Suomalaisilla naisilla on ollut äänioikeus ja naiset
ovat voineet asettua ehdolle sekä tulla valituksi
eduskuntaan jo yli sata vuotta. Naisia on suomalaisista yli puolet. Kansanedustajista naisia on 42
% prosenttia.
Naiset ovat voineet äänestää kunnallisvaaleissa
vuodesta 1917 lähtien. Äänioikeutetuista naisia
on aina ollut enemmän kuin miehiä. Naiset myös
äänestävät miehiä useammin, mutta usein miehiä,
sillä kunnanvaltuustoihin valituista naisia on 36 %.
Vain kuudessa kunnassa on valtuustossa naisenemmistö.
Tätä tahtia eduskunnassa päästään sataan naiskansanedustajaan vuoden 2027 vaaleissa ja puoleen kunnanvaltuutetuista joskus 2100-luvulla.

Yhä pätee, että naiset ovat
edenneet kaikissa niissä
elimissä, joihin heitä valitaan
vapaissa vaaleissa, mutta he
ovat menestyneet heikommin
silloin, kun valinnat tekee
pienempi valitsijaryhmä.
Marjatta Väänänen.
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Eduskunnassa vallitsee vanhanaikainen poliittinen kulttuuri,
jossa on miesten verkostot ja
miesten hommat. Hertta Niemi 2010.
Vaalitulokseen vaikuttaa ehdokkaiden asettaminen.
Tässä puolueilla on vielä terästäytymistä. Naisia on
ehdolla vähemmän kuin miehiä.
Eduskunnassa on vielä matkaa puolikkaaseen keskeisissä pesteissä. Eduskunnan 15 valiokunnasta
viidessä on naispuheenjohtaja. Kahdeksan eduskuntaryhmän puheenjohtajista kolme on naisia.
Viime vuosikymmeninä naisten osuus vaaleilla valituissa poliittisen päätöksenteon elimissä ja päätöksenteon valmistelussa on kiintiösäännösten
myötä kasvanut. Työtehtävät jakaantuvat kuitenkin
edelleen sukupuolen mukaan.
Kunnanvaltuustojen ja kunnanhallitusten puheenjohtajista naisia on noin neljännes (2010). Kunnallisissa lautakunnissa, joihin sovelletaan kiintiöperiaatetta, naisten osuus on yli 40 %.
Sukupuolikiintiöt toivat naiset aikaisempaa vahvemmin kuntapolitiikkaan mukaan, mutta vielä

on paljon tehtävää, jotta tasa-arvo on todellinen.
Vuoden 2005 tasa-arvolaki velvoittaa kuntia edistämään tasa-arvoa henkilöstöpolitiikassa, koulutuksessa sekä kaikissa kunnan palveluissa ja
muussa toiminnassa.
Kuntapolitiikka on tärkeää lähidemokratiaa. Kaikella kuntien toiminnalla on vaikutusta sukupuolten asemaan. Mieti vaikka kaavoitusta, liikennejärjestelyjä, turvallisuutta, urheilua tai hankintoja.
Kunnat ovat myös merkittäviä naisten työllistäjiä.
Kunta-alan henkilöstöstä noin 80 % on naisia ja
kuntasektori naisten suurin työnantaja Suomessa.
Naiset työskentelevät pääasiassa sosiaali- ja terveysalalla, miehet taas teknisillä aloilla.
Kuntapäättäjät ja -toimijat eivät vaikuta tuntevan
kovin hyvin mahdollisuuksiaan edistää sukupuolten tasa-arvoa tai sitten tasa-arvoa ei koeta kovin
tärkeäksi kuntapolitiikassa.

• Voit vaatia, että kunta asettaa tasa-arvotoimikunnan ja tekee tasa-arvosuunnitelman.
Kaikkien yli 30 henkilöä työllistävien kuntien
(ja yritysten) on tehtävä tasa-arvosuunnitelma ja seurattava sen toteutumista. Tasaarvotoimikunnan perustaminen kertoo, että
kunta on vakavasti sitoutunut tasa-arvotavoitteeseen. Toimikunta voi tehdä aloitteita
sekä seurata ja arvioida toimeksiantojen
toteutumista.
Jos et itse ole kunnan luottamustehtävissä,
ota yhteyttä kunnanvaltuutettuihin ja pyydä
heitä tekemään aloite tasa-arvotoimikunnan
perustamiseksi. Jos et löydä ketään tekemään
aloitetta, tee itse tai yhdessä muiden kanssa
kuntalaisaloite. Kuntaliiton verkkosivuilta www.kunnat.net löytyy lisätietoa ja aihe
sopii hyvin myös yhteiskuntaopin teemaksi.
Vaikuttamiseen on monta opasta. Neuvoa voi
kysyä myös Naisjärjestöjen Keskusliitosta.
Muista, että aloitteeseen on aina vastattava
tietyn ajan sisällä. Jos saat kielteisen vastauksen, vaadi selitys. Voit myös kirjoittaa
paikalliseen lehteen. Kun huomaat syrjintää,
ota kantaa.

Järjestöjen toiminta on ensisijaisen tärkeää. Järjestöjen
kautta naiset nousevat esille
ja järjestöt nostavat naisten
tärkeinä pitämiä asioita yleiseen
tietoisuuteen ja poliittisten
päätösten kohteiksi.

Naisten osuus ehdokkaista, äänistä ja
valituista eduskuntavaaleissa 1954 - 2011
Valitut

Ehdokkaat

Äänet

Eduskunnan valiokuntien kokoonpano 2013
(heinäkuu)		
Nainen

Mies

talainen pitkän uran tehnyt
poliitikko, joka täytti 90
vuotta elokuussa 2013. Hän
on toiminut kolmen hallituksen ministerinä 1970ja 1980-luvuilla sekä 16
vuotta kansanedustajana ja
kahdeksan vuotta Helsingin kaupunginvaltuuston
jäsenenä. Monien muiden järjestötehtävien lisäksi Marjatta Väänänen toimi 1950–1980-luvuilla
Naisjärjestöjen Keskusliiton varapuheenjohtajana
ja puheenjohtajana. Vuodesta 2011 alkaen hän on
ollut NJKL:n kunniapuheenjohtaja.

Äänestysprosentti eduskuntavaaleissa vuonna 2011 oli naisilla 67,7 %
ja miehillä 67,0 %.
Lähde: Vaalitilastot, Tilastokeskus

Naisten osuus ehdokkaista, äänistä ja
valituista kunnallisvaaleissa 1956 - 2012
Valitut

Ehdokkaat

Äänet
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Suuressa valiokunnassa on 25 jäsentä, valtiovarainvaliokunnassa 21
jäsentä, tarkastusvaliokunnassa 11 ja muissa 17.
Valiokuntien puheenjohtajissa on 7 naista ja 9 miestä. Varapuheenjohtajissa on 10 naista ja 7 miestä (Suuressa valiokunnassa on kaksi varapuheenjohtajaa).
Lähde: Vaalitilastot, Tilastokeskus
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Marjatta
Väänänen on keskusMinisteri

Lähde: Suomen eduskunta

Marjatta Väänänen yhdisti loistavalla tavalla naisten järjestötoiminnan ja politiikan. Hänen johdollaan NJKL vahvisti toimintaansa naisten aktivoimiseksi ehdokkaiksi eduskunta- ja kuntavaaleissa.
Hän korosti myös naisten antamien äänien merkitystä naisehdokkaiden läpimenolle.
Vuoden 1954 valtakunnalliset, satoja osallistujia
koonneet naisten kunnallispäivät olivat ensim-

mäiset monista, joita olin valmistelemassa NJKL:n
naisedustuskomitean puheenjohtajana.
Kunnallispäivät ja muut tilaisuudet, joissa muistutettiin naisten äänestämisen tärkeydestä ja puhuttiin naisille tärkeistä vaaliteemoista, jatkuivat
1970-luvulle saakka.
Tarkoituksena oli rohkaista naisvaltuutettuja
työssään. He olivat usein valtuustoissa vähemmistönä, jopa sukupuolensa ainoina edustajina.

Päämääränä oli saada naisia
enemmän politiikkaan ja
rohkaista naisia osallistumaan
yhteiskunnalliseen toimintaan.
Kaupunkien valtuustoissa naisten osuus lisääntyi
suotuisasti, mutta maalaiskunnissa tilanne oli
toinen. Valtuustoehdokkaita asetettiin maaseudulla tavallisesti siten, että kutakin kyläkuntaa edusti
yksi ehdokas. Hänelle keskitettiin äänet. Vahvin
ehdokas silloin oli perinteisesti mies. Vasta toiselle tilalle asetettiin nainen, joka kyllä keräsi tarpeellisia ääniä, mutta jolla harvoin oli siltä sijalta
läpimenomahdollisuuksia.

Marjatta Väänänen
oli jo koulutyttönä
puheiden pitäjä
sekä koulunsa
oppilaskunnan puheenjohtaja.
Näissä tehtävissä sai
hyvää harjoitusta
myöhempiin haasteisiin.
Yhteiskunnallinen
aktiivisuus jatkui
opiskeluaikana silloisen
maalaisliiton opiskelijoissa
ja osakunnassa.
Marjatalle muodostui
jo varhain näkemys,
että nainen voi toimia
politiikassa aivan samalla
tavalla kuin mies,
sillä yksi kodin säännöllisistä
vieraista oli Maalaisliiton
kansanedustaja Kerttu Saalasti.
Teetimme Suomen kartan, johon mustalla oli
merkitty ne kunnat, joiden valtuustossa ei ollut
ainuttakaan tai vain yksi nainen, ja valkoisella
ne, joiden naisedustus oli suurempi. Kartat sekä
luettelon mustista kunnista lähetimme maan
paikallis- ja maakuntalehdille. Kuntia, joissa ei
vielä ollut ainuttakaan naisvaltuutettua, oli
1960-luvun lopulla maan 520 kunnasta 66.
Yhden naisvaltuutetun kuntia oli
130.
Oman kotikunnan tilanteen vertailu muihin kuntiin sai naiset
liikkeelle.
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Aikanaan järjestetyillä naisten kunnallispäivillä
tehtiin pohjatyötä naispolitiikalle. Miehet eivät
älynneet tai osanneet vastustaa naisedustuskomitean toimintaa.
Marjatta Väänänen antaa erinomaisen esimerkin,
miten toimia sekä yleispolitiikassa että edistää naisten asemaa. Opetusministerinä
hän kutsui naisjärjestöjen edustajia
monesti valtioneuvoston juhlahuoneistoon ja toi naiset osaksi
poliittista toimintakenttää.

Marjatta Väänänen
puhuu työn
tekemisen
merkityksestä.

Johtajuus tarkoittaa minulle
keskustelevaa joukkuetyötä.

Minna Sirnö
nimitettiin 47-vuotiaana
vuosiksi 2013–2018 Taiteen
edistämiskeskuksen johtajaksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö perusteli
valintaa: ”Sirnöllä on vahva
kokemus yhteiskunnallisesta päätöksenteosta ja kulttuuripolitiikasta yhdistettynä taidehallinnon ja taidekentän tuntemukseen.”
Emmin hakemista Taiteen edistämiskeskukseen.
Toisaalta minulla oli tehtävään vaadittavaa ammatillista osaamista. Toisaalta ajattelin poliittisen
taustani tuovan negatiivista julkisuutta. Lopulta
ajattelin, että tehtävään valitaan aina poliittisin
perustein, joten olen sekä sopiva että pätevä. Oli
tietysti kiva, että sain valinnan jälkeen paljon
myönteistä palautetta.
Minna Sirnön valintaa kritisoitiin, totta kai. Olihan hän nainen ja nimitys poliittinen. Kokemusta
yhteiskunnallisesta päätöksenteosta on kuitenkin
ennättänyt karttua jo parinkymmenen vuoden
ajalta.

Aluksi asetuin täydennysjoukkoon, josta sitten
avautui uusia tilaisuuksia. Pääsin Tampereen kaupunginvaltuustoon ja huomasin olevani kaupunginhallituksen puheenjohtajiston nuorin. Noina
vuosina politiikka oli intohimoni ja rakastajani.
Olin nostettavien joukossa. Nostajat olivat tietysti
miehiä. Heillähän on politiikassa valta.

Naiset ajattelevat usein, että
syrjiminen tai sukupuolikiintiöt
eivät koske minua. Politiikka ei
kuitenkaan ole vapaa sukupuolen
perusteella syrjimisestä. Jostakin
kummallisesta syystä puolueissa
ei voi olla kahta naista puheenjohtajana ja ensimmäisenä
varapuheenjohtajana, mutta
kahta miestä ei yhtään ihmetellä.
Minna Sirnö valittiin 2001 Vasemmistoliiton varapuheenjohtajaksi. Vuonna 2003 hän pääsi eduskuntaan kolmannella yrittämällä. Kahden kauden
jälkeen hän putosi eduskunnasta.
Se merkitsi suuren itsetutkiskelun paikkaa.

Minnan Sirnön
kotona politiikkaan
osallistuminen oli
itsestään selvää.
Keskusteltiin, olihan
isä Kansan Uutisten toimittaja ja äiti
opettaja. Keskusteluissa muodostui
tietoisuus yhteiskunnallisten ratkaisujen
merkityksestä ja
toimintamalleista.
Perheestä tuli vahva
arvopohja, vaikka
murrosikä merkitsi
Minnallekin kapinoinnin aikaa. Vähän
alle kaksikymppisenä
Minna lähti mukaan
politiikkaan.

1. Verkostoidu: verkostoissa on
tuki, peili ja tieto. Naistoiminta
on erinomainen verkosto.
2. Muista, että naisilla ja miehillä on erilaiset mittarit. Myös
Sinun yksityiselämäsi vaikuttaa
siihen, miten Sinua arvioidaan.
3. Huipulla ei kannata olla
yksin. Vertaiskeskustelut
ovat tärkeitä.
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Valmistuttuaan filosofian maisteriksi Tampereen
yliopistosta Minna Sirnö työskenteli Tampereen
työväenteatterin tiedottajana ja kansanedustajavaiheen jälkeen Suomen näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat manusförfattare ry:n toiminnanjohtajana.
Taiteen kenttä tuli tutuksi myös Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton puheenjohtajan tehtävässä,
Kansallisoopperan ja Kansallisoopperan säätiön
hallintoneuvostojen jäsenenä sekä Kansan sivistystyön liiton edustajiston varapuheenjohtajana.

Eduskunnasta putoaminen ei suinkaan tarkoittanut yhteiskunnallisen vaikuttamisen lopettamista.
Vaikuttamista voi tehdä monella tavalla. Minna
Sirnö kirjoitti säännöllisesti kolumneja mielenterveydestä ja jaksamisesta Mielenterveyden keskusliiton Käsi kädessä -lehteen. Vuonna 2010 Sateenkaariyhteisöt ry nimitti Minna Sirnön homofobian
vastaisen työn hyvän tahdon lähettilääksi.
Uskon avoimuuteen enkä halua päällepäsmäröidä.
Olen nopea ja imen ideoita. Ajattelen alaisteni
olevan fiksumpia kuin minä. Pitää osata delegoida. Näen, että verkostoissa on paljon potentiaalia.
Sen muodostavat taiteilijat, tutkijat ja taidejournalistit.
Johtajalla täytyy kuitenkin olla vahva visio suunnasta ja hänen kuuluu kantaa vastuu kokonaisuudesta. Minun visioni on, että taide on osa hyvinvointivaltiota, jokaisen perusoikeus taloudellisen
ja sosiaalisen hyvinvoinnin rinnalla.
Olen muutosjohtaja. Haluan luoda Taiteen edistämiskeskukseen rakenteita, jotka mahdollistavat
henkilöstön asiantuntijuuden parhaan mahdollisen käytön. Pyrin edistämään tiimityön ja
vuoropuhelun toteutumista. Myös virkakunnan
ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksia on
parannettava.

Nostettavat, kestettävät ja räksyttävät
Naiset nostetaan usein vain malliksi, sillä media
rakastaa nuoren naisen kasvoja. Näkyvyys tuottaa
puolueelle ääniä. Jos naiseus on Sinun ainoa
meriittisi, se ei riitä pitkäkantoiseen uraan. Saat
tukea niin kauan, kun suostut olemaan kiltti tyttö.
Tuki lakkaa, kun ylität sopivana pidetyt rajat ja alat
muodostaa uhkaa ”herraklubille”.
Urakehitys hidastuu, kun olet ehtinyt urasi
keskivaiheille. Siirryt kestettävien joukkoon.
Kestettävä-vaihe on todellinen testi, sillä siinä
kohdassa poliittista uraa tarvitaan vahvat tukijoukot.
On kuunneltava ja haluaakin kuulla muiden ääntä,
joka saattaa häivyttää oman äänen.
Politiikassa on aika vähän 40–50-vuotiaita naisia.
He häipyvät politiikasta, kun miesten ura on vasta
alussa. Naiset ”vanhenevat” miehiä nopeammin.
Vanhoja naisia syrjitään. He eivät ole mediaseksikkäitä. Politiikassakin on musta aukko, johon voi
kadota.
Kestettävä-vuodet läpi selvinneenä pääset räksyttävien joukkoon ja Sinulla on vahva itsenäinen tilanteiden hallinta. Olet hankala ämmä ja saatat päästä
valtionaissarjaan.
Sielläkin riittää haastetta. Media on kovin kiinnostunut merkittävään asemaan nousseiden naisten
luonteesta, kuten syksyn 2013 uutisointi Tarja
Halosesta ja Heidi Hautalasta osoittaa. Suomella on
myös tahtonsa voimakkaasti ilmaisevia miespresidenttejä ja miesministereitä, mutta heidän luonteensa kuvastaa vahvuutta. Naisten luonne taas
kertoo vaikeasta persoonasta.

Naisen nimitys on
vieläkin usein
kohujuttu

Naiset nostavat naisia.

nöstä,
mikä
Valtioneuvostossa on tehty hyvää
Henna Virkkunen pyysi minut
on parantanut
työtä tasa-arvon suhteen. Suomen
valtiovarainministeriön valtiohuomattavasti
hallituksen 19 ministeristä yhdeksihteerin tehtävään kehittämään
Sinunkin mahsän on naisia. Ministeriöiden kordollisuuksiasi
kunta- ja aluehallintoa, henkikeimmat viranhaltijat ovat kansliapäästä linjaapäälliköt ja valtiosihteerit. Virkoja
löstö- ja hallintopolitiikkaa ja
maan yhteison 23 ja niiden hoitajista naisia
julkisen hallinnon ICT-toimintoon
kunnallisia raton 12. Alivaltiosihteereistä, osasliittyvää kenttää. Anna-Kaisa Ikonen.
kaisuja.
topäälliköistä ja ylijohtajista (63)
naisia on 18 (2011). Näissä viroissa
Ministerivaliokuntien ja -työryhmien sekä valtiotodelliseen tasa-arvoon on vielä matkaa.
neuvoston hankkeiden nimityksissä naisten osuus
on puolet, mutta naisten sijoittuminen valiokuntiin
Vielä 1980-luvulla naisten osuus valtioneuvoston
ja työryhmiin on vieläkin varsin epätasaista. Ulkovalmistelevissa elimissä oli noin 10 % ja 1990-luja turvallisuuspoliittisessa valiokunnassa sekä tavun alussa noin kolmannes. Vuodesta 1995 lähtien
louspoliittisessa ministerivaliokunnassa naisia on
kokoonpanossa on pitänyt noudattaa kiintiösäänvain neljännes. Sen sijaan sosiaali- ja terveyspoliittisen, peruspalveluohjelman ja harmaan talouden
ministerityöryhmissä naisia on kolme neljäsosaa.
Naisten virallinen virkahistoria alkaa vuodesta
1926, jolloin säädettiin laki naisten kelpoisuudesta valtion virkoihin. Rajoituksia vielä riitti,
mutta niitä purettiin yksi toisensa jälkeen,
viimeinen niistä 1995, jolloin naiset saivat
oikeuden tulla nimitetyiksi puolustusvoimien
upseerien virkoihin.
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Sama pätee valtioneuvoston hankkeissa. Naisia
on puolet, mutta kauppa- ja teollisuusministeriön sekä puolustusministeriön hankkeet kuuluvat
miehille, kun taas opetus- ja kulttuuriministeriön
hankkeissa on runsas puolet naisia.
Naisten nousu keskeisiin valtiollisiin tehtäviin
muuttaa nimityskäytäntöjä. Poliittisen tahdon voi-

maa osoittaa käänne, joka ministerien sukupuolijakaumassa tapahtui Anneli Jäätteenmäen hallitusta
nimitettäessä 2003. Tuolloin tehtiin päätös, että
nais- ja miesministereitä on yhtä paljon.
Naiset ovat joutuneet kestämään nimitystensä johdosta kohtuutonta kritiikkiä. Suomen ensimmäistä
naispuolista ministeriä, Miina Sillanpäätä kutsuttiin
piikakenraaliksi. Tyyne Leivo-Larsson sai suurlähettilääksi nimitettyään katsella aamun lehdestä
Karin piirrosta, jossa verrattiin Leivo-Larssonin nimitystä siihen, että Caliculakin nimitti hevosensa
senaattoriksi. Monista huhuttiin, että he saivat nimityksensä olemalla jonkun valtaapitävän miehen
rakastajattaria. Vahvoja pelottimia, jotta naiset eivät pyrkisi valtaan.
Presidentti Tarja Halosen nimitykset, Sinikka Salo
Suomen Pankkiin ja Ritva Viljanen sisäasiainministeriön kansliapäälliköksi, aiheuttivat suuren kohun.

Monet naiset ovat ministerin tehtävässä
toimiessaan nimittäneet ensimmäisiä naisia
keskeisiin tehtäviin omalla hallinnonalallaan.
Inkeri Anttila avasi oikeusministerinä tien
Ritva Hyökylle nimittäessään hänet Vaasan
hovioikeuden presidentiksi. Nyt Korkeimman
oikeuden presidenttinä toimii Pauline Koskelo,
ja esimerkiksi korkeimman hallinto-oikeuden
hallintoneuvoksista naisia on lähes puolet ja
hallinto-oikeuden tuomareista yli puolet.

Verkostot ovat tärkeitä.
Kunnallispolitiikassa vaikuttavat
sekä valtakunnalliset että
paikalliset verkostot.
Minun voimavarani on joukko
luotettavia vanhempia naisia,
joilta saan kannustusta,
neuvoja ja palautetta,
ja joiden kanssa voin pohtia
eteen tulevia asioita. Anna Mäkelä.

En pelkää haasteita.

Päivi Nerg nimitettiin
vuonna 2012 sisäasiainministeriön kansliapäällikön
virkaan. Vuosiksi 2013–2020
täytettävää virkaa haki 21
henkilöä. Kansliapäällikkö
johtaa, kehittää ja valvoo ministeriön ja sen hallinnonalan
toimintaa. Nergillä todettiin
olevan parhaat valmiudet
kehittää ministeriötä. Hänen vahvuuksiaan ovat kokonaisvaltainen johtajuuskokemus sekä laaja-alaisin ja
syvällisin kelpoisuus.
Lehdissä kirjoitettiin, että viranhaussa Päivi Nerg ohitti
meritoituneen asiantuntijakaartin. Uutisointi kertoo
substanssiosaamisen painottamisesta ja kyvyttömyydestä nähdä johtaminen ammattina.
”Sisäministeriöstä ei kokemusta päivääkään, ministeriötasolta vain kolme vuotta.” Päivi Nergin todettiin olevan
”ministeri Päivi Räsäsen virkasuojatti”, joka sai nimityksen puolueen jäsenkirjalla. ”Tuleva kansliapäällikkö
tehnyt pisimmän työuransa teurastamoalalla, muun
muassa Itikan päällikkötehtävissä. Hän on työskennellyt myös Kuopion yliopistossa. Kolme vuotta sitten
hänet nimitettiin valtiovarainministeriön hallinto- ja ke-
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Lihateollisuuden fuusio oli
kova maailma. Siinä oppi
johtamaan kokonaisuutta.
hitysjohtajaksi. Päivi Nerg on agronomi. Hän on toiminut mm. laatupäällikkönä, laboratoriopäällikkönä sekä
henkilöstö- ja laatujohtajana. Kuopion yliopistossa hän
työskenteli koulutus- ja kehittämiskeskuksen johtajana.
Yliopiston hallintojohtajaksi hän tuli vuonna 2002.”
Avataanpa tätä Talouselämän tekstiä, jossa kommentoidaan Päivi Nergin nimitystä. Nerg on elintarviketieteitä opiskellut agronomi ja maa- ja metsätieteiden
maisteri, mutta ennen kaikkea johtamisen ammattilainen. Hän aloitti työuransa Lihakunnan laboratorioesimiehen tehtävässä, eteni laatupäälliköksi kehittämään
laatujärjestelmiä ja nimitettiin sitten laatu- ja henkilöstöjohtajaksi.
Kun näyttö omasta osaamisesta oli annettu, Päivi
Nergiä pyydettiin vastaamaan lihateollisuuden fuusion
toteuttamisesta henkilöstöjohtajana. Hänen vastuullaan
olivat lukuisat YT-neuvottelut, kun teollisuuslaitoksia
ajettiin alas. Siinä ”työuraa teurastamoalalla”. Raskaita
tehtäviä 30-vuotiaalle naiselle miehisellä toimialalla.

1990-luvun puolivälissä Päivi Nerg valittiin
Kuopion yliopiston
koulutus- ja kehittämisjohtajaksi ja seitsemän
vuotta myöhemmin
hallintojohtajaksi, joka
on rehtorin jälkeen
yliopiston korkein
viranhaltija.
Yliopisto oli maailmana
kovin erilainen kuin
teollisuus, missä ei ollut
haastamisen kulttuuria. Kun tulos oli hyvä,
ratkaisuja ei kyseenalaistettu. Yliopistomaailmassa
jokaisella on oma mielipide. Siellä keskusteltiin. Siellä
oppi kuulemista.

Päivi Nerg
on kasvanut
maaseudulla
ja tottunut
tekemään
käytännön
töitä jo
pienestä
pitäen.
Isossa
sisarusjoukossa kasvaminen antoi
rohkean
käyttäytymismallin.
Taas opin lisää kuuntelemista ja kuulemista. Olennaista
oli kuulluksi tulemisen tunteen luominen, etenemisen
aikatauluttaminen ja ennen kaikkea yhteisen tahtotilan aikaansaaminen. Motiivien epäily tietysti haavoitti,
mutta oli vain pidettävä oma pää puhtaana.

Miten ihmiset saadaan mukaan? Miten päästään yhteiseen ymmärrykseen eteenpäin menemisestä? Yliopistossa jouduin lähtemään nollasta. Minua ei arvostettu,
Kuopiosta Päivi Nerg haki ja nimitettiin johtamaan
koska tulin sen maailman ulkopuolelta. Johtamiskäyvaltiovarainministeriön muutosta hallinto- ja kehitännöt olivat sekaisin. Piti luoda systemaattinen järjestysjohtajana. Taas oli edessä uuteen asiantuntijaortelmä ja rakentaa sopiva laatujärjestelmä. Se pakotti
ganisaatioon perehtyminen ja työnäyn luominen sen
pohtimaan johtatoiminnan kehittämiselle. ”Kolmen
misen ja tekemisen
vuoden kokemus ministeriötasolYliopisto oli kova koulu,
substanssin välistä
ta” osoittautui varsin haastavaksi
joka pakotti kiteyttämään
eroa sekä toisaalta
työtehtäväksi sekin.
johtajan taitoja.
käytännön ja teoriSisäasianministeriöstä Päivi Nergilan välistä eroa.
lä ei ollut ”kokemusta päivääkään”, mutta ilmeisen
Vuonna 2002 Päivi Nerg sai tehtäväkseen uuden fuusihyvät eväät johtaa ministeriön ja sen toimialan muuon johtamisen, kun Kuopion ja Joensuun yliopistoista
tosta. Tavoitteena on muuttaa johtamis- ja toimintaryhdyttiin muodostamaan Itä-Suomen yliopistoa.
kulttuuria kautta organisaation, johon kuuluvat mm.
poliisi, rajavartiolaitos ja pelastuslaitos.

Naisten hidas
taival kirkossa

Suomessa naiset ovat toimineet pappeina 25 vuotta.
Joka viides vuosi kokoontuva kirkolliskokous käsitteli
naispappeutta lähes kolmenkymmenen vuoden ajan,
ensimmäisen kerran 1958, kunnes naisen vihkiminen papiksi viimein 1986 sai vaadittavan ¾ määräenemmistön. Se vaati paljon lobbausta, muun muassa Naisjärjestöjen Keskusliitto jäsenjärjestöineen oli
kirkolliskokousten edellä aktiivinen.
Ensimmäiset naiset vihittiin papeiksi 1988. Laki, joka
mahdollisti piispan viran avaamisen naiselle, tuli voimaan 1991. Ainoa naispuolinen piispa, vuonna 2010
virkaan vihitty Irja Askola, toimii Helsingin hiippakunnassa.
Naisten osuus papistosta on nykyisin runsas 40 prosenttia, uusista papeista jo yli 60 % ja teologian opiskelijoista 70 %. Kirkkoherroina naisia on vain reilu
kymmenesosa. Suomessa ei ole yhtään naispuolista
tuomiorovastia.

Puolet vaikutusvallasta
antaa odottaa itseään.

Vaikutusvallassa on kysymys
suvaitsevaisuudesta ja
ihmisoikeuksista.
Kirkossa pätee sama kuin politiikassa. Eteläisessä
Suomessa naiset nousevat helpommin merkittävään
asemaan kuin pohjoisessa.
Tutkimuksen mukaan nuoret miespapit ovat huomattavasti konservatiivisempia kuin nuoret naispapit.
Kirkossa merkittävää valtaa käyttävät luottamuselimet. Valtakunnallisesti ne ovat kirkkovaltuustot
ja -neuvostot, hiippakuntavaltuustot ja kirkolliskokoukset, alueellisesti hiippakuntien piispat ja isojen
seurakuntien kirkkoherrat ja seurakunnissa kirkkoherrat sekä talous- ja hallintojohtajat.

Seurakunnat kutsuvat paimenensa. Äänestäjiä on vähän, joten varsin pieni joukko saa ehdokkaansa suhSe pieni, mutta mediassa suurta huomiota saava
teellisen helposti läpi. Monet naiset jäävät valitsematjoukko, joka vielä vastustaa naispappeutta on pinta seurakunta-aktiivien konservatiivisten näkemysten
takuohua suuremman asenteellisen ongeltakia.
Kirkon
piirissä
pätee
sama
sääntö
kuin
poliman päällä. Naisten vaikutusvalta kirkon
tiikassa: Kun haluat vaikuttaa, Sinun on menlinjauksiin on vielä vähäinen, sillä naiset eitävä mukaan toimintaan. Sitä kautta äänesi
vät ole määräänsä tai palveluaan vastaavalla
alkaa kuulua.
osuudella mukana kirkon johtotehtävissä.
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Isossa yhteisössä oppii, että on
oltava säännöt ja myös sen,
että kaikki ei mene sovitussa
aikataulussa.

Heti naispappeuden avaamisen jälkeen pääkaupungin kolmeen seurakuntaan
valittiin nainen kirkkoherraksi. He kaikki ovat jo
eläkkeellä. Nyt Helsingin
seurakuntayhtymässä on
ainoastaan yksi nainen
kirkkoherrana. Hän on
2013 Oulunkylän kirkkoherraksi valittu 46-vuotias
Ulla Kosonen. Kaikki muut 21 kirkkoherraa
ovat miehiä.
Miten tullaan kirkkoherraksi?

vaihdoin venäjän teologiaan, mutta hidastelin
opiskelua lähes viiden vuoden ajan. Olin kuitenkin koko ajan mukana kirkon järjestöissä ja kävin
kirkossa, sillä jumalanpalveluselämän rituaalinen
ajattomuus viehättää minua. Toimin kymmenen
vuotta Temppeliaukion kirkon oppaana. Siinä sain
nähdä kirkkoa ja sen työn arkisuutta sisältäpäin
olemalla ja olematta osa sitä.
Sitten tuli tunne, että nyt saatan opinnot loppuun.
Tein graduni korealaisesta feministiteologiasta.
Kun päätin valita papin uran, äiti sanoi, että älä
turhaan hakkaa päätäsi seinään. Minulla on kuitenkin aina ollut vanhempien tuki. He ovat taustajoukkoni.

On tärkeää pohtia asioita ja elää
Sain 32-vuotiaana
Olen kasvanut hengellisyyopiskelijan vapaata maailmaa,
pappisvihkimykteen lapsesta lähtien. Toimin
kohdata
monenlaisia
ihmisiä
ja
sen Mynämäellä
seurakuntanuorissa ja pyhänähdä monia suhteita kirkkoon.
kappalaisen virankoulunopettajana sekä mosijaisuudessa.
nissa järjestöissä. Sosiaalinen
Jossakin vaiheessa toimin merimiespappina Engvastuuntuntoni oli suuri. Halusin pitää huolta
lannissa. Minäkin olen saanut osani vanhoillisista
heikommasta. Ajattelin, että minusta tulee ihmisasenteista. Jonkun sijaisuuden aikana ilmoittauoikeusjuristi.
duin papin virkaan. Kuulin kuitenkin, että seuraLähdin kuitenkin opiskelemaan venäjän kieltä
kunta ei kutsu ketään, ennen kuin saadaan mies.
ja kirjallisuutta ja otin muutenkin tarjottimelleKerroin asian tietysti tuomiokapitulille, jotta siellä
ni kaikenlaista kiinnostavaa. Jossakin vaiheessa
tiedettiin asian oikea laita.

Sille yhdelle prosentille, joka kirkossa
vastustaa naispappeutta, ei kannata
tuhlata energiaa. Kannattaa valita omat
taistelut ja edetä niissä. Naisten kohdalla monet asenteelliset ongelmat ovat piilossa. Kirkossa ja seurakunnissa monet
ajattelevat, että ihmiset kuuluvat naisille
ja hallinto sekä seurakunnan johtaminen
miehille.
Valinta Oulunkylän kirkkoherraksi oli
tavallaan yllätys, mutta tavallaan luonteva jatko tähänastiselle uralle. Pidän
työstäni, se on mukavan haasteellista.
Gradun teko opetti tiedonhankintakykyä
ja toteamaan, että tämä on nyt riittävä.
Koko ajan kysyn, mikä on minun paikkani tässä organisaatiossa ja sen haasteissa. Oma teologinen näkemys haastaa
koko ajan. Koen olevani vanhan ja uuden maailman välissä. Vanhaa maailmaa
edustavat omat sukujuureni. Toisaalta
olen elänyt aivan uudenlaisessa maailmassa: punkkarina, erilaisena, toisinajattelijana. Ajattelen, että ihmiset kulkevat
monenlaisia reittejä. Minä seison tyynesti oman ammattini takana.

Kasvoin perheessä,
johon kuului olennaisena osana vahva itsenäinen ajattelu ja sen
arvostaminen. Suvussa
on ollut maallikkosaarnaajia. Meillä oli
eteenpäinmenemisen
eetos. Isoäitini Hilja
Marttinen lähti nuorena
ulkomaille piikomaan ja
opiskeli sitten kondiittoriksi ja leipuriksi. Hän
oli oikea maailmankansalainen, puhui monia
kieliä ja omisti yhden
Suomen ensimmäisistä
autoista. Yksi elämäni
tärkeä henkilö oli myös
lukion äidinkielenopettaja, joka opetti minut
rakastamaan musiikkia
ja kirjallisuutta.

Palkansaajakeskusjärjestöjä ovat korkeasti koulutettujen keskusjärjestö Akava, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK. Akavalla on 35 jäsenliittoa.
SAK:lla on jäseninään 21 teollisuuden, julkisen
sektorin, kuljetusalojen ja yksityisten palvelualojen
ammattiliittoa, STTK:lla 18 teollisuudessa, terveydenhuollossa sekä kuntien, valtion ja seurakuntien
palveluksessa työskentelevien ammattiliittoa.
SAK:n valtuustossa on 75 miestä ja 47 naista.
STTK:n valtuustossa on naisenemmistö: 37 naista
ja 22 miestä. Akavalla ei ole valtuustoa. Kaikkien
kolmen järjestön puheenjohtajana toimii mies.
Järjestöjen kaksimiljoonaisesta jäsenistöstä naisia
on runsas puolet, mutta hallituksissa naisia on vain
neljännes ja johtoryhmissä kolmannes.

1. Ole oma itsesi. Älä anna
naiseuden ja mieheyden määrittää.
Haasta sukupuolen käsite.
2. Muista oma roolisi organisaatiossa.
3. Ota käyttöön Sinulle ominainen
johtamismalli, joka nousee Sinun vahvuuksistasi ja kokemusmaailmastasi.
Se on Sinun mallisi.
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Edunvalvonnan
kautta vaikuttamaan

Elinkeinoelämän Keskusliitto on 27 työnantajaliiton
keskusjärjestö, joka edustaa jäseniään elinkeinoja työmarkkina-asioissa sekä vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn
varmistamiseksi. EK:n puheenjohtajan, viiden varapuheenjohtajan ja kahden työvaliokunnan muun
jäsenen joukkoon ei kuulu yhtään naista. Yhdeksänjäsenisessä johtoryhmässä naisia on kolme.

Jos haluat vaikuttaa työelämän
ehtoihin, asetu rohkeasti
työpaikkasi tai työalasi
luottamustehtäviin ja pyri
eteenpäin vaali vaalilta.
Edunvalvonnassa luottamus
hankitaan käytännön tehtävissä.
Tasa-arvoasiat ovat vahvasti esillä erityisesti Akavassa ja STTK:ssa, ovathan ne järjestöistä naisvaltaisimpia. STTK on julkaissut oppaan sukupuolivaikutusten arviointiin. Siinä pohditaan erityisesti
naisten ja miesten palkkaeroja ja kerrotaan tavoista käsitellä niitä työpaikoilla. Vuonna 2013 kaikki
palkansaajakeskusjärjestöt ja EK antoivat yhdessä
suosituksen arvioinnista.
Akavan hallitus: Sture, Olli, Heikki, Kari, Juha,
Petri, Tero, Jyrki, Jarmo, Esa, Jaakko, Heikki,
Pertti, Simo, Ismo, Jorma, Eeva, Salla, Lotta,
Päivi, Kati.
SAK:n hallitus: Lauri, Matti, Riku, Martti, Matti,
Kaarlo, Veli-Matti, Sakari, Vesa, Matti, Marko,
Timo, Petri, Esa, Simo, Teija, Irene, Päivi, Ann,
Jaana.
STTK:n hallitus: Mikko, Antti, Antti, Rauno,
Jukka, Juha, Seppo, Yrjö, Heikki, Juhani, Juri,
Pekka, Håkan, Kim, Leif, Pekka, Jorma, JuhaMatti, Mikko, Juhani, Kari, Jaana, Anna-Leena,
Riitta, Maija, Terttu, Henna, Ritva, Liisa.
EK:n hallitus: Ilpo, Esa, Matti, Kari, Kuisma, Kari,
Jari, Tuomo, Mikael, Juha, Matti, Lauri, Matti,
Mikko, Pauli, Matti, Risto, Pekka, Kari, Minna.

Ole rohkea ja päättäväinen
ja tee kotiläksysi huolella.

Minna Helle, 40
vuotta, on työskennellyt
17 vuotta työmarkkina- ja
edunvalvontajärjestöissä:
opiskeluaikana Uudenmaan
työsuojelupiirissä ja Rakennusteollisuuden Keskusliitossa sekä valmistuttuaan
Suomen Journalistiliitossa,
Tehyssä, Akavassa ja Työeläkevakuuttajat TELA:n
johtajana, alueenaan edunvalvonta ja yhteiskunnallinen koulutus. Kesällä 2013 hän aloitti STTK:n
edunvalvontajohtajana.

Edunvalvontaorganisaatioiden
ylimpään johtoon
tarvitaan lisää naisia.
Olin kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista jo
koulussa. Oikeustieteen opiskelu oli valinta maailman parantamisen suuntaan. Professori Kari-Pekka
Tiitisen työoikeuden luennolla kolahti: Tämä on
minun juttuni!
Edunvalvonta on neuvottelutyötä, asioiden viemistä
eteenpäin. Neuvottelijan on oltava hyvä kuuntelija,
jotta voi ymmärtää vastapuolen tulokulman. On syytä olla herkät tuntosarvet, mutta pitää olla rohkea,
jotta saa suunsa tarvittaessa auki. Yhtä tärkeää on
osata olla hiljaa. Älä rakasta liikaa omia tavoitteitasi.
Työmarkkinaneuvottelu on aina kompromissi.

Minulle valta tarkoittaa vaikuttamista. Halu vaikuttaa
tuli jo kouluaikana. Olin idealisti ja minulla oli vahva
oikeudentunto. Halusin poistaa huomaamani epäkohdat. Kun pidin lukion englannin kirjaa hyvänä,
Kunnianhimoni suuntautuu tekemiseen. Haluan saasain aikaan, ettei sitä vaihdettu. Jos katsoin jonkun
da ja saan asioita eteenpäin. Haluan olla tekemässä
arvosanan epäoikeuseuraavaa työeläkeuudisdenmukaiseksi, otin
Naisten asema työelämässä
tusta. Päämääränä on saada
opettajaan yhteyttä ja
maksut ja etuudet tasapaiparanee vasta, kun perhevapaat
pyysin häntä perustelenoon. Työsuhteiden kahjakautuvat tasaisemmin naisten
maan numeron.
tiajakautuminen on suuri
ja miesten kesken.
haaste sekä yhteiskunnan
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että sosiaaliturvajärjestelmän kannalta.
STTK:n tavoite on pätkätyöläisten aseman
parantaminen. Niitä on yhä enemmän, mutta
samalla sitoutuminen organisaatioon on yhä
tärkeämpää. Siinä on ristiriitaa.
Naisten perhevastuu luo pätkätyöilmiön.
Suomalainen yhteiskunta on rakennettava
niin, että perhevelvoitteet koskevat samalla
tavoin miehiä ja naisia. Työjakoa on freesiytettävä. Työtehtävät kotona ja työelämässä
on jaettava vielä tasaisemmin sukupuolten
kesken. Monimuotoisuus luo uutta ja antaa
paremmat mahdollisuudet kaikille.
Lainsäädännöllä on tärkeä merkitys naisten
aseman kannalta, mutta on myös tärkeää kysyä, mikä on se muotti, johon
nainen asetetaan. Naiset eivät aina
usko omiin kykyihinsä yhtä paljon
kuin miehet. Naiset eivät myöskään
saa yhtä paljon kannustusta.
Johtaminen on vastuuta ihmisistä. Johtaja on sparraaja, jonka tehtävä on auttaa toisia kehittymään.
Johtajan on hyvä kehittää myös itseään. Johtajakoulutuksissa saa uusinta tietoa johtajuudesta ja
mahdollisuuden keskustella samanlaisessa asemassa olevien kanssa. Myös oma coach on hyvä ratkaisu. Hänen avullaan voi tutustua itseensä ja nähdä
itsestään ennen tuntemattomia puolia. Näkökulma
laajenee ja jotkut laput saattavat poistua silmiltä.
Olen johtajana päämäärätietoinen, kuunteleva ja
suoraselkäinen. Minulla on kokemusta tiukoista
väännöistä. Hallitsen asiat, mutta en jumiudu yksityiskohtiin. Kuuntelen muiden mielipiteitä. Näen
metsän puilta.

Haasteiden edessä
terästäydyn.

Päättäväisyys ja
rohkeus tulivat kotoa
ja koulusta. Vanhempani kannustivat aina:
Sinä voit tehdä mitä
vaan! Kannustavat
opettajat merkitsivät
paljon jo ala-asteelta
lähtien. Arkuus katosi,
uskalsin olla oma itseni
ja tuoda esille mielipiteeni. Voimaverkostoni
muodostuvat sukulaisista ja luottoystävistä.
Heiltä saan sparrausta
ja kannustusta.
Varmistan myös,
että saan joka päivä
rentoutumishetken
liikunnan ja musiikin
kautta.

1. Luota itseesi.
2. Älä luota siihen, että joku muu
huolehtii asiat puolestasi. Oma
taloudellinen itsenäisyys on tärkeä.
Luo edellytykset elämällesi ja
tekemisillesi. Ole itsenäinen.
3. Ole oma itsesi.
4. Tartu haasteisiin. Työ opettaa,
eikä epäonnistumisia pidä pelätä.

Kilpailun koveneminen
on naisten etu. Vain osaaminen
ja kyvyt ratkaisevat.

Eeva-Liisa
Inkeroinen,
50-vuotias oikeustieteen
kandidaatti, nimitettiin
vuonna 2012 Teknologiateollisuus ry:n johtajaksi ja
johtoryhmän jäseneksi.
Eeva-Liisa Inkeroinen
nimitettiin ensimmäiseen
johtajatehtävään 1994, kun
hän oli toiminut seitsemän vuotta ensimmäisen
työnantajansa, Palvelutyönantajien asiamiestehtävissä.
Toimitusjohtaja Jarmo Pellikka sanoi, ”mie oon
sinnuu seurannu”. Olin tosi nuori ja pyrin tekemään työni hyvin. Muut saivat arvioida laadun.
Otin vastaan ne tehtävät, jotka minulle annettiin.
En kauheasti miettinyt, miten pärjään.
Palvelutyönantajista Eeva-Liisa Inkeroinen siirtyi
Elinkeinoelämän keskusliittoon. EK:n työmarkkinajohtajana hänen vastuullaan olivat mm. työehtosopimustoiminnan koordinointi ja työelämän
kehittäminen. Toimenkuvaan kuuluvat lukuisat
hallitusjäsenyydet.
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Teknologiateollisuudessa työhöni kuuluvat
työmarkkina-asiat, yksikön johtaminen omilla
vastuualueillani ja sidosryhmätyö. Johtamisessa
on keskeistä löytää ne toimintatavat, joilla syntyy
tulosta. Sidosryhmätyö on viestintää ja vaikuttamista sekä kuulostelemista, miten asioita koetaan. Neuvotteluissa faktojen täytyy olla täysin
vedenpitäviä ja ne täytyy osata perustella niin,
että toinen osapuoli ymmärtää ja hyväksyy ne.
Eeva-Liisa Inkeroinen on ollut mukana monissa
tasa-arvoa edistävissä hankkeissa, kuten EVA:n
Naiset huipulle! -hankkeen ohjausryhmässä. Hän
ei kuitenkaan kannata sukupuolikiintiötä.
En näe, että naiseudesta on nykyisin mitään
haittaa. Järjestöelämä on ammattimaistunut ja
toiminnan normit ovat muuttuneet. Naiset ovat
yhä voimakkaammin mukana. Talouselämässä
toimivien naisten yhteinen nimittäjä on kovan
luokan osaaminen. Naisten ja miesten palkkaeron
aiheuttaa ennen muuta työmarkkinoiden eriytyminen. Siihen voi vaikuttaa kotien ja koulujen
kautta. Asenteet ratkaisevat.

1. Näe ne mahdollisuudet, joita urasi ja
tehtäväsi voivat tarjota.
2. Oikoteitä ei ole. Työt pitää tehdä,
hommat hoitaa.
3. Aloitteellisuus, määrätietoisuus,
tavoitteellisuus ja monipuolisuus ovat
kaikkien työnantajien peräänkuuluttamia ominaisuuksia.
4. Älä liiku vain mukavuusalueellasi.
5. Jos on kysyntää, mene! Astu rohkeasti kehiin ja ota haasteet vastaan.
6. Usko itseesi. Ole rohkea.
Jess, mä pärjään!
7. Älä pelkää epäonnistumisia. Jos et
pärjää, se ei ole maailmanloppu. Siitä
vain eteenpäin. Selviämiset opettavat ja
kasvattavat nahkaa.
8. Pidä huoli itsestäsi ja rakenna elämän palikoiden välille tasapaino. Hyvät läheissuhteet ovat suuri voimavara.
9. Kun Sinulle tarjotaan johtajapestiä,
mieti tarkkaan, haluatko panostaa tehtävään. Muista, että johtajuus on myös
ajankäytöllinen valinta.
10. On vaikea olla julkisessa roolissa,
jos ei usko asiaansa.
Tee sitä, mihin uskot.
11. Valta antaa mahdollisuuden edistää
tärkeinä pitämiään asioita.

Johtajan täytyy olla uskottava ja
luotettava. Käskyttäminen ei
kuulu nykyajan johtamiseen.
Alaisasemassa oleminen on
hyvä johtajakoulu. Sekä hyvä että
huono esimiestyö opettaa.
On myös tarkkailtava omaa
johtamista: mikä on hyvää ja
mikä huonoa. Hyvä työyhteisö
on kaiken A ja O. Inspiroiva
työyhteisö syntyy varmistamalla,
että tieto kulkee, että luottamus
on vahva ja että työntekijät
saavat kannustusta.

Tie talouselämän
päätöksentekijäksi
takkuilee
Naisten valta yrityselämässä kasvaa kovin hitaasti.
1990-luvun puolivälissä, 20 vuotta sitten naisten
osuus pörssiyhtiöiden hallituksissa oli alle kymmenen prosenttia. Vuonna 2013 se oli 23 %. Yhdenkään pörssiyhtiön hallituksessa ei ole naisenemmistöä, mutta Kemiran ja Sanoman hallituksissa
naisia on puolet.
Toimitusjohtajat poislukien pörssiyhtiöiden liiketoimintojen johtotehtävissä naisia on noin joka
kymmenes. Naiset toimivat talous-, henkilöstö- ja
viestintäjohtajina, mutta he vastaavat harvoin itse
liiketoiminnasta.

Suomalaisen yritysmaailman
vaiettu lasikatto on niin paksu,
ettei sitä saa puhki koulutuksella
eikä työkokemuksella.
Annamari Sipilä, Helsingin Sanomat 1.5.2013.
Nais- ja miesalat toistuvat johtajuudessa. Naiset
toimivat useimmiten naisvaltaisilla aloilla. He sijoittuvat kulutustavara- ja palvelusektorille sekä
rahoitusalalle. Perusteollisuuden liiketoimintajohdossa on vain yksi nainen. Öljy- ja kaasualojen
sekä tietoliikennepalvelujen ja yleishyödyllisten
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Suomi hukkaa puolet
potentiaalistaan.

Nyt talouselämässä on sama
tilanne kuin politiikassa pari
vuosikymmentä sitten.
Marjatta Väänänen.
palvelujen yrityksissä heitä ei ole ollenkaan.
Valtion määräysvallassa olevissa yhtiöissä naisten
osuus on määrätietoisen kiintiöpolitiikan johdosta 40 prosenttia. Viime vuosien kiintiökeskustelun
myötä naisten osallistumista pörssiin listattujen
yritysten johdossa on yritetty määrätietoisesti kasvattaa, mutta tulokset eivät mairittele valitsijoita.
Tätä vauhtia pääsemme puolikkaaseen paikoista joskus 30 vuoden kuluttua. Olisiko tahtia syytä hiukan kiristää! Onko meillä todella varaa jättää
koulutetuin väestönosa paitsioon? Kaikki tuntuvat
kannattavan naisten määrän lisäämistä yritysten
johtotehtävissä, mutta valinnoissa kannatus ei näy.
Jaksatko odottaa, että liike-elämä nostaa naisia
johtajiksi? Tähtää korkealle!
Monet pitävät tilannetta naisten omana syynä. Koulutusala on valittu väärin. Naiset eivät pyri tarpeek-

si ja ovat liian itsekriittisiä. Entä ne, jotka tekevät
henkilövalintoja, olisiko heillä asenneongelma?
Tasa-arvoasian neuvottelukunta ja Naisjärjestöjen Keskusliitto ajavat pörssiyhtiöiden hallituksiin samanlaisia 40 prosentin sukupuolikiintiöitä
kuin julkishallinnossa. Norjassa laki määrää, että
pörssiin listattujen yritysten täytyy nimittää hallituksiinsa vähintään 40 % kumpaakin sukupuolta. Islannissa kaikkien yli 50 henkeä työllistävien
yritysten täytyy noudattaa 40 % sukupuolikiintiötä.

Naiset etenevät hyvin siihen
saakka, kun he täyttävät
odotuksia. Haaste tulee eteen,
kun alkaa esittää omia
näkemyksiä ja käyttää valtaa.
Naisjohtaja Talouselämän tutkimuksessa 2013.

EK:n mielestä pätevyyden ja kokemuksen
pitää olla ensisijaisia kriteerejä hallitusten
jäsenten valinnassa. Hallituksen jäseneksi nimittämisessä olisi myös kiinnitettävä
nykyistä enemmän huomiota muun muassa
monipuoliseen osaamiseen ja vuorovaikutustaitoihin. Vaikka tilanne Suomessa on jo
varsin hyvä, ponnisteluja hallitusten sukupuolijakauman tasapainottamiseksi on
jatkettava. On valittava oikeat ja kestävällä
tavalla tuloksiin johtavat keinot. EK vastustaa sitovaa kiintiösääntelyä, koska kiintiöt
ovat liian jäykkä ja mekaaninen tapa vaikuttaa hallitusvalintoihin. Ne ovat ongelmallisia myös juridisesti, koska niillä puututaan
osakkeenomistajien oikeuteen valita yrityksen hallituksen jäsenet. Kiintiöt eivät myöskään poista perimmäisiä syitä siihen, miksi
naiset eivät nouse huipulle yritysten organisaatioissa. Ne eivät korjaa rakenteellisia
ongelmia, kuten työmarkkinoiden eriytymistä
naisten ja miesten töihin tai puutteita lasten päivähoidon järjestämisessä. Itsesäätely
puolustaa hyvin paikkaansa naisten määrän
lisäämisessä yritysten hallinnossa. 11.6.2012
www.ek.fi

Haluan viedä hyvää eteenpäin.
Jaan myös ammatillista osaamistani
alani nuorille tulokkaille.

Talouselämän vuosittain
tekemässä päättäjänainenkatsauksessa

Maija-Liisa Friman
valittiin vuosina 2005 ja
2012 Suomen vaikutusvaltaisimmaksi naiseksi yritysmaailmassa. Kriteereinä ovat
suuren ja globaalin yritystoiminnan parissa työskentely, vaativat tehtävät isojen
yritysten johtoryhmissä ja suurten pörssiyhtiöiden
hallituksissa.
60-vuotias diplomi-insinööri Maija-Liisa Friman toimii päätoimisesti kuudessa hallituksessa: Ekokemin
ja Helsingin Diakonissalaitoksen hallitusten puheenjohtajana, Neste Oilin hallituksen varapuheenjohtajana sekä Finnairin, Talvivaaran ja ruotsalaisen kaivosyhtiö LKAB:n hallitusten jäsenenä. Hän on myös
partneri Boardman Oy:ssä, joka kehittää suomalaista
ketjua omistajat–hallitus–johto.
Ennen hallitusuraa Maija-Liisa Friman toimi Gyprocin, Vattenfallin ja Aspocompin toimitusjohtajan
tehtävissä.

Vaihdoin tiheästi työpaikkaa, koska halusin löytää
itselleni sopivan pestin.
Mitä hallitusammattilaisen ammattitaitoon kuuluu?
Täytyy ymmärtää liiketoiminnan luonne. Täytyy olla
kyky hallita kokonaisuutta, hahmottaa kilpailutilanne ja ennakoida tulevaisuutta. Strateginen ajattelu
on tärkeää. Ammattitaitoon vaaditaan myös asennetta, tiimipelaamisen taitoja sekä annos innostuneisuutta ja uteliaisuutta. Kokemus toiminnanjohtajan
tehtävistä antaa vahvan asiantuntijapohjan.
Olennaista on ottaa vastuu liiketoiminnasta. Älä pelkää epäonnistumista. Hyväkin yritys voi epäonnistua. Olennaista on yritys. Jos hanke ei onnistu, mieti
rauhassa, mikä meni vikaan ja miten tästä mennään
eteenpäin. Älä syyllistä muita tiimin jäseniä. Olette
tehneet onnistumisen ja epäonnistumisen yhdessä.
Huumori auttaa sekä onnistumisen että epäonnistumisen hetkinä.
En pidä sukupuolta kovin tärkeänä. Henkilökohtaiset
ominaisuudet merkitsevät enemmän kuin sukupuoli.
Kulttuuriset erot ovat monikansallisessa maailmassa
usein paljon suuremmat kuin sukupuolten väliset erot.
Naisilla on keskimäärin hyviä johtajaominaisuuksia.
Monet naiset eivät tarvitse tai kaipaa pokkurointia.
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Maatalon töissä
opin ottamaan ja
kantamaan
vastuuta. Omaa
vastuuta ei voi
sysätä muille.
Kyläyhteisössä oli
luontevaa pitää
huolta toisista.
Opin jo
lapsuudessa,
että antaminen
voimistaa, ahneus
heikentää.

Naiset ovat usein realisteja ja maanläheisiä. He osaavat kuunnella.
En kannata kiintiöitä, mutta naisten esille nostamiseen on hyvä käyttää muita keinoja, esimerkiksi ohjelmia, joiden avulla nainen nousee esille. Yksi malli
olisi valita aina vähemmistösukupuolen edustaja,
kun on kaksi tasaveroista kandidaattia.

1. Ole rohkea.
2. Ota riskejä.
3. Älä pelkää tulevaa.
4. Ole aina utelias ja opi.
5. Älä koskaan asetu kynnysmatoksi.
6. Mieti, mitä Sinä haluat ja sano se.
7. Ole oma itsesi, et voi olla muuta.

Voimaa saan auttamisesta
ja palvelemisesta. Haluan olla
rakentamassa parempaa
tulevaisuutta kaikille lähellä ja
kaukana. Diakonissalaitoksen työ
on minulle hyvin rakas.
Me kaikki tarvitsemme ja
ansaitsemme välittämistä.
Naisten Pankki kerää lahjoituksia,
joilla se tukee kehitysmaiden
naisten yrittäjyyttä ja toimeentuloa kestävän kehityksen
periaattein. Lahjoitus Naisten
Pankille on kuin perhosen siiven
isku, joka muuttaa maailmaa
paremmaksi.

Tasa-arvotyöllä
on merkitystä

Vuoden 1995 tasa-arvolaki määrää, että valtiollisissa ja kunnallisissa toimielimissä on oltava sekä
naisia että miehiä vähintään 40 %. Kiintiöt ovat
muokanneet viimeisen 20 vuoden aikana asenteita ja murtaneet perinteistä ajattelua. Niiden aika ei
ole vielä ohi, niin paljon osaajanaisia edelleenkin
sivuutetaan valinnoissa.
Lainsäädäntö, ohjelmat ja selvitykset eivät selvästikään riitä. Uusimmassa tasa-arvoselonteossa
hallitus ehdottaa sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista. Se tarkoittaa, että kaikkea päätöksentekoa arvioidaan naisten ja miesten kannalta.
- Onko päätöksellä tai toiminnalla vaikutusta ihmisen elämään ja arkeen.
- Onko toiminta-alueella naisten ja miesten välillä
merkittäviä eroja.
Jos vastaus on myönteinen, toimenpiteellä on todennäköisesti sukupuolivaikutuksia ja on syytä
tehdä perusteellisempi arviointi (suvaus) vaikutuksista. Lain mukaan Sinulla on oikeus vaatia suvausta, kun katsot sen olevan tarpeen.
Tasa-arvon parantaminen edellyttää ymmärrystä
tasa-arvon monenlaisista vaikutuksista naisten ja
miesten elämään, toimintatapoihin ja arvoihin.
32

Kiintiöiden aika ei ole vielä ohi.

Miksi kummankin sukupuolen pitäisi olla
tasaisemmin edustettuna eri tiimeissä, johtoryhmissä tai hallituksissa? Olenko ainoa, joka
on huomannut, että puhtaat miesryhmät toimivat hyvin homogeenisesti ja turvallisuushakuisesti? Ryhmässä toimitaan tietyllä tavalla,
vahvistaen ja tukien toisten ajatuksia, samoja
teemoja ja vahvuuksia toistaen. Sama pätee
tietysti pelkästään naisista koostuviin ryhmiin.
- - - Meidän naistenkin on tehtävä osuutemme asiassa. Meidän on uskallettava tehdä
rohkeita valintoja, vaikka puntit tutisisivat ja
kannustaa muita naisia. Meidän tulee uskaltaa
vaatia. Kuka muistaa, että 1960-luvulla naiset
eivät edes päässeet yksin ravintolaan ilman
miesseuraa? Asia muuttui vasta, kun naiset
alkoivat itse vaatia muutosta. Ja mitä sitten,
vaikka olisikin tullut jonnekin valituksi ”kiintiönaisena”. Kyllä siitä taakasta pääsee osaamisella ja tekemisellä eroon. Mihin tehtävään
valitaan ylipäätään pelkästään absoluuttisesti
oikeilla syillä? Onko hyvä veli -verkoston
kautta valikoituminen kunniakkaampaa? Lotta
Savinko, edunvalvontajohtaja, Suomen Ekonomiliitto SEFE.

Kiintiöjärjestelmä on hyvä,
sillä yksi pääsky ei vielä tee kesää,
mutta 40 % muuttaa jo
toimintamalleja. Anneli Pauli.

Miesten asenteet eivät ole
muuttuneet, mutta sukupuolipolitiikka vähentää sukupuolisorron paikkoja. Leena Krohn.

Ilman muuta kannatan
kiintiöitä välivaiheen mallina.
On tyhmää tuhlausta käyttää vain
toisen sukupuolen voimavaroja.
Leena Puntila.

Pidä huoli siitä, että työpaikkasi ja muiden
yhteisöjesi tasa-arvoasioita seurataan vuosittain ja että suunnitelmia täydennetään tarpeen vaatiessa. Jos tasa-arvosuunnittelu tai
suvaus suoritetaan muodollisesti ja haudataan sitten jonnekin tietokantojen uumeniin,
niillä ei ole vaikutusta.

Kun naisten osuus on alle 20 %,
se jää symboliselle tasolle, eikä
vielä vaikuta politiikan sisältöön
tai tapakulttuurin muutokseen.
Vasta 40 % osuudella on todellisia
vaikutuksia. Sirkka Sinkkonen.

Tasa-arvotyön lyhyt historia
Suomen hallituksen asettaman Naisen asemaa
tutkivan komitean ehdotuksesta perustettiin
1972 tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE,
joka on toiminut yli 40 vuotta suomalaisen
yhteiskunnan unilukkarina naisten aseman
parantamiseksi.
TANEn työn tuloksena saatiin aikaan Suomen
hallituksen ensimmäinen tasa-arvo-ohjelma
vuosiksi 1980–1985.
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta
tuli voimaan vuonna 1987. Lakia on uudistettu vuosina 1992, 1995 ja 2005.
Lainsäädäntö ja hallitusten tasa-arvo-ohjelmat (1997–1999, 2004–2007, 2008–2011)
ovat lisänneet naisten ja miesten tasa-arvoa.
Hallituksen vuonna 2010 hyväksymä tasaarvoselonteko edellyttää, että hallitus antaa
viimeistään vuonna 2016 väliraportin tasaarvon edistymisestä.
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”Sopivuus” osuu helpommin
mieheen kuin naiseen.

Ole kuin koira,
joka karistaa veden yltään
ja lähtee eteenpäin.
Eva Biaudet.

Syrjintä on noteerattava ja
siihen pitää reagoida. Pysähdy
tilanteeseen ja tee tarkentava
kysymys. Saat todennäköisesti
hankalan ihmisen maineen.
Reagoi sisältöön, älä Sinun
henkilöösi. Kysymys ei ole
henkilöstä vaan sukupuolesta.
Muista, että Sinun oma
kokemuksesi on oikea, mutta
sillä on hankala edetä
juridisesti. Hanki itsellesi tuki.
On myös hyvä hankkia
koulutusta siitä, miten toimit,
kun tulee tunnereaktio. On hyvä
tuntea itsensä, kun on altavastaajana tai puolustamassa
omia oikeuksiaan. Järjestä niin,
ettet ole yksin. Ajattele, että en
anna tuon typistää minua. Tämä
ei koske minua. Tämä on
rakennetta. Oman terapoinnin
voi hoitaa muualla. Tätä
ihmistä en voi, eikä kannata
yrittää muuttaa. Ulla Kosonen.

Anneli
Jäätteenmäki pääsi
heti poliittisen uransa alkuvaiheessa työskentelemään
tasa-arvolainsäädännön
kanssa. Hän toimi tasa-arvolakikomitean sihteerinä,
kun valmisteltiin Suomen
ensimmäistä tasa-arvolakia
(1987). Naisasia tuli tutuksi
myös Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan jäsenenä. Kun tasa-arvolain uudistusta 1994 laadittiin, oikeusministerinä toimiva
Anneli Jäätteenmäki jätti ympäristöministeri Sirpa
Pietikäisen kanssa eriävän mielipiteen muun hallituksen vastustaessa kiintiöiden nostamista lakiin.
Näiden kahden naisen ohella myös eduskunta oli
hallitusta viisaampi ja sääti kiintiöt vuonna 1995
voimaantulleeseen lakiin.
”Kiintiönaisen” asema on häpeällinen, ei kiintiönaisen vaan organisaation kannalta. Että vielä
tarvitaan sellaisia! Ajatellaan, että naisella ei ole
tiettyihin tehtäviin riittävää arvovaltaa tai asiantuntemusta. Naisia pidetään myös häilyvämpinä
kuin miehiä.

1. Euroopan tasolla toimiessa on
muistettava, että Eurooppa on iso
kokonaisuus, erilaisista yhteiskuntaajatteluista ja kulttuureista koostuva. Esimerkiksi katolisuuden merkitys on suuri. Euroopassa vaikuttavat
kulttuurierojen ohella historia, sodat
toisia valtioita vastaan. On muistettava, että kaikki rakastavat omaa
kotimaataan.
2. Voidakseen edetä asioiden kanssa
on hyväksyttävä toisenlaiset tavat
toimia ja ajatella. Jostakin löytyy
kuitenkin kompromissi.
3. Perehtyminen asiaan on
kaiken perusta.
4. Suuressa järjestelmässä on osattava keskittyä niihin asioihin, jotka
kuuluvat omaan toimialaan ja luotettava muissa asioissa niiden
valmisteluun.
5. EU-hallinnossa verkostoitumisen
merkitys korostuu. Tarvitset tukijoita, jos havittelet hyville paikoille.

Vaikka naiset ovat koulutetumpia kuin miehet,
edustuksellisuus ja sopivuus menevät demokratiassa pätevyyden edelle.
Ihmettelen, miksi puolueiden välistä, nuorten ja
vanhojen välistä tai alueellista tasapainoa pidetään tavoiteltavana, mutta ei naisten ja miesten
välistä.
Eurokansanedustajana Anneli Jäätteenmäki teki
aloitteen, jonka mukaan komission puheenjohtajaksi olisi asetettava ehdolle sekä mies- että naisehdokas. Tämä ehdotus ei mennyt valiokunnassa
läpi. Jäätteenmäki muutti ehdotustaan ja sai sille
oman poliittisen ryhmänsä Alden tuen. Syksyllä
2012 täysistunto hyväksyi Alden nimissä tehdyn
aloitteen, jossa suositellaan, että jokaisen maan
on asetettava komissaarivaalissa ehdolle mies ja
nainen. Tämä on nyt parlamentin kanta.
Suomen uuden komissaarin ehdollepanon valmistelee hallitus. Media on jo aloittanut spekuloinnin
komissaarin henkilöstä, mutta suomalaisen mepin
ehdotukseen perustuva käytäntö nais- ja miesehdokkaan esittämisestä ei näytä kiinnostavan, tokko siitä tiedetäänkään. Kertooko se asian vähättelystä vai tahtotilan puutteesta? Katsooko hallitus,
ettei suomalainen järjestelmä tuota tarpeeksi
päteviä naisia, toisin kuin ruotsalainen järjestelmä? Myöskään naisjärjestö- tai puoluekenttä ei
ole nostanut asiaa keskusteluun.
Anneli Jäätteenmäki uskoo juristina ja parlamentaarikkona yhteiskunnan kehittämiseen lain
ja asetusten kautta. Yksilöt ovat erilaisia. Naiset
eivät ole yhtä ja miehet toista, mutta vastuut ovat
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Tyttöjä
pitää kasvattaa
johtotehtäviin.
Tyttöjen
pitää antaa
olla rämäpäitä.
Virheiden
kautta oppii.
Eivätkä ne
virheet nyt niin
kamalia ole.
Naisen ei pidä
pelätä epäonnistumista.
Naisen
epäonnistumista
ei hyväksytä
ja sillä on
rajummat
seuraukset.

vielä usein erilaisia. Naisilla on miehiä enemmän
haastetta perhevastuun kantajina.
Sukupuolella on kuitenkin vielä väliä. Rakenteiden ja asenteiden tasolla on paljon korjaamista.
Enemmistö ei vielä käytännössä kannata tasaarvoa, mutta tätä ei sanota ääneen. Vastustus on
hiljaista ja passiivista. Mies näyttää Suomessa
pääsevän herkemmin johtoasemaan kuin nainen.
Naiset ovat tottuneet miesten edustukseen eivätkä ole olleet itsekään innokkaita asettumaan
ehdolle tai ottamaan vastaan vaativia tehtäviä.
Kun haaste tarjotaan, se pitää ottaa vastaan. Työ
tekijäänsä opettaa.

Itsekriittisyys on naisten
suuri helmasynti.

Suomi on yksi harvoista EU:n
jäsenmaista, joilla
naiskomissaaria ei ole
vielä ollut. Suomen 13
mepistä naisia on kahdeksan.

Täytyy uskaltaa ottaa oma tila.

Anneli Pauli on maa-

Naisten ja miesten tasa-arvoinen kohtelu on ollut Euroopan Unionin perustavalaatuinen tavoite
vuodesta 1957. Tasa-arvon toteutumista ryhdyttiin seuraamaan 1990-luvulla. Tavoitteena on, että
asemissa olisi naisia 30 %. Miltä tilanne näyttää
2010-luvulla?

talous- ja metsätieteiden
tohtori, vesihuoltoteknisen
mikrobiologian dosentti
ja tekniikan kunniatohtori Aalto-yliopistossa. Hän
toimi runsaan kuusi vuotta
EU:n korkeimmassa johdossa on noin kolmannes
Brysselissä, ensimmäisen
naisia. Se ei vielä riitä muuttamaan toimintakulttuuvuoden Euroopan komissiria. Katsele kuvia. Niissä näkyy pari naista parinon Yhteisen tutkimuskeskymmenen miehen joukossa, se vastaa todellisuutkuksen varapääjohtajana ja
ta. Naiset ovat vain mallina.
lopun aikaa Tutkimuksen ja innovoinnin pääosasKehitys on hidasta, koska todellista tahtotilaa ei
ton varapääjohtajana. Hänen vastuullaan oli Euaina ole, vaikka paperilla asiat voivat olla hyvin.
rooppalaisen tutkimusalueen ERA:n kehittäminen
ja kansainvälinen tutEurooppalainen toimintakultPerinteisessä, muodollisessa
kimusyhteistyö. Tätä
tuuri on vanhanaikaisempaa
ennen hän oli toimija hierarkkisessa toimintakuin Suomessa.
nut muun muassa
ympäristössä tasa-arvoistaminen
Suomen Akatemian
kestää kauan. Tasa-arvoasenteet
Sattuu vielä sellaistakin, että
ylijohtajana. Lokavaikka nainen on tilaisuuden
ovat vaikeasti tavoitettavissa,
kuussa 2013 Anneli
pääpuhuja, häntä ei miesjousillä ne ovat näkymättömiä.
Pauli aloitti Tiedekeskossa osata arvata puhujaksi
kus Heurekan toieikä häntä edes tervehditä. Kaikki muut saavat
minnanjohtajana. Hänet on valittu myös Jyväskylän
kädenpuristuksen ja pari verkostoa luovaa lausetta.
yliopiston hallitukseen vuosiksi 2014–2017.
Esioletus on, että joku miehistä on ottanut mukaansa sihteerin, jota ei tarvitse huomioida.
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Miehet myös ottavat tapaamisissa ja kokouksissa tilaa omille
puheenvuoroilleen, naista ei aina
noteerata eikä kuunnella. Aika
monelle naiselle lienee tuttua,
että kun joku mies esittää Sinun
alun perin tekemäsi, tuolloin
huomiotta jääneen aloitteen,
se onkin nyt kiinnostava ja sen
esittänyt mies saa kunnian innovatiivisuudesta.
Naiset pyytävät puheenvuoroa,
miehet puhuvat vapaasti.
Suomalaista naista tietysti turhauttaa. Asiasta ei kuitenkaan
pidä tehdä numeroa, sen jälkeen
tilanne tulee vielä pahemmaksi.
Kokouksissa puheenjohtajan
päätösvalta on keskeinen. Läpinäkymättömässä toimintamallissa toimii usein ns.
piilotettu agenda, joka hankaloittaa huomattavasti
asioiden eteenpäinviemistä.

Eurooppalaisen tasa-arvokehityksen suunta
on oikea, mutta vauhti kovin hidas.
Naiset muodostavat Euroopan väestöstä yli
puolet, mutta parlamentissa heitä on vain
35 prosenttia. EU-hallinnossa enemmistöä
alimmista toimista hoitaa joku nainen,
mutta keski- ja ylimmässä johdossa heitä
on vain kolmannes kaikista virkoja
hoitavista.

Tiedehallinnossa ja monissa muissakin tehtävissä
tohtorin tutkinto on ensimmäinen askel uraportailla.
Kaikki tehtäväni vuodesta
1996 lähtien ovat edellyttäneet tohtorintutkintoa. Olen
aina pyrkinyt tehtäviin,
jotka minua kiinnostavat.
Tärkeintä ei ole asema,
vaan innostus työhön.
En erityisemmin mieti tai
pelkää vastuun ottamista.
Asiat on hoidettava, kun
tulevat eteen. Olen määrätietoinen ja ulospäin
suuntautunut ja jo koulussa
usein ryhmän puhemies.
Kysyin hankalat asiat ja
ajoin niihin
parannusta.

1. Naiset ovat usein liian vaatimattomia, ainakin moniin miehiin verrattuna. Arvosta itseäsi ihmisenä ja osaajana, äläkä milloinkaan aliarvioi tai
vähättele kykyjäsi tai potentiaaliasi.
2. Ole vakuuttava ja selkeä, osoita, että
tiedät arvosi.
3. Opettele ottamaan vastaan kiitokset,
äläkä silloinkaan viestitä, että et muka
ole niitä ansainnut.
4. Älä kuitenkaan anna itsestäsi ylpeää,
arroganttia tai besser wisserin kuvaa,
vaan ole sopivalla tavalla nöyrä, ja tunnusta, että sinulla, kuten kaikilla muillakin, on vielä paljon opittavaa ja olet
valmis ottamaan vastaan isojakin haasteita
avoimin mielin.

Tytöt menestyvät
koulussa, pojat
koulun jälkeen
Koulutus on ollut suomalaisen naisliikkeen
ydinstrategia 1800-luvulta lähtien. Koulutus tarjosi naisille mahdollisuuden päästä työelämään.
Koulutuksen avulla naiset myös pyrkivät saamaan
jalansijan
yhteiskunnalliseen
vaikuttamiseen.
Naisasian pioneerit uskoivat maailman rakentuvan
itsestään tasa-arvoiseksi, kun nainen sai kouluttautua.

Suuri osa suomalaisen laadukkaan
koulutusjärjestelmän panoksesta
jää käyttämättä, kun naisia estetään
tai heitä ei kannusteta etenemään.
Tutkinnon suorittaneet 15 vuotta täyttäneestä väestöstä
koulutusasteittain 2011
Naiset

Naisten ja miesten osuudet tutkinnoista

Miehet

Keski-Suomen maakuntajohtaja Anita
Mikkonen on ainoa
nainen 18 maakuntajohtajan joukossa. Maakuntavaltuustoissa on neljä
ja maakuntahallituksissa
samoin neljä naispuolista
puheenjohtajaa.

Koulutushakuisuus on parantanut naisten asemaa
ja tuonut naiset mukaan työelämään ja vaikuttamiseen. Olemme siirtyneet yksityisestä julkiseen
elämänpiiriin. Ajattele maita, joissa valtaosa tytöistä ei saa tai voi käydä koulua. Heidän paikkansa on kotona tai orjatyön luontoisessa työssä.
Naiset ovat olleet jo 15 vuotta koulutetumpia kuin
miehet. Noin 60 prosenttia kaikista akateemisen
tutkinnon suorittaneista on naisia.
Tytöt menestyvät hyvin koulussa, jopa niin, että
kympin tytöt koetaan ongelmaksi joillakin ammattialoilla. Koulutus ei kuitenkaan takaa naisille yhtä
haastavia ja mielekkäitä työtehtäviä kuin miehille,
eikä se myöskään näytä tasaavan palkkaeroja. Valta näyttää pakenevan naisia, Sinuakinko?
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Johtajan työ on
yksinäistä.
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Lähde: Oppilaitostilastot, Tilastokeskus

Suomen ensimmäinen naisasiayhdistys,
Suomen Naisyhdistys, kirjasi 1884 ohjelmansa
ensimmäiseksi kohdaksi: ”sama oikeus ja
tilaisuus naiselle kuin miehelle saavuttamaan sekä akatemiallisia että muita tutkintoja
saadakseen nauttia niitä etuja, joihin nämä
tutkinnot oikeuttavat”.

%

Anita Mikkonen suunnitteli tutkijan uraa. Hän siirtyi Turusta yliopistosta Jyväskylän yliopistoon, missä opetti ja teki
tutkimusta. Hänet valittiin bioteknologian professuuriin, ja hän johti omaa tutkimusryhmää.
Tehtävään kuului hankkia laitoksen opiskelijoille
paikkoja opinnäytetyön tekemiseen. Tästä alkoi
yhteistyö yritysmaailman kanssa.
Jälkeenpäin katsellen professuuri merkitsi uran
käännekohtaa. Halusin siirtyä eteenpäin ja sain
nimityksen Oulun yliopiston Kainuun kehittämiskeskuksen johtajaksi. Siellä syntyi maakunnan
tuntemus ja yhteistyöverkko. Sekä Jyväskylä ja
että Kajaani merkitsivät näytön paikkaa.
Miten nousit maakuntajohtajien miessakin jäseneksi?

Kunnallisdemokratia on järjestelmänä naisen
kannalta vaikea alue. Vanhojen ajatusmallien
mukaisesti yhteisten asioiden hoitaminen kuuluu
miehille. Naistenkin on hankalampi luottaa naapurin emäntään kuin isäntään. Myös perhetausta
on lähivalinnoissa tärkeä. On totuttu luottamaan
jonkun tietyn talon kykyyn hoitaa asioita. Perhetausta saattaa toki myös auttaa naista nousemaan
päättävään asemaan. Naista ei kuitenkaan ensimmäiseksi huomata, kun perinteisiin nojaava ajattelu ohjaa ratkaisuja.
Kunnallisissa tehtävissä edetäkseen naisen on
päästävä monen portin läpi. Mitä enemmän on
miespuolisia portinvartijoita, sitä vaikeampaa naisen on perinteistä lähtevässä maailmassa edetä.
Tässä mielessä hyvä koulutus ja vahva osaaminen
ovat naisen tietä tasoittavia tekijöitä.
Kun olin ehdolla maakuntajohtajaksi, maakuntahallitus ei asettanut minua ehdokkaakseen, vaan
kannatti varsin kokematonta miestä. En myöskään
saanut puolueeni täysimääräistä kannatusta. Maakuntaliiton valtuustolle antama minua koskeva
esittely oli niukkaa ja yksipuolista ja jouduin täydentämään sitä omatoimisesti. Naiseen ei luotettu
eikä naista haluttu.

Informaatio, osaamiseni ja verkostoni ratkaisivat
äänestyksen ja tulin valituksi.
Puolueissa on aina ihmisiä, jotka näkevät perinteisen ajattelun yli ja modernisoivat toimintamalleja.
Anita Mikkosen tärkeä tukija oli Keskisuomalaisen
päätoimittaja ja Keskustan vaikuttaja Erkki Laatikainen.
Kun valinta oli tehty, Anita Mikkoselle ehdotettiin aiemmin esillä ollutta alempaa palkkaa. Hän
kuitenkin neuvotteli itselleen haluamansa palkan,
tuolloin maakuntajohtajista korkeimman.

Työteliäisyyden
malli tulee
minulle kotoa,
maatilan töistä.
Sieltä on varmasti
peräisin myös
ajatus, että asiat
on parasta pitää
mahdollisimman
yksinkertaisina.

Anita Mikkosen johtamisajattelun lähtökohtana
on avoimuus ja vastuun jakaminen asiantuntijoille: heidän kanssaan on oltava säännöllisessä
keskusteluyhteydessä, jotta toimitaan samoilla
linjoilla.
Tehtäväni on avata tai laittaa asioita liikkeelle.
Asiantuntijat taas valmistelevat ja toteuttavat.
Työryhmäni koostuu osaavista ja taitavista henkilöistä.
Johtajan ja henkilöstön suhteen tulee olla luottamuksellinen, tukeva, kannustava ja avoin, mutta
tasapuolisuuden säilyttämiseksi ei voi olla kaveri
jonkun henkilöstön jäsenen kanssa.

Maakuntajohtaja tekee pääosan työstään toimijakumppanien verkostossa, joka ulottuu alueen
kunnista Euroopan
tason toimijoihin
Naisen vaisto on tässä työssä
sekä ministeriöihin ja
hyvä voimavara.
muuhun hallintoon.
Rinnalla kulkee puoluejärjestelmä, onhan organisaatio osa poliittista
järjestelmää.
On oltava laajasti ja aktiivisesti tekemisissä
erilaisten toimijoiden kanssa, jotta pysyy ajan
hermolla ja pääsee vaikuttamaan asioihin jo siinä
vaiheessa, kun uudistuksia vasta alkukaavaillaan.
Keskusteluissa muodostuu käsitys, mikä on mahdollista ja miten kannattaa edetä.
Neuvottelijalla on oltava selkänoja ja on osattava
haistaa herkät asiat. On tultava toimeen erilaisten
ihmisten kanssa. Paljon on opittava kuuntelemaan. Tarvitaan myös vahvuutta. Vahvalla johtajalla on tilaa valmistella päätöksiä poliitikoille.
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1. Ole kärsivällinen. Asiat etenevät useimmiten hyvin hitaasti.
2. Luo laaja verkosto. Keskustele.
Ole vuorovaikutuksessa.
3. Kun teet oman johtopäätöksesi,
pidä kiinni siitä.
4. Kunnioita toista ihmistä.
Näe hänen panoksensa.
5. Näe ja huomioi alaistesi
mahdollisuudet.

Vanha ajattelu, että naiselle
kuuluu matalampi palkka
kuin miehelle, vaikuttaa
edelleen olevan voimissaan.

Kenen ongelma
perhevastuu on?

Naiset maksavat työelämässä
lapsisakkoa kantaessaan
päävastuun lastenhoidosta.

Ilta-Sanomat otsikoi 26.4.2013
malla ura- ja
Kun Sinulta kysytään, miten aiot
naisjohtajista kertovan artikkelin
palkkakehityk”Menestyksen hinta” ja kertoi, misellä.
yhdistää työn ja perheen,
ten osa naisjohtajista on joutunut
tiedustele, kuinka kysyjä on itse
Tutkimukset
luopumaan ystävistään, lapsihaayhdistänyt ne.
nostavat naiveistaan ja aviomiehistään uran
selle sälytetyn
takia. Haastateltujen vastauksista
ja naisten itsensä valitseman perhevastuun yhdeksi
on poimittu sitaatteja, joissa kerrotaan näistä luonaisten urakehityksen suurimmista esteistä. Suopumisista ja huonon omantunnon tuntemisesta,
malainen nainen synnyttää keskimäärin 1,8 lasta
kun lapsille ei jäänyt tarpeeksi aikaa.
ja naisjohtajat keskimäärin 1,7 lasta, joten äitiyLehdet käsittelevät naisjohtajuutta usein valtavirdestä luopuminen ei ole todellakaan kovin merkitrasta poikkeavana esimerkkinä. Taustaoletukset –
tävä edellytys uramenestykselle, mutta pelottelee
siis asenteet – sukupuolten erillisistä toimialoista
tehokkaasti tyttöjä luopumaan urahaaveista.
näkyvät sisällöissä.
Tähän kirjaan haastatellut ovat äitejä ja lapsettomia, naimattomia, avioliitossa ja eronneita, pitkissä suhteissa eläneitä ja toiseen liittoon sitoutuneiMiehetkö vain ”auttavat” kotona?
ta. Ihan tavallisia suomalaisia naisia. Heistä monet
Asenteet vaikuttavat ajatukseen, että Sinä luovut
painottavat, että kaikkea ei voi saada, eikä kaikkea
voi hoitaa täydellisesti. Kuka meistä voi? Arkea voi
tärkeistä perhetehtävistä (äitiydestä, vaimoudeshelpottaa hankkimalla kotiapua. Kannustava puolita sekä perheenemännyydestä), kun valitset uran.
so ja auttavat isovanhemmat ovat monen vaativasSamalla tavoin miehet luopuvat isyydestä ja perhekumppanuudesta omien valintojensa johdosta.
sa asemassa olevan naisen ja miehen voimavara.
Sitä ei miespäättäjistä kirjoitettaessa ihmetellä.
Miehet valitsevat päälinjoin mieluummin työuran
kuin lapset, mistä työelämä palkitsee heitä parem-
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Itse olin kotona
lasten ollessa pieniä.
Kun lapset kasvoivat,
aloitin työelämässä.

Naisten kotityöhön käyttämä aika iän mukaan
Minuuttia/
vrk

1987-1988

1999-2000

2009-2010

Olemme mieheni kanssa tehneet
kaikki ratkaisut
perhettä huomioiden.
Voi tehdä lapset
ja sitten karriaarin.
Puolisoni on jakanut vanhempainvapaat ja kotivastuun.
Kaikkea ei voi kuitenkaan saada.
Kun valitsee uran,
joistakin asioista on luovuttava.
Vastaamme ex-mieheni kanssa
yhteishuoltajina lapsistamme.

Ikä
Lähde: Ajankäyttötutkimus, Tilastokeskus

Miesten kotityöhön käyttämä aika iän mukaan
Minuuttia/
vrk

1987-1988

1999-2000

2009-2010

Äitiys määrittää naista.
Lapsettomuus
oli minulle raskas asia.
Isovanhemmat ovat olleet
lasten kanssa,
kun olemme mieheni kanssa
tehneet pitkää päivää.
Ikä
Lähde: Ajankäyttötutkimus, Tilastokeskus

Tärkeintä on asenne.

Leena Krohn toimi
työuransa aikana Lastentarhanopettajaliiton ja
Naisjärjestöjen Keskusliiton toiminnanjohtajana.
Irina Krohn on entinen kansanedustaja ja nyt
Suomen elokuvasäätiön
toimitusjohtaja.

Minerva Krohn

toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen perusterveydenhuollon
kehittäjäylilääkärinä ja vihreiden kaupunginvaltuutettuna, aiemmin myös valtuuston puheenjohtajana. Katja Krohn työskentelee teatterinohjaajana ja näytelmäkirjailijana. Vahvoja ja
vaikuttavia naisia kaikki.
Kun äiti oli töissä, lapset
tekivät paljon kotitöitä.
Syntyi ajatus, että ihmisellä on tehtävä. Me saimme
tehdä ja ottaa itse vastuuta asioista. Saimme kiitosta, kun oli sen paikka.
Saimme huomata, että
osaamme asioita. Kotona
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vahvistettiin ajatusta, että kyllä minä osaan tämän
tehdä. Isän viesti oli, että elämä on suuri seikkailu. Äiti antoi moraalisen selkärangan, ohjasi
lukemaan ja sitä kautta tuli laaja yleissivistys.
Ympäristö tuki meidän arvomaailmaamme. Katja
Krohn.
Minä itsenäistyin aikaisin.
Olin jo 16-vuotiaana lääkiksessä. Hyvä itsetunto
ja kunnianhimoisuus ovat
tärkeitä. Itsetuntoa voi
kyllä hankkia aikuisenakin.
Ajattelen, että ärsytän osaa
ihmisistä joka tapauksessa. Parasta siis keskittyä
niihin, jotka ovat puolellani.
Muista kehua ja kannustaa
itseäsi ja muita. Minerva Krohn.
Sain pitää oman temperamenttini ja sain sille
positiivista palautetta. Meidän perhe eli parikymmentä vuotta muuta yhteiskuntaa edellä, emmekä
epäilleet omia arvojamme. Me teimme elämämme
itse. Ajattelimme, että muut ovat väärässä, minä
olen oikeassa. Uskoimme voivamme muuttaa
maailmaa. Minun on aina ollut tosi vaikea arvos-

taa menneiden miespolvien ajatuksia. Niinpä teen
feminististä politiikkaa,
kun kerran uskon siihen.
Kun Herra antaa viran, niin
Herra antaa järjen. Irina
Krohn.
Olen työuran lisäksi tehnyt
oman osani kunnallispolitiikassa: Omat ideani ja
painotukseni näkyvät onneksi joissakin päätöksissä. Positiivinen diskriminaatio kouluissa ja
neulanvaihtopisteiden puolustaminen ovat selkeitä saavutuksia. Autopaikkojen hinnan erottaminen asuntojen hinnoista etenee myös pikkuhiljaa.
Minerva Krohn

Vanhempien naisten malli
ja heiltä saatu kannustus
on ollut tärkeä. Joillekin se oli
isoäiti, äiti tai joku muu
sukulaisnainen, joillekin opettaja.
Sain lapsena paljon ihailua, sillä olin yhdeksän
vuotta suvun ainoa lapsi. Selviytyminen oli minulle itsestään selvää. Pidin itseäni hyvin fiksuna.
Elin keskustelevassa perheessä ja sama teoreettisten ja ihanteellisten keskustelujen käymisen malli
siirtyi omaan perheeseeni. Minulla oli hyvät mielipiteet ja omat arvot. Feministisen herätyksen sain
Minna Canthin teosten lukemisesta ja muusta kirjallisuudesta. Halusin ja haluan edelleen muuttaa
maailmaa, niinpä ryhdyin vaikuttamaan ja otin
mielelläni johdon käsiini. Uskon, että elämä tulee
ahkeruudella paremmaksi. Leena Krohn.

Miksi äidin pitäisi olla
pullantuoksuinen?
Äiti voi olla myös
maailmanparantajafeministi.

1. Asioiden eteenpäin vieminen
vaatii hirveästi työtä.
2. Löydä sopiva keino. Toimi
ratkaisukeskeisesti, älä pysähdy
ongelmaan.
3. Turpiin tulee. Älä lannistu.
Sinä selviät kyllä.
4. Löydä tapa, jolla saat iloa ja
voimaa kehostasi. Rakasta omaa
kehoasi. Kroppasi ei ole ansa,
vaan lahja.
Se auttaa katseen alaisena olevaa,
mitä nainen aina on.
5. Älä vähättele itseäsi, tekojasi, hankintojasi tai mitään elämääsi liittyvää.
6. Hanki paljon hyviä ystäviä.
Kannusta muita.
7. Älä puhise yksin nurkassa, vaan
ryhdy toimimaan.
8. Tee toiselle niin, miten haluat
itsellesi tehtävän.
9. Älä ole itse itsesi pahin vihollinen.
10. Kannattaa pyrkiä, jotta voi päästä
eteenpäin.

Kotioloissa
on selvästi
ollut joku
kohdallaan,
kun kukaan
Krohnin
perheen
naisista
ei ole
pelännyt
menestyä.

Homososiaaliset
poiminnat estävät
uusiutumisen
Näkymättömät asenteet ovat naisten etenemisen suurin este. Naiset saavat selvästi vähemmän arvostusta
ja tukea esimiehiltään kuin miehet. Miehet nousevat
toimitusjohtajiksi usein talon sisältä, naiset taas rekrytoidaan ulkopuolelta. Tämä kuvaa, miten lähijohto
on kyvytön näkemään naisten kykyjä. He eivät pysty
tunnistamaan naisten osaamista. Samaistumisella on
yllättävän suuri merkitys. Samanlaisen suosiminen on
turvallisuushakuista käytöstä.
Rekrytointikäytännöissä on paljon näkymätöntä toimintaa. ”Miesmuisti” tekee sen, että miehet muistavat
toiset miehet paremmin kuin naiset. Miesten verkostot nostavat nuoria miehiä naisten ohi muiden miesten joukkoon kasvamaan johtajiksi ja samalla omaksumaan edellisen sukupolven toimintamallin.

Kehuilla kasvatetut
menestyvät.
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Talouselämän kyselyyn vastanneet naispäättäjät toteavat, että miesjohtajat edistävät mieluummin heitä
itseään muistuttavien toisten miesten kuin naisten
uraa. Virkoihin etsitään sekä virallisesti että epävirallisesti miehiä. Heille annetaan vinkkejä ja kehotetaan
hakemaan. Myös headhunterit ovat usein miehiä, joiden verkostoon kuuluu miehiä.
Jos yrityksen johto ei erikseen kiinnitä huomiota
naisten ja miesten tasa-arvoiseen kohteluun, alemmat päälliköt eivät itse sitä tee.

Tässä on johtajakoulutukselle
haastetta.

Kun urakehitys pysähtyy, naiset vaihtavat yritystä.
Tämä muodostaa yritykselle merkittävän riskitekijän,
koska lähtijä vie mukanaan vuosien aikana hankkimansa kokemuksen. Yritysten tulisi tunnistaa potentiaaliset johtajat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Yhden sukupuolen homososiaaliset ryhmät ovat paljon kyvyttömämpiä uudistamaan käytäntöjä ja näkemään uusia tapoja ajatella tuotantoa tai palvelua.

Yritykset ja esimiehet, jotka eivät kykene
näkemään kuin kansakunnan toisen puolen
kykyjä, kuolevat jo luonnonvalinnan perusteella pois. Mutta onko meillä varaa odottaa.
Onnekas on se kyvykäs nainen, joka kohtaa
hyvän esimiehen jo uransa alussa. Kannustus
avartaa omaa näkemystä siitä, mihin kaikkeen
voi yltää ja kyetä.
Naisjohtajat Talouselämän tutkimuksessa
2013.

Head huntereitten kokoamiin ehdokaslistoihin kannattaa rekrytointiprosessin alkuvaiheessa kiinnittää huomiota. Jos ehdokkaiden
joukossa on pelkkiä miehiä, kannattaa ainakin kysyä, miksi. Naiset huipulle 2007.

Ensimmäinen esimieheni oli
nainen, joka tuki vahvasti.
Minua on aina pyydetty uuteen
tehtävään. Nina Kopola.

Minulla on ollut hyviä,
kannustavia esinaisia ja -miehiä.
Eila Hyppönen Suomen
Journalistiliitosta oli
ensimmäinen. Hän antoi tilaa ja
tukea. Minna Helle.

Hyvä johtaja osaa poimia
oikeat tyypit. Nykyisin puolueen
johtajilla on poimijan rooli.
Aikaisemmin tämä rooli oli
puoluehallituksella.
Politiikka on yksilöitynyt.
Tarja Filatov.
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Miehet ovat olleet urakehitykseni
kannalta tärkeitä tekijöitä.
Toimitusjohtajan viesti
26-vuotiaalle naiselle oli:
”Tässä yrityksessä jokaisella on
tärkeä paikka. Minä en ole
yhtään tärkeämpi kuin Sinä.
Haasta minua, käy keskustelemassa, kerro ajatuksesi.” Kun
vuonna 1991 edessä oli fuusio
Atrian kanssa, minulta kysyttiin,
olisinko valmis muuttamaan
Seinäjoelle. Myös yliopistofuusiossa ja valtiovarainministeriössä
sain tukea mieskollegoilta ja
esimiehiltäni. Päivi Nerg

On paljon miehiä, jotka osaavat
nostaa sen parhaan sukupuolesta
huolimatta. Naiset kuitenkin
unohdetaan helpommin kuin
miehet: ”Ei me huomattu,
muistettu...” Marja-Liisa Friman.

Esimies pukkasi minua uralla
eteenpäin ja minä sanoin kyllä.
Leena Puntila.

Tärkeintä on
oma tahtotila

Se voittaa, jolla on
korkeampi energiataso.
Energia tulee uskosta asiaan.

kovan työn, asiantuntemukMonien tutkimusten
Sinne on mukaan mentävä
sen ja vastuullisiin tehtäviin
mukaan naisten uralja
otettava
turpiin
kanssa.
hakeutumisen seurauksena,
la etenemisen esteitä
Paljon on niitä, jotka päivittelevät
mutta yhtä paljon korosteovat rohkeuden puutaan sitä, että ollaan sattute tilaisuuden tullesparvekkeen laidalla,
malta oltu oikeassa paikassa
sa, kiltteys ja pehmemutta se ei auta.
oikeaan aikaan.
ys sekä tunnollisuus,
Riitta Uosukainen Aamulehti 12.2.1995.
jonka
seurauksena
Tahtotila auttaa ihmistä ja
naiset ottavat vastuuta muiden (usein miesten)
vie asioita eteenpäin. Vaikka perinteet, asenteet ja
tekemistä laiminlyönneistä.
rakenteet ovat olemassa, älä anna niiden lannistaa.
Ne ovat ehkä hidasteita mutta eivät esteitä. RakenNuoret miehet näkevät itsensä ylipositiivisesti,
teet on hyvä tiedostaa, silloin ymmärtää, että vika
nuoret naiset taas ovat tunnollisia ja muut huomiei ole Sinussa.
oon ottavia. He vierastavat kaikkea liiallisuutta, eivätkä hyväksy kovien menetelmien käyttöä. Vaikka
Ota etunoja, ole itsevarma, vaadi parempaa palknuorilla naisilla on korkea suoritusmotivaatio, he
kaa, hakeudu vaativiin tehtäviin ja istu eturiviin,
eivät lukeudu huippumenestyjiin. Naisten ”sopeusanoo Facebookin operatiivinen johtaja Sheryl
tuva kunnianhimo” ylläpitää naisten huonompaa
Sandberg.
asemaa työelämässä, mutta toisaalta naiset pystyvät näin pitämään elämän eri osa-alueet tasapainossa.
Suomalaiseen kulttuuriin kuuluva vaatimattomuus
tuottaa sen, että naiset korostavat sattuman osuutta oman uransa kehittymisessä. Johtajaksi tai valtaasemiin pyrkiminen ei ole miehille, saati sitten naisille, sosiaalisesti soveliasta. Naiset kokevat uransa
olevan eräänlainen harkittu sattuma. Se on syntynyt

Lähes jokaisen haastatellun naisen neuvokassissa muistutetaan rohkeudesta. Eteneminen on itsestä kiinni. On otettava vastuuta. On
pätevöidyttävä huipputehtäviin. On pyrittävä
eteenpäin.

Pyydä mieluummin
välillä anteeksi,
kuin että pyydät lupaa.

Leena Puntila on
luotsannut vuodesta 1995
SBS Finland Oy:tä ja samalla Classic Radiota, Radio
957:ää, Kiss FM:ää ja TV 5
Finlandia, kutakin vuorollaan. Lukuisat SBS-konsernin hallitusjäsenyydet kuuluvat asiaan. Leena Puntila
on Tampereen yliopistosta
valmistunut ekonomi.
Johtajan pitää osata numerot, mutta toki sivuaineena harjoitetut tiedotusopin opinnot
saattoivat hiukan helpottaa, kun minusta tuli 1980-luvun puolivälissä Radio
Porin markkinointipäällikkö. Aikaisemmin olin toiminut tiedottajana ja paikallislehden
päätoimittajana. Alle vuoden kuluttua minut nostettiin Radio Porin toimitusjohtajaksi. Sitä seurasi
sitten viisi vuotta Radio Satan johdossa.

moraali kauhistuttaa minua. Meillä vallitsevasta
työntekijä-työnantaja -ajattelusta nousee tarpeeton vastakkainasettelu ja luottamuspula. Olemme
kaikki samassa veneessä.
Vanhempien tuki oli tärkeä, siitä tuli viesti omasta selviytymisestä ja hyvyydestä. Nuorena on
tosi tärkeää, kun joku luottaa ja antaa mahdollisuuden. Sinä itse otat vastuun. Siinä on kasvun
paikka.
1980-luvun radioasemalla oli tekemisen meininki.
Rakennettiin jotakin ihan uutta, elettiin uudessa
maailmassa, luotiin
Työ oli niin hauskaa,
uusia yhettä se oli samalla harrastus.
teyksiä.

Mikä antoi rohkeuden ottaa vastaan toimitusjohtajan pesti alalla, jossa ei voinut astua kenenkään
valmiiksi tallatuilla jäljillä?
Olen maalaistalon vanhin tytär Puntilan mäeltä.
Kodista tuli työn tekemisen malli. Nykyinen työ52

Oman tilan
ottaminen
kontekstissa oli
tärkeää ja ulkoiset
merkit oli oltava
kohdallaan.
Jakkupuku
piti olla.
Leena Puntilalla
se oli punainen.

Toimitusjohtajan ykköstehtävä on rekrytointi. On
löydettävä itseään parempia ihmisiä. Media-alalla
kehitys on niin nopeaa ja vaihtuvuus suurta, että
on luotava paras media-alan työpaikka.

Elettiin vielä aika miehisessä maailmassa. Minä
sain kuulla, että tämän porukan paras jätkä on
Leena.

Johtajan tehtävä on luoda puitteet työlle ja mahdollistaa organisaation puhkeaminen kukkaan.

Mediassa työskenteleminen on monen haaveammatti, miten mediayritystä johdetaan?

On luotava sellainen tilanne, että voi tehdä välillä
virheitäkin. Hyvä riskinottokyky kuuluu johtajan
ominaisuuksiin. Älä anna pelon ohjata tekemisiä.

Omat esimieheni ovat aina olleet ulkomailla. Raportoin heille tuloksesta, en sisällöstä. Taloudellinen vastuu tuo työhön selväpiirteisyyden, ja hyvä
taloudellinen tulos antaa toimintavapauden.

1. Media-ala on liiketoimintaa muiden
alojen joukossa. Se ei ole BB-talo eikä
erityisen glamoroosia. Se ei myöskään
ole tutkivan journalismin tähtihetkiä.
2. Media-ala elää aina murrosvaiheessa.
Murros seuraa kuluttajien muutoksesta.
Se mitä opit koulussa, on viiden vuoden
kuluttua vanhaa. Ota haltuun kaikki
välineet. Sinun valttisi on tarinankertojan taito missä mediassa tahansa.
3. Johtajan työ on yksinäistä. Kaikki
eivät rakasta Sinua. Johtaja johtaa
ihmisiä pääsemään haluttuihin tuloksiin. Muut tekevät työn.
Sinun tehtäväsi on johtaa.
4. Numeroiden osaaminen on olennainen osa johtajuutta.

Älä anna lähipiiriin syrjäytyä
silloinkaan, kun
Sinulla menee hyvin.

Tarja Filatov
on toiminut kansanedustajana kohta 20 vuotta. Hän
on yksi Suomen pitkäaikaisimmista naisministereistä
2611 ministeripäivällään.
Eduskunnassa Tarja Filatov
on ollut SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja
ja eduskunnan toinen
varapuhemies. Politiikan
kokemusvarastoon kuuluu myös SDP:n varapuheenjohtajuus ja pitkä toiminta Hämeenlinnan
kaupunginvaltuustossa. Myös tasa-arvoasiat
kuuluvat Tarja Filatovin osaamiseen. Hän on tasaarvoasiain neuvottelukunnan jäsen ja eduskunnan
työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja.
Politiikassa on tärkeää pitää vaihtoehtoinen polku
selvänä. Silloin on vapaa tekemään omia ratkaisujaan ja ajamaan tärkeinä pitämiään asioita. On
hyvä hankkia ammatti ja ammattikokemusta. Se
tuo osaamista myös politiikkaan.
Politiikka ei ole reilu laji eikä hyvin tekeminen
vielä riitä. Vaalimenestykseen vaikuttavat monet
muutkin asiat kuin oma toiminta. Oma äänimäärä
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ei ole suhteessa tekemisiisi. Esimerkiksi puolueen
kokonaismenestys vaikuttaa paljon. Oppositiossa
ei välttämättä näy, mikä saattaa heijastua äänimäärään. Hallituksessa taas saattaa joutua tekemään
ikävältä näyttäviä asioita.
Jos vallassa pysyminen on ykköstavoiteesi, se alkaa
vähentää ajamiesi asioiden painoarvoa. Asema luo
mahdollisuuden vaikuttaa, mutta sen ei pidä olla
itseisarvoisesti tärkeä.
Oma elämä on tärkeä! On säilytettävä tasapaino
oman elämän ja poliittisen elämän välillä. Pidä
huoli, että Sinulla on ystäviä myös politiikan ulkopuolella. Se antaa tukea, jos putoat vaaleissa.
Politiikka ei ole ura eikä ammatti, johon pyrkiä.
Ennen pyrkimistä tulevat asiat. On pakko uskoa
omaan asiaansa, jotta jaksaa ja jotta tekemisessä
on mieltä. Uskon vahvasti kansalaisyhteiskunnan
ja järjestötyön toimivuuteen. Järjestöissä löytyy
oma yhteisö, joka luottaa Sinuun. Sieltä nousee
myös asiapohja ja äänestäjät, jotka haluavat viedä
Sinun kauttasi asioita eteenpäin. Sinä olet väline
asioiden eteenpäinviemiselle.
Minulle tärkeä asia on ihmisarvon kunnioittaminen
ja tasavertaisuus. On pidettävä huolta kaikista. Kai-

killa on mahdollisuus ottaa askel
parempaan.
Uskon hyvän työn yhteiskuntaan. Työ on sekä oikeus että
velvollisuus. Ihmisen itsetunto
muodostuu pitkälti työn kautta.
Yhteiskunnan kuuluu ohjata työhön koulutuksella ja luoda työn
tekemisen puitteet.

Omasta elämästä kertomisen
linja määrittää sekä hyvät että
huonot asiat. Julkisuuteen tulee
saman verran kumpiakin.
Hyvää on kiva kertoa, huonoista
paljastuu saman verran.

Valta on otettava. Ole joukkuepelaaja, jolla on
kanttia myös omaan suoritukseen joukkueen
hyväksi. Joukkuepelissä ryhmä tekee päätökset,
mutta Sinä vaikutat ryhmässä omalla asiantunti-

Uran alussa
naisverkostojen
merkitys oli
voimaannuttamisessa.
Ainokaiset
hakivat ja saivat
samanmielisten ja
-kielisten joukosta
voimaa yksinäisiin asemiinsa. On
hyvä säännöllisin
välein huomata,
että on muitakin,
jotka ajattelevat
samalla tavalla.
Naisten määrän
lisääntyessä naisverkostot ovat
muuttuneet asiantuntijaverkostoiksi.
Sieltä tulee tietoa
naisten tärkeinä
pitämistä asioista
ja niihin liittyvistä näkökohdista.
Nykyisin mediapolku luottamuselimiin vahvistuu
ja järjestöpolku
heikkenee.

juudellasi. Osoita, että Sinuun voi luottaa ja tuo
omalta osaltasi yhteistä asiaa näkyviin. Älä kuitenkaan tyydy olemaan ryhmän osa, vaan tuo esille,
mitä olet tehnyt.

Politiikan lainalaisuuksien hyväksyminen on osa
ammattitaitoa. Asioiden eteenpäinviemisessä
kärsivällisyys ja sitkeys ovat valtteja. Politiikka on
kompromissien taidetta. Asiat menevät eteenpäin
hitaasti ja neuvotellen. Ei pidä turhautua hitauteen. Se osoittaa, että kenttä ei ole valmis muutokseen. Suunta on tärkeä. Yksin et voi onnistua
synnyttämään kestävää ratkaisua.
Tekeminen on ykkönen, näkyminen tulee perässä.
Mediasuhteet ovat tärkeitä, sillä ne tuovat asioita näkyville ja vievät sitä kautta niitä eteenpäin.
Muista, että Sinä olet tässäkin vain väline asioiden
edistämisessä. Mediasuhteessa on hyvä miettiä
oma linja etukäteen, ettei joudu vietäväksi. Kevyt
julkisuus tuo näkyvyyttä,
mutta voi viedä uskottavuutta. Asialinjalla
pysyminen on hyvä
suojamuuri.

Turpiin tulee. Älä lannistu.
Sinä selviät kyllä.
Ne jotka pyrkii, ne pääsevät.
Luota itseesi.
Ole rohkea.
Ota riskejä.
Älä pelkää epäonnistumisia.
Jos on kysyntää, mene!
Astu rohkeasti kehiin
ja ota haasteet vastaan.
Usko itseesi.
Jess, mä pärjään!
Luota itseesi.
Uskalla laittaa itsesi likoon.

Johtajan työ oli yksinäistä.
Ei ollut vertaisverkkoa.
Kollegat olivat kilpailijoita.
Ympärillä oli onneksi erilaisia ja
eri-ikäisiä ihmisiä,
joista tuli ystäviä.
Minun verkostoni on järjestömaailmassa, sekä oman alan
yhteisöissä että partiossa
ja kokoomuksen piirissä.
Leena Puntila.

Jollakin piti olla rohkeutta
rikkoa rakenne.

Kun ulkoministeriön kanslisti Liisa Hagelberg
1960-luvun alkupuolella
huomasi, että ministeriö
ilmoitti hakevansa miehiä
kanslisteiksi ulkomaille,
hän ilmoitti hallinnollisen
osaston päällikölle olevansa
kiinnostunut lehti-ilmoituksessa mainituista paikoista
ja olevansa valmis menemään minne vain, kunhan saisi samat edut kuin
”koiraskanslistit”.
Liisa Hagelbergia harmitti, että miehet saivat
diplomaattiaseman kaikkine siihen kuuluvine
etuineen. Naisilla oli ulkomailla virkapassit eikä
mitään etuja. Miehet saivat myös huomattavasti
korkeampaa palkkaa kuin ministeriön palveluksessa kauan olleet naiskollegat, jotka tekivät
samoja tehtäviä. Hagelberg mm. näki, miten
suurlähetystöjen yhteyteen rakennettiin asuntoja
mieskanslisteille, mutta ei naisille.
Kanslistinaiset olivat kuitenkin useimmiten
koulutetumpia ja kokeneempia kuin miehet, joita
lähetettiin muutaman viikon kurssin jälkeen edus-
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tustoihin. Ministeriön politiikkana näytti olevan
naisten sulkeminen ulos edustustojen kanslistikarrieerista. Tämä sai Hagelbergin sisuuntumaan
ja pyrkimään kakkosmiehen vakansseihin.
Ensimmäinen paikka oli Tel Avivissa, mutta suurlähettiläs ilmoitti, ettei halua naista lähetystön
kakkosmieheksi. Kohta Meksikon suurlähettiläs
Algar von Heiroth ilmoitti haluavansa Liisa Hagelbergin, eikä ketään muuta. Ministeriö vastusteli
perustellen: ”emme tietäisi, mitä tehdä Hagelbergilla, kun hän siirtyy UM:öön”. Hagelbergistä tuli
kuitenkin ensimmäinen naispuolinen kakkosmies
Suomen ulkoasianhallintoon. Hän joutui pian
vastaamaan myös suurlähettilään tehtävistä, kun
von Heiroth sai siirron muualle ja tämän seuraaja
sairastui.

Kun nainen nimitettiin johonkin
virkaan, se meni alaspäin ja siitä
tuli naisten virka.
Vuonna 1971 Liisa Hagelberg hyväksyi siirron
Wieniin, koska uskoi saavansa siellä samat edut
kuin Meksikossa: edut, jotka olivat olleet hänen
miesedeltäjällään Wienissä. Hallinnollisen osas-

Liisa Hagelberg
valmistui 1940luvun puolivälissä
ekonomiksi kauppakorkeakoulusta
ja pääsi ulkoministeriöön töihin.
Kanslistin tehtävät mm. Oslossa,
New Delhissä,
Pekingissä johtivat kakkosmiehen
pesteihin, viimeinen
niistä Havannassa.

ton päällikkö Joel Toivola kuitenkin ilmoitti, että
tästä eteenpäin diplomaattipassi annetaan vain
diplomaattitutkinnon suorittaneille. Hagelberg
ymmärsi nopeasti, että passia koskeva vaatimus
tutkinnon suorittamisesta koski vain häntä, ei
hänen mieskollegojaan. Hän mainitsi tästä ”Lex
Hagelbergista” vanhalle uimariystävälleen, ulkoministeri Väinö Leskiselle, joka vauhditti asioiden
kulkua. Myös Wienin suurlähettiläs Jussi Mäkinen
ajoi asiaa ja sai 1972 läpi varakonsulin tittelin.
Liisa Hagelbergin oma tilanne parani nopeasti.
Hänet nimitettiin ”miesten virkaan”, kuriiripäälliköksi ministeriöön. Muutaman vuoden kuluttua
hänet lähetettiin Havannaan, missä hän toimi va.
asianhoitajana. 1980-luvun alussa Liisa Hagelberg
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nimitettiin erivapaudella ulkoasiansihteeriksi ja
hän päätti uransa 1985 ministeriön passitoimiston päällikkönä.
Naisten eteneminen ulkoministeriön karrieerissa
alkoi yleisen asennemuutoksen ja varmasti myös
Liisa Hagelbergin määrätietoisuuden ansiosta
pikku hiljaa parantua, mutta vanhat asenteet
vaikuttivat kauan. Kun 1970-luvulla luotiin Kansainvälisten asiain valmennuskurssi KAVAKU,
diplomaattiuralle pyrkivistä pätevimmät olivat
niin suurelta osin naisia, että valintatyöryhmä joutui rukkaamaan kriteereitä rankasti saadakseen
mieleisensä miesvoittoisen tuloksen.

Siedä epävarmuutta ja
epätäydellisyyttä.

Anna Mäkelä on entinen Kauniaisten kaupungin
Vihreän liiton kunnallispoliitikko ja Kauniaisten
vihreiden puheenjohtaja,
nykyisin Kittiän kunnanjohtaja. Ennen Kittilää hän
toimi tutkijana Helsingin
yliopiston viestinnän laitoksella sekä Siuntiossa perusturvajohtajana ja Lohjalla kehittämispäällikkönä.
Anna Mäkelä on rohkeasti feministi. Hän oli Naisasialiitto Unioni Tulva-lehden ensimmäinen päätoimittaja ja toimi Unionin lisäksi Tasa-arvoasian
neuvottelukunnassa ja Naisjärjestöt yhteistyössä
Nytkiksessä. Sukupuolishow-kirjassa hän ruoti median naiskäsityksiä.

Se joka menettää maltin,
menettää pelin.
Vuonna 2010 Anna Mäkelä valittiin Kittilän kunnanjohtajaksi. Hän oli tuolloin 35-vuotias. Lapissa
ovat perinteisesti jyllänneet vanhat äijät ja Mäkelä
oli sekä ikänsä että sukupuolensa kautta uudenlainen kunnanjohtaja.
Kunnanjohtajan työ on rahan ja henkilöstön johtamista. Budjetti on mittava ja alaisia satoja.

Johtotehtäviin kuuluu vallankäyttö ja sitä pitää
käyttää rohkeasti. Johtaminen on ongelmanratkaisua. Virheitä ei pidä pelätä. Niitä tapahtuu aina.
Useimmiten on liian vähän aikaa ja liian vähän
tietoja. Syöksy tuntemattomaan. Älä mieti, oletko
johonkin tarpeeksi hyvä,
Tutki omia vahvuuksiasi ja
vaan hae kiinnostavia
Kauniaisten kaupungintehtäviä. Esimerkiksi
heikkouksiasi.
Niiden
tunteminen
valtuustossa Anna Mäkelä
kunnanjohtajan työtä
auttaa jaksamaan.
huomasi, että kaupunginei voi osata eikä hallijohtajan ammatti on tosi
ta; sitä pitää vain tehdä. Työ tekijäänsä opettaa.
mielenkiintoinen ja monipuolinen. Sitä kohti siis.
Kaikkea ei voi tietää. Aina voi kysyä.
Ei feminismiä pidä toteuttaa vain samoin ajatteJohtajuus on näkyvä rooli. Kritiikkiä tulee aina.
levien kanssa. Jos haluaa vaikuttaa asioihin, pitää
Politiikan maailmassa kritiikki on usein julkista.
mennä sinne, missä on valtaa.

Kiltiksi kasvatetun on usein vaikea
käyttää ja ottaa
valtaa. Yhteiskunta
painaa sukupuolirooleihin. Pojat
saavat ja heidän
kuuluu normin
mukaan olla
raisuja ja tyttöjen taas kilttejä.
Mallit opitaan jo
lapsuudessa.

Työ on myös yksinäistä. Palautetta
ei tule, ei hyvää eikä huonoa.
Johtajan ei pidä olla herkkänahkainen. On osattava erottaa asiat ja
ihmiset. Pidä asiat ja oma persoonasi erillään. Muista ystävällisyys ja
asiallisuus.
Eri organisaatioita johdetaan eri
tavoilla. Politiikan maailma on monien intressien kohtauspaikka. Siinä
neuvotteluvalta on vallankäytön
keinosta keskeisin. Myös asiantuntijoiden johtamisessa neuvottelujen
ja perustelujen tie on se, jota pitää
kulkea.
Perinteisesti naisellisina pidetyt
ominaisuudet sopivat hyvin johtajuuteen: kyky kuunnella, joustavuus, kyky ja halu löytää kompromisseja ja sovitella erilaisia näkemyksiä. Käskytys
ei kuulu tähän päivään. Oma näkemys ei läheskään aina mene läpi. Sovittelu vaatii oivallusta
yhteisen kannan löytämisen mahdollisuudesta.

Kunnallisiin virkanimityksiin ei sovelleta
kiintiöitä. Niinpä kunnan- ja kaupunginjohtajista vain 16 % on naisia (2010).
TE- ja ELY-keskuksien johtajista naisia
on parikymmentä prosenttia. Muusta kuntien ylimmästä johdosta naisten
osuus on 37 %. Lähidemokratian tasaarvossa on vielä paljon kehitettävää.
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1. Pyri. Älä odottele.
Hallitse elämääsi.
2. Tee hyvin se, mitä olet tekemässä.
Maine rakentuu tekojen kautta.
3. Älä ota henkilökohtaisesti. Erota rooli
ja työrooli. Siedä epävarmuutta.
4. Tunne itsesi. Mieti oletko valmis tekemään ratkaisuja ilman täydellisiä tietoja
syistä ja seurauksista. Arvioi itseäsi erityisesti
epävarmuuden sietämisen kannalta.
5. Unohda edellinen neuvo. Älä mieti liikaa.
Työ tekijäänsä neuvoo. Syöksy tuleen.

Kun 19.3. liputetaan tasa-arvon
ja Minna Canthin kunniaksi,
saamme osaltaan kiittää siitä
Sirkka Sinkkosta.

Vuonna 1974

Sirkka Sinkkonen
kutsuttiin Kuopion korkeakoulun suunnitteluprofessoriksi käynnistämään
hoitoalan yliopistollinen
koulutus. Haastetta riitti, sillä sekä yliopistoissa
että lääkärikunnassa riitti
vastustajia. Ettäkö hoitaminen voisi olla yliopistollinen
oppiaine!

Suomalaisen yhteiskunnan
sukupuolijärjestelmä tuottaa
tytöille ja pojille käsityksiä siitä,
mikä sopii ja mikä ei.
Perheen ajatellaan olevan
naiselle este ja miehelle taas jopa
uran edistäjä. Käsityksiin ja
aseteisiin on vaikea päästä
käsiksi, kun ne muodostuvat jo
lapsuudessa, vahvistuvat
koulussa ja uusiintuvat kerta
toisensa jälkeen erilaisissa
sosiaalisissa tilanteissa.

Vuonna 1979 Sirkka Sinkkonen nimitettiin Kuopion yliopiston terveyden- ja sairaanhoidon hallinnon professoriksi, ja hän ryhtyi rakentamaan
pohjaa hoitotieteen lisäksi terveyshallintotieteelle
ja terveystaloustieteelle. Näissä oppiaineissa on
tehty väitöstutkimuksia esimerkiksi syöpäpotilaan hoitotyön järjestämisestä, hoitajien loppuun
palamisesta, terveydenhuollon johtamisesta ja
terveyspalvelujen kustannusvaikuttavuudesta.

johtajuus sekä lukuisat kansainväliset tehtävät
muun muassa Euroopan Neuvostossa ja EU:ssa.
Niihin kuului osallistuminen EN:n tasa-arvostrategian laatimiseen. Kotikaupungissaan Kuopiossa
Sirkka Sinkkonen toimi 28 vuotta kaupunginvaltuustossa.

Kuopion yliopiston vararehtorin ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaanin tehtävät olivat
vuorossa aikanaan, samoin kuin Suomen Akatemian tieteellisten toimikuntien jäsenyys ja puheen-

Tasa-arvon, naisasian ja erilaisten naisteemojen
esille nostaminen on ollut Sirkka Sinkkoselle
tärkeää jo 1960-luvulta lähtien. Hän on toiminut
tasa-arvoasian neuvottelukunnan tutkimusja-

oston jäsenenä ja
vaalii edelleen Minna
Canthin perinnettä
Kuopiossa.

Sirkka Sinkkonen kysyi jo yli 30
vuotta sitten, onko meillä varaa
unohtaa nainen johtajana,
erityisesti kun naiset ovat
osoittautuneet paremmiksi
johtajiksi kuin miehet.

Sirkka Sinkkonen on
tarttunut rohkeasti
uusiin aiheisiin. Kun
tasa-arvoasiain neuvottelukunta 1979 suositti tasa-arvotoimikuntien
perustamista kuntiin, Sinkkonen julkaisi jo 1982
tutkimuksen niiden perustamisesta. 1980-luvulla
hän kirjoitti naisista hyvinvointivaltion valtarakenteissa, vertaili naisten ja miesten eduskunnassa tekemiä aloitteita sekä nais- ja miesjohtajien
urakehitystä valtionhallinnossa.
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Sirkka Sinkkonen hankki
osaamisensa epätavallisia
polkuja kulkemalla. Elämä
ei kohdellut pientä evakkotyttöä silkkihansikkain.
Sirkka jätti kasvattiperheensä 20-vuotiaana
kasvattivanhempiensa
vastustuksesta huolimatta,
kirjoitti ylioppilaaksi
päivätyön ohessa ja aloitti opinnot Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä
tiedekunnassa. Münchenin yliopistossa suoritettujen lisäopintojen ja
Saksassa saadun apusisaren koulutuksen ohella hän
laati 1960-luvun puolivälissä pro gradu -tutkielmansa
seurakuntasisarten työtä.
Tutkijan ura alkoi Sairaanhoidon tutkimuslaitoksen nuorempana tutkijana. Näinä vuosina Sirkka
Sinkkonen tutustui WHO:n
stipendiaattina hoitotyön
tutkimukseen ja koulutukseen Englannissa. Polku
johti Yhdysvaltoihin opiskelemaan terveydenhuollon
hallintoa ja yhteiskuntatieteitä ja tohtorinväitökseen
John Hopkinsin yliopistossa.
Sitten oli vuorossa Helsingin
yliopiston hallinto-opin
apulaisprofessuurin
hoitaminen.

Hoitotyön johtajia ei ole mielletty samalla tavalla
johtajiksi kuin muilla aloilla vastaavissa tehtävissä toimivia miehiä. Johtuuko tämä siitä, että
terveydenhuollon valtahierarkiassa hoitoala ja sen
johtajat ovat alistetussa asemassa? Vai onko kyse
naisten näkymättömyydestä johtajana? Hoitoalan
naisten pitkästä johtajuusperinteestä huolimatta
naisia ei ole ollut juurikaan terveydenhuollon organisaatioiden, esimerkiksi suurten sairaaloiden,
ylimmässä johdossa tai strategisen johtamisen
paikoilla, kuten Yhdysvalloissa. Sama pätee sairaanhoitopiirien ylimmässä johdossa.
Oliko naisten vähäinen määrä ja samalla naisvaltaisten koulutusalojen edustajien puuttuminen
ammattikorkeakoulujen ylimmästä johdosta
sattuma? Myöskään ammattikorkeakoulujen
keskijohdossa ei ollut naisia lähellekään heidän
osuuttaan opettajakunnasta. Tekniikan koulutusaloilla on huomattavasti enemmän yliopettajia
kuin terveydenhuollon koulutusalalla.

Naisjohtaja johtaa
keskustellen

Sirkka Sinkkonen avasi 1982 keskustelun ja tutkimuksen naisjohtajista artikkelillaan Naisjohtaja
johtaa toisin. Siinä hän vertaili naisten ja miesten
johtamistyylejä:
- Naiset ovat demokraattisempia kuin miehet, miehet taas taipuvaisempia johtamaan määräämällä.
- Naiset hoitavat asiat itse, joustavasti ja tarvitsevat vähemmän alaisia kuin miehet. Miehet osaavat
delegoida paremmin.
- Miehet ovat naisia kiinnostuneempia hankkimaan ympärilleen erilaisia statussymboleita:
kalusteita ja autoja.
- Naiset ovat ihmissuuntautuneita, miehet tehtäväsuuntautuneita.

Ammattikorkeakoulut ja yliopistot 2013
Lkm
Yhteensä

Naiset

Miehet

%
Naiset

Ammattikorkeakoulujen rehtorit

27

7

20

25,9

74,1

Yliopistojen rehtorit

15

4

11

26,7

73,3

Lähde: Ammattikorkeakoulut ja yliopistot

Miehet

- Naisen täytyy olla pätevä, miehen sopiva. Pätevöityminen kestää kauemmin kuin sopivaksi osoittautuminen, siksi naisten urakehitys on hitaampaa.
Sirkka Sinkkonen esitti yli 30 vuotta sitten, että olisi ryhdyttävä selvittämään naisia syrjiviä käytäntöjä
ja sitä, miten organisaatioita pitäisi muuttaa. Myös
naisten omia asenteita olisi tutkittava.
- On vähän tietoja, mutta paljon olettamuksia ja

myyttejä miesten ja naisten johtamisen eroista.
Sittemmin naisten johtajuudesta on laadittu selvityksiä ja tutkimuksia. Niiden johtopäätökset ovat
monisyisempiä, mutta varsin samansuuntaisia
kuin Sirkka Sinkkosen varhaisessa tekstissä.
- Naisille on tavallista korostaa työn sisältöjen
merkitystä hierarkian sijaan.
- Naisia palkataan kernaasti kehittymässä oleville, dynaamisille aloille, vaiheeseen, jossa yritys
luo toimintatapoja. Vanhemmissa vakiintuneiden
toimintamallien yrityksissä naisten on vaikeampi
päästä herrahissiin.

jöiden kannustamisessa opiskeluun ja kehittymiseen. Suurimmat erot miehiin olivat alueilla, joita
painotetaan hyvinä johtamisominaisuuksina tuloksellisuuden näkökulmasta. Innovatiivinen ja tuottava organisaatio tarvitsee motivoituneita työntekijöitä. Naisille tyypillinen johtamistapa on saatava
yleistymään.

Naisjohtajat ovat muuttaneet johtamiskäytäntöjä
siten, että sukupuolen mukai- Sekä naisilla itnen eriytyminen on vähentyYritys valitsee pätevän naisen,
sellään että mienyt. Työyhteisöjen yhteistyö,
jos ei löydä sopivaa miestä.
hillä on rajoittavia
avoimuus ja vastuullisuus ovat
käsityksiä naisista
lisääntyneet.
Avoimuus
on
johtajina. Naiset ovat epävarmempia kuin vastaavat
edesauttanut muutosten hyväksymistä ja mahkyvyt ja kokemuksen omaavat miehet.
dollisuutta uudistumiseen. Työkeskeisyys on yksi
naisten johtamien organisaatioiden ominaispiirre.
- Naisjohtajat sekä myöntävät että kieltävät naisten ja miesten erot johtamistavoissa ja käyttävät
kumpaakin oikeuttamaan naisjohtajuutta. Naiseuden katsotaan toisaalta tuovan lisäarvoa johtamiseen ja toisaalta korostetaan, että vain yksilöiden
ominaisuudet merkitsevät johtajapaikkoja täytettäessä.
- Naisilta odotetaan ihmiskeskeisempää ja empaattisempaa otetta kuin miehiltä.
Tilastokeskuksen työolotutkimuksessa naisjohtajat osoittautuivat selvästi miehiä paremmiksi
työntekijöiden tukemisessa ja rohkaisemisessa,
palautteen ja kiitoksen antamisessa sekä työnteki-
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Lasikatto on murrettava,
jos sellaiseen törmää.
Onni suosii valmistautunutta.

Kuuntelun, tiimityön ja
vuorovaikutuksen painottaminen
ovat naisjohtajille tyypillisiä
ominaisuuksia.

Naispoliitikot nostavat
päätöksentekoon arkea lähellä
olevia ja arjen pyörittämistä
helpottavia asioita.
Heidät koetaan helpommin
lähestyttävinä kuin miespoliitikot.
He uskaltavat toimia epämuodollisesti ja kohdata ihmiset
aidosti, ilman ”virallista” suojaa.

Kuitukankaita, kosteuspyyhkeitä ja joustopakkauksia valmistavan
Suominen Oyj:n toimitusjohtaja Nina Kopola
on 53-vuotias tekniikan
lisensiaatti Åbo Akademista. Hän tuli vuonna 2011
Suomiselle liimahartseja
teollisuuteen valmistavan
Dynea Oy:n Euroopan liiketoiminnoista vastaavan johtajan tehtävistä. Dyneassa hän toimi erilaisissa päällikkö- ja johtotason
tehtävissä vuodesta 2005.

Johtaminen on työtä
ihmisten kanssa.
toiminnassa vakuuttivat Suomisen hallituksen.
Dyneaan kuuluu 19 tehdasta Euroopan 13 maassa.
Suominen taas osti Ahlstromin Home & Personal
-kuitukangasliiketoiminnan. Kopola määritti 2011
tehtäväkseen integraation loppuunsaattamisen ja
uuden, yhtenäisen yrityskulttuurin luomisen.
Nina Kopola on suomalaisten pörssiyhtiöiden
ainoa naispuolinen toimitusjohtaja. Hän on myös
Kemianteollisuus ry:n, Konecranes Oyj:n ja Muoviteollisuus ry:n hallitusten jäsen.

Minun uraani ohjasi sattuma. Aluksi toimin tutkijana korkeakoulussa ja teollisuudessa. Se muuttui
Johtajuus on suunnan ja tulevaisuuden luomista.
markkinoinniksi, josta etenin toimitusjohtajaksi.
Se tehdään ihmisten kautta. Vuorovaikutus kuuVarsinaiseen tulosvastuuasemaan nousin vuonna
luu olennaisena osana johtajuuteen.
2008. Urani oli epätyypillinen siinä mielessä, että
siihen ei sisälPäätösten tekeminen on johtatynyt normaalia
jan työtä, mutta pomottaminen
Itseen uskominen
tehtaanjohtajan
ei ole johtamista. Johtaminen
lähtee kotoa.
asemaa.
on sitä, että saa ihmiset tekeNina Kopolan monipuolinen yritysjohtajakokemus ja vahva osaaminen kansainvälisessä liike-

mään asiat iloisella energialla.

Vastuu on vallan toinen
puoli. Johtamiseen liittyy vastuu taloudesta ja
henkilöstöstä. Johtajalla
voi olla iso tiimi ja pieni
taloudellinen vastuu tai
päinvastoin. Vastuu jää
aina toimitusjohtajalle.

ta et ole työ. Et ole hyvä ihminen, jos yritykselläsi
menee hyvin etkä huono, jos menee huonosti.
Älä pelkää epäonnistumista. Rohkeus on korvien välissä. Liian monet tytöt ajattelevat, että ei
minusta ole siihen. Johtaminen ei ole työtä kummempaa. Ei kannata hakea täydellisyyttä, vaan
pikemminkin hypätä tuntemattomaan, kun siihen
tulee paikka.

Naiset panostavat liian vähän
verkostojen luomiseen.
Ilman verkostoa
ei pääse piireihin.
Naiset ovat valitettavan vähän
solidaarisia keskenään.
Anneli Pauli.

Kannattaa olla avoin ja
suora. Ole oma itsesi.
Älä pelaa tai ole jossakin
roolissa.

Olen aina sanonut haasteille kyllä
ja heittäytynyt niihin rohkeasti.
Kyllä siitä sitten pois pääsee,
jos ei pärjää.
Hyväksy se, että delegoidessa asia ei tule tehtyä
siten kuin Sinä olisit sen tehnyt.
Itsensä tunteminen on johtajan paras ominaisuus.
Tunneälyn avulla ymmärrät, mitä vuorovaikutuksessa tapahtuu. Naisjohtajalla on usein korkea
tunneäly, mistä on johtajuudessa suurta hyötyä.
Tunneäly ei tarkoita pehmeyttä tai suurta tunteikkuutta. Se tarkoittaa ymmärrystä, miten henkilöstöön voi vaikuttaa. Ole mukana tunnemaailmassa,
jopa irtisanomistilanteissa.
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Pidä minäpaketti tasapainossa. Ihmisen itsetunnon ei ole hyvä olla liikaa
sidoksissa työhön. Työ on
vain yksi elämän sisältö. Tässä naiset eroavat
monesti miehistä, joille työn kautta muotoutuva
identiteetti on tärkeä. Voit tehdä työn hyvin, mut-

1. Luota itseesi.
Etsi tahto itsestäsi.
2. Sinun ei tarvitse olla
ihmeellinen. Johtajatkin ovat
ihan ihmisiä.
3. Ole rohkea. Päätöksiä voi
tehdä, vaikka kaikki tekijät
eivät olekaan tiedossa.

Lasikatto on käsite, joka kuvastaa sitä ilmiötä, että harva nainen pääsee huippujohtoon.
Lasi kuvastaa etenemisen esteiden vaikeaa
tunnistettavuutta ja näkymättömyyttä. Esteitä
ovat naista väheksyvät ja syrjivät asenteet,
uskomukset ja ajattelutavat.

Lasihissi tarkoittaa uramallia, jossa asiantuntemus rajautuu niin kapealle osaamisalueelle,
että se rajaa etenemismahdollisuudet pois.
Hanki itsellesi laaja ammatillinen toimintakenttä. Vaihda työtehtäviä ja työpaikkoja. Ota
uusia haasteita.

Välillä sitä saattaa hypätä liiankin
isoihin saappaisiin,
mutta pian ne ovatkin ihan sopivat.

Anna-Kaisa Ikonen

on
yhteiskuntatieteiden tohtori,
joka on ennättänyt 36 vuoden
ikään mennessä tehdä paljon:
toimia Konsulttitoimisto NetEffect Oy:n projektijohtajana,
Pirkanmaan TE-keskuksen
kehittämispäällikkönä, Tampereen kaupungin apulaispormestarina ja kuntaministeri
Henna Virkkusen valtiosihteerinä sekä viisivuotiskauden Tampereen kaupunginvaltuutettuna ja Pirkanmaan maakuntaliiton
maakuntavaltuutettuna. Tammikuussa 2013 hänet
valittiin Tampereen kaupungin pormestariksi.

Valta tarkoittaa minulle mahdollisuutta vaikuttaa
siihen, että asiat menevät hyvänä pitämääni suuntaan. Kannattaa pyrkiä organisaation johtoon, tila ja
vastuu kasvavat ja voi vaikuttaa.
Pormestarin työssä verkostot ovat keskeisen tärkeitä. Niitä ovat koko kaupunkiorganisaatio alueelliset
sidosryhmät ja valtakunnalliset yhteydet. Tärkeimmät organisaation sisäiset kumppanini ovat kaupunginhallitus, apulaispormestarit ja konsernijohtajat,
valtuustoryhmien puheenjohtajat sekä tietysti pormestarin esikunta. Erittäin keskeisiä työssäni ovat
suorat yhteydet henkilöstöön ja kaupunkilaisiin.

Pormestarina näen itseni kokoavaksi voimaksi ja
suurten linjojen vetäjäksi. Myös asioiden esille
nostaminen ja alkuun saattaminen ovat työnkuJärjestötie on ollut
vaani. Uusien ajatusten ja
minun johtajakouluni.
näkökulmien löytäminen
Me istutamme puita,
Aloitin jo pikkutyttönä
on todella inspiroivaa.
joiden siimeksessä tulevaisuuden
NNKY:n päivänsädeHaastetta tietysti antaa
ihmiset voivat hyvin
kerhossa ja päädyin
ajan puute, mutta toisaalta
ja joiden hedelmistä
NNKY:n Maailmanliiton
toimin kaikkein tehokme kaikki voimme nauttia.
hallituksen varapuheenkaimmin, kun minulla on
johtajaksi. Järjestöissä
monta rautaa tulessa.
voi opetella ottamaan vastaan uusia haasteita,
Olen sillanrakentaja. Tietopohja ja ratkaisut synryhmässä toimimista ja keskinäistä luottamusta,
tyvät keskustelemalla, kartoittamalla ajatuksia.
sekä nähdä yhteistoiminnan mahdollisuudet.
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Olen tarttunut rohkeasti
tilanteisiin ja ottanut
ryhmän johtajan roolin.
En suostu lannistumaan.
Olen perinyt vaikuttamisen
vanhemmiltani. Kotona
puhuttiin yhteiskunnallisista
asioista, sillä isä oli mukana
paikallispolitiikassa ja äiti
toimi aktiivisesti järjestöissä.
Sisareni ei myöskään ole
pelännyt menestyä.
Kouluaikana olin oppilaskunnan puheenjohtaja ja opiskeluaikana myös ainejärjestön
johtotehtävissä. Takanani on
aina ollut vanhempien tuki ja
kannustus.
Kyselen: miten
tekisit ja mitä ehKun saa luottamusta,
dotat. Sillanrakenkun avataan ovia,
tamista auttaa,
se kannustaa.
kun tulee hyvin
toimeen ihmisten
kanssa. Pyrin omalla toiminnallani osoittamaan,
miten asioita on hyvä käsitellä.
Olen johtajana yhteisöllinen: vuorovaikutus, ilmapiirin ja suuntien haistelu ja ideointi ovat tehtävässä keskeisiä. Kun ratkaisu on tehty, toteutus
siirtyy virkakunnalle.
Työn ydintä on Tampereen kaupungin strateginen kehittäminen: talouden tasapainottaminen,
kaupunkilaisten ja henkilöstön hyvinvointi ja
ennen kaikkea kaupungin elinvoimaisuus kaikkine
puolineen. Se on hyvin pitkäjänteistä toimintaa.

1. Uskalla tarttua haasteisiin.
Luota itseesi.
2. Kukaan meistä ei pärjää yksin.
Rakenna verkostosi.
3. Onko Sinulla visio? Näetkö kauas?
Toimi sen mukaisesti.
4. Jaa suuntasi muiden kanssa.
Usko keskustelun voimaan. Ole
ajatustesi kanssa nöyrä. Arvioi
uudelleen, kun olet kuullut toisten
kannat.

Hyppäsin liikkuvaan junaan
ja asioihin oli perehdyttävä
pikavauhtia.

Helena Hakomäen

Nyt Hakomäki toimii Kaatuneiden Muistosäätiön
osa-aikaisena asiamiehenä.

työura alkoi notaarina
Tapaturmavirastossa
Työpaikan tiuha vaihtaminen hallinnossa oli
vuonna 1975. Sieltä hän
melko epätavallista. Se kuitenkin antoi paljon
siirtyi tie- ja vesihallituklaajemmat näkemyksen kuin yhdessä työpaikassa
sen reviisoriksi ja eteni
pysyminen. Kokemus erilaisista tehtävistä ja työkamreeriksi. 1980-luvun
yhteisöistä auttoi näkemään asioita uudesta näköalussa hän valmistui työn
kulmasta ja perustelemaan toisenlaisia ratkaisuja.
ohella juristiksi. EnsimmäiTyöyhteisöni ovat usein olleet melko miesnen juristin virka oli tie- ja
valtaisia. TVH:ssa oli paljon insinöörejä ja ravesihallituksen oikeustoikennusmestareita, työmarkkinatoiminta oli
miston lakimies, mistä hän siirtyi merenkulkuhalmiesvaltaisten ammattijärjestöjen hallussa ja
litukseen, sieltä työministeriöön hoitamaan sekä
puolustushallintoa pidetään perinteisesti sotilashallitussihteerin että valtakunnansovittelija Jorma
koulutuksen saaneiden hallintona.
Reinin avustavan lakimiehen tehtäviä. Työministeriön työvoimapalveluosastolla
Kaikki esimieheni
Hakomäki toimi myös asianovat olleet mieKun ongelman nostaa esille,
tuntijana EU:hun liittymiseen
hiä. Heidän johsiitä voi keskustella.
liittyvässä lainsäädännössä.
tamisestaan olen
poiminut hyviä ja
Kaikki uran alkuvaiheiden
oppinut välttämään huonoja toimintamalleja. Motehtävät olivat asiantuntijatehtäviä. Vasta Merennesti huono malli on parempi opettaja kuin hyvä.
tutkimuslaitoksen hallintopäällikön virassa työala
laajeni koko organisaation kattavaksi. Sieltä HeleMinisteriöille tyypillisistä pitkistä virkasuhteista
na Hakomäki siirtyi kymmenvuotiskauden jälkeen
muodostui aikaisemmin helposti omanlaisensa
puolustusministeriön henkilöstöpäällikön virtoimintamalli, jota ei osattu tai haluttu kyseenkaan. Tästä tehtävästä hän jäi osa-aikaeläkkeelle.
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alaistaa. Kun puhuin ministeriön seminaarissa
vanhasta pelkojohtamisen kulttuurista, mieskollega tuli tilaisuuden jälkeen sanomaan: ”Sinä taidat
olla ministeriön ainoa mies.” Vähitellen johtamisen kulttuuri alkoi muuttua.
Muutoksen toteuttamisessa on tärkeää pysyä
asialinjalla ja huolehtia, että perusteet ovat kunnossa. Pitää olla selvillä asioista, jotta voi puolustaa omaa kantaansa ja perustella muutoksen syyt.

Naisten eristäminen koteihin
yksityisen kokemuksen piiriin
tuottaa vähäisen yhteistunnon.
Myyttien avulla naiset asetetaan
kilpailemaan keskenään:
äidit ja lapsettomat (uranaiset),
hyvät ja huonot naiset.
Sirkka Sinkkonen.

Olennaista on neuvotteleva asenne. Asioita ei
ratkaista huutamalla. Voi olla eri mieltä, mutta
asioita ja henkilöitä ei pidä sekoittaa. Tärkeää on
toimia yhdessä sovittujen pelisääntöjen mukaisesti. Sooloilu ei vie pitkälle. Tasapuolisuudesta ja
oikeudenmukaisesta kohtelusta seuraa luottamus.
Esimiesasema on joskus hyvin yksinäistä toimintaa. Hallintopäälliköiden ja valtionhallinnon
naisjohtajien verkostot olivat minulle tärkeitä
tukirakenteita. Niiden kautta pystyi vahvistamaan
ammatillista identiteettiä ja saamaan tietoa. Niiden tilaisuuksissa vahvistui tunne yhteisyydestä
ja osaamisesta.

1. Opettele tuntemaan itseäsi
vaikka mielikuvaharjoittelun avulla.
2. Tutki, miten reagoit eri tilanteissa.
3. Tarkkaile itseäsi, oletko
provosoiva ja provosoidutko
itse helposti.

Julkishallinnossa on paljon naisia johtotehtävissä,
vaikkakaan aivan ylimmillä tasoilla ei niin paljon
kuin voisi olla. Nuorilla
naisilla on kuitenkin
Halusin tietysti pitää naisten puolta,
hyvä itsetunto ja mutmutta pelkkä naiseus
katon asenne johtamisei riitä perusteluksi.
tehtäviin. Johtaminen on
Tarvitaan koulutusta ja
työ muiden joukossa ja
kokemus tuo varmuutta
ammattitaitoa,
ja taitoa.
mutta sitähän naisilla on.

Tää on nyt tätä
– pakko hymyillä
jäykästi seksistisille
vitseille
Tutkimusten ja kyselyjen mukaan useimmat naiset
ovat kokeneet jossain uransa vaiheessa syrjinnän
eri muotoja: sivuuttamista, arvostuksen puutetta ja
vähättelyä.

Harva haluaa tai uskaltaa olla
se vaikea nainen,
joka nostaa esille miesenemmistön
ongelmallisia asenteita.

On sanottu, että naiset on kasvatettu kilteiksi ja sopeutuviksi. Naisesta tulee hankala ämmä, jos hän
nostaa sukupuolen merkityksen esille. Eikä se edistä uraa niin kauan, kun naiset ovat johtotehtävissä
vähemmistönä.

Omaa kokemusta ei kuitenkaan haluta – ainakaan
Solidaarisuus omaa työnantajaa kohtaan saa monet
julkisesti – tulkita sukupuolesta johtuvaksi. Sen
vaikenemaan syrjinnästä. Se tietysti kertoo vahvassijaan päättävään asemaan edenneet naiset esitta ammatillisuudesta.
täytyvät
vahvoina
yksilöinä, jotka eiToimiiko vaikenemisessa
Sinuun saattaa kohdistua
vät ole joutuneet
sama mekanismi kuin
kaksoisstandardi.
Sinulta
syrjinnän kohteeksi.
esimerkiksi koulukiusaamisessa
odotetaan pätevyyden lisäksi
Mielellään korostetai
raiskauksissa?
”naisominaisuuksia”.
Sinun
taan omaa vastuuta
tulee poiketa miehisestä johSyrjintä, kiusaaminen tai häirintä
urakehityksestä sen
tajuusnormista, mutta oltava
kääntyy uhrin häpeäksi.
sijaan, että nostetmyös sen mukainen. Samalla
taisiin esille rakensamanlainen ja erilainen – maskuliininen johtaja ja
teellisia tekijöitä.
feminiininen nainen.
Tutkijat ovat esittäneet ilmiön syiksi pohjoismaiRatkaisuna voi olla vain se, että naisten on tultava
selle kulttuurille tyypillistä sukupuolen häivyttäniin vahvaksi osaksi päättäjä- ja johtajakuntaa, että
mistä tai meillä vallitsevaa harhakuvitelmaa jo tonaiseus ei enää ole poikkeus vaan normien uudelteutuneesta sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Se,
leenrakentaja. Mitä enemmän naisia on johtajina,
että naiset välttävät vastakkainasettelua miesten
sitä yksilöllisemmin nainen voi toteuttaa johtajuutkanssa, taitaa kuitenkin olla yleismaailmallinen iltaan.
miö. Neuvonantajani sanoivat, että urani on loppu,
jos alan puhua naisjohtajuudesta, kertoo yhdysvaltalainen Sheryl Sandberg.
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Haluatko, että asiantuntemuksesi
sivuutetaan ja ajatuksesi löytyvät
yllättäen jonkun muun
laatimasta muistiosta?
Toivotko, että puheenvuorosi
aikana muut kuuntelevat
kärsimättöminä odottaen lopettamistasi? Alun perin sinun
esittämäsi ratkaisumalli nousee
kohta esille jonkun miehen
puheenvuorossa ja saakin hänen
esittämänään innostuneen
vastaanoton. Tahdotko kuulla,
että näkökulmasi on liian suppea
tai laaja vain siksi,
että olet nainen?

Jos haluaa pärjätä, tietty sietokyky täytyy olla.
Naisjohtaja Talouselämän haastattelussa.

Naisten asiaa ajavat olivat
1950- ja 1960-luvulla
miesväelle pilailun aihe.
Se oli ymmärrettävää:
he uhkasivat miesten
etuoikeuksia ja perinteistä
valta-asemaa.
Ottamalla etäisyyttä naisasiaan
naiset pyrkivät turvaamaan
menestymisensä miesjohtoisessa
yhteiskunnassa. Marjatta Väänänen.

Naiseus pitää häivyttää ollakseen
uskottava. Jakkupukukulttuuri
on suojarakenne.
Nainen ei voi näyttää tunteita.
Nainen leimataan tunteiden
ja ulkonäön kautta.
Naisen nauru on vaarallinen.

Naisen kannattaa johtajanakin rakentaa naisen perinteisille vahvuuksille, eli mukautua,
ottaa muut huomioon ja miellyttää. Naisen
on syytä olla jämäkkä, mutta pehmeä. Pallotella sopivasti maskuliinisyden ja feminiinisyyden välillä, ja olla oma itsensä.
Naisjohtaja Talouselämän haastattelussa.
Suomi tarvitsee myös A-luokan feministejä,
äänekkäitä ja menestyneitä esikuvia, jotka
uskaltavat pitää meteliä epäkohdista. Nyt
liian moni liike-elämän ja politiikan naisvaikuttaja on mieluummin hiljaa.
Annamari Sipilä. Helsingin Sanomat
1.5.2013.

Minna Sirnö.

Miten reagoit
sovinistisiin
asenteisiin?
Sanon suoraan.
Huumori auttaa usein.
Leena Krohn.

Taktikoin, pyrin olemaan viisi
siirtoa edellä. Kerään tietoa.
Vastatoimeni on kehua ja
kannustaa naisia.
Annan myönteistä palautetta
sellaisesta, josta pidän. Irina Krohn.

Nainen joutuu usein sen eteen,
että hänen ajatustaan
ei noteerata,
mutta kohta joku mies
toistaa saman ja ottaa kunnian
aloitteesta tai ajatuksesta.
Ajan mittaan kokemus
tuo painoarvoa.
Asiaosaaminen on ensisijaisen
tärkeää. Anita Mikkonen.
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Olen asiakeskeinen.
Olen valmis nöyryyttämään itseni,
jotta saan haluamani lopputuloksen. Minua on häiritty
seksuaalisilla aloitteilla,
työni sabotoinnilla,
paskan puhumisella selän takana,
yhteistyökumppaneiden
tietoisesti harjoittamalla
alisuorittamisella.
Työtä saatetaan myös kuormittaa
terapian vaatimuksilla,
omien asioiden jauhamisella.
Tuntuu, että sitä pitää kestää,
että saa hyvän suorituksen.
Katja Krohn.

Kun neuvotteluosapuoli tai
yhteistyökumppani vetoaa
naiseuteen tai tytöttelee, palaute
on hyvä antaa henkilökohtaisesti.
Pitää harkita sanoja ja tekoja,
imagoa. Naiseutta ei voi käyttää
puolustuksena julkisuudessa.

Norjalaisen psykologian professori Berit Åsin
laatimat ohjeet miesten näkymättömän vallankäytön tunnistamiseksi ovat edelleen päteviä.
Naisjärjestöjen Keskusliitto on julkaissut kirjasen
Tunnetko temput?, jossa kerrotaan tarkemmin
viidestä vallankäytön menetelmästä. Ne ovat:
1. Näkymättömäksi tekeminen
2. Naurunalaiseksi saattaminen
3. Tiedon pimitys
4. Kaksoisrangaistus tai kaksoiskytkentä
5. Syyllisyyden ja häpeän tunteen herättäminen
Nämä eivät ole harmittomia pikkujuttuja, vaan
henkistä väkivaltaa. Niiden kohteeksi joutunut
nainen voi menettää itsetuntonsa ja jopa identiteettinsä.

Teen vitsin, lyön leikiksi.
Jos aiot tehdä yhteistyötä,
et voi nolata kumppania.
Palautetta ja mahdollisuutta
muuttaa näkökulmaa voi antaa
huumorin kautta. Minerva Krohn.

Anna Mäkelä.

Naisiin kohdistuvassa
seksuaalisessa häirinnässä
nöyryytys kohdistuu naiseen.
Nöyryytys vie kaikki voimat pois.
Eva Biaudet.

Naisella ei ole mahdollisuutta
ottaa omaa naisellisuuttaan
käyttöönsä. Kulttuurisen
koodin mukaan se on pyyhittävä
pois. Irina Krohn.

Olen elänyt miesten maailmassa
insinööriopinnoista lähtien.
Miesten dynamiikka on tuttua.
Huulenheitto on välillä rajua.
Sen kuunteleminen kasvattaa
paksunahkaiseksi. Kukaan ei
halua olla hankala ämmä:
”Älä nyt rupea riitelemään!”
Sivuuta sukupuolistereotypiat
ja pysy asiassa. Nina Kopola.

Ongelmani on liiallinen
itsekriittisyys, mikä tekee
minusta ylisuorittajan.
Aina pitäisi olla täydellinen.
Luultavasti siksi koin, että syy on
minussa itsessäni, kun kohtasin
sortoa. En hahmottanut itseäni
naisena erilaisissa tilanteissa.
Etsin syitä itsestäni. Hahmotan
ongelman omassa persoonassani
rakenteen sijaan. Esteet ovat
omaa vikaasi. Se on tasa-arvon
harha. Sorto on usein niin hahmotonta ja näkymätöntä, ettei sitä
miellä rakenteelliseksi. Katja Krohn.

Yksinäisyyden kestäminen
joko karaisee tai katkeroittaa.
Helena Hakomäki.

Minua on tietysti usein pelottanut,
mutta olen sittenkin uskaltanut
ja huomannut,
ettei ole mitään pelättävää.

Eva Biaudet on toiminut kansanedustajana,
eduskuntaryhmänsä puheenjohtajana, ulkoasianvaliokunnan varapuheenjohtajana, peruspalvelu- ja
tasa-arvoministerinä, kaupunginvaltuuston jäsenenä
ja ruotsalaisen kansanpuolueen varapuheenjohtajana.
Hän oli toinen naispuolisista ehdokkaista vuoden
2012 presidentinvaaleissa.
Kun Eva Biaudet valittiin 2010 vähemmistövaltuutetuksi, hän sai kokea saman kuin lukuisat muut
korkeisiin virkoihin valitut naiset. Valintaa kritisoitiin, tällä kertaa siksi, että valtioneuvosto myönsi
Biaudetille erivapauden, koska hänellä ei ollut
vaadittavaa yliopistollista loppututkintoa. Erivapausmenettely on säännönmukainen menettely
osoittaa pätevyys muulla tavoin kuin tutkintotodistuksilla. Poliittisen uran lisäksi osaaminen oli karttunut johtajan asemassa Euroopan turvallisuus- ja
yhteistyöjärjestö ETYJ:ssä, ihmiskaupan vastaisen
työn erityisedustajana, missä tehtävässä hän toimi
vuosina 2006–2010.
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Vähemmistövaltuutettuna
Eva Biaudet on jatkanut ihmiskaupan vastaista työtä, mistä hän
sai vuonna 2011 Yhdysvaltain
ulkoministeriön palkinnon.
Biaudet vaatii seksin ostokieltoa
ja sanomalehtien internetkeskustelupalstojen
nimettömyyden poistamista,
vihapuheen rajoittamiseksi.
Eva Biaudet on koko uransa ajan uskaltanut nostaa
julkisuuteen asioita, joista puhuminen on vaikeaa.
Ihmisoikeuksien nostaminen turvallisuuspolitiikan
keskusteluun oli presidentinvaaleissa muille keskustelijoille hämmentävää. Ihmiskauppa on edelleen
vaikea ja vaiettu asia. Seksin ostokielto herättää
keskustelua. Rajaton vapaus vai tarkempi kontrolli
verkkokeskustelussa – kumpaa haluamme ja tarvitsemme?
Eva Biaudet on myös avannut oman elämänsä kipukohtia julkisuuteen.
Minulle julkisuus on väline välittää viesti. Naistenlehdillä on suuri merkitys. Ne heijastavat ja kertovat,

miten yksityinen on julkista. Ne antavat myös mahdollisuuden samaistumiseen. Tuossa on ihminen, joka
ajattelee samalla tavalla, tarvitsee
samoja asioita, on kokenut samaa
kuin minä.

Minun paloni
on ollut maailmanparantaminen. Yhteiskuntatietoisuus
syntyi YKkerhossa, jossa
pohdittiin maailman
ongelmia ja niiden
ratkaisemista. Biafra
ja muut maailman
katastrofit olivat
televisiossa joka ilta.
Nuoruuteni yhteiskunta oli kaikin puolin stimuloiva. Koin,
että naisen asema
oli muuttunut.
Kaikki tuntui olevan
mahdollista.
Maailma oli auki.

Pelko tulee usein esille unissa.
Klassisia esimerkkejä ovat
alastomana oleminen tai
korkean paikan kauhu.

Olen tietoisesti valinnut kertoa vaikeista asioista
omassa elämässään. Viestini on, että ei tarvitse eikä
voi olla supernainen. Elämä on usein kaaosta. Jos
olet aito, sinua ei voi pudottaa, koska ei ole mistä
pudottaa. Hyvinsuorittamiselle pitää asettaa raja.
Naiset ovat varovaisia heittäytymään.
Pelkoon ja epävarmuuteen liittyy myös jälkikäteen
miettiminen, miten olisin voinut tehdä tai sanoa jossakin tilanteessa paremmin, tai mitä ne ajattelevat
minusta. Se on ihan turhaa.
Väillä mietin, miten paljon voin näyttää temperamenttiani, etten ole vihainen, tyrkky tai itkupilli.
Voimani ja uskallukseni tulevat lapsuuskodista ja
koulusta. Sain aina vahvaa kannustusta. Äiti ja isä
sanoivat aina, että kyllä Sinä selviät. Vanhemmat
ovat aina olleet ylpeitä minusta. Minun ei tarvinnut
olla kiltti tyttö, vaan sain positiivista palautetta rajojen rikkomisesta. Koulussa oli onneksi myös tyttövoimaa kannustavia opettajia.
Halu parantaa maailmaa sai minut mukaan politiikkaan, ensin kunnallisvaali- ja sitten kansanedustajaehdokkaaksi. Oli tietysti hienoa tulla valituksi
eduskuntaan, kun kilpailijani oli vanha vaikuttaja
Bror Wahlroos. Oli myös hieno kokemus, kun saimme ensimmäisellä kaudellani aikaan päivähoitolain,
jonka läpiviemisessä naiset yli puoluerajojen yhdistivät voimansa.

1. Uskalla ottaa valta.
2. Eivät ne pojat ole
oikeasti parempia.
Pudota ne jalustalta.
3. Uskalla epäonnistua.
4. Uskalla laittaa
itsesi likoon.

Verkostot
antavat voimaa

Oman verkoston rakentaminen ja taito toimia verkostoissa ovat kaikkien johtajien ja päättäjien keskeinen voimavara. Verkostoissa on hyvä olla sekä
naisia että miehiä. Niissä saa tietoa, mitä omalla
alalla on meneillään. Niissä harjaantuu toimimaan
johtamisen maailmassa. Ne auttavat etenemisessä.
Verkostoihin kuulumattomuus voi olla etenemisen
este. Luo niin voimakkaat omat verkostot, että ne
ohittavat tärkeydessään vanhat miesverkostot. Tee
uusi maailma.
Naisjärjestöjen kenttä antaa mahdollisuuden verkostoitua ammatillisten verkostojen ulkopuolella.
Se antaa työpaikkaa laajemman näkymän. Siellä voi
jakaa kokemuksia ja saada voimaa myös ammatillisiin haasteisiin. Siellä voi harjoitella johtamista
ja johdettavana olemista. Sieltä löytyy roolimalleja,
esikuvia ja mentoreita. Siellä vinkataan hyödyllisistä kontakteista ja mahdollisuuksista. Siellä on kosketuspintaa naisten elämään.

Miksi naiset eivät ole
solidaarisia toisilleen?
Miksi me olemme niin ankaria
itsellemme ja toisillemme?
Eva Biaudet.
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Kukaan ei ole saari.

Omat verkostoni auttoivat minua
eteenpäin. Maija-Liisa Friman.

Missä on naisten keskinäinen tuki?
Mistä johtuu haluttomuus
ajaa naisten asiaa tai nostaa
naisteemaa ylipäätään esille.
Naiset uskovat koulutukseen
ja omiin taitoihinsa, eivätkä näe
rakenteellista ongelmaa.
Usko yksilön mahdollisuuksiin,
ajatus yksilön omasta vastuusta,
ajatus pudotuspelistä,
joka karsii oikeudenmukaisesti,
ovat tämän ajan ajattelua.
Rakenteita – järjestöjen
vaikuttamista, lainsäädäntöä tai
toisen naisten tukemista
– ei uskota tarvittavan.
Anneli Jäätteenmäki.

Verkostot tarkoittavat tuntemista
ja toimivaa keskusteluyhteyttä
keskeisiin vaikuttajiin.
Ne rakentuvat pikku hiljaa
työn myötä. Eeva-Liisa Inkeroinen.
Tunnolliset naiset jättävät
verkostojen luomisen liian vähälle.
Kun Sinun on valittava kello viiden
aikaan, jäätkö vielä tekemään
keskeneräisiä töitä vai menisitkö
jo kotiin perheen luo vai pitäisikö
sittenkin mennä johonkin
tilaisuuteen, valitse se tilaisuus.
Verkostoissa on tietoa, alan uutta
energiaa ja tärkeitä kontakteja.

Partio oli hyvä johtajakoulu.
Siellä oppii vertaisjohtamista
erilaisissa tilanteissa.
Luonnossa oleminen tuo
johtamiseen oman mausteensa.
Partiossa opin työskentelemään
ryhmässä ja johtamaan ryhmää.
Äiti perusti Vuokko-vartion,
joka kuului Hauhon Oravatyttöihin. Tein pitkän partiouran
ja jatkan sitä Partiosäätiön
hallituksen jäsenenä sekä
myös Olave Baden-Powell
Societyn jäsenenä. Leena Puntila.

Nina Kopola.

Verkostot kantavat. Moneen kertaan sivuun
heitetylle kaverille kyllä löytyy johtajanhommia,
mutta kerran epäonnistunutta naisjohtajaa ei
auta kukaan. Naisjohtaja Talouselämän haastattelussa.

Naisjärjestöt ja naisten keskinäinen yhteistoiminta ovat olleet ja ovat edelleen naisen
aseman parantamisen kannalta keskeisen
tärkeitä. Naiset ovat saaneet tasa-arvokysymyksiin liittyvällä yhteistyöllä paljon aikaan.
Lähes jokainen naisten asemaa parantava laki
on vaatinut noin 10–20 vuoden järjestölobbaamisen ennen eduskunnan hyväksymistä.

Nuoret naiset muuttavat maailmaa.

Voinko säilyttää pehmeyteni?
Pitääkö minun muuttua kovaksi?
Voiko sukupuolisorrosta,
sivuuttamisesta, sovinismista
nostaa äläkän?
Pitääkö ajatella, että ei se nyt
haittaa, vaikka haittaakin?
Saanko ottaa vallan ja vastuun?
Pitääkö minulla olla
joku erityinen imago?
Miltä pitää näyttää ollakseen
vakavasti otettava?
Voinko olla hemaisevasti
naisellinen?

Ympäristöasiat ovat prioriteettilistallani ykkösenä, sillä haluan, että maailman on parempi paikka elää nyt ja
tulevaisuudessa. Kira Anttila.
Minun sydämenasiani on tyttöjen
kouluttaminen, sillä se muuttaa isosti
maailmaa. Tulevaisuudessa haluan
työskennellä monikansallisen organisaation johtotehtävissä, joissa voi
vaikuttaa. Sofia Pohls.

Helena Rebane, Kira Anttila ja
Sofia Pohls ovat toimineet opiskelijavetoisen, kansainvälistä työharjoittelua tarjoavan
AIESEC-järjestön johdossa, Suomen maajohtajina
tai myynnin ja markkinoinnin johtotehtävissä.
Nyt 29-vuotias Helena toimii Kotisivukoneen
markkinoinnin projektijohtajana, 26-vuotias Kira
opiskelee kauppatieteitä ja 22-vuotias Sofia oikeustiedettä.
Työni on tiimien johtamista: suunnittelua, budjetointia ja motivointia. Projektien johtaminen ja
markkinointi ovat minun juttujani, mutta suunnitelmissani on oman yrityksen perustaminen.
Yrittäminen saa ihmiset ottamaan vastuun elämästään ja sitä kannattaa tukea. Helena Rebane.
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Kaikkein suurin oppimisen paikka on ollut virheiden tekeminen. Tehty ratkaisu ei aina toimi ja
on yritettävä uudelleen. Tappiot on käännettävä
voitoksi ja itselleen on annettava anteeksi.

Näissä tehtävissä oppii näkemään
asiat kokonaisvaltaisesti,
kuuntelemaan,
pohtimaan itsekseen
ja ehdottamaan ratkaisuja.
Monikansallisessa
organisaatiossa
alkaa ymmärtää kulttuurieroja
ja kaikkea muutakin erilaisuutta.

On haasteellista joutua pois omalta mukavuusalueelta. Nuorena on vasta opettelemassa ja
tietää, että tämän voisi tehdä paljon paremmin,
mutta nyt on tehtävä näillä eväillä.
Yksi oppi on se, että työelämässäkin on ylä- ja
alamäkiä, eivätkä kummatkaan kestä ikuisesti.

Naisten PITÄÄ tukea
toisiaan!

Tavoitteiden saavuttaminen vaatii ryhmän motivointia ja yhteisen näyn luomista. Vapaaehtoisorganisaatiossa yhteisen päätöksen synnyttäminen
ja siihen sitouttaminen vaatii ryhmän toiminnan
ymmärtämistä.

Aina on niitä, jotka haastavat ja joilla on ihan erilainen näkemys kuin minulla.
Naisjärjestöjen Keskusliitto juhli 100-vuotista toimintaansa vuonna 2011. Juhlavuoden kunniaksi NJKL käyn-

Henkilösuhteiden hoitaminen tai asian asettaministi Suomalaiset naiset päätöksenteossa -hankkeen, jonka puitteissa vuonna 2012 järjestettiin kaksi seminen naaria
henkilöiden
edelle on välillä
tosi haasteellista.
Naiset poliittisessa
päätöksenteossa
ja Naiset taloudellisessa päätöksenteossa sekä tuotettiin kirjanen
”Meillä
oli
kivaa,
mutta
ei
me
saatu
oikein
Laukkusi on täynnä mahdollisuuksia.
Opas mitään
päättäviin asemiin haluaville naisille.
aikaan” -tilanteet vaativat tehtävien uudelleen
Naistenjajohtajuutta
on tutkittu
ja naisten
nousua
päättäviin asemiin on kannustettu jo puoli vuosisataa. Naisjakamista
joskus jonkun
siirtämistä
pois
tehtäjärjestöt
olivat
asiassa
pioneereja.
Marja
Hernesniemi
laati 1968 Naisjärjestöjen Keskusliiton toimeksiannosta
västä, vaikka hän kuinka haluaisi jatkaa.
selvityksen Suomalainen nainen talouselämän johtoportaassa. Suomen Akateemisten Naisten Liitto teki vuon-

na 1970 on
useille
kesäyliopistoille
aloitteita
johtajuuskurssin
järjestämisestä. Kun ne eivät toteutuneet, Liitto
Johtaminen
yksinäistä
työtä, josta
ei saa
juurijärjesti oman johtajaseminaarin, jonka tarkoituksena oli murtaa ennakkoluuloja naisten kyvystä vastata johkaan kiitosta ja jos saa, se kuuluu loppupeleissä
tajuudesta. Seminaarissa esitelmöitiin vuorovaikutuksesta johtamisen välineenä, johtajapersoonallisuudesta,
ryhmälle. Aika pian huomaa, että oma saavutus on
organisaation toimivuuden edellytyksistä, liikkeenjohdon tiedotusjärjestelmästä ja kokoustekniikasta. Myömerkitykseltään
paljon vähäisempi
tai
hemmin Naisjärjestöjen
Keskusliittokuin
jatkoitiimin
johtajuuden
ja talouselämässä vaikuttamisen seminaareja. Liike- ja
kumppanin
saavutus.
Virkanaisten
Kansallisliitto tarttui naisten taloudelliseen ja kunnallispolitiikkaa koskevaan valistamiseen jo
1950-luvulla ja NJKL seurasi 1960-luvulla omilla seminaareillaan. Yliopistotasoinen tutkimus alkoi 1980-luvulla ja seuraavalla vuosikymmenellä Tilastokeskus julkaisi sarjan Selvitys naisista elinkeinoelämän johtotehtävissä. (Naiset huipulla 1994, Huipulla tuulee 1996, Onko huipulla tyyntynyt 1999). 2000-luvulla ElinkeinoeläKaikista
haasteista
huolimatta
män valtuuskunta
EVA on julkaissut
selvitykseton
Varhaiset johtotähdet – Suomen ensimmäisiä johtajanaisia ja
ihanhuipulle!
mielettömän
hienoariippumatta.
toimia Huolimatta lukuisista selvityksistä ja toimenpide-ehdotukNaiset
Johtajia sukupuolesta
sista puolet vallanpitäjistä
ei edelleenkään
ole naisia. Tarvitaan tekoja!
järjestössä,
kun yhteinen
asenne

on ME TEHDÄÄN TÄMÄ.

Kiitämme lämpimästi Jenny ja Antti Wihurin rahastoa hankkeen tukemisesta. Kauppaneuvos Rakel Wihuri
kuuluu Suomen historian merkittävimpiin yritysjohtajiin ja kulttuurin tukijoihin. Rakel Wihuri ei pelännyt astua tasavertaiseksi jäseneksi miesten maailman huippupaikoille aikana, jolloin nainen oli vielä harvinaisuus
talous- ja yhteiskuntaelämässä. Laukkusi on täynnä mahdollisuuksia kunnioittaa myös hänen työtään.
Minna - tasa-arvotiedon keskus ja erityisesti palvelupäällikkö Sari Pikkala oli NJKL:n yhteistyökumppani projektin alusta alkaen. Kun pohdimme kirjan tilastoaineiston kokoamista ja toteutumista Minna toimi Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston yhteydessä. Nyt se toimii Terveyden- ja hyvinvoinnin
laitoksen yhteydessä. Lämmin kiitos Minnalle!
Kiitämme myös Tilastokeskusta ja erityisesti Tasa-arvotilastosta vastaavia Marjut Pietiläistä ja Tarja Palmua.
Kirjan tekstin ja haastattelut on tehnyt filosofian tohtori Maritta Pohls, Tutkimuksen Aika. Hän on kirjoittanut
paljon naisten työstä ja järjestötoiminnasta. Hän työskentelee myös naisjohtajien työnohjaajana ja coachina.
Kirjan ilmeen ja taiton on tehnyt Tuija Rannikko, Graafinen suunnittelu. Hänen erikoisosaamistaan on visuaalisen identiteetin suunnitteleminen ja toteuttaminen yrityksille, projekteihin, tapahtumiin ja julkaisuihin.
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