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1 Johdanto 

Sukupuolten väliset valta-asetelmat ja -erot nousevat tasaisin väliajoin yleisen 

mielenkiinnon ja debatin kohteeksi. Viime vuosien näkyvimpiä julkisia 

keskusteluita on ollut edelleen käynnissä oleva, sosiaalisesta mediasta alkunsa 

saanut #MeToo-kampanja, joka on tuonut laajalti julki esimerkiksi naisten, ja myös 

miesten, kokemaa seksuaalista ahdistelua. Kampanjan ympärillä herännyt 

keskustelu on saanut erittäin ikäviä sävyjä. Ahdistelun julki tuoneiden kokemuksia 

on vähätelty ja heitä on jopa uhkailtu. Tällaiset reaktiot toistavatkin 

mielenkiintoisella tavalla yhteiskunnassa vallalla olevia sukupuolten välisiä 

valtarakenteita ja vaientamisen kulttuuria. Juuri tällaisten rakenteiden 

tunnistaminen, keskustelun herättäminen ja muutoksen aikaansaaminen onkin 

tasa-arvon kannalta ensisijaisen tärkeää.  

 

Tässä työssä tehdään katsaus viimeisimpään naisjohtajuutta ja -yrittäjyyttä 

käsittelevään viestintä- ja vuorovaikutustutkimukseen. Työn tavoitteena on 

jäsentää ja kuvailla tätä viimeaikaista tutkimusta. Tavoitteeseeni pyrin kuvailevan 

kirjallisuuskatsauksen avulla. Katsauksen pohjalta jäsennän, millaisia 

naisjohtajuuteen tai -yrittäjyyteen liittyviä vuorovaikutuksen ilmiöitä on tutkittu ja 

millaisia tutkimusmenetelmiä alan viimeaikaisessa tutkimuksessa on käytetty. 

Tavoitteenani on myös selvittää, millaisia tuloksia näistä tutkimuksista on saatu. 

 

Miksi sitten naisjohtajuutta tulisi tutkia? Eivätkö johtajat ole kuitenkin 

etuoikeutetussa asemassa? Toki – ainakin joiltain osin. Mutta myös johtajuuteen 

kytkeytyvä vuorovaikutus peilaa yhteiskunnan valtarakenteita ja muokkaa 

sosiaalista todellisuutta sekä identiteettiä, ja sen avulla voidaan joko vahvistaa tai 

horjuttaa sukupuoliin liittyviä stereotypioita. Lämsä (2010, 370) toteaakin, että jos 

tietoa tuotetaan kyseenalaistamatta aiempia lähtökohtia, vahvistuvat luutuneet 

valta-asetelmat, kuten tässä tapauksessa stereotyyppinen maskuliininen 

johtajuuskäsitys. Koska kuten Lämsä (2010, 370) toteaa: kyseenalaistamatta 

jättäminen vaientaa diversiteetin, niin miksi jättäisimme yhtään kiveä 

kääntämättä?  
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Suomea pidetään yleisesti tasa-arvon esimerkkimaana. Sukupuolten välinen tasa-

arvo onkin meillä paremmissa kantimissa kuin esimerkiksi vielä kehittyvissä 

maissa, mutta toteutuuko sukupuolten välinen tasa-arvo johtajuudessa? 

Työssäkäyntitilastojen perusteella vuonna 2013 kaikista Suomen johtajista miltei 

71 prosenttia oli miehiä. Naiset työskentelevät johtotehtävissä enemmän 

kuntasektorilla (57 %), samalla kun miehet ovat vallanneet yksityisen sektorin 

johtotehtävät (75 %). Suuryritysten toimitusjohtajista vuonna 2013 naisia oli 

ainoastaan neljä (2,2 %). Verrattaessa tilannetta yli kahden vuosikymmenen 

takaiseen voidaan huomata, että naisten määrä oli lisääntynyt selvästi etenkin 

ylempien toimihenkilöiden ja johtajien joukossa, mutta naispuolisten 

toimitusjohtajien määrä oli pysynyt ennallaan. Naisjohtajien alhaista määrää on 

usein selitetty vakiintuneilla sukupuolirooleilla, ammattien ja koulutuksen 

eritymisellä ja naisten hoivavastuulla. (Keski-Petäjä & Katainen 2015.) Myös jo 

lapsuudessa toistuvia vuorovaikutustapoja on pidetty yhtenä osatekijänä (Tannen 

1996, 12). Maailmanlaajuisen sukupuolieroja selvittäneen raportin (The Global 

Gender Gap Report 2017, 12, 14) mukaan Suomi on 144 maan vertailussa 

kokonaisindeksillä mitattuna tällä hetkellä kolmannella sijalla (0,82), mutta kun 

huomioon otetaan vain talousindeksi, johon johtajuuskin kuuluu, putoaa Suomi 

sijalle 16 (0,79). Kaiken kaikkiaan Suomi on kuitenkin hyvässä asemassa, joten 

mahdollisimman laajan kuvan saamiseksi ja katsauksen laadun takaamiseksi tähän 

työhöni on tärkeää sisällyttää tutkimuksia maailmanlaajuisesti. 
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2 Johtajuus ja naisjohtajuus 

Johtajuutta pidetään usein tavoiteltavana asemana. Sen saavuttamiseksi hankitaan 

tietoja ja taitoja sekä ollaan joskus valmiita jopa kyseenalaisiin toimenpiteisiin. 

Mitä johtajuus itse asiassa on? Tarkastelen seuraavaksi johtajuuden määritelmiä 

niin yleisestä kuin viestinnän näkökulmasta. Kuten Northouse (2016, 2–6) 

selvittää, johtajuus voidaan määritellä usealla tavalla. Läpi vuosien johtajuus on 

määritelty muun muassa taitona, persoonallisuuden piirteenä, tuottavuuden 

kautta tai behavioralistisesta näkökulmasta. Viimeaikaisissa määritelmissä 

ilmenee toistuvasti neljä osatekijää: 1) johtajuus on prosessi, 2) johtajuuteen liittyy 

vaikutusvaltaa, 3) johtajuus esiintyy ryhmissä ja 4) ryhmällä on yhteiset tavoitteet.  

 

Johtajuus prosessina merkitsee sitä, että johtajuus syntyy ja ilmenee 

vuorovaikutuksessa johtajan ja seuraajien kesken eikä ole synnynnäinen tai 

luonteenomainen piirre. Johtajuus ei siis ole yksisuuntaista ja lineaarista, vaan 

dynaaminen vuorovaikutusprosessi. Täten johtajuus ei ole rajattu vain 

muodollisesti määrättyihin johtajiin, vaan se on jokaisen saavutettavissa. Johtajan 

asemassa saavutetaan myös vaikutusvaltaa, joka onkin johtajuuden edellytys. 

(Northouse 2016, 6.) 

 

Johtajuus ilmenee ryhmäkontekstissa. Tällöin vaikutusvaltaa käytetään yksilöiden 

joukkoon, jolla on yhteinen tavoite. Johtajan ja seuraajien yhteisen tavoitteen 

tunnistaminen ja korostaminen johtavat siihen, että johtaja toimii seuraajiaan 

kohtaan eettisesti. Näiden osatekijöiden pohjalta johtajuus voidaan siis määritellä 

seuraavasti: Johtajuus on ryhmässä tapahtuva prosessi, jossa yksilö käyttää 

vaikutusvaltaa muihin jäseniin saavuttaakseen ryhmälle yhteisen tavoitteen. 

(Northouse 2016, 6.) 

 

Hackman ja Johnson (2009, 6, 11) määrittelevät johtajuuden viestinnällisestä 

näkökulmasta. Northousen edellä esitettyyn määritelmään verrattuna he haluavat 

korostaa symbolien merkitystä vuorovaikutuksessa ja sitä kautta johtajuudessa. 
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Ihmisten välinen vuorovaikutus perustuu symbolien vaihdannalle ja ihmisillä on 

myös taito manipuloida symboleja ja luoda sitä kautta todellisuutta. Täten myös 

johtajat käyttävät symboleja muokatakseen todellisuutta: he tekevät tietoisia 

symbolisia valintoja esimerkiksi käyttämällä kieltä, luomalla rituaaleja ja 

kertomalla tarinoita luodakseen ryhmälleen ominaista kulttuuria. (Hackman & 

Johnson 2009, 6, 11.) Muilta osin Hackmanin ja Johnsonin (2009, 11) johtajuuden 

viestinnällinen määritelmä seuraa Northousen näkemystä: johtajuus on 

viestinnällisestä näkökulmasta siis ihmisen symbolista viestintää, joka muokkaa 

muiden ryhmän jäsenten asenteita ja käytöstä, jotta yhteiset tavoitteet täyttyisivät. 

Tässä tutkielmassa johtajuus määritellään viestinnällisestä näkökulmasta.  

 

Johtajuutta voi ilmetä kahdella tavalla: muodollisesti määrättynä tai 

tilannejohtajuutena. Muodollisesti määrätty johtajuus merkitsee esimerkiksi 

organisaation sisällä nimityksen kautta saavutettua johtajuutta, kun taas 

tilannejohtajuus syntyy ryhmän vuorovaikutuksessa eikä perustu muodolliseen 

hierarkiaan. Tilannejohtajuuteen voivat johtaa useat positiiviset viestinnälliset 

piirteet, mutta myös sukupuoleen liittyvillä asenteilla voi olla siihen vaikutusta. 

(Northouse 2016, 8-9.) Watsonin ja Hoffmanin (2004) 40 ryhmää käsittäneessä 

tutkimuksessa kävi ilmi, että miehiin verrattuna yhtä laadukkaita päätöksiä 

ryhmissä aikaansaaneet naiset arvioitiin ryhmän sisällä merkittävästi 

huonommiksi johtajiksi kuin miehet. Nämä naiset myös arvioitiin ryhmässä 

vähemmän miellyttäviksi kuin yhtäläisiä päätöksiä tehneet miehet. Northousen 

(2016, 9) mukaan nämä tulokset viittaavat siihen, että naisten tilannejohtajuuden 

tiellä on joissain tilanteissa edelleen esteitä. Tässä tutkielmassa keskitytään 

organisaatiossa muodollisesti määrättyyn johtajuuteen, mutta sukupuoleen 

liittyvät asenteet vaikuttavat vuorovaikutukseen varmasti myös tässä yhteydessä. 

 

Kriittisesti johtajuutta tarkastelevat näkökulmat ovat kyseenalaistaneet 

perinteisen johtajuustutkimuksen taipumuksen yhdistää johtajuus vain johtajiin ja 

aliarvioida kontekstin merkityksen. Tutkijat ovat kriittisen näkökulman edustajien 

mielestä aliarvioineet alaisten ja johtaja-alaissuhteen merkityksen. Johtajia on 

perinteisissä tutkimuksissa pidetty aktiivisina toimijoina, kun taas alaiset on nähty 

passiivisina, johtajan viesteille ja käytökselle alttiina vastaanottajina. Kriittisen 
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lähestymistavan edustajien mukaan viestintä on kuitenkin johtajien ja alaisten 

välillä on epäsymmetristen valtasuhteiden sävyttämää historiallisten tekijöiden 

muovaamaa ja harvoin neutraalia. Koska johtajuus on vuorovaikutusprosessi, 

voivat organisaation johtajien ja alaisten väliset monimutkaiset suhteet vaikuttaa 

ratkaisevasti heidän välisensä vuorovaikutuksen laatuun ja määrään. Samoin 

vuorovaikutuksen laatu ja määrä usein kuvastavat ja vahvistavat johtajien ja 

alaisten välistä suhdetta. (Collinson 2008.) Collinsonin mukaan (2008) kriittiset 

tutkijat esittävät johtajan kontrollin voivan tuottaa vastarintaa alaisten 

keskuudessa.  

 

Tässä kappaleessa tarkastelen naisjohtajuutta ja sitä estäviä tekijöitä. Naiset ovat 

merkittävästi aliedustettuja suuryritysten johdossa ja johtamisuralla eteneminen 

on perinteisesti ollut naisille vaikeampaa kuin miehille (Northouse 2016, 419; 

Lämsä 2010, 370). Tätä näkymätöntä estettä, joka estää naisia nousemasta 

korkeimpiin valta-asemiin on kutsuttu lasikatoksi (Hymowitz & Schellehardt 1986, 

Northousen 2016, 399 mukaan). Northousen (2016, 399) mukaan Eagly ja Carli 

(2007) kyseenalaistivat metaforan, sillä se viittasi heidän mielestään siihen, että 

kaikki naiset joutuvat lasikaton uhreiksi, vaikka todellisuudessa jotkut naiset sen 

läpäisevätkin. Näin ollen nykyään puhutaankin lasikaton sijaan labyrintista, joka 

on mutkikas, mutta joka on mahdollista naistenkin selvittää (Eagly & Carli 2007, 

Northousen 2016, 399 mukaan).  

 

Johtajuuteen liittyvää sukupuolten välistä kuilua on selitetty monin tavoin. Tannen 

(1996) uskoo, että naisten omaksumat, valtarakenteita ylläpitävät 

vuorovaikutuskaavat ovat kuilun syynä. Nämä kaavat ovat muodostuneet jo 

lapsuudessa vuorovaikutuksessa samaa sukupuolta olevien vertaisten kanssa. 

Tyttöjen vuorovaikutus tapahtuu usein pienissä ryhmissä tai pareittain ja tähtää 

yhteistyöhön, kun taas poikien edistää kilpailullista asetelmaa. Tyttöjä kielletään 

esimerkiksi mahtailemasta ja antamasta käskyjä, kun taas poikia rohkaistaan 

hierarkkisiin ryhmiin, joissa luodaan tarkat säännöt ja määritellään voittajat ja 

häviäjät. Pojat saavuttavat statusta muun muassa antamalla käskyjä ja haastamalla 

ryhmän muiden poikien mielipiteitä. Lopputuloksena tästä syntyvät toistuvat 

vuorovaikutustavat, jotka selittävät johtajuuteen liittyvän sukupuolten välisen 
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kuilun. Hackmanin ja Johnsonin (2009, 327) mukaan Tannenin selitystä on 

kritisoitu (esim. Due Billing & Alvesson 2000) haitalliseksi: sukupuolten välisiin 

viestintäeroihin keskittyminen ja niiden korostaminen vahvistavat kriitikoiden 

mielestä sukupuolisia stereotypioita.  

 

Collinsonin (2008) mukaan feministiset poststrukturalistiset tutkijat pitävät 

sukupuolta hyvin tärkeänä ja tutkimuksissa usein laiminlyötynä 

johtajuusdynamiikan tekijä. Kun muistetaan, että pääasiassa miehet ovat edelleen 

johtavissa asemissa, voidaan huomata, miten maskuliinisuus edelleen muokkaa 

johtajuustyylejä, -kulttuureita, -identiteettejä, -käytänteitä ja johtajuuteen liittyvää 

kielenkäyttöä. Myös Lämsän (2003, 32) mukaan naisen ääni on kuulunut vain 

niukasti aiemmassa johtamistutkimuksessa: tutkimusaineistot ovat olleet 

miespainotteisia ja tutkimusasetelmat sukupuolittuneita tavalla, joka on ollut 

omiaan vahvistamaan miehen auktoriteettiasemaa. Johtajuus ja siihen liittyvä 

vuorovaikutus siis heijastavat ja tuottavat yhteiskunnan valtarakenteita. 

Maskuliinisuuden valta-asetelmalla on näin ollen ollut negatiivisia seurauksia. 

Naispuolisten johtajien palkat ovat matalammat kuin miesten ja nainen 

määritellään myös usein “erityistapaukseksi” työskennellessään korkeassa 

asemassa. Naista myös monesti arvioidaan samanaikaisesti niin johtajuuteen 

yhdistettyjen maskuliinisten mutta myös hyväksyttävää feminiinisyyttä 

edellyttävien normien perusteella. (Lämsä 2010, 370.) 
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3 Menetelmänä kirjallisuuskatsaus  

Tässä luvussa esittelen lähemmin tutkimusmenetelmäni, maisterintutkielmani 

tavoitteet ja kirjallisuuskatsauksen toteutuksen. 

 

Maisterintutkielmani tavoitteena on siis jäsentää ja kuvailla viimeaikaisinta 

naisjohtajuuteen ja -yrittäjyyteen liittyvää viestintä- ja vuorovaikutustutkimusta. 

Metodinani on kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Katsauksen avulla jäsennän, millaisia 

vuorovaikutuksen ilmiöitä viimeaikaiset tutkimukset ovat käsitelleet, ja millaisia 

tutkimusmenetelmiä tutkimuksissa on käytetty. Yhtenä osatavoitteenani on myös 

selvittää, millaisia tuloksia näissä tutkimuksissa on saatu. 

 

Tavoitteenani on myös jäsentää itseäni kiinnostavaa ja yhteiskunnallisesti 

merkittävää ilmiötä, jossa on useita eri ulottuvuuksia. Naisjohtajuuteen liittyviä 

vuorovaikutuksen ilmiöitä on runsaasti, joten tehtyjen tutkimusten kirjo lienee 

laaja. Tällaisiin ilmiöihin kuuluvat muun muassa seksuaalinen häirintä, 

sukupuolinen syrjintä, supportiivisuus, teknologiavälitteinen viestintä ja 

naisjohtajien vuorovaikutusverkostot. On myös tärkeää selvittää, miten 

naisjohtajuutta ja -yrittäjyyttä on tutkittu maailmanlaajuisesti. Länsimaiden 

ulkopuolella naisten asema on tunnetusti huonompi, joten on erityisen tärkeää 

nostaa esiin myös tällaisissa kulttuureissa tehtyä tutkimusta – sekä vertailun että 

mahdollisten epäkohtien vuoksi. 

 

Tutkimuskirjallisuuden pohjalta tehty kirjallisuuskatsaus on Finkin (2010, 3) 

mukaan systemaattinen, tarkka ja toistettava metodi, jonka avulla tunnistetaan, 

arvioidaan ja syntetisoidaan tutkijoiden julkaisema tutkimusaineisto. 

Kirjallisuuskatsaus on sekä metodi että tutkimustekniikka, ja sen avulla tutkitaan 

siis jo tehtyä tutkimusta. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus on kyseessä, kun 

katsauksessa on huomioitu käytettyjen lähteiden keskinäinen yhteys ja 

menettelytapa, jolla siteeratut tulokset on kerätty. Systemaattiseen 
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kirjallisuuskatsaukseen on tiivistetty valitun aihealueen aiempien tutkimusten 

olennainen sisältö.  (Salminen 2011, 4, 9.)  

 

Kuvaileva kirjallisuuskatsaus määritellään Salmisen (2011, 6) mukaan yhdeksi 

yleisimmin käytetyistä kirjallisuuskatsaustyypeistä. Kuvailevaa katsausta pidetään 

niin sanottuna yleiskatsauksena, johon käytetyt aineistot ovat suuria. Tutkittavasta 

ilmiöstä on kuvailevan kirjallisuuskatsauksen avulla mahdollista tehdä ilmiön 

ominaisuuksien mukaisia luokitteluita. Tavoitteenani onkin toteuttaa tämä 

kirjallisuuskatsaus kuvailevan katsauksen menetelmällä. Seuraavassa alaluvussa 

esittelen tutkielman tavoitteita lähemmin. 

3.1 Katsauksen tavoitteet ja toteutus 

Tämän maisterintutkielman tavoitteena on siis kuvailla ja jäsentää viimeaikaisinta 

naisjohtajuuteen liittyvää viestintä- ja vuorovaikutustutkimusta. Tavoitteeseeni 

pyrin kuvailevan kirjallisuuskatsauksen avulla. Katsauksen pohjalta kuvailen ja 

jäsennän, mitä naisjohtajuuteen liittyviä vuorovaikutuksen ilmiöitä on viime 

vuosina tutkittu, ja millaisia tutkimusmenetelmiä tutkimuksissa on käytetty. 

Katsausartikkelien jäsentämistä ohjaavat kysymykset näin ollen ovat: 

1. Mitkä tutkimusaiheet ovat keskeisiä viimeaikaisessa naisjohtajuutta 

käsittelevässä viestintä- ja vuorovaikutustutkimuksessa? 

2. Millaisin tutkimusmenetelmin ja -asetelmin naisjohtajuuteen ja -

yrittäjyyteen liittyvää viestintää ja vuorovaikutusta on tutkittu? 

3. Millaisia tuloksia tutkimuksista on saatu? 

Ensimmäisen kysymyksen avulla pyrin selvittämään, millaisia aiheita on tutkittu ja 

kuinka paljon. Täten on mahdollista saada selville, mitkä vuorovaikutuksen ilmiöt 

ovat tutkimuksessa jääneet vähemmälle huomiolle, ja mitä teemoja ehkä pitäisi 

jatkotutkimuksissa tuoda esiin. Yksi kirjallisuuskatsauksen tärkeimmistä 

tehtävistä onkin tuottaa tietoa siitä, mitä ei vielä ole tutkittu (Machi & McEvoy 

2009, 3). Tämän vuoksi ensimmäinen artikkelien jäsentämistä ohjaava kysymys on 

erittäin mielenkiintoinen. Toinen kysymyksistä auttaa selvittämään, painottuvatko 

jotkin tietyt menetelmät ja asetelmat, ja ovatko tutkimukset olleet pääosin 
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laadullisia vai määrällisiä. Kolmannen kysymyksen avulla selvitän, tukevatko eri 

tutkimusten tulokset toisiaan vai ovatko ne kenties ristiriitaisia.  

3.2 Tietokantojen valinta ja tiedonhaku 

Tämä kirjallisuuskatsaus perustuu järjestelmälliseen tiedonhakuprosessiin, joka 

sisälsi useita vaiheita. Aluksi valitsin tärkeimmät artikkelitietokannat, joiden 

sisällä tiedonhaku suoritettaisiin. Aiheeni kannalta olennaisimmat tietokannat ovat 

EBSCOhostin Communication & Mass Media Complete (CMMC) ja Business Source 

Elite (BSE), jotka sisältävät kokotekstiaineistoja viestinnän ja sen lähitieteiden 

(CMMC) sekä liiketaloustieteen (BSE) aloilta. Communication & Mass Media 

Complete tarjoaa kokotekstiaineistot yli 430:stä, ja valikoituja aineistoja yli 170 

tieteellisestä aikakauslehdestä. Näiden lisäksi tietokannassa on käytettävissä myös 

viestinnän asiasanasto. (Communication & Mass Media Complete 2018.) Business 

Source Elite taas sisältää yli 350:n journaalin vertaisarvioidut sisällöt (Business 

Source Elite 2018). Tietokannan sisällä on käytettävissä myös liiketaloustieteen 

asiasanasto. Kolmas käyttämäni tietokanta oli monitieteinen Academic Search Elite 

(ASE). Tämä tietokanta kattaa yli 1300 tunnustettua ja vertaisarvioitua tieteellistä 

aikakauslehteä kokotekstiaineistoineen (Academic Search Elite 2018). Myös ASE 

tarjoaa käyttäjilleen asiasanaston.   

 

Hakulausekkeet ja haun toteuttaminen 

Jotta tiedonhaku tuottaisi tutkimuksen tavoitteen kannalta olennaisia tuloksia, 

tulisi kirjallisuuskatsausta tehdessä kiinnittää hakukäsitteiden ja -lausekkeiden 

valintaan erityistä huomiota. Aluksi määrittelin viestinnän ja johtamisen 

käsitteistöjen perusteella hakusanat, jotka olivat  

- communication 

- interaction 

- organizational communication 

- female leader* 

- female manage* 
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Tämän jälkeen tein näillä hakusanoilla alustavia testihakuja tietokannoista. Alla 

esimerkki näistä testihaun hakulausekkeista: 

(communication OR interaction OR “organizational communication") 

AND 

("female leader*" OR "female manage*") 

Seuraavassa vaiheessa hain testaamiani käsitteitä vastaavat asiasanat kunkin 

tietokannan asiasanastosta, minkä lisäksi käytin asiasanastoja katsauksen aiheen 

kannalta olennaisten lähikäsitteiden löytämiseen. Lähikäsitteiden löytäminen on 

tärkeää, sillä muilla tieteenaloilla ei välttämättä käytetä viestinnän käsitteistöä, 

vaikka vuorovaikutusta sinällään tutkittaisiinkin. Esimerkkinä tällaisista 

lähikäsitteistä muun muassa “workplace relation” ja “organizational behavior”. 

Lopullinen tiedonhaku tehtiin asiasanoista kootuilla Boolen lausekkeilla, ja haku 

kohdistui tietokannoista löytyviin kokoteksteihin, jotta hakutulos olisi 

mahdollisimman kattava. Käyttämäni Boolen lausekkeet olivat: 

 

(communication OR interaction OR "social interaction" OR "organizational behavior" OR 
“organizational communication" OR "workplace relation" OR "communication in 
organization" OR "interaction in organization" OR "leader-member-communication" OR 
"leader-member-relationship" OR "supervisor-subordinate-relation*" OR "supervisor-
subordinate-communication") 

AND 

("wom*n executive*" OR "wom*n middle manage*" OR "leadership in women" OR 
"wom*n chief executive officer*" OR "businesswom*n" OR "female leader*" OR "wom*n 
leader*" OR "female manage*" OR "female supervis*") 

 

Yhdistin hakukäsitteet ja -lausekkeet Boolen operaattoreilla AND ja OR. AND-

operaattoria käytetään, kun halutaan hakutuloksia, jotka sisältävät molemmat 

hakukäsitteet tai -lausekkeet, kun taas OR-operaattoria käytettäessä haku 

sisällyttää tuloksiin joko molemmat tai vain toisen hakukäsitteistä. Tähtimerkkiä * 

käytin katkaistakseni sanavartalon ja saadakseni tuloksiin kaikki samankantaiset 

sanat, mistä esimerkkinä “female leader*”, joka tuottaa tulokset sekä käsitteestä 

“female leadership” että käsitteestä “female leaders”.  
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Rajasin aluksi tiedonhaun aikavälille 1.1.2008–1.4.2018 ja sisällytin hakuun 

englanninkieliset tieteelliset vertaisarvioidut aikakausjulkaisut, jotka ovat 

saatavilla kokotekstimuodossa. Tein syyskuussa 2019 täydentävän tiedonhaun, 

jonka rajasin ajalle 1.4.2018–31.8.2019. Valitsin alun perin kymmenen vuoden 

aikavälin, koska tarkoitukseni oli tehdä katsaus viimeaikaisimmasta 

tutkimuskirjallisuudesta. Työni aikataulutuksen muututtua laajensin aikavälin 

runsaaseen 11 vuoteen. Englannin kieli valikoitui hakukriteeriksi muutaman 

tuloksettoman suomenkielisen testihaun jälkeen. Vuorovaikutusta käsittelevä 

tutkimuskirjallisuus on pääasiassa englanninkielistä, joten rajasin haun 

englanninkielisiin artikkeleihin. 

 

Haut tuottivat yhteensä 184 artikkelia, joista 62 löytyi Business Source Elitestä, 31 

Academic Search Elitestä ja 91 Communication & Mass Media Completestä. 

EBSCOhost poisti tuloksista löytämänsä kaksoiskappaleet, minkä jälkeen viitteiden 

lopulliseksi määräksi jäi 156 kappaletta. Tallensin haut tuloksineen EBSCOhostin 

alustalle, Google Driveen, Jyväskylän yliopiston verkkolevyasemalle ja tietokoneeni 

kovalevylle.   

 

Artikkelien valintaprosessi 

Artikkelien valinta aloitettiin lukemalla tarkasti kaikkien 156 viitteen abstraktit. 

Valintakriteereinä käytin seuraavia: 

• Naisjohtajuus tai -yrittäjyys mainitaan abstraktissa tai artikkelin 

asiasanoissa. 

• Abstraktissa mainitaan artikkelissa tarkasteltavan johtajuuden lisäksi jotain 

muutakin vuorovaikutuksen ilmiötä. 

• Artikkelissa käsitellään naisjohtajuutta autenttisessa organisaatiossa. Näin 

ollen tarkastelun ulkopuolelle jäi esimerkiksi elokuvien naisjohtajuutta ja 

siihen liittyvää proksemiikkaa käsittelevä artikkeli (Panayiotou 2015). 
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• Käsiteltävän johtajuuden tulee olla muodollisesti määrättyä. Tämä kriteeri 

sulki pois muun muassa tilannejohtajuutta käsittelevät artikkelit (esim. 

Lemoine, Aggarwal & Steed 2016). 

• Artikkelien tulee käsitellä nykyjohtajuutta tai -yrittäjyyttä, joten lähemmän 

tarkastelun ulkopuolelle jäi muutama historiallisia naisjohtajia käsittelevä 

artikkeli (esim. Stern 2009). 

• Artikkelit on julkaistu tieteellisessä aikakauslehdessä ja ne ovat empiirisiä 

tutkimusartikkeleita. Täten aineiston ulkopuolelle jäivät esimerkiksi 

kirjallisuuskatsaukset (esim. Brescoll 2016 ja Foss ym. 2018). 

Valintakriteerien mukaan tehdyn rajauksen jälkeen otin lähempään tarkasteluun 

62 artikkelia. Lähemmän tarkastelun aikana aineisto rajautui vielä. Koska työni 

tavoitteena on jäsentää ja kuvailla viimeaikaisinta naisjohtajuutta käsittelevää 

viestintä- ja vuorovaikutustutkimusta, päädyin rajaamaan katsauskirjallisuudesta 

ulos tutkimukset, joiden aineisto oli kerätty 1990-luvun lopulla ja aivan 2000-

luvun alussa (esim. Melero, E. 2011), vaikka itse tutkimus olikin julkaistu 

asettamieni aikakriteerien sisällä. 

 

Rajasin katsauskirjallisuuden ulkopuolelle myös sellaiset tutkimukset, joiden 

tutkimusasetelma osoittautui lähemmän tarkastelun aikana puhtaasti kokeelliseksi 

ja vinjettimenetelmään perustuvaksi (esim. Byron 2008 ja Welty Peachey & Burton 

2011). Tällaiset tutkimukset eivät käsitelleet naisjohtajuutta autenttisessa 

organisaatiossa. 

 

Artikkeleiden syvemmässä tarkastelussa kävi myös ilmi, että joissain 

tutkimuksissa vuorovaikutuksen ilmiöt olivat hyvin pienessä roolissa, joten myös 

nämä rajautuivat pois lopullisesta katsauskirjallisuudesta. Tästä esimerkkinä 

Pleotisin Howellin ym. (2015) tutkimus, jossa käsiteltiin mies- ja naispatologien 

välisiä eroja ura- ja työtyytyväisyydessä.   

 

Katsaukseen kuuluu yllä lueteltujen kriteerien soveltamisen ja lähilukemisen 

jälkeen 39 englanninkielistä tieteellistä vertaisarvioitua artikkelia. 
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Katsauskirjallisuuden ryhmittely ja jäsentäminen 

Maisterintutkielmani kuvailee ja jäsentää naisjohtajuuteen ja -yrittäjyyteen 

liittyvän viestinnän ja vuorovaikutuksen tutkimusta. Tiedonhaun tuloksena 

katsaukseeni kuuluu artikkeleita usealta eri tieteenalalta. Katsauskirjallisuuteni 

koostuu pääosin liiketalouden, viestinnän, sosiaalitieteiden ja kielitieteen alan 

tutkimuksista. 

 

Ryhmittelin katsauskirjallisuuden sisällönanalyysin keinoin. Sisällönanalyysiä 

käytetään tekstisisällön osien tunnistamiseen, listaamiseen ja analysointiin (Frey, 

Botan & Kreps 2000, 236). Tunnistettuani sisällöstä etsimäni tutkimusaiheet ja -

menetelmät ryhmittelin ne vielä aineistolähtöisesti. Ryhmittelyn tulokset 

järjestelin Excel-taulukoihin ja merkitsin eri teemat värikoodein. Jokaiselle 

tutkimusta ohjanneelle kysymykselle oli oma sarakkeensa ja katsausartikkelille 

oma rivinsä. Tutkimusten aiheet, menetelmät ja tulokset kirjasin jokaisen omaan 

soluunsa. 

 

Seuraavassa luvussa esittelen katsaukseni tulokset. 
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4 Kirjallisuuskatsauksen tulokset 

4.1 Tutkimusaiheet 

Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on kuvailla ja jäsentää viimeaikaista 

naisjohtajuuteen ja -yrittäjyyteen liittyvä vuorovaikutustutkimusta. Tässä luvussa 

esittelen katsauksen tulokset. Tulosluvun ensimmäinen alaluku keskittyy siihen, 

millaisia tutkimusaiheita naisjohtajuutta ja -yrittäjyyttä käsittelevät 

vuorovaikutustutkimukset ovat sisältäneet. Toisessa alaluvussa esittelen, millaisia 

tutkimusmenetelmiä tutkimuksissa on käytetty, ja luvun viimeisessä alaluvussa 

esittelen niiden keskeisimmät tulokset. 

 

Katsauskirjallisuudekseni rajautui siis yhteensä 39 tutkimusartikkelia. Ryhmittelin 

artikkelit tutkimusaiheidensa perusteella 7 teemaan. Jotkin artikkeleista 

ryhmittelin samanaikaisesti useampaan teemaan, sillä niissä oli käsitelty 

useampaa vuorovaikutuksen keskeistä ilmiötä. Täten alla olevan luettelon 

tutkimusten yhteismäärä ylittää 39 artikkelia. Ryhmittely on nähtävissä liitteessä, 

johon olen koonnut katsausartikkelien teemat ja niiden tiedot. 

 

Seuraavat teemat kuvaavat naisjohtajuuteen liittyvän viestinnän ja 

vuorovaikutuksen tutkimusta vuosilta 2008–2019.  

1. Johtamistyyli ja -taidot (9 artikkelia). Näissä artikkeleissa vertaillaan ja 

kartoitetaan nais- ja miesjohtajien johtamistyylejä ja niiden mahdollisia 

eroavaisuuksia sekä kartoitetaan, mitä nais- ja miesjohtajat pitävät 

oleellisina johtamistaitoina. 

2. Sosiaalinen pääoma ja vuorovaikutusverkostot (8 artikkelia). Artikkelit 

keskittyvät naisjohtajien tai -yrittäjien sosiaalisen pääoman ja 

vuorovaikutusverkostojen merkitykseen, muodostumiseen tai 

ylläpitämiseen. 

3. Naisjohtajuus konstruktioina (7 artikkelia). Näissä artikkeleissa käsitellään 

sitä, miten naisjohtajuus rakentuu eri mediateksteissä tai vuorovaikutuksen 
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avulla. Myös konstruktioiden vaikutukset yhteiskunnassa ovat teeman 

artikkelien mielenkiinnon kohteena. 

4. Teknologiavälitteinen viestintä (5 artikkelia). Nämä keskittyvät eri 

viestintäteknologioiden ja teknologiavälitteisen viestinnän merkitykseen ja 

rooleihin naisjohtajien ja -yrittäjien elämässä.  

5. Organisaatiokulttuuri (5 artikkelia). Tämän teeman artikkeleissa käsitellään 

organisaatiokulttuurin vaikutuksia naisjohtajiin sekä heidän uraansa ja 

naisjohtajuuskäsityksiin organisaatiossa. 

6. Viestintätyyli ja nonverbaalinen viestintä (4 artikkelia). Nais- ja 

miesjohtajien viestintätyyleihin keskittyneet tutkimukset, joissa pyritään 

selvittämään, onko johtajille sukupuolittuneesti tyypillisiä viestintätyylejä, 

ja vertaillaan nais- ja miesjohtajien viestintätyylejä.  

7. Työn ja yksityiselämän tasapaino (2 artikkelia). Tutkimukset, jotka 

keskittyvät eri vuorovaikutuksen ilmiöiden merkitykseen työn ja 

yksityiselämän tasapainon säilyttämisessä tai hakemisessa. 

 

Näiden seitsemän teeman lisäksi katsauskirjallisuuteeni kuului yksittäisiä 

tutkimuksia, jotka käsittelevät aiheita 

• naisjohtajien urapolku (Taylor ym. 2018) 

• supportiivisuus (Bakker & Xanthopoulou 2013) 

• esimiehen ja alaisen välinen viestintä (Fernandes & Leite 2016) 

• seksuaalinen häirintä (Wynen 2016) 

• sukupuolinen syrjintä (Kanze ym. 2018).  

Seuraavissa kappaleissa esittelen näitä tutkimusteemoja käsitelleitä artikkeleita 

lähemmin. 

 

Johtamistyyli ja -taidot 

Johtamistyylejä ja -taitoja käsiteltiin yhdeksässä artikkelissa. Näistä viisi keskittyi 

mies- ja naisjohtajien johtamistyylien eroihin, vaikutuksiin tai niiden 

vertailemiseen.  
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Ladegaard (2011) tutki, miten tanskalaiset nais- ja miesjohtajat ilmaisevat valtaa 

erilaisissa johtajan vuorovaikutustilanteissa. Hän myös vertaili sitä, miten 

työntekijät reagoivat erilaisiin johtamistyyleihin johtajan ollessa joko nainen tai 

mies. Sánchez-Morenon, López-Yáñezin ja Altopiedin (2015) artikkelissa taas 

vertailtiin akateemisten nais- ja miesjohtajien erityispiirteitä Espanjassa. 

Erityisenä kiinnostuksenkohteena olivat johtamiskoulutustarpeet ja johtamistyylit. 

 

Tenchin, Topićin ja Morenon (2017) Euroopan laajuinen tutkimus kohdistui 

viestintä- ja PR-alan johtajien viestintätyyleihin, johtamistaitoihin ja niiden 

eroihin. Tutkijat selvittivät, suosivatko naiset joitain viestintäkanavia miehiä 

enemmän ja johtuvatko mahdolliset eroavaisuudet heidän viestintätyyleistään. 

Tutkimuksessa haluttiin selvittää myös, tukevatko tulokset perinteisiä 

stereotypioita siitä, että naisjohtajat haluavat luoda vuorovaikutussuhteissaan 

intimiteettiä ja interpersonaalista suhdetta suosimalla kasvokkaisviestintää. Tämä 

tutkimus kuuluu samanaikaisesti kahden muodostamani teeman alle: johtamistyyli 

ja -taidot sekä viestintätyyli ja nonverbaalinen viestintä. Sungin (2013) 

tutkimuksen aiheena puolestaan oli nais- ja miesjohtajien johtamistyylit heidän 

ollessaan vuorovaikutuksessa samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa. Myös 

Sungin tutkimusote oli vertaileva.  

 

Sijoitin johtamistyyli ja -taidot -teeman alle myös Mohrin ja Wolframin (2008) 

tutkimuksen, jossa tutkittiin ja vertailtiin mies- ja naisjohtajien verbaalista 

huomaavaisuutta. Mohr ja Wolfram olivat kiinnostuneita etenkin verbaalisen 

huomaavaisuuden tehokkuudesta johtajan vuorovaikutuksessa.  

 

Sukupuolten välisiin johtamistyylieroihin keskittyneiden tutkimusten lisäksi 

tämän teeman alle sijoittuu kolme pelkästään naisjohtajien johtamistyylejä 

käsittelevää tutkimusta. Ha, Bi ja Zhang (2018) käsittelivät omassa artikkelissaan 

kiinalaisten akateemisten naisjohtajien johtamistyylejä, menestystekijöitä ja sitä, 

miten nämä naisjohtajat ovat päihittäneet Kiinan maskuliinisen akateemisen 

ympäristön asettamat esteet.  
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Jo sosiaalisen pääoman ja vuorovaikutusverkostojen teemassa esittelemäni 

Redien-Collot’n (2009) tutkimuksen ryhmittelin siis myös johtamistyylin teeman 

alle. Tutkimus suuntautui ranskalaisten naisyrittäjien käsityksiin omasta 

auktoriteetistaan ja siihen, miten käsitykset vaikuttavat heidän johtamistyyliinsä ja 

verkostoitumisstrategioihinsa. Pelkästään naisjohtajiin keskittyivät 

johtamistyylitutkimuksessaan myös Nash, Davies ja Moore (2017). He selvittivät, 

onko australialaisilla luonnontieteiden ja insinöörityön alojen naisjohtajilla 

tyypillistä johtamistyyliä.  

 

Artikkeleita ryhmitellessäni sijoitin johtamistaidot ja johtamistyylit saman teeman 

alle. Santrić Milicevic ym. (2011) selvittivät serbialaisten terveydenhuollon 

johtajien käsityksiä heidän omista johtamistaidoistaan ja niissä ilmenevistä 

puutteista. Tutkimuksessa kartoitettiin nais- ja miesjohtajien käsityksiä siitä, mitä 

pitävät tärkeinä ja oleellisina johtamistaitoina. Tämän lisäksi johtamistaitoja 

käsittelivät jo yllä mainitut Tench, Topić ja Moreno (2017) omassa, PR- ja 

viestintäalan johtajia käsitelleessä tutkimuksessaan. 

 

Sosiaalinen pääoma ja vuorovaikutusverkostot 

Sosiaalista pääomaa ja vuorovaikutusverkostoja käsiteltiin yhteensä kahdeksassa 

artikkelissa. Aihetta käsittelevissä tutkimuksissa oli tavoitteena lisätä ymmärrystä 

naisjohtajien ja -yrittäjien sosiaalisesta pääomasta, vuorovaikutusverkostoista ja 

niiden rakentumisesta sekä ylläpitämisestä.  

 

Nais- ja miesjohtajien verkostoituminen sekä oman sosiaalisen pääoman hyväksi 

käyttäminen ja näiden vertaileminen oli kolmen tutkimuksen tavoitteena. Bu ja 

Roy (2008) selvittivät tutkimuksessaan kiinalaisten nais- ja miesjohtajien 

uramenestyksen kannalta tärkeinä pitämien verkostojen eroja niin sukupuoli- ja 

ikäjakaumassa, kasvokkaisviestinnän käytännöissä kuin hierarkkisissa suhteissa.  
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Myös Rho ja Lee (2018) tutkivat sukupuolieroja verkostoitumisessa – sitä miten 

sukupuoli ja johtajan verkostoitumistavat ovat yhteydessä toisiinsa. He 

keskittyivät myös erojen taustalla oleviin tilannetekijöihin sekä syihin.  

 

Kolmas nais- ja miesjohtajien verkostoitumista vertaileva artikkeli on Limin ja 

Suhin (2009) tutkimus, jossa he selvittävät, millä tavoin nais- ja miesyrittäjät 

käyttävät hyväkseen jo olemassa olevia vuorovaikutusverkostojaan ja kulttuurista 

pääomaansa uutta yritystä perustaessaan. 

 

Naisjohtajien ja -yrittäjien verkostoitumisen esteitä ja haasteita oli tutkittu 

kahdessa artikkelissa. Erogulin (2011) kiinnostuksen kohteena oli naisyrittäjien 

sosiaalisen pääoman muodostamisen haasteet Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa: 

Miten naisyrittäjät ovat voittaneet haasteet, joita paikalliset sosiokulttuuriset 

normit ja laki naisten vuorovaikutukselle asettavat, ja miten he ovat kehittäneet 

yhteistyötä miesten kanssa vuorovaikutuksen ja verkostoitumisen keinoin. 

Linehan ja Scullion (2008) taas selvittivät mentoroinnin ja verkostoitumisen roolia 

kansainvälistä uraa tekevien naisjohtajien urakehityksessä. He tutkivat 

epämuodollisia mentoroinnin ja verkostoitumisen organisaatioprosesseja, jotka 

estävät naisjohtajia etenemään urallaan. Linehanin ja Scullionin artikkeli 

kuuluukin tämän vuoksi kahteen jäsentämääni teemaan: verkostot ja 

organisaatiokulttuuri.  

 

Myös Molonyn (2009) artikkelissa oli löydettävissä kaksi vuorovaikutuksen 

ilmiöihin luettavaa vahvaa teemaa: vuorovaikutusverkostot ja 

teknologiavälitteinen viestintä. Molony pyrki tutkimuksellaan lisäämään 

ymmärrystä teknologiavälitteisen viestinnän merkityksestä tansanialaisten 

pienyrittäjänaisten vuorovaikutusverkostojen ylläpitämisessä ja luottamuksen 

luomisessa. Samat kaksi teemaa ilmenivät myös Crittendenin, Crittendenin ja 

Ajjanin (2019) artikkelissa. He tutkivat teknologiavälitteisen viestinnän merkitystä 

naisyrittäjien minäpystyvyyteen, sosiaaliseen pääomaan ja voimaantumiseen.  
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Kahdeksas sosiaalisen pääoman ja vuorovaikutusverkostojen teemaan kuuluva 

tutkimus on Redien-Collot’n (2009) artikkeli, jossa hän tutki ranskalaisten 

naisyrittäjien käsityksiä heidän auktoriteetistaan ja näiden käsitysten vaikutusta 

heidän johtamistyyliinsä ja verkostoitumisstrategioihinsa. Myös tämä artikkeli 

kuuluu näin ollen kahteen jäsentämääni teemaan: johtamistyyli ja verkostot. 

 

Naisjohtajuus konstruktioina 

Konstruktioiden teemaan sijoitin artikkelit (7 artikkelia), joissa käsiteltiin 

sukupuolta tai naisjohtajuutta konstruktiona ja tutkittiin konstruktioiden 

muodostumista tai vaikutuksia yhteiskunnassa. Grandyn (2010) artikkelissa 

käsiteltiin kanadalaisesta naisjohtajasta Annette Verschurenista mediateksteissä 

kehystettyä kuvaa, kun taas Mueller (2011) tutki naiseuden ja vallan suhdetta ja 

nuorten käsityksiä sukupuolen rakentumisesta naisjohtajuutta käsittelevissä 

mediateksteissä. 

 

Kansallisia poliittisia naisyrittäjyyden diskursseja tutkittiin kahdessa tähän 

teemaan sijoitetussa artikkelissa (Ahl & Nelson 2015; Pettersson ym. 2017). Ahl ja 

Nelson vertailivat Ruotsin ja USA:n kansallisia yrittäjyysohjelmia ja sitä, miten 

niissä rakennetaan naisyrittäjyyden konstruktiota. Pettersson ym. puolestaan 

vertailivat Skandinavian maiden yrittäjyysohjelmia ja niiden taustalla olevia 

olettamuksia naiseudesta.  

 

Naisjohtajuuden diskursiivinen muodostuminen naisille perinteisesti 

epätyypillisillä aloilla oli kahden tämän teeman tutkimuksen kohteena (Eriksson, 

Henttonen & Meriläinen 2008; Dutta 2018). Eriksson, Henttonen ja Meriläinen 

pyrkivät tarjoamaan uutta tietoa siitä, miten naiset johtavat pieniä ICT-alan 

yrityksiä Suomessa, ja siitä miten sukupuoli rakentuu johtamisprosessin tuloksena. 

Dutta taasen tutki, miten naiset luonnontieteiden ja insinöörityön aloilla 

Singaporessa diskursiivisesti konstruoivat johtajuutta. Hän pyrki tuomaan esiin 

sosiokulttuurisia ja organisaatioiden sisäisiä normeja, jotka estävät naisia 

nousemasta johtaviin asemiin perinteisesti miehisiksi mielletyillä aloilla. 



20 
 
Fine (2009) tutki naisten diskursiivisia representaatioita johtajuudesta. 

Tavoitteena oli selvittää, tarjoavatko naisten konstruktiot johtajuudesta uusia 

tapoja määritellä tai teoretisoida johtajuutta. 

 

Teknologiavälitteinen viestintä 

Oli yllättävää havaita, että valtaosa (4 artikkelia viidestä) teknologiavälitteisen 

viestinnän teeman alle ryhmittelemistäni tutkimuksista sijoittui kehittyviin 

maihin. Jo aiemmin sosiaalisen pääoman ja vuorovaikutusverkostojen teeman alle 

sijoittamani Molonyn (2009) tutkimus käsitteli verkostojen lisäksi 

teknologiavälitteistä viestintää. Molony tutki teknologiavälitteisen viestinnän 

merkitystä naisyrittäjien sosiaalisen pääoman ja luottamuksen kartuttamisessa 

kehittyvässä maassa – Tansaniassa. Myös Crittendenin, Crittendenin ja Ajjanin 

(2019) aiemmin myös sosiaalisen pääoman teeman alla esittelemäni tutkimus 

käsitteli teknologiavälitteisen viestinnän merkitystä kehittyvän maan kontekstissa. 

Tarkastelun aiheena heillä oli teknologiavälitteisen viestinnän merkitys 

pienyrittäjänaisten minäpystyvyyteen, vuorovaikutusverkostoihin ja 

voimaantumiseen Etelä-Afrikassa. 

 

Etelä-Afrikassa toteutettiin myös Jiyanen ja Mostertin (2010) tutkimus. Heidän 

mielenkiintonsa kohteena oli viestintäteknologioiden rooli eteläafrikkalaisten 

naisyrittäjien keskuudessa: käyttivätkö naisyrittäjät viestintäteknologioita 

liiketoimissaan, mitä teknologioita käytettiin mihinkin tarkoituksiin, yrittäjien 

viestintäteknologiataidot ja se, oliko teknologiavälitteinen viestintä muuttanut 

heidän liiketoimintatapojaan.  

 

Neljäs katsauskirjallisuuteni artikkeli, jossa käsiteltiin teknologiavälitteistä 

viestintää kehittyvän maan kontekstissa, oli Steelin (2017) tutkimus. Sen aiheena 

oli sudanilaisten naisyrittäjien kokemukset matkapuhelinten käyttämisestä 

kaupallisiin tarkoituksiin. Tarkemmin Steel tutki sitä, miten nämä naisyrittäjät 

sopeuttavat ja muokkaavat matkapuhelimen käyttöään ja miten heidän luomansa 

käytännöt helpottavat kotoa tapahtuvaa yritystoimintaa. 
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Kehittyvien maiden kontekstista täysin poikkeava oli viides teknologiavälitteistä 

viestintää käsittelevä katsauskirjallisuuteni artikkeli. Rafnsdóttir ja Júlíusdóttir 

(2018) nimittäin tutkivat viestintäteknologioiden ja etätyön vaikutusta 

islantilaisten ylempien johtajien työn ja perheen yhteensovittamiseen. Tutkijat 

myös vertailivat nais- ja miesjohtajien käsityksiä etätyön merkityksestä työn ja 

yksityiselämän väliseen tasapainoon. Ryhmittelinkin artikkelin kahteen teemaan: 

teknologiavälitteiseen viestintään sekä työn ja yksityiselämän tasapainoon. 

 

Organisaatiokulttuuri 

Katsauskirjallisuuden joukosta nousi esiin viisi erilaista organisaatiokulttuurin 

teemaan liittyvää tutkimusaihetta. Orser, Elliott ja Leck (2013) tutkivat sitä, miten 

kanadalaisten naisyrittäjien feministinen arvopohja ilmenee muun muassa 

yrityksen organisaatiorakenteissa ja yrittäjän vuorovaikutuksessa liiketoimintaa 

rakennettaessa. Galy-Badenas ja Croucher (2016) taas sijoittivat tutkimuksensa 

Suomeen ja Ranskaan, ja selvittivät, onko eri kulttuuritaustoista tulevilla nais- ja 

miesjohtajilla erilaiset käsitykset naisista johtoasemissa. Kyseinen tutkimus 

käsittelee myös johtajien käsityksiä siitä, miten valmiita organisaatiot ovat 

hyväksymään naiset johtotehtäviin. 

 

Organisaatiokulttuuria tarkasteltiin myös tutkimuksessa, jossa selvitettiin, ovatko 

naisjohtajat pakistanilaisissa organisaatioissa paremmassa asemassa kuin 

naisjohtajat muissa muslimimaissa (Arifeen 2010). Erityisiä tarkastelukohteita 

tutkimuksessa olivat muun muassa naisten rohkaiseminen johtotehtäviin sekä 

sukupuolten palkitsemiskäytänteet. 

 

Organisaatiokulttuuriin liittyy myös organisaation sisällä oppiminen. Martin, Lord 

ja Warren-Smith (2018) tutkivat naisjohtajien kokemusten kautta, millaisia 

merkityksiä sukupuolelle annetaan englantilaisten organisaatioiden oppimisen 

kontekstissa.  
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Linehan ja Scullion (2008) tutkivat epämuodollisia mentoroinnin ja 

verkostoitumisen organisaatioprosesseja, jotka estävät naisjohtajia etenemään 

urallaan. Linehanin ja Scullionin artikkeli kuuluukin tämän vuoksi myös 

organisaatiokulttuuri-teeman alle.  

 

Viestintätyyli ja nonverbaalinen viestintä 

Tään teeman alle sijoitin neljä artikkelia. Kaksi näistä oli nais- ja miesjohtajien 

viestintätyyliä vertailevia artikkeleita (Grant & Taylor 2014; Hopkins & Bilimoria 

2008). Hopkinsin ja Bilimorian tutkimus selvitti, onko emotionaalisen ja 

sosiaalisen kyvykkyyden osoittamisessa sukupuolieroja, mikä on menestyksen ja 

emotionaalisen sekä sosiaalisen kyvykkyyden välinen suhde, ja onko sukupuoli 

tässä merkitsevä tekijä. He tutkivat myös, onko menestyneimpien mies- ja 

naisjohtajien välillä eroja näiden kykyjen osoittamisessa.  Grant ja Taylor 

puolestaan vertailivat etenkin johtajien nonverbaalista viestintää – heidän eleitään 

ja ilmeitään – heidän kertoessaan saavutuksistaan. He selvittivät myös 

nonverbaalisen viestinnän merkitystä johtajan uralla etenemiseen.  

 

Toinen etenkin nonverbaalista viestintää käsittelevä artikkeli oli tutkimus, jossa 

selvitettiin, miten naispuolisen menestyneen roolimallin nonverbaalinen viestintä 

vaikuttaa naisopiskelijoihin johtajuutta edellyttävissä vuorovaikutustilanteissa 

(Latu ym. 2019). 

 

Tench, Topić ja Moreno (2017) selvittivät muun muassa, suosivatko naiset joitain 

viestintäkanavia miehiä enemmän ja johtuvatko mahdolliset eroavaisuudet heidän 

viestintätyyleistään. Tämä tutkimus kuuluu täten samanaikaisesti kahden 

muodostamani teeman alle: johtamistyyli ja -taidot sekä viestintätyyli ja 

nonverbaalinen viestintä. 
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Työn ja yksityiselämän tasapaino 

Työn ja yksityiselämän tasapainon teemaan ryhmittelin kuuluvaksi kaksi 

artikkelia. Ne keskittyvät työn ja perheen yhteensovittamiseen ja sukupuolierojen 

vertailemiseen. Kakkarin ja Bhandarin (2016) tutkimus käsittelee intialaisten 

palvelualalla työskentelevien mies- ja naisjohtajien käsityksiä työn ja 

yksityiselämän tasapainosta, ja pyrkii tunnistamaan tasapainoon vaikuttavia 

tekijöitä. 

 

Aiemmin tulosluvun teknologiavälitteistä viestintää käsittelevässä kappaleessa 

esittelemäni Rafnsdóttirin ja Júlíusdóttirin (2018) tutkimus kuuluu myös työn ja 

yksityiselämän tasapainon teemaan. Työn ja perheen yhteensovittamisen ja 

etätyön yhteydet olivat tämän islantilaisten johtajien kokemuksia selvittäneen 

tutkinuksen aiheena. 

 

Katsauskirjallisuuden yksittäiset teemat 

Aiemmin tässä luvussa esiteltyjen teemojen lisäksi katsauskirjallisuudesta nousi 

esiin viisi yksittäistä teemaa: naisjohtajien urapolku, supportiivisuus, esimies-

alainen-viestintä, seksuaalinen häirintä ja sukupuolinen syrjintä. 

 

Naisjohtajien urapolkua käsitelleessä artikkelissa (Taylor ym. 2018) pyrittiin 

ymmärtämään yliopistourheilun naisjohtajien kokemuksia urapolulla 

kohoamisesta.  Tutkimuksessa kartoitettiin naisten kokemuksia esimerkiksi 

johtamistaitojensa kehittämisestä ja päätöksentekoprosesseista.  

 

Supportiivisuuden teemaan sijoitin artikkelin (Bakker & Xanthopoulou 2013), 

jonka aiheena oli erilaisten resurssien ja työhön sitoutumisen vaikutukset 

naisjohtajien luovuuteen ja karismaattisuuteen. Resursseilla tutkimuksessa 

tarkoitettiin erilaisia fyysisiä, sosiaalisia ja organisaatioon liittyviä tekijöitä, jotka 

helpottavat esimerkiksi työssä kehittymistä ja tulosten tekemistä, kuten 

esimerkiksi palaute ja sosiaalinen tuki.  
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Fernandes ja Leite (2016) käsittelivät tutkimuksessaan naisjohtajan ja -alaisen 

välistä vuorovaikutusta ja naisjohtajien kehollistuneita käsityksiä naislaisistaan. 

Tutkijat pyrkivät lisäämään ymmärrystä siitä, miten naisjohtajan asema ja 

liikemaailman maskuliininen ja heteronormatiivinen diskurssi vaikuttavat siihen, 

miten johtaja kuvailee ja arvioi alaistaan. Täten ryhmittelin kyseisen tutkimuksen 

esimies-alainen-viestinnän teeman alle. 

 

Seksuaalisen häirinnän teemaan kuuluu Wynenin (2016) artikkeli, jossa hän 

tarkastelee muodollisen vallan ja sukupuolen roolia seksuaalisessa häirinnässä. 

Wyneniä kiinnosti, joutuvatko Australian julkisen sektorin johtotehtävissä olevat 

naiset todennäköisemmin seksuaalisen häirinnän kohteeksi kuin vastaavassa 

asemassa olevat miehet.  

 

Kanzen ym. (2018) tutkimus keskittyi rahoituspäätöksiin vaikuttavaan 

vuorovaikutukseen ja sukupuoliseen syrjintään yritysrahoituksessa. He selvittivät 

syitä siihen, miksi miehet saavat enemmän rahoitusta kuin naiset. Tutkimuksen 

lähtökohtana oli säätelyn kohdennusteoria ja hypoteesi siitä, että sijoittajien 

yrittäjille asettamien kysymysten taustalla on sukupuolesta johtuvaa 

asenteellisuutta.  

4.2 Tutkimusmenetelmät ja -asetelmat 

4.2.1 Laadulliset tutkimusmenetelmät 

Yksi tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteista oli pyrkiä selvittämään, millaisin 

tutkimusmenetelmin ja -asetelmin naisjohtajiin ja -yrittäjiin liittyvää viestintää ja 

vuorovaikutusta on tutkittu.  Katsaus kattaa yhteensä 39 tutkimusartikkelia, jotka 

jaoin analyysivaiheessa tutkimusmenetelmien perusteella laadullisiin, määrällisiin 

ja monimenetelmäisiin tutkimuksiin. Katsaukseen kuuluneista tutkimuksista 21 oli 

tehty laadullisin menetelmin, 14 määrällisin menetelmin, ja neljässä oli käytetty 

sekä laadullisen että määrällisen tutkimuksen menetelmiä. Seuraavissa 

kappaleissa esittelen käytettyjä tutkimusmenetelmiä lähemmin. Ensin keskityn 
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laadullisiin menetelmiin, sitten kokoan yhteen käytetyt määrälliset menetelmät, ja 

viimeisenä esittelen monimenetelmäiset tutkimukset ja niiden asetelmat. 

 

Sisällönanalyysi 

Laadullisten tutkimusten käytetyin tutkimusmenetelmä oli sisällönanalyysi, jonka 

eri muodot olivat menetelmänä 11:ssä tutkimuksessa. Seitsemän tutkimuksen 

aineisto analysoitiin aineistolähtöisesti (Dutta 2018; Erogul 2011; Ha, Bi & Zhang 

2018; Jiyane & Mostert 2010; Martin, Lord & Warren-Smith 2018; Orser, Elliott & 

Leck 2013; Rafnsdóttir & Júlíusdóttir 2018), yhden teorialähtöisesti (Galy-Badenas 

& Croucher 2016), yhden aineisto analysoitiin käyttämällä cross case -menetelmää 

(Linehan & Scullion 2008),  yhden sekä aineisto- että teorialähtöisen 

sisällönanalyysin keinoin (Mueller 2011), ja yhden aineisto analysoitiin jatkuvan 

vertailun menetelmällä (Taylor ym. 2018). 

 

Dutta (2018) haastatteli 42 luonnontieteiden ja insinöörityön alojen naisjohtajaa 

Singaporessa. Haastattelut olivat syvähaastatteluita, ja olivat osa laajempaa 

etnografista tutkimusta. Haastateltavat kerättiin lumipallo-otannalla ja 

haastattelut litteroitiin. Litteroinnit analysoitiin siis aineistolähtöisen 

sisällönanalyysin keinoin. Toinen aineistolähtöisen sisällönanalyysin 

tutkimusmenetelmää käyttänyt tutkija oli Erogul (2011). Hän haastatteli 17:ää 

Yhdistyneiden arabiemiirikuntien naisyrittäjää, ja myös nämä haastattelut olivat 

syvähaastatteluita. Haastateltavat oli kerätty lumipallo-otannalla. Yrittäjät 

kuvailivat haastatteluissa kokemuksiaan yrittäjyydestä. 

 

Tutkiessaan kuuden kiinalaisen akateemisen naisjohtajan johtamistyylejä käyttivät 

Ha, Bi ja Zhang (2018) aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Tutkimus oli 

eksploratiivinen, ja myös sen aineisto kerättiin syvähaastattelujen avulla. 

Vastaukset nauhoitettiin ja litteroitiin sanatarkasti. Neljäs aineistolähtöisen 

sisällönanalyysin menetelmällä toteutettu tutkimus oli Jiyanen ja Mostertin (2010) 

eteläafrikkalaisten naisyrittäjien viestintäteknologian käyttöä selvittänyt artikkeli. 

Myös tässä tutkimuksessa näyte koostui lumipallo-otannan tuloksista, mutta se oli 
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osittain myös harkintaan perustuva. Data kerättiin havainnoimalla ja 

haastattelemalla 42 naisyrittäjää. Sisällönanalyysin lisäksi osa aineistosta myös 

kvantifioitiin. 

 

Martinin, Lordin ja Warren-Smithin (2018) organisaatiossa oppimista käsitelleessä 

tutkimuksessa käytettiin fenomenologista lähestymistapaa ja harkintaan 

perustuvaa otantaa. Aineisto kerättiin kuudelta nais- ja 18 miesjohtajalta USA:ssa 

syvähaastattelun keinoin. Haastattelut olivat puolistrukturoituja, ja niitä tehtiin 

neljästi jokaisen haastateltavan kanssa yli vuoden kestäneen periodin aikana. Näin 

tutkijat pystyivät seuraamaan, miten tietoa jaettiin organisaatiossa pidemmällä 

aikavälillä. Tutkimus kohdistuu haastateltavien yksilölisiin kertomuksiin, kieleen 

ja tarinoihin, jotka koskivat tiedonjakamista, organisaation kehitystä ja yhdessä 

luomista. Aineiston analysointi tapahtui kahdessa vaiheessa: ensimmäisen vaiheen 

analyysi tuotti yli 40 alateemaa, ja toisessa vaiheessa alateemat ryhmiteltiin 11 

käsitealueeseen, jotka vielä koottiin neljäksi teemaksi. Menetelmänä oli siis 

aineistolähtöinen sisällönanalyysi. 

 

Orser, Elliott ja Leck (2013) pyrkivät tutkimuksessaan ymmärtämään sitä, miten 

kanadalaisten naisyrittäjien feministiset arvot ilmenevät esimerkiksi heidän 

yritystensä organisaatiorakenteissa ja yrittäjän vuorovaikutuksessa liiketoimintaa 

aloitettaessa. Tutkijat haastattelivat 15 kanadalaista liikenaista puolistrukturoidun 

haastattelurungon avulla. Tutkimuksen näyte perustui harkintaan – 

haastateltaviksi pyydettiin naisyrittäjiä, jotka mieltävät itsensä nimenomaan 

feministeiksi. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin, ja litteroinnit analysoitiin 

aineistolähtöisesti. Vastaukset koodattiin kategorioihin, ja niiden alle 

muodostettiin vielä alateemat.  

 

Seitsemäs tutkimus, jonka aineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin 

keinoin, oli Rafnsdóttirin ja Júlíusdóttirin (2018) etätyöhön ja 

teknologiavälitteiseen viestintään keskittynyt artikkeli. Tutkimuksen 

lähestymistapa oli konstruktivistinen grounded theory. Aineisto kerättiin 32 

puolistrukturoidulla syvähaastattelulla vuosina 2010 ja 2011, ja sitä varten 
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haastateltiin 15 miesjohtajaa ja 17 naisjohtajaa. Haastateltavien kriteereinä olivat 

yrityksen toimitusjohtajuus tai hallituksen jäsenyys. Haastateltavilla tuli tämän 

lisäksi olla kumppani ja/tai alle 18- vuotiaita kotona asuvia tai muuten 

vanhemmistaan riippuvia lapsia. Kriteereihin kuului myös etätyön tekemisen 

mahdollisuus. Haastattelut nauhoitettiin, litteroitiin, ja litteroinnit teemoiteltiin. 

 

Katsauskirjallisuuteni ainoa laadullinen tutkimus, jonka menetelmänä käytettiin 

teorialähtöistä sisällönanalyysiä, oli Galy-Badenasin ja Croucherin (2016) artikkeli, 

jossa selvitettiin eri kulttuuritaustojen vaikutusta naisjohtajuuskäsityksiin. He 

tutkivat myös johtajien käsityksiä organisaatioiden valmiudesta hyväksymään 

naisia johtaviin tehtäviin. Tutkimuksen aineisto koostuu 16 haastattelusta, joista 

yhdeksän on tehty Ranskassa (kuusi naista, kolme miestä) ja seitsemän Suomessa 

(kolme naista, neljä miestä). Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina ja niissä 

esitettiin 11 kysymystä. Vastaajilta odotettiin itsereflektiota. Vastaukset litteroitiin 

ja litteroinnit analysoitiin etsimällä tiettyjen teemojen toistuvuuksia. 

Sisällönanalyysi perustui organisaation muutosvalmiuden teoriaan (organizational 

readiness for change -teoria), ja tulkintoja tehtiin henkilökohtaisella, 

interpersonaalisella ja organisaation tasolla. 

 

Linehanin ja Scullionin (2008) tutkimuksen aineisto koostui yhteensä 50 

irlantilaisen, englantilaisen, belgialaisen, ranskalaisen ja saksalaisen ylemmän 

johdon naisedustajan haastatteluista. Kyseessä oli mukavuusotanta aineiston 

keräämisen helpottamiseksi ja matkustamisen vähentämiseksi. Otantakriteerinä 

oli, että naisen tuli olla johtoryhmän jäsen ja olla työskennellyt ainakin kerran 

ulkomaantehtävissä. Nämä naisjohtajat haastateltiin työpaikoillaan kasvokkain 

käyttämällä puolistrukturoitua haastattelurunkoa. Taustakirjallisuuden 

perusteella oli myös luotu haastatteluopas, jotta haastatteluista välittyisi 

samantyyppinen tieto. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin sanatarkasti, minkä 

jälkeen aineisto koodattiin asiasanoittamalla litteroinnit. Analyysi tapahtui cross-

case-menetelmällä, jonka avulla eri vastaajien vastaukset ryhmiteltiin keskeisten 

aiheiden ja mielipiteiden osalta. 
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Sekä aineisto- että teorialähtöistä sisällönanalyysiä käytettiin myös yhdessä 

tutkimuksessa. Mueller (2011) järjesti 17–19-vuotiaiden nuorten 

ryhmähaastatteluita Saksassa. Osallistujia oli yhteensä 32, joista koottiin kuusi 

ryhmää. Koska tarkoituksena oli tutkia, miten erityisesti nuoret naiset tuottavat 

merkityksiä, neljä ryhmää koostui ainoastaan naisista. Kahta miehistä koostunutta 

ryhmää haastateltiin, koska oltiin myös kiinnostuneita siitä, millaisia 

sukupuolieroja mediassa luotujen konstruktioiden vastaanottamisessa ja 

tulkitsemisessa on. Haastateltaville jaettiin lehtikuvia ja -artikkeleita mies- ja 

naisjohtajista. Johtajat esitettiin näissä niin ammatillisessa kuin yksityiselämän 

roolissa.  Haastateltavilta kysyttiin samalla heidän näkemyksiään poliittisten, 

akateemisten ja liikemaailmassa toimivien naisjohtajien mediakuvasta. Osallistujia 

pyydettiin jakamaan huomionsa kuvista ja artikkeleista, ja olemaan rohkeasti 

myös eri mieltä ryhmän mahdollisten mielipidejohtajien kanssa. 

Ryhmäkeskustelut tallennettiin ja litteroitiin, minkä jälkeen aineisto analysoitiin 

sekä aineisto- että teorialähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Osa analyysissä 

muodostuneista teemoista perustui tutkimuskysymyksiin, kun taas osa luotiin 

aineistolähtöisesti. 

 

Taylorin ym. (2018) tutkimus naisista opiskelijaurheiluorganisaation 

johtotehtävissä pyrki ymmärtämään johtajien kokemuksia. Kahdeksan 

haastateltavaa naista kerättiin harkintaan perustuen. Heidät haastateltiin 

puhelimitse puolistrukturoitua haastattelurunkoa hyödyntäen, haastattelut 

litteroitiin, litteroinnin koodattiin, ja aineisto analysoitiin jatkuvan vertailun 

menetelmällä toistuvien kaavojen tunnistamiseksi.  

 

Diskurssianalyysi 

Kuudessa laadullisessa tutkimuksessa (Ahl & Nelson 2015; Fernandes & Leite 

2016; Grandy 2010; Ladegaard 2011; Pettersson ym. 2017; Sung 2013) käytettiin 

tutkimusmenetelmänä diskurssianalyysiä. Täten se oli toiseksi yleisin 

tutkimusmenetelmä katsauskirjallisuuden laadullisista tutkimuksista. 
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Ahl ja Nelson (2015) suorittivat tutkimuksensa kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen 

vaihe oli tutustua Yhdysvaltain ja Ruotsin kansallisiin naisyrittäjyysohjelmiin. Tätä 

aineistoa täydennettiin toissijaisella datalla, joka saatiin haastattelemalla 

valtioidenhallinnon työntekijöitä. Ensimmäinen vaihe toimi toisen vaiheen 

taustatietona. Toisessa vaiheessa yli 20 vuoden ajalta (1989–2012) valikoidut 

poliittiset dokumentit analysoitiin diskurssianalyysin keinoin. Tutkijat etsivät 

sisältöjä, jotka liittyivät siihen, miten naisen yrittäjyys asemoidaan ja esitetään 

mediateksteissä. Tutkijat valitsivat tekstisisällöt, jotka vastasivat heidän 

asettamiinsa tutkimuskysymyksiin, ja loivat sisällöille lopuksi 

koodausmenetelmän.  

 

Samantyyppisestä tutkimuksesta oli kyse myös Petterssonin ym. (2017) 

artikkelissa. Heidän tutkimuksessaan diskurssianalyysin avulla analysoitiin 

Tanskan, Norjan ja Ruotsin kansalliset naisyrittäjyysohjelmat vuosilta 2005–2015. 

Aineisto koostui julkisesti tarjolla olevista teksteistä ja kuvista, joita täydennettiin 

kahdeksalta informantilta saadulla tiedolla mm. yrittäjyysohjelmien 

tulevaisuudesta. Tutkimuksen tavoitteena oli luoda kuuteen feministiseen 

teoreettiseen lähestymistapaan (liberaalifeminismi, radikaalifeminismi, 

psykoanalyyttinen feminismi, sosialistinen feminismi, 

poststrukturalistinen/postmoderni feminismi ja postkolonialistinen feminismi) 

perustuva analyyttinen työkalu.  

 

Fernandesin ja Leiten (2016) tutkimuksessa pyrittiin ymmärtämään naispuolisten 

työntekijöiden kehollistunutta kuvaa kahdessa naisjohtajista koostuvassa 

fokusryhmässä. Tutkimuksen alkuperäinen tarkoitus oli selvittää, miten 

osallistujat konstruoivat yrittäjäidentiteettiään, kun keskustelevat mielipiteistään 

ja kokemuksistaan. Kuitenkin se, miten fokusryhmän jäsenet olivat 

vuorovaikutuksessa alaistensa kanssa ja konstruoivat muut työpaikkansa naiset, 

oli keskeinen ja toistuva aihe molemmissa ryhmissä. Näin ollen tiedonkeruu 

keskittyi siihen, miten naisjohtajat puhuivat muista työpaikkansa naisista. 

Analyysimenetelmänä käytettiin diskurssianalyysiä. Ensin tutkijat tunnistivat 

aiheita, jotka liittyivät naisalaisiin kohdistuviin kokemuksiin, tunteisiin ja 

odotuksiin; toiseksi he analysoivat, miten naisalaisten kehollisuus nähtiin 
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verrattuna ihanteelliseen työntekijään, ja kolmanneksi tutkijat keskittyivät siihen, 

miten fokusryhmässä luotiin yhteisymmärrystä tai ristiriitoja alaisten 

kehollisuudesta keskusteltaessa. Lopuksi tutkijat pyrkivät tunnistamaan naisen 

kehoon liittyviä, toistuvia, jaettuja ja tulkitsevia diskursiivisia aiheita, joihin 

fokusryhmän jäsenet turvautuivat.  

 

Diskurssianalyysiä analyysimenetelmänä hyödynsi siis myös Ladegaard (2011). 

Hänen johtamistyyleihin ja vallan ilmaisemiseen keskittynyt tutkimuksensa 

sijoittui maailmanlaajuisen suuryrityksen Tanskan-pääkonttoriin. Neljä 

vapaaehtoista johtajaa (kaksi naista ja kaksi miestä) pitivät mukanaan nauhuria 

tavallisena työpäivänään, jolloin olivat vuorovaikutuksessa alaistensa kanssa. 

Tutkija oli pyytänyt johtajia valitsemaan tutkimuspäivänsä niin, että se sisältäisi 

tyypillisiä johtamiseen liittyviä vuorovaikutustilanteita: 1) kokouksen pitäminen, 2) 

työntekijöiden ohjeistaminen, 2) keskustelu liiketoimintaehdotuksista tai -

toimenpiteistä kollegojen kanssa, 3) puhelinkeskustelu jonkin sidosryhmän kanssa ja 

4) kevyt jutustelu henkilökunnan kanssa. Vuorovaikutusosapuolilta pyydettiin 

suostumukset tutkimukseen osallistumisesta. Johtajat nauhoittivat tapahtumat 

tutkimuspäivänä noin kolmen tunnin ajalta. Tämän datan lisäksi johtajia pyydettiin 

täyttämään kysely omista taustatiedoistaan. Kaikki tallenteet litteroitiin ja 

litteroinnit analysoitiin kriittisen diskurssianalyysin keinoin. Tutkija etsi sisältöjä, 

joissa mies- ja naisjohtajat ilmensivät valtaa työssään ja analysoi 

yksityiskohtaisemmin, miten työntekijät vastaavat vallan ilmaisuihin, kun kyseessä 

on nais- tai miesjohtaja. 

 

Viides diskurssianalyysiä menetelmänä käyttänyt tutkimus oli Sungin (2013) Diili-

tv-sarjan ensimmäistä kautta (2003) käsitellyt artikkeli. Sung tutki ja vertaili 

kahden nais- ja miesprojektijohtajan johtamistyylejä heidän ollessaan 

vuorovaikutuksessa samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa. Tutkija poimi 

litteroiduista näytteistä osioita, joissa osallistujat ilmaisevat valtaansa ja 

johtajuuttaan, ja analysoi nämä diskurssianalyysin avulla.  
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Grandyn (2010) tutkimuksen analyysimenetelmänä käytettiin diskurssianalyysiksi 

luokiteltavaa kehysanalyysiä. Tutkimus käsitteli kanadalaisesta naisjohtajasta 

Annette Verschurenista mediateksteissä kehystettyä kuvaa. Mediatekstiaineisto 

koostui 22 Verschurenia käsitelleestä sanoma-, talous- ja aikakauslehtiartikkelista 

sekä kuudesta julkaistusta Verschurenin haastattelusta vuoteen 2009 asti. 

 

Kenttätutkimus 

Kahdessa laadullisessa tutkimuksessa (Molony 2009; Steel 2017) käytettiin 

menetelmänä kenttätutkimusta. Molonyn (2009) artikkeli oli osa pidempää 

kenttätutkimusta Tansaniassa, ja tutkimusstrategiana oli tapaustutkimus. Tutkija 

haastatteli projektissa 37 naisyrittäjää, ja tässä artikkelissa esitellään kolmen 

haastateltavan kokemuksia viestintäteknologioista ja niiden käytöstä.  

 

Steelin (217) kenttätutkimus puolestaan sijoittui Sudanin pääkaupunkiin 

Khartumiin. Tutkija oli neljän kuukauden ajan säännöllisesti yhteydessä 45 

pienyrittäjänaisen kanssa. Tämä 45 yrittäjän otos kerättiin internet-hakujen ja 

harkinnanvaraisen lumipallo-otannan perusteella.  Naiset harjoittivat 

yritystoimintaansa Facebook- tai WhatsApp-ryhmien kautta. Tutkija havainnoi 

säännöllisen ja runsaan kasvokkais- ja teknologiavälitteisen viestinnän avulla sitä, 

miten naisyrittäjät organisoivat yksityistä ja ammatillista elämäänsä; sitä, miten 

liiketoimet integroituivat perhe-elämään, ja sitä, miten nämä kaksi elämänaluetta 

vaikuttivat toisiinsa. Tutkija oli yhteydessä myös miespuolisiin pienyrittäjiin 

vertaillakseen heidän internetin kautta tapahtuvaa myyntiään naisyrittäjien 

myyntiin. Tämän lisäksi myös joitain naisyrittäjien perheenjäseniä haastateltiin 

laajemman kuvan saamiseksi. 

 

Yksittäiset laadulliset tutkimusmenetelmät  

Edellä esiteltyjen laadullisten tutkimusmenetelmien lisäksi katsauskirjallisuudessa 

käytettiin kahta yksittäistä laadullista menetelmää. Nämä olivat etnografia 

(etnografiseen aineistoon perustuva vinjettimenetelmä) (Eriksson, Henttonen & 
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Meriläinen 2008) ja narratiiviseen analyysiin perustuva haastattelumenetelmä 

(Fine 2009). 

 

Suljin katsauskirjallisuudestani pois artikkelit, jotka perustuivat puhtaasti 

kokeellisiin tutkimusasetelmiin ja teoreettiselta pohjalta koottuihin vinjetteihin, 

koska tällaiset tutkimukset eivät käsittele naisjohtajuutta luonnollisessa 

organisaatiossa. Sisällytin katsauskirjallisuuteen kuitenkin Erikssonin, Henttosen 

ja Meriläisen (2008) vinjettimenetelmää hyödyntäneen tutkimuksen, sillä heidän 

luomansa vinjetit perustuivat heidän keräämäänsä etnografiseen dataan neljästä 

ICT-alan yrityksestä. Tutkijoiden pyrkimyksenä oli tarjota uutta tietoa siitä, miten 

naiset johtavat pieniä ICT-alan yrityksiä Suomessa, ja siitä miten sukupuoli 

rakentuu johtamisprosessin tuloksena. Tutkijat havainnoivat yritysten naispuolisia 

johtaja-omistajia viikon ajan ja kirjasivat havainnoistaan yhteensä n. 200 sivua 

muistiinpanoja. Tutkijat myös keräsivät mukana olleista yrityksistä ja johtajista 

mediatekstejä ja haastattelivat johtajia ymmärtääkseen heidän työnsä kontekstin 

paremmin. Koottu etnografinen aineisto luettiin ja keskityttiin sen keskeisimpiin 

teemoihin. Aineisto muokattiin tämän jälkeen lyhyiksi vinjeteiksi aineiston 

analysointia varten. Vinjetit käsittelivät yhteistyötä rakentavien 

vuorovaikutussuhteiden prosessia ja niihin liittyviä merkityksiä. Vinjetit olivat 

dramatisoituja kohtauksia, joiden tarkoitus oli korostaa johtajuudelle ja 

sukupuolelle alkuperäisessä aineistossa luotuja merkityksiä. Vinjetit eivät siis 

olleet yksi yhteen muistiinpanojen kanssa, vaan niiden ytimessä olevan tarinan. 

 

Finen (2009) tavoitteena oli tutkia, tarjoavatko 15 naisjohtajan diskursiiviset 

konstruktiot johtajuudesta uusia teoreettisia lähestymistapoja johtajuuteen. 

Tutkimusmenetelmänä oli narratiivinen haastattelumenetelmä, joka perustuu 

narratiiviseen analyysiin. Haastateltavat olivat naisia, jotka toimivat ylemmän 

johdon tehtävissä joko liike-elämässä, hallinnon alalla tai yleishyödyllisissä 

organisaatioissa. 14 heistä oli USA:sta, yksi Kuwaitista. Kyseessä oli 

mukavuusnäyte. Haastatteluprotokolla koostui kolmesta avoimesta kysymyksestä, 

jotka antoivat naisjohtajien kertoa oman tarinansa ilman haastattelijan ohjausta. 

Tutkija oli kiinnostunut nimenomaan vastausten rikkaudesta ja 

monipuolisuudesta eikä halunnut haastateltavien pakottavan tarinoitaan olemassa 
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oleviin analyyttisiin ja tulkinnanvaraisiin muotteihin, joten hänen kolme 

kysymystään käsittelivät nimenomaan autenttisia tilanteita naisjohtajien uralla. 

Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin narratiivista analyysiä varten, ja jokainen 

analysoitu litterointi vertailtiin muiden kanssa, jotta löydettäisiin niille yhteisiä 

teemoja. 

4.2.2 Määrälliset tutkimusmenetelmät  

Määrällisiä tutkimusmenetelmiä käytettiin 14:ssä katsauskirjallisuuteni 

artikkelissa. Taulukkoon 1 on koottu keskeisimmät näissä artikkeleissa käytetyt 

aineistonkeruu- ja analyysimenetelmät.  

TAULUKKO 1 Määrällisten tutkimusten aineistonkeruu- ja analyysimenetelmät 

Tekijä(t) Aineistonkeruumenetelmä Analyysimenetelmät 
Bu & Roy 2008 
 

Strukturoitu haastattelu, 
General Social Survey (GSS) 
Protocolista sovellettu kyselylomake 

Yhden muuttujan 
varianssianalyysi, 
monivaiheisten vertailujen 
Student–Newman–Keuls (SNK) -
testi, logistinen 
regressioanalyysi 

Santrić Milicevic 
ym. 2011 

 

Kulttuuriin mukautettu kaksiosainen 
kyselylomake 

Studentin t-testi, 
sekamallianalyysi, yleistetty 
lineaarinen malli, toistuvien 
mittausten varianssianalyysi, 
varianssianalyysi ja Kruskal-
Wallis-testi 

Bakker & 
Xanthopulou 2013 
 

Verkkokyselylomake 
- rehtoreille 
- opettajille 

Polkuanalyysi, suurimman 
todennäköisyyden estimaatti, 
pääakselifaktorointi, khiin neliö, 
yhteensopivuusindeksit (GFI, 
CFI ja IFI), keskineliövirheen 
neliöjuuren likiarvo, 
rakenneyhtälömallianalyysit, 
Sobelin testi 

Latu ym. 2018 
 

Tutkimus 1: Osallistujat pitivät 
vaikuttavan puheenvuoron 
virtuaaliyleisölle, ja heille näytettiin 
samanaikaisesti kuvia nais- ja 
miespuolisista roolimalleista, joiden 
asentoja oli manipuloitu avoimiksi ja 
sulkeutuneiksi. 
Tutkimus 2: Tutkittiin edellisen 
prosessin reunaehtoja. Asetelma sama 
kuin edellä, mutta esitettiin vain 
tuntemattomien naisten kasvojen 
kuvia manipuloituina edellisten 
vartaloihin. 

Koodaaminen 

(jatkuu) 
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TAULUKKO 1 (jatkoa) 

Tekijä(t) Aineistonkeruumenetelmä Analyysimenetelmät 

Crittenden, 
Crittenden & Ajjan 
2019 

 

Verkkokysely Rakenneyhtälömallinnus, 
osittainen pienimmän 
neliösumman menetelmä, 
osittainen pienimmän 
neliösumman polkumalli 

Redien-Collot 2009 
 

Kyselylomake Kvantifiointi 

Rho & Lee, 2018 
 

Kolmen kyselyn sarja, jota 
täydennettiin taustatietodatalla 

Hierarkkinen regressioanalyysi, 
klusteroidut keskivirheet, 
pienimmän neliösumman 
menetelmä, post hoc -analyysit: 
summatiiviset indeksit, 
kulmakerrointestit 

Mohr & Wolfram 
2008 
 

Kyselylomake 
- alaisille 
- johtajille 

Moderoitu regressioanalyysi, t-
testit 

Sánchez-Moreno, 
López-Yáñez & 
Altopiedi 2015 
 

Kaksivaiheinen kysely 
- miehille 
- naisille 

Artikkelissa raportoidaan vain 
ensimmäisen kyselyvaiheen tulokset 

Kvantifiointi, jakaumat 

Tench, Topić & 
Moreno 2017 
 
 

Verkkokysely Kvantifiointi, jakaumat 

Wynen 2016 
 

Henkilöstöbarometrikysely Regressioanalyysi, varianssin 
inflaatiotekijä, logistinen 
regressioanalyysi 

Hopkins & 
Bilimoria 2008 
 

360-arviointi, yrityksen talousluvut Regressioanalyysi, erojen 
merkitsevyyden testi 

Arifeen   2010 
 

Kyselylomake suljetuin 
vastausvaihtoehdoin 

- Malesiassa 
- Pakistanissa 

Z-testi, suhteelliset osuudet 

Lim & Suh 2019 
 

Panel Study of Entrepreneurial 
Dynamics II -tietokanta 

Multinomiaalinen ja 
binomiaalinen logistinen 
regressiomalli, varianssin 
inflaatiotekijä 

 

Bu ja Roy (2008) keräsivät tutkimuksensa aineiston strukturoitujen haastattelujen 

avulla. He haastattelivat 108 keski- tai ylemmän johdon kiinalaista nais- ja 

miesjohtajaa. Heitä pyydettiin tarjoamaan tietoa nimenomaan uramenestyksensä 

kannalta tärkeistä sidoksista. Aineiston avulla testattiin hypoteeseja johtajien 

verkostojen ikäkoostumuksesta, kasvokkaisvuorovaikutuksen käytännöistä ja 

sidosten sukupuoliyhdistelmän ja laadun (asema- vai henkilökeskeinen sidos) 

roolista edellisiin hypoteeseihin. Tietoa verkostoista kerättiin General Social 

Survey (GSS) Protocolista (Burt 1984) muokatulla lomakkeella. GSS keskittyy 
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henkilökohtaisiin vuorovaikutussuhteisiin, kun taas Bu ja Roy halusivat tietoa siitä, 

kenet kuusi henkilöä vastaajat kokivat tärkeinä uramenestyksensä ja työnsä 

kannalta. Näistä henkilöistä kysyttiin joukko kysymyksiä, esimerkiksi ikä ja 

sukupuoli. Vastaukset koodattiin neljään kategoriaan (vastaaja ensin mainittuna): 

mies–mies, mies–nainen, nainen–mies ja nainen–nainen. Analyysimenetelminä 

käytettiin yhden muuttujan varianssianalyysiä, monivaiheisten vertailujen 

Student–Newman–Keuls (SNK) -testiä ja logistista regressioanalyysiä. 

 

Santrić Milicevic ym (2011) tutkivat serbialaisten terveydenhuoltoalan johtajien 

käsityksiä oleellisista johtamistaidoista, omista johtamistaidoistaan ja niissä 

olevista puutteista. Tutkimukseen osallistui 14 belgradilaista terveydenhuollon 

johtotiimiä, ja he täyttivät kyselylomakkeen sekä ennen että jälkeen 

johtamiskoulutuksen. Koulutusta annettiin kuudessa eri johtajuuteen liittyvässä 

asiassa. Tutkimusinstrumentti oli serbialaiseen kulttuuriin mukautettu 

kyselylomake, joka on kehitetty Sustainable management development program of 

the centres for disease control and prevention -ohjelmaa (U.S. Department of 

Health & Human Services 2013) varten. Lomake oli kaksiosainen: Ensimmäisessä 

osassa annettiin henkilökohtaista ja työhön liittyvää taustatietoa ja kuvaus siitä, 

onko vastaajilla mielestään mahdollisuudet täysin hyödyntää tietojaan ja taitojaan 

työssään. Toisessa osassa oli yhteensä 22 kysymystä kuudesta johtajan 

ydinkyvystä: viestintä, tiimin muodostaminen, työn suunnittelu ja priorisointi, 

suoritusten arviointi, ongelmanratkaisu ja johtaminen. Vastaajat arvioivat omaa 

osaamistasoaan ja kykyjen tärkeyttä viisiportaisella Likertin asteikolla ennen ja 

jälkeen koulutuksen. Omien kykyjen ja vaadittavien taitojen välistä eroa (G) 

mitattiin kaavalla: G = I² - KS², jossa I on tärkeydelle annettu arvosana ja KS on 

vastaajan oma arvio tiedoistaan ja taidoistaan. Analyysi koostui kuvailevasta 

tilastotieteestä ja tilastollisesta päättelystä. Analyysimenetelminä käytettiin 

Studentin t-testiä, sekamallianalyysiä, yleistettyä lineaarista mallia, toistuvien 

mittausten varianssianalyysiä, varianssianalyysiä ja Kruskal-Wallis-testiä. 

 

84 alankomaalaista naisrehtoria ja heidän 190 opettaja-alaistaan osallistuivat 

Bakkerin ja Xanthopuloun (2013) tutkimukseen, jossa testattiin Työn vaatimusten 

ja voimavarojen mallia (Job Demands-Resources model, Bakker & Demerouti 
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2008). Rehtorit täyttivät suojatun verkkokyselylomakkeen, jonka avulla he 

arvioivat työ- ja henkilökohtaisten resurssiensa sekä henkilökohtaisen 

sitoutumisensa asteen. Osallistuneet rehtorit saivat pyytää korkeintaan neljää 

opettaja-alaistaan vastaamaan opettajille suunnattuun kyselyyn. Opettajat 

vastasivat kysymyksiin rehtorinsa luovuudesta ja karismaattisesta johtajuudesta. 

Aineiston analysoinnissa käytettiin menetelminä polkuanalyysiä, suurimman 

todennäköisyyden estimaattia, pääakselifaktorointia, khiin neliötä, 

yhteensopivuusindeksejä (GFI, CFI ja IFI), keskineliövirheen neliöjuuren likiarvoa, 

rakenneyhtälömallianalyysiä ja Sobelin testiä. 

 

Latu ym. (2018) tutkivat, miten naispuolisen menestyksekkään roolimallin 

nonverbaalinen viestintä vaikuttaa naisopiskelijoihin johtajuutta edellyttävissä 

vuorovaikutustilanteissa. Tätä varten järjestettiin kaksi osatutkimusta. 

Ensimmäisessä osallistujia (86 sveitsiläistä yliopisto-opiskelijaa) pyydettiin 

pitämään vaikuttava puhe virtuaaliyleisölle. Virtuaaliteknologia mahdollisti 

kontrolloidun ympäristön ja standardoidut yleisöreaktiot ja käyttäytymisen. 

Puheen aikana heille näytettiin samanaikaisesti kuvaa joko Hillary tai Bill 

Clintonista, joko avoimessa tai sulkeutuneessa asennossa. Toisessa 

osatutkimuksessa oltiin kiinnostuneita siitä, vaikuttaako kenen tahansa naisen 

kuva osallistujien (50 naispuolista sveitsiläistä opiskelijaa) nonverbaaliseen 

viestintään. Osallistujille näytettiin näin ollen tuntemattomien naisten kuvia 

manipuloituina ensimmäisen osatutkimuksen Hillary Clintonia esittäviin kuviin. 

Toisessa tutkimuksessa siis tutkittiin ensimmäisen tutkimuksen prosessin 

reunaehtoja: sitä missä olosuhteissa imitointia tapahtuu. Molempien tutkimusten 

aikana mitattiin konkreettisia käyttäytymismalleja ja suoriutumista simuloidussa 

johtamistehtävässä. Puhesuoritusta arvioivat ulkoiset arvioitsijat. Jokaista mittaria 

kohden käytettiin kahta riippumatonta koodaria, jotka olivat tietämättömiä 

tutkimuksen hypoteeseista ja kokeellisista olosuhteista. 

 

Teknologiavälitteisen viestinnän merkitys pienyrittäjänaisten minäpystyvyyteen, 

vuorovaikutusverkostoihin ja voimaantumiseen Etelä-Afrikassa oli Crittendenin, 

Crittendenin ja Ajjanin (2019) mielenkiinnon kohteena. He keräsivät aineistonsa 

verkkokyselyn avulla 199 pienyrittäjänaiselta. Vastaukset analysoitiin 
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rakenneyhtälömallinnuksen, osittaisen pienimmän neliösumman menetelmän ja 

osittaisen pienimmän neliösumman polkumallin avulla. 

 

Puhelinhaastattelun valitsi aineistonkeruumenetelmäkseen Redien-Collot (2009). 

Hän tutki naisyrittäjien käsityksiä omasta auktoriteetistaan, ja näiden käsitysten 

vaikutusta naisten johtamistyyliin ja verkostoitumisstrategioihin. Haastattelu 

sisälsi monivalintakysymyksiä, jotta ne olisivat helposti kvantifioitavissa. 

Vastaajille (300 ranskalaista naisyrittäjää) esitettiin seitsemän kysymystä, jotka 

kattoivat neljä aihepiiriä. Analyysi rakentui kahteen osaan: ensimmäisessä 

tutkittiin itsensä autoritäärisiksi identifioineiden vastauksia, ja toisessa heidän, 

jotka eivät itseään autoritäärisiksi luokitelleet. Saadut vastaukset kvantifioitiin. 

 

Sukupuolen ja johtamisverkostoitumisen välinen yhteys oli Rhon ja Leen (2018) 

aiheena. Tutkimuksen kontekstina oli Texasin koulupiirit ja aihetta tutkittiin 

kolmen johtajille suunnatun kyselyn avulla vuosien 2005 ja 2009 välillä. Kullakin 

kyselykierroksella vastauksia tuli n. 600–680. Nämä kyselyt olivat analyysin 

ensisijainen lähde, mutta aineistoa täydennettiin myös esimerkiksi demografisilla 

ja taloudellisiin resursseihin liittyvillä, Texasin opetusvirastosta saaduilla 

taustatiedoilla. Tutkimuksen analyysimenetelmiä olivat hierarkkinen 

regressioanalyysi, klusteroidut keskivirheet, pienimmän neliösumman menetelmä 

ja post hoc -analyysit (summatiiviset indeksit, kulmakerrointestit). 

 

Määrällisiä menetelmiä käytettiin myös Mohrin ja Wolframin (2008) 

tutkimuksessa, joka käsitteli saksalaisten nais- ja miesjohtajien verbaalista 

huomaavaisuutta. Tutkimuksen aineisto kerättiin kahdella kyselylomakkeella: 

alaisille ja johtajille oli luotu omat lomakkeensa. Tutkimuksessa oli mukana 62 

nais- ja 78 miesjohtajaa, ja 455 heidän suoraa alaistaan. Alaisten lomake sisälsi 

kysymyksiä johtajien verbaalisesta huomaavaisuudesta ja alaisten omasta 

työtyytyväisyydestä, sitoutumisesta ja ärsyyntymisestä. Johtajien lomakkeessa oli 

viisi väittämää tiimin suoriutumisesta. Lomakkeiden avulla kerätty aineisto 

analysoitiin moderoidun regressioanalyysin ja t-testien avulla. 
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Systemaattisen ja ositetun satunnaisotannan avulla kerätty vastaajajoukko 

Sánchez-Moreno, López-Yáñezin ja Altopiedin (2015) tutkimukseen koostui 136 

naisesta ja 129 miehestä. Tutkimuksessa vertailtiin espanjalaisten akateemisten 

nais- ja miesjohtajien erityispiirteitä. Tutkijoiden erityisenä 

kiinnostuksenkohteena olivat vastaajien johtamiskoulutustarpeet ja johtamistyylit. 

Tutkimuksen aineisto kerättiin kyselyillä. Molemmille sukupuolille oli omat 

kahdessa vaiheessa toteutetut kyselynsä, ja katsauskirjallisuuteeni kuuluneessa 

artikkelissa raportoitiin ensimmäisen vaiheen tulokset.  

 

Myös Tench, Topić ja Moreno (2017) toteuttivat tutkimuksensa aineistonkeruun 

kyselylomakkeen avulla. Kysely oli suunnattu 42 Euroopan maan viestinnän ja PR-

alan ammattilaisille vuonna 2014, ja se täytettiin verkossa. Kysely sisälsi 18 osiota 

ja yhteensä 39 kysymystä – omat osionsa oli muun muassa viestintä- ja 

johtamistyyleille, ja Tenchin, Topićin ja Morenon artikkeli raportoi juuri näiden 

osioiden tulokset. EACD:n (European Association of Communication Directors) 

Euroopan laajuisesta tietokannasta poimituille 30 000 henkilölle lähetettiin kutsut 

kyselyyn, ja kutsun saivat myös kansallisten ammattiyhdistysten ja 

tutkimusorganisaatioiden jäsenet. Tutkimuksen näyte oli lopulta 2 777 henkilöä. 

Vastaajia pyydettiin antamaan omat arvionsa siitä, mitä viestintäkanavia suosivat, 

mitkä ovat tärkeimmät viestintätavat viestintäalalla nykyään, ja mitkä ovat 

tehokkaan johtajuuden tunnusmerkit. Lisäksi vastaajia pyydettiin kertomaan, 

mitkä seikat ovat nais- ja miesjohtajille tunnusomaisia. Vastauksia vertailtiin 

sukupuolen mukaan ja analysoitiin teoreettisen taustoituksen avulla.  

 

Wynen (2016) hyödynsi tutkimuksensa aineistona Australian julkisen sektorin 

henkilöstöbarometristä saatua dataa. Wynen oli kiinnostunut muodollisen vallan 

ja sukupuolen roolista seksuaalisessa häirinnässä. Barometrissä mitattiin muun 

muassa työntekijöiden terveyttä, hyvinvointia, työtyytyväisyyttä ja yleisiä 

mielikuvia Australian julkisesta sektorista työnantajana. Aineisto analysoitiin 

käyttämällä Regressioanalyysiä, varianssin inflaatiotekijää ja logistista 

regressioanalyysiä. 
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Hopkins & Bilimoria (2008) selvittivät muun muassa, onko miesten ja naisten 

välillä eroja emotionaalisen ja sosiaalisen kyvykkyyden osoittamisessa ja mikä on 

menestyksen ja emotionaalisen sekä sosiaalisen kyvykkyyden eli 

vuorovaikutustaitojen välinen suhde. He tutkivat myös, onko menestyneimpien 

mies- ja naisjohtajien vuorovaikutustaitojen välillä eroja. Tutkimuksen aineisto 

kerättiin 360-asteen instrumentilla johtajien kehitysohjelman osallistujilta 

USA:ssa, ja tämän lisäksi yrityksen vuosittaisia talouslukuja käytettiin 

menestyksen mittarina. Näyte oli 105 henkilöä, joista 30 oli naista, 75 miestä. 

Aineisto analysoitiin regressioanalyysin ja erojen merkitsevyyden testin avulla. 

 

Pakistanilaisten ja malesialaisten naisjohtajien organisaatioiden kulttuuria 

käsitelleen tutkimuksen (Arifeen 2010) aineisto oli peräisi kahdesta lähteestä. 

Aiemman malesialaisen (Koshal, Gupta & Koshal 1998) tutkimuksen dataa 

käytettiin Arifeenin keräämän aineiston lisäksi. Malesialaisen tutkimuksen 

kyselylomaketta käytettiin myös Pakistanissa, jotta aineistot olisivat vertailtavissa. 

Yhteensä osallistujia oli 282, joista malesialaisia oli 75 (naisia 27 %). 207 

pakistanilaisesta osallistujasta kaikki olivat naisia. Kyselyistä saadut vastaukset 

analysoitiin z-testeillä.  

 

Lim & Suh (2019) tutkivat nais- ja miesyrittäjien vuorovaikutusverkostojen ja 

kulttuurisen pääoman hyödyntämistä yrityksen perustamisvaiheessa. Näyte (1200 

yrittäjää) kerättiin yhdysvaltalaisesta kansallisesti edustavasta 

yrittäjätietokannasta (Panel Study of Entrepreneurial Dynamics II). Tutkijat 

keräsivät vastaajilta tietoa yritysten osakkaista, joten aineisto tarjoaa 

mahdollisuuden tutkia yrittäjän sosio-demografisen taustan välisiä suhteita. 

Aineisto analysoitiin käyttämällä menetelmänä multinomiaalista ja binomiaalista 

logistista regressiomallia ja varianssin inflaatiotekijää. 

4.2.3 Monimenetelmäiset tutkimukset 

Katsauskirjallisuuteni joukossa oli neljä tutkimusta (Grant & Taylor 2014; Kakkar 

& Bhandari 2016; Kanze ym. 2018; Nash, Davies & Moore 2017), joissa oli käytetty 

sekä laadullisia että määrällisiä tutkimusmenetelmiä.  
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Grant ja Taylor (2014) vertailivat artikkelissaan johtajien nonverbaalista viestintää 

– eleitä ja ilmeitä – heidän kertoessaan saavutuksistaan. Tutkimuksessa selvitettiin 

myös nonverbaalisen viestinnän merkitystä johtajien uralla etenemiseen. 

Aineistona tutkimuksessa käytettiin 40 johtotehtävissä toimivan henkilön (20 

naista, 20 miestä) videohaastatteluita. Haastattelut yksityisistä 

valmennussessioista ajoittuvat vuosille 2001–2012. Vastaukset litteroitiin, ja 

litteroinneista laskettiin 1. persoonan pronominin käyttöä. Lisäksi osallistujien 

eleitä ja ilmeitä kartoitettiin videohaastattelujen perusteella. Haastatteluista 

analysoitiin sisältöä, syntaksia, eleitä ja ilmeitä, ja haettiin merkittäviä eroja 

tavassa puhua omista saavutuksista. Vastaukset luokiteltiin ja kvantifioitiin. 

 

Toinen monimenetelmäisiä tutkimusmenetelmiä yhdistellyt tutkimus oli Kakkarin 

ja Bhandarin (2016) artikkeli, joka käsittelee intialaisten palvelualojen mies- ja 

naisjohtajien käsityksiä työn ja yksityiselämän tasapainosta, ja pyrkii 

tunnistamaan tasapainoon vaikuttavia tekijöitä. Aineisto hankittiin 

puolistrukturoidun haastattelurungon avulla, ja tehdyt haastattelut nauhoitettiin. 

Tutkimuksen harkintanäytteeseen kuului yhteensä 140 nuorta johtajaa, joista 76 

oli miehiä, ja 64 naisia. Haastatteluista saatu data analysoitiin ristiintaulukoinnin ja 

khiin neliö -testin avulla ja osa vastauksista luokiteltiin tiettyjen avainhavaintojen 

osalta.  

 

Kanzen ym. (2018) tutkimuksessa tarkasteltiin kysymys-vastaus-vuorovaikutusta 

ja säätelyn kohdentamista TechCrunch Disrupt -kisassa 2010–2016. Kisan 

formaatti, jossa yrittäjät keskustelevat sijoittajista koostuvan paneelin kanssa, salli 

säätelyn kohdentamisen erojen mittaamisen molemmille sukupuolille osoitetuissa 

kysymyksissä ja heidän vastauksissaan. Kisojen videotallenteet litteroitiin, ja tämä 

materiaali toimi perustana lisäkokeelle, jossa manipuloitiin sekä kysymysten että 

vastausten säätelyn kohdentamista. Lisäkokeen avulla havainnoitiin säätelyn 

kohdentamisen vaikutuksia rahoitukseen. Tutkimus sisälsi kaksi osatutkimusta: 

Osatutkimus 1 oli kenttätutkimus, jossa 189 yrityksen edustajille (strateginen 

näyte) esitettiin kysymyksiä. Näihin saadut vastaukset litteroitiin, ja litteroinneille 

suoritettiin sekä tietokoneavusteinen tekstianalyysi että manuaalinen koodaus, 

joiden jälkeen laskettiin tiettyjen edistämistä ja ehkäisemistä merkitsevien sanojen 
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frekvenssit. Ensimmäisen osatutkimuksen löydökset inspiroivat tutkijoita toiseen 

osatutkimukseen, kontrolloituun kokeeseen, jossa luotiin kausaliteettia. Tässä oli 

kyse sijoittajille suunnatusta kyselytutkimuksesta, jossa osallistujille esitettiin 

audiovinjetti nais- tai miesyrittäjän ja sijoittajan kuvitellun liikekumppanin 

välisestä keskustelusta. Kokeessa manipuloitiin sijoittajan kysymysten säätelyn 

kohdennusta erilaisilla edistämistä ja ehkäisemistä merkitsevillä 

sanayhdistelmillä. Vinjeteissä käytettiin todellisia TechCrunh -kisaan perustuvia 

kysymyksiä ja vastauksia ja kaikki viittaukset rahaan poistettiin vinjeteistä. 

Kerätty aineisto analysoitiin lineaarisen sekamallianalyysin avulla. 

 

Nashin, Daviesin ja Mooren vuonna 2016 toteuttama tutkimus on osa laajempaa 

projektia. He tutkivat australialaisten luonnontieteiden ja insinöörityön alojen 

naisjohtajien johtamistyylejä. Tutkimukseen osallistuneet naisjohtajat (61) ottivat 

osaa johtajien koulutusohjelmaan, ja tässä artikkelissa raportoitiin vain ennen 

ohjelmaa tehdyn verkkokyselyn tulokset. Tutkijat halusivat taata naisten oman 

äänen kuulumisen, joten kysely toteutettiin ennen koulutusjaksoa. Verkkokysely 

sisälsi 17 sekä avointa että suljettua kysymystä, ja niiden vastaukset koodattiin 

teorialähtöisen (Full Range Leadership Model, Oberfield 2014) sisällönanalyysin 

avulla. Koodauksen tulokset järjestettiin merkityksellisiin ryhmiin ja koodien 

avulla tunnistettiin sisällössä toistuvia aiheita, joilla luonnintieteiden ja 

insinöörityön alojen naiset määrittelevät ja harjoittavat johtajuutta. Määrällisistä 

analyysimenetelmistä käytettiin Pearsonin chi-square testiä testaamaan, onko 

FRLM-tekijöiden ja johtajuusmääritelmien sekä -tyylien välillä yhteyttä. 

4.3 Naisjohtajuutta koskevan tutkimuksen löydökset 

Sosiaalisen pääoman merkitys naisjohtajille  

Seuraavassa esittelen katsauskirjallisuuden keskeisimmät löydökset. Seuraan 

tulosten esittelyssä tutkimusaiheista tekemääni lajittelua, joten ensimmäisenä 

kokoan yhteen sosiaaliseen pääoman ja vuorovaikutusverkostojen tutkimukseen 

liittyvät tulokset. 
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Kiinalaisten nais- ja miesjohtajien uramenestyksen kannalta olennaisia 

vuorovaikutusverkostoja käsiteltiin Bun ja Royn (2008) tutkimuksessa. Sen 

tulosten mukaan sekä nais- että miesjohtajat haluavat olla vuorovaikutuksessa 

etenkin itseään vanhempien kollegojen kanssa, mutta keski-ikäisten ja sitä 

vanhempien naisten kanssa vuorovaikutuksessa ei haluta olla. Tämä johtuu 

tutkijoiden mukaan kiinalaisesta stereotypiasta, jonka mukaan keski-ikäiset tai sitä 

vanhemmat naiset ovat vähemmän kyvykkäitä ja arvokkaita kuin vastaavan ikäiset 

miehet. Tulosten perusteella naisjohtaja-miesalainen-dyadit eivät ole 

henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa työpaikan ulkopuolella niin paljon kuin 

miesjohtaja-miesalainen- tai naisjohtaja-naisalainen-dyadit. Naisjohtaja-

miesalainen-dyadit eivät myöskään pyrkineet kuromaan tätä vuorovaikutuksen 

määrän eroa umpeen työpaikalla. Toisaalta miesjohtaja-naisalainen-dyadit olivat 

työpaikan ulkopuolella vuorovaikutuksessa yhtä paljon kuin M-M- ja N-N-dyadit. 

Tutkijoiden mukaan Kiinan sosiaaliset normit toimivat tässä selittävänä tekijänä, 

sillä miehen on hyväksyttävämpää olla aloitteellinen kuin naisen. Myös Rhon ja 

Leen (2018) aivan toisenlaiseen kulttuuriin, Texasiin, sijoittuneen tutkimuksen 

tulokset toivat esiin sen, että naisjohtajat ottavat vähemmän todennäköisesti osaa 

työpaikan ulkoisiin verkostoitumistapahtumiin. Naisjohtajia myös pyydetään 

vä.hemmän osallistumaan esimerkiksi poliittisesti tai yhteiskunnallisesti 

merkittäviin, päättäviin ryhmiin.  

 

Naisjohtajien verkostojen ulkopuolelle jääminen nousi esiin myös Linehanin ja 

Scullionin (2008) tekemissä naisjohtajien haastatteluissa. Koska naisilta puuttuu 

mentoreita, roolimalleja, sponsoreita ja pääsy sopiviin verkostoihin, saattavat he 

haastateltavien mukaan jäädä sivuun kansainvälisiä virkanimityksiä tehtäessä. 

Haastatellut naisjohtajat kokivat näiden olevan yleisesti miehille tarjolla. Lisäksi 

tuloksista ilmenee, että jos naisilla olisi tarjolla verkostoja ja mentorointia, voisivat 

naiset olla vuorovaikutuksessa organisaation muodollisten ja epämuodollisten 

normien mukaisesti ja saavuttaa tämän kautta etua uralleen. Haastattelujen 

perusteella miehet saattavat dominoivana ryhmänä haluta säilyttää asemansa 

entisellään ja sulkea naiset tarkoituksellisesti ulos epävirallisista 

vuorovaikutusverkostoista tai mentoroinnista.  
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Molonyn (2009) tutkimus yhdisti kaksi teemaa: teknologiavälitteisen viestinnän ja 

sosiaalisen pääoman. Sen tulosten mukaan tansanialaiset naisyrittäjät käyttävät 

viestintäteknologioita etenkin jo luotujen verkostojensa, 

vuorovaikutussuhteidensa ja luottamuksen ylläpitämiseen uusien liiketoimien 

toivossa. Uudet kontaktit luodaan mieluiten kasvokkaisvuorovaikutuksessa 

esimerkiksi messuilla. Crittendenin, Crittendenin ja Ajjanin (2019) löydösten 

mukaan teknologiavälitteinen viestintä voi puolestaan auttaa naispuolisia 

pienyrittäjiä verkostojen ylläpitämisen lisäksi myös kartuttamaan sosiaalista 

pääomaansa. Tämänkin tutkimuksen mukaan teknologiavälitteisen viestinnän 

affordanssit mahdollistavat ja helpottavat vuorovaikutusta yhteisön kanssa ja 

alentavat yhteydenottamisen kynnystä. Viestintäteknologiat mahdollistavat ennen 

kaikkea helpon neuvojen ja tuen hakemisen. Naisyrittäjien viestintäteknologioiden 

valintaan vaikuttivat heidän käsityksensä teknologioiden helppokäyttöisyydestä ja 

hyödyllisyydestä.  

 

Sosiaalisen pääoman merkitystä yritystä perustaessa tutkivat Lin ja Suh (2009). 

Tutkimuksen tulosten mukaan naisyrittäjät perustavat yrityksiä yksin tai 

perheenjäsenten kanssa todennäköisemmin kuin miehet. Tämä etenkin silloin, kun 

naisilla on puutetta sosiaalisesta tai kulttuurisesta pääomasta, kuten mentoreista. 

Kun yrittäjän kulttuurinen pääoma on kasvanut, perheyrityksen perustamisen 

todennäköisyys vähenee. Naisyrittäjät myös palkkaavat yrityksiinsä omien 

vuorovaikutusverkostojensa jäseniä vähemmän todennäköisesti kuin miehet.  

 

Erogul (2011) tutki oli naisyrittäjien sosiaalisen pääoman muodostamisen 

haasteita Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa: esimerkiksi sitä miten naisyrittäjät 

ovat kehittäneet yhteistyötä miesten kanssa vuorovaikutuksen ja 

verkostoitumisen keinoin. Tutkimuksen tulosten mukaan nämä yrittäjät 

tarvitsevat omasta perheestään tai suvustaan niin sanotun ”mieskontaktien 

mahdollistajan” ollakseen yhteydessä miespuolisiin yhteistyökumppaneihinsa 

kulttuurin perinteisistä ja konservatiivisista näkökannoista huolimatta. Näiltä 

kontaktin mahdollistajilta saatu tuki, niin välineellinen kuin emotionaalinen, 

mahdollistaa myös menestymisen yrittäjän uralla. Tutkimukseen osallistuneet 

naiset pitivät tällaista tukea jopa elintärkeänä. Naisyrittäjät voivat tällaisten 
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mahdollistajien avulla verkostoituessaan luoda itselleen ja yritykselleen 

luotettavuutta ja legitimiteettiä. Osa naisista kertoi saaneensa lähipiirinsä 

vähemmän supportiiviset miehet auttamaan yritystoiminnassa vaikuttavan 

viestinnän keinoin. Myös nämä naisyrittäjät kertoivat olevansa enemmän 

vuorovaikutuksessa sellaisten henkilöiden kanssa, jotka he kokivat 

yritystoimintansa kannalta hyödyllisiksi.  

 

Redien-Collot (2009) tutki muun muassa naisjohtajien auktoriteetin vaikutusta 

heidän sosiaaliseen pääomaansa. Auktoriteetti luo tutkimukseen osallistuneiden, 

itsensä autoritäärisiksi mieltäneiden naisten mielestä kunnioitusta ja häivyttää 

perinteisiä sukupuolinormeja, minkä johdosta myös sosiaalinen pääoma kasvaa. 

He kokivat omien vapaa-ajan ja työverkostojensa olevan heidän yksilöllisen 

vaikutusvaltansa suora lopputulos. Itseään ei-autoritäärisinä pitäneet naiset 

korostivat auktoriteetin luomia vaaroja niin sosiaalisen pääoman kehittämisessä 

kuin perinteisten vuorovaikutusnormien haastamisessa. 

 

Sukupuolittuneet johtamistyylit   

Johtamistyyliin liittyvät tulokset sekä tukivat perinteisiä stereotypioita että 

haastoivat niitä. Ladegaard (2011) tutki, miten tanskalaiset nais- ja miesjohtajat 

ilmaisevat valtaa erilaisissa johtajan vuorovaikutustilanteissa ja myös vertaili sitä, 

miten työntekijät reagoivat erilaisiin johtamistyyleihin johtajan ollessa joko nainen 

tai mies. Hänen tutkimuksensa tulosten mukaan sekä nais- että miesjohtajat 

pitävät normatiivisesti feminiinistä johtamistyyliä parempana kuin maskuliinista. 

Tuloksista myös nousi esiin se, että naisten ja miesten johtamistyylit ymmärretään 

ja otetaan eri tavoin vastaan nais- ja miesalaisten keskuudessa. Miesjohtajien 

auktoriteettia ei koskaan kyseenalaisteta, mutta naisia haastetaan ja heidän 

auktoriteettiaan kyseenalaistetaan usein mieskollegojen toimesta. Löydösten 

mukaan pelkän maskuliinisen tai feminiinisen johtamistyylin toteuttaminen ei ole 

menestyksekästä, vaan menestystä luodaan joustavuudella ja johtajan 

pragmaattisilla kyvyillä. 
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Sánchez-Moreno, López-Yáñez ja Altopiedi (2015) löysivät vain hienoisia eroja 

espanjalaisten akateemisten mies- ja naisjohtajien johtamistyyleissä. Naiset 

priorisoivat ihmisten huomioimisen, ryhmän hyvinvoinnin ja johtamisen 

epämuodolliset muodot korkeammalle kuin miehet. Miehet taas priorisoivat 

päätöksentekoprosessit ja muodollisen tehtävän suorittamisen korkeammalle kuin 

naiset. Molemmat ryhmät luonnehtivat johtajuuttaan sanoilla velvollisuus, kyky 

tulla toimeen ihmisten kanssa, motivaatio, kapasiteetti, vuorovaikutus ja empatia, 

kyky selvitä vaikeista tilanteista ja etiikka. Nais- ja miesjohtajilla oli mielestään 

myös samanlaiset kehitystarpeet: interpersonaalisten konfliktien 

ratkaisemiskyvyn kehittäminen ja parhaiden mahdollisten toimintatapojen 

löytämisen kyky eri tilanteissa. Molempien ryhmien mielestä organisaatiot ovat 

sosiaalisia konstruktioita. 

 

Tenchin, Topićin ja Morenon (2017) tutkimuksen tulokset ovat osittain 

ristiriidassa Sánchez-Morenon, López-Yáñezin ja Altopiedin (2015) tulosten ja 

perinteisten stereotypioiden kanssa. Toisin siis kuin edellä, Tenchin, Topićin ja 

Morenon tutkimuksen miesosallistujat suosivatkin henkilökohtaisempaa 

viestintää, kuten kasvokkaisviestintää tai puheluita. Myös tutkittujen naisten 

viestintä- ja johtamistyylit haastavat perinteiset näkemykset sosialisaatiosta ja 

sukupuoliväritteisestä puheesta. Naisjohtajat korostavat näissä tuloksissa 

enemmän johtamistyylinsä rationaalisuutta ja ammattimaisuutta, kun taas miehet 

ovat enemmän henkilökohtaisten vuorovaikutussuhteiden muodostamisen 

kannalla esimies-alainen-suhteessa. 

 

Sung (2013) tutki mies- ja naisjohtajien johtamistyylejä heidän ollessaan 

vuorovaikutuksessa saman sukupuolen edustajien kanssa. Saatujen tulosten 

mukaan johtajien johtamistyylit noudattivat suuresti perinteisiä odotuksia saman 

sukupuolen kanssa vuorovaikutuksessa olemisesta johtamistilanteissa. Miehet, 

jotka harjoittivat perinteistä maskuliinista johtamistyyliä, saivat sekä positiivista 

että negatiivista palautetta, kun taas perinteistä feminiinistä tyyliä noudattaneet 

naiset saivat johtamiskyvyistään ainoastaan negatiivista palautetta. Tuloksista 

ilmenee myös, että pelkästään sukupuolittuneen johtamistyylin harjoittamista 

pidetään tehottomana ja ei-toivottuna. Mielenkiintoista tuloksissa oli se, että 
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hallitsevan maskuliinista johtamistyyliä ei pidetty millään tavalla oletusarvoisena 

tapana johtaa, vaan sitä pidettiin myös ongelmallisena eikä kokonaan 

hyväksyttävänä.  

 

Mohrin ja Wolframin (2008) artikkelin tulosten mukaan alaiset arvioivat mies- ja 

naisjohtajien osoittavan yhtä paljon verbaalista huomaavaisuutta. Yllättävä löydös 

oli se, että verbaalista huomaavaisuutta osoittavat miesjohtajat aiheuttivat 

alaisissaan vähemmän ärsyyntymistä kuin naisjohtajat. Miehet saavat 

huomaavaisuudestaan lisätunnustusta, koska sitä pidetään heiltä ylimääräistä 

vaivaa vaativalta, kun taas huomaavaisuutta pidetään naisille normaalina 

toimintatapana. Samanlainen johtamistyyli voi siis tuottaa erilaisia tuloksia 

sukupuolesta riippuen. Tutkijoiden odotuksista poiketen verbaalinen 

huomaavaisuus ei ole ainoastaan naisjohtajien harjoittama johtamistyyli. 

Verbaalinen huomaavaisuus voidaan lukea johtamistyyliin, joka on yhteistyöhön 

perustuva, neuvotteleva ja palveleva. Tällaista johtamistyyliä pitivät 

menestyksensä avaimena Han, Bin ja Zhangin (2018) tutkimuksessaan 

haastattelemat kiinalaiset akateemiset naisjohtajat.  

 

Redien-Collot’n (2009) tutkimuksen tuloksia sivuttiin jo sosiaalisen pääoman 

osuudessa. Sosiaalisen pääoman lisäksi tutkimuksessa käsiteltiin auktoriteettia ja 

autoritääristä johtamistyyliä. Naisjohtajat pitivät auktoriteettia yksimielisesti 

sortavana ilmiönä ja vastaajat olivat myös epäileväisiä sen suhteen, että 

auktoriteetti loisi luovuutta. 

 

Naisten johtamistyylejä luonnontieteiden ja insinöörityön aloilla selvittäneet Nash, 

Davies ja Moore (2017) esittivät tuloksissaan, että naiset määrittävät johtajuuden 

ja kuvaavat omaa johtajuuttaan transformationaalisen johtajuuden 

tunnusmerkeillä (esimerkiksi roolimallina oleminen ja inspirationaalinen 

motivointi). Siinä, miten osallistujat määrittelivät ideaalisen johtajuuden tai oman 

johtamistyylinsä, ei kuitenkaan ollut johdonmukaisuutta, mikä horjuttaa 

stereotyyppistä ajatusta selvästi sukupuolittuneista johtamistyyleistä.  
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Terveydenhuollon johtajien johtamistaitoja selvittäneen tutkimuksen (Santrić 

Milicevic ym. 2011) tulosten mukaan sukupuoli oli määräävä tekijä, kun arvioitiin 

viestintätaitojen ja ryhmänmuodostuskykyjen tärkeyttä. Naiset pitivät näitä 

tärkeämpinä kuin miehet. Naiset myös arvostivat johtajan viestintätaitoja ja 

ongelmanratkaisukykyä enemmän kuin miespuoliset vastaajat. 

 

Naisjohtajuus sosiaalisina konstruktioina 

Median naisjohtajista luomia konstruktioita käsiteltiin kahdessa tutkimuksessa 

(Grandy 2010; Mueller 2011). Grandyn (2010) artikkelissa käsiteltiin 

kanadalaisesta naisjohtajasta Annette Verschurenista mediateksteissä kehystettyä 

kuvaa, kun taas Mueller tutki naiseuden ja vallan suhdetta sekä nuorten käsityksiä 

sukupuolen rakentumisesta naisjohtajuutta käsittelevissä mediateksteissä. 

Grandyn tuloksista nousi esiin se, että vaikka Verschurenia on käsitelty hyvin 

runsaasti mediassa, niin sukupuolinen stereotyypittely kumpuaa silti esiin hänen 

tarinansa kehystämisessä – niin kielessä kuin kuvituksessa. Grandyn (2010, 49) 

mukaan stereotyypittely, kuten tyypillisesti feminiinisinä pidetyt johtamistyylit, 

onkin nähty yhtenä suurena esteenä naisten uralla etenemisessä. Mediateksteissä 

korostetaan yhtenään Verschurenin energiaa, kovuutta ja maalaistaustaa farmarin 

tyttärenä ja tällainen korostaminen voidaankin nähdä kykyjen puuttumisena. 

Tuloksissa mielenkiintoista oli se, että myös Verschuren itse kehystää 

haastatteluissa itseään samalla tavalla. Muellerin (2011) tuloksista välittyy 

ristiriitainen kuva nuorten aikuisten käsityksistä naisista ja ammatillisesta 

menestyksestä. Nuoret ovat kriittisiä median luomaa kuvaa kohtaan, mutta eivät 

kuitenkaan nosta esiin mediatekstien yhteiskunnallista merkitystä. Sukupuoli ja 

valta eivät nuorten mielestä ole enää kontrasti, vaan naisjohtajista ollaan ylpeitä. 

 

Kahdessa tutkimuksessa käsiteltiin kansallisia naisyrittäjyysohjelmia (Ahl & 

Nelson 2015; Pettersson ym. 2017). Molempien tutkimusten tuloksista nousivat 

esiin naisten toissijainen asema ja naisyrittäjyyden alistamisen perinne tutkituissa 

yhteiskunnissa (Skandinavian maat ja Yhdysvallat), mikä vahvistaa keskustelua 

siitä, että nainen on vaillinainen, ulkopuolinen tai epätavallinen. Petterssonin ym. 
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(2017) mukaan skandinaavisten ohjelmien taustalla oli taloudellinen kasvu 

feministisestä lähestymistavasta huolimatta.  

 

Eriksson, Henttonen ja Meriläinen (2008) pyrkivät tutkimuksellaan tarjoamaan 

uutta tietoa siitä, miten naiset johtavat pieniä ICT-alan yrityksiä Suomessa, ja siitä 

miten sukupuoli rakentuu johtamisprosessin tuloksena. Tutkimuksen tulosten 

mukaan sukupuolittumisprosessit eivät ole riippuvaisia naisjohtajan 

henkilökohtaisista piirteistä, käyttäytymisestä tai vuorovaikutuksesta sinällään, 

vaan ovat yhteydessä liike-elämän kontekstiin, jossa johtajat toimivat. Tulokset 

viittaavat myös siihen, että ei ole olemassa tiettyä johtamistyyliä, jolla suomalaiset 

viestintäteknologia-alan naisjohtajat toimivat ja rakentavat 

vuorovaikutusverkostoja.  

 

Fine (2009) tutki naisten diskursiivisia representaatioita johtajuudesta. 

Osallistujien narratiiveista nousi esiin erityisesti kaksi teemaa: 1) oman 

positiivisen panoksensa antaminen tiimityön ja avoimen vuorovaikutuksen kautta 

ja 2) eettinen käyttäytyminen. Nämä teemat luovat johtajuuden moraalisen 

diskurssin. Naisten omista johtamistyylikuvauksista pystyi tunnistamaan myös 

kaksi teemaa: 1) jokainen osallistuja korosti tiiminä työskentelemisen tärkeyttä ja 

2) jokainen ilmaisi uskonsa avoimeen vuorovaikutukseen. Naiset puhuivat 

jatkuvasti ryhmän rakentamisesta, yhteisymmärryksen hakemisesta ja jokaisen 

jäsenen näkökantojen huomioon ottamisesta johtamistilanteissa. Avoin 

vuorovaikutus ja tiimityö olivat naisjohtajien mielestä menestyksen oleellisia 

osatekijöitä kaikissa tilanteissa, eivät ainoastaan strategioina, joita he noudattavat 

eriasteisesti tilanteesta riippuen. 

 

Dutta (2018) tutki, miten naiset luonnontieteiden ja insinöörityön aloilla 

Singaporessa diskursiivisesti konstruoivat johtajuutta. Hän pyrki myös tuomaan 

esiin sosiokulttuurisia ja organisaatioiden sisäisiä normeja, jotka estävät naisia 

nousemasta johtaviin asemiin. Tuloksissa nousivat esiin dilemmat, joita 

naisjohtajat kohtaavat, kun aasialaiset kasvojen säilyttämisen normit kohtaavat 

sukupuolittuneet johtajuusdiskurssit, jotka perinteisesti peräänkuuluttavat 
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aggressiivisuutta. Tämän lisäksi naisjohtajat kohtaavat sukupuolittuneita 

stereotypioita alan asiaosaamisestaan, mikä haittaa heidän 

etenemismahdollisuuksiaan alalla. Tulosten mukaan kaksi teemaa kuvaa alan 

naisten diskursiivisia johtajuuskonstruktioita: 1) aasialainen patriarkaatti, 

perheroolit ja johtajuus ja 2) organisaatioiden sukupuolittuneet 

johtajuusdiskurssit. 

 

Teknologiavälitteisen viestinnän hyödyntäminen 

Teknologiavälitteisen viestinnän teeman alle ryhmittelemäni tutkimukset 

toteutettiin suurelta osin kehittyvien maiden kontekstissa (Jiyane & Mostert 2010; 

Molony 2009; Steel 2017). Myös niiden tuloksissa oli havaittavissa 

yhteneväisyyksiä. Pienyrittäjänaisten kaupankäynnin kehittäminen, verkostojen 

luominen ja ylläpitäminen nousivat näissä kaikissa tärkeiksi teknologiavälitteisen 

viestinnän merkityksiksi. Molonyn (2009) tutkimuksen vastaajat kuitenkin 

korostivat kasvokkaisvuorovaikutuksen merkitystä uusien verkostojen 

luomisessa. Jiyanen ja Mostertin (2010) ja Steelin (2017) tutkimuksista nousi esiin 

se, että viestintäteknologiat mahdollistavat naisyrittäjien vuorovaikutuksen niin, 

ettei heidän tarvitse halutessaan jättää työpistettään tai kotiaan, mikä lisää heidän 

tulojaan ja ajan hallintaansa. Teknologiavälitteinen viestintä ei myöskään vaaranna 

heidän yhteiskuntaluokkaansa, sukupuoleensa tai uskontoonsa perustuvia 

odotuksia. 

 

Rafnsdóttir ja Júlíusdóttir (2018) tutkivat teknologiavälitteisen viestinnän 

tarjoamia mahdollisuuksia kehittyneessä maassa, Islannissa. He olivat 

kiinnostuneita etätyön tarjoamista mahdollisuuksista työn ja vapaa-ajan 

tasapainottelemiseksi. Tutkimuksen tulosten mukaan työelämä ulottuu nais- ja 

miesjohtajien koteihin hyvin eri tavoin. Etätyö yleisesti helpottaa työn ja vapaa-

ajan välillä tasapainottelua, koska se mahdollistaa johtajien työn kotiin tuomisen.  

Naisjohtajat kuitenkin kokevat miehiä todennäköisemmin kiirettä yhdistäessään 

kotityöt, perheestä huolenpitämisen ja virkatyönsä viestintäteknologioiden avulla. 

Naiset ottavat enemmän vastuuta perheestä ja kotitöistä, joten naisille jää 

vähemmän vaihtoehtoja siihen, missä ja milloin työtä tehdään. Etätyötä leimaa 
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paljolti se, että kaikilla viesteillä, olivat ne kiireellisiä tai eivät, on kiireellisyyden 

tuntu. Keskeytykset viestintäteknologioiden kautta ovat jatkuvia ja suuria. Johtajat 

kokivat viestintäteknologiat sekä negatiivisina että positiivisina niin itsensä kuin 

perheensä kannalta. Vaikka teknologia toi keskeytyksiä perhe-elämään ja pidensi 

työpäiviä, vastaajat eivät voineet kuvitellakaan pärjäävänsä ilman 

viestintäteknologioita.  

 

Organisaatiokulttuurin vaikutus naisjohtajiin ja johtajuuskäsityksiin 

Tämän teeman alle kokosin artikkelit (Arifeen 2010; Galy-Badenas & Croucher 

2016; Martin, Lord & Warren-Smith 2018; Orser, Elliott & Leck 2013), joissa 

käsitellään organisaatiokulttuurin vaikutuksia naisjohtajiin, heidän uraansa ja 

naisjohtajuuskäsityksiin organisaatiossa.  

 

Martin, Lord ja Warren-Smith (2018) tutkivat naisjohtajien kokemusten kautta, 

millaisia merkityksiä sukupuolelle annetaan englantilaisten organisaatioiden 

oppimisen kontekstissa. Tulosten perusteella sukupuoli oli este tehokkaalle 

organisaation oppimiselle, sillä naisten tieto ja kokemukset olivat usein 

näkymättömiä ja jäivät kuulematta. Yhdessä tapahtuva kokemusten jakaminen tai 

tiedon luominen koettiin mahdottomiksi. Äänensä sai kuuluviin ainoastaan 

vanhemman miesjohtajan tukemana tai jäljittelemällä maskuliinista pukeutumista 

viestintätyylejä tai käyttäytymismalleja. Tutkimukseen osallistuneet naisjohtajat 

olivat mielestään epätasa-arvoisessa asemassa organisaatio oppimisprosessissa 

organisaation maskuliinisen kulttuurin vuoksi. ”Äijämäisyys” ja ”yhtenä pojista 

oleminen” koettiin tärkeiksi, jos halusi tulla nähdyksi tai kuulluksi. Jälleen myös 

tämän tutkimuksen tuloksista nousi maskuliinisuuden normi ja feminiinisyyden 

toiseus. 

 

Edellisen kaltaisia teemoja nousi esiin myös Orserin, Elliottin ja Leckin (2013) 

tutkimuksen tuloksista. ”Herrainkerhojen verkosto” hankaloitti vastanneiden 

naisjohtajien liiketoimia. Suurin osa heistä kuitenkin piti tällaisia haasteita 

ylitsepäästävinä. Useat vastaajat olivat tunnistaneet myös sukupuolista syrjintää, 
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sovinismia ja kunnioituksen puutetta itseään kohtaan. Vastaajat näkivät 

yhteiskunnan patriarkaalisena ja naiset koettiin "toisena sukupuolena". Omien 

yritystensä organisaatiokulttuurin nämä feministeiksi tunnustautuneet 

naisjohtajat kokivat yhteistyökykyisenä, yhteistyöhön perustuvana ja eettisenä. 

Muina tärkeinä, omassa yritysrakenteessaan ja toiminnassaan havaittavina 

feministisinä arvoina vastaajat pitivät muun muassa joustavuutta, avointa 

vuorovaikutusta, epämuodollisuutta ja matalahierarkkista yritysrakennetta. 

Organisaatiokulttuuria he kuvasivat perheen ja yhteisön kaltaisena. Vastaajat 

halusivat myös rakentaa naisten välisiä verkostoja. He kokivat 

vuorovaikutusverkostoista saatavan välineellisen ja emotionaalisen tuen tärkeäksi 

työssään. 

 

Ranskalaista ja suomalaista organisaatiokulttuuria käsitellyt Galy-Badenasin ja 

Croucherin (2016) artikkeli toi esiin sen, että maasta ja kulttuuritaustasta 

huolimatta organisaatiot eivät ole valmiita antamaan naisten edetä organisaatiossa 

samalla tavalla kuin miehet. Suomessakin, huolimatta näennäisestä tasa-arvoa 

vaalivasta ajattelutavasta, naiset kohtaavat vahvasti maskuliinisen 

organisaatiokulttuurin. Suomalaiset naisjohtajat kokivat myös joutuvansa 

tekemään enemmän työtä todistellakseen osaamistaan kuin miehiltä vaaditaan. 

Myös tämän tutkimuksen tuloksissa nostettiin esiin epäviralliset herrainkerhot ja 

vaikuttamisverkostot, joiden rooli organisaatiossa oli tärkeä. Suomalaiset vastaajat 

kokivat myös kulttuurista painetta naisia kohtaan olla vastuussa kotitaloudesta ja 

lapsista. Ranskalaiset vastaajat kokivat miesten olevan ”sallitumpia” johtoasemiin 

kuin naiset, ja jotkut työntekijät jopa reagoivat naisjohtajiin negatiivisesti. Myös 

Ranskassa naiset kokivat painetta suoriutua miehiä paremmin, jotta heidät 

tunnustettaisiin samanveroisiksi miesjohtajien kanssa. Verkostot ja hyvät suhteet 

vaikutusvaltaisiin henkilöihin koettiin hyödyllisinä uralla edistymisen kannalta. 

 

Organisaatiokulttuuri ja naisjohtajuus kahdessa islamilaisessa maassa, Malesiassa 

ja Pakistanissa, oli Arifeenin (2010) tutkimuksen aihe. Kokemustensa mukaan 

pakistanilaiset naisjohtajat saavat samat etenemis- ja palkitsemismahdollisuudet 

kuin miehet, ja organisaatiokulttuuri naisia kohtaan on myönteinen, toisin kuin 

Malesiassa. Pakistanilaiset kokivat myös vähemmän ennakkoluuloja organisaation 
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taholta, mutta kuitenkin joissain määrin heidän alaisillaan ja vertaisillaan oli 

vaikeuksia hyväksyä naisia johtotehtäviin. 

 

Naisjohtajien viestintätyylit 

Naisjohtajien viestintätyyliä on sivuttu osittain jo aiemmissa tuloksissa, mutta 

tässä kappaleessa esittelen tämän teeman alle sijoittelemieni artikkeleiden (Grant 

& Taylor 2014; Hopkins & Bilimoria 2008; Latu ym. 2019) keskeisimmät tulokset.  

 

Grant ja Taylor (2014) vertailivat etenkin johtajien nonverbaalista viestintää 

heidän kertoessaan saavutuksistaan. Ryhmittelin nonverbaalista viestintää 

käsittelevät tutkimukset samaan teemaan viestintätyyli-teeman kanssa Grantin ja 

Taylorin tuloksista nousi esiin seuraavat viestintätyyliin liittyvät seikat: 

Naisjohtaja voi ilmaista suurempaa itseluottamusta vuorovaikutustilanteissa 1) 

aloittamalla puheenvuoronsa vahvasti, ilman täytesanoja tai yneemejä 2) 

ytimekkyydellä, 3) asettamalla sisällölle mittasuhteet, kuten numeroilla tai 

taloudellisilla vaikutuksilla, 4) käyttämällä enemmän 1. persoonan 

persoonamuotoja saavutuksistaan puhuttaessaan 5) kontrolloimalla liikkeitään, 

linkittämällä eleet viestiinsä 6) välittämällä lämpimyyttä.  

 

Hopkins ja Bilimoria (2008) eivät havainneet merkittäviä sukupuolieroja nais- ja 

miesjohtajien emotionaalisen ja sosiaalisen kyvykkyyden osoittamisessa. Kaikkein 

menestyksekkäimmät naiset ja miehet olivat myös enemmän samanlaisia kuin 

erilaisia kykyjensä osoittamisessa. Miesjohtajat arvioitiin menestyksekkäämmiksi, 

vaikka heidän ja naisten osoittamat kyvyt olivat samalla tasolla. 

 

Latu ym. (2019) osoittivat, että naispuolisen roolimallin nonverbaalinen viestintä 

johtaa naisopiskelijoiden voimaantuneempaan käyttäytymiseen ja parempaan 

suoriutumiseen julkisessa puhetilanteessa. Miespuolisen roolimallin 

nonverbaalisella viestinnällä ei tällaista vaikutusta ollut. Vastaavaa vaikutusta ei 

myöskään ollut tuntemattoman naisen nonverbaalisella viestinnällä. 
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Nonverbaalinen imitointi on siis tärkeä tekijä, jolla naispuoliset roolimallit 

inspiroivat naisia suoriutumaan johtamistehtävistä paremmin. 

 

Tasapainottelu työn ja yksityiselämän välillä 

Työn ja yksityiselämän välinen tasapaino on saavutettavissa esimerkiksi puolison 

tai perheen supportiivisen vuorovaikutuksen avulla (Ha, Bi & Zhang 2018; Kakkar 

& Bhandari 2016). Tuki voi olla sekä välineellistä että emotionaalista, kuten Ha, Bi 

ja Zhang (2018) havaitsivat. 

 

Tasapainottelua haittaa useimmiten viestintäteknologia (Kakkar & Bhandari 2016; 

Rafnsdóttir & Júlíusdóttir 2018), sillä se tuo jatkuvilla keskeytyksillään perhe-

elämään kiireen tunnun. Joustavilla työajoilla oli Rafnsdóttirin ja Júlíusdóttirin 

(2018) tutkimuksen mukaan usein miehille ja naisille eri merkitys. Miehet eivät 

esimerkiksi joutuneet jäämään kotiin sairaan lapsen kanssa tai lähtemään töistä 

ajoissa ollakseen kotona lapsen saapuessa, vaan naiset kantoivat päävastuun 

perheen huoltamisesta.  Miehet käyttivät joustavaa työaikaansa enemmän itsensä 

hyväksi. He myös korostivat työpaikalla pysymisen tärkeyttä ja siellä tapahtuvaa 

vuorovaikutusta kollegojen kanssa. Naisjohtajilla oli miehiä vähemmän 

mahdollisuuksia valita sen väliltä, missä työtä tehdään. Työ- ja yksityiselämän 

välillä tasapainottelu oli naisjohtajille vaikeampaa kuin miesjohtajille, sillä jos he 

käyttivät viestintäteknologiaa parantaakseen tasapainoa, sama teknologia tuntui 

tekevän heidän elämästään myös monimutkaisempaa. Naisjohtajille siis 

yksityiselämän tasapaino ei ole tasapainoa, työn ja perheen välinen raja on 

hämärtynyt. 

 

Yksittäisten tutkimusteemojen tulokset 

Taylor ym. (2018) tutkivat opiskelijaurheiluorganisaatioiden naisjohtajien 

urapolkuja. Urapolun varrella näitä johtajia olivat auttaneet etenkin perheen 

emotionaalinen supportiivisuus ja ulkopuolelta tullut välineellinen tuki. 

Orgaanisesti syntyneet mentorointisuhteet koettiin merkityksellisiksi, kuten myös 

vertaisverkostot muiden naisurheilujohtajien kanssa. Näitä verkostoja pidettiin 
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tärkeinä myös yksityiselämän kannalta. Osa vastaajista koki kohdanneensa 

seksismiä uransa aikana. 

 

Supportiivisuutta käsiteltiin tutkimuksessa (Bakker & Xanthopoulou 2013), jonka 

aiheena oli muun muassa erilaisten resurssien vaikutukset naisjohtajien 

luovuuteen ja karismaattisuuteen. Resursseilla tutkimuksessa tarkoitettiin erilaisia 

fyysisiä, sosiaalisia ja organisaatioon liittyviä tekijöitä, jotka helpottavat 

esimerkiksi työssä kehittymistä, kuten esimerkiksi palaute ja sosiaalinen tuki. 

Tutkimuksen tuloksista nousi esiin, että rehtorit, joilla on runsaasti työhön liittyviä 

resursseja, arvioivat olevansa sitkeämpiä ja luottavaisempia omiin kykyihinsä kuin 

rehtorit, joilla resursseja ei ollut. Alaiset kokivat ensin mainitut rehtorit 

luovempina ja karismaattisempina johtajina. 

 

Esimiehen ja alaisen välistä vuorovaikutusta tutkineet Fernandes ja Leite (2016) 

nostivat tutkimuksensa tuloksista esiin kaksi diskurssia, joilla naisjohtajat 

kuvaavat ja arvioivat naisalaisiaan. Tärkeimpänä esille nousi riittämättömyyyden 

diskurssi, eli puutteellinen tapa, jolla naiset kehoaan työpaikalla käyttävät miehiin 

verrattuna. Diskursseista toinen oli riittämättömyyden vastustaminen. Naisjohtajat 

eivät siis välttämättä olekaan emansipaation kannattajia työkontekstissa. 

 

Wynen (2016) keskittyi tutkimuksessaan seksuaalisen häirinnän ja auktoriteetin 

yhteyksiin. Tulokset osoittavat, että sukupuolen, muodollisen auktoriteetin ja 

seksuaalisen häirinnän välillä on vahva yhteys, mutta myös ikä on vaikuttava 

tekijä. Johtavassa asemassa olevia naisia ei häiritä seksuaalisesti enempää kuin 

muissa tehtävissä työskenteleviä, mutta sukupuolella on kuitenkin merkitystä – 

vain miesten osalta: Kun mies nousee auktoriteettiasemaan, todennäköisyys 

joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi vähenee merkittävästi. Naisilla 

todennäköisyys ei eroa merkittävällä tavalla. Huomioitavaa kuitenkin on, että 

ikäryhmässä 30–44 johtavassa olevat naiset joutuvat todennäköisemmin 

seksuaalisesti häirityksi kuin muissa tehtävissä olevat naiset. Näin ollen 

vertaisrajat ylittävää häirintää voidaan tulosten perusteella sanoa esiintyvän vain 

30–44-vuotiaiden naisten ollessa johtavassa asemassa. 
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Sukupuolinen syrjintä yritysrahoituksessa oli Kanzen ym. (2018) tutkimuksen 

aiheena. Tulosten mukaan naisyrittäjät voivat nostaa rahoituksensa määrää 

säätelemällä vastauksiaan ollessaan sijoittajien kanssa vuorovaikutuksessa. 

Tulokset osoittavat myös, että sijoittajat kysyvät naisyrittäjiltä useammin 

negatiivisia kysymyksiä kuin miehiltä, joten heidän tulisi vastata sijoittajien 

negatiivissävytteisiin (prevention-focused) kysymyksiin positiivissävytteisesti 

(promotion-focused).  

 

  



56 
 

5 Pohdinta 

Tämä maisterintutkielma on kuvaileva kirjallisuuskatsaus, jossa tarkasteltiin 

naisjohtajuuteen ja -yrittäjyyteen liittyviä vuorovaikutuksen ilmiöitä. Tutkimusta 

ohjanneisiin kysymyksiin pyrittiin vastaamaan jäsentämällä ja kuvailemalla 

viimeaikaista naisjohtajuuteen ja -yrittäjyyteen liittyvää vuorovaikutustutkimusta. 

Tässä luvussa pohdiskelen esittämiäni tuloksia ja vertailen niitä taustaluvuissa 

esittämääni tietoon. Lisäksi arvioin tutkimukseni toteutuksen ja esitän 

jatkotutkimusehdotuksia. 

 

Tutkimusaiheista keskeisimpiä olivat naisjohtajien ja -yrittäjien sosiaalinen 

pääoma ja vuorovaikutusverkostot, johtamistyyli ja -taidot, naisjohtajuus 

konstruktioina, teknologiavälitteinen viestintä, organisaatiokulttuuri sekä 

viestintätyyli ja nonverbaalinen viestintä.  

 

Ensinnä haluaisin nostaa esiin johtamis- ja viestintätyylitutkimuksen. Näihin 

teemoihin kuului yhteensä 11 artikkelia, joista jopa seitsemän vertaili nais- ja 

miesjohtajien viestintä- ja johtamistyylien välisiä eroja. Tämän työn Johtajuus-

luvussa tuli kuitenkin ilmi, että eroihin keskittyminen voi jopa vahvistaa 

sukupuolisia stereotypioita (esim. Due Billing & Alvesson 2000, Hackmanin ja 

Johnsonin 2009, 327 mukaan). Katsauksen tuloksista ilmeni, että menestystä 

luodaan ennemminkin joustavuudella ja johtajan pragmaattisilla kyvyillä 

(Ladegaard 2011) kuin tietyllä johtamistyylillä. Perinteiset näkemykset 

johtamistyyleistä myös haastettiin (Tench, Topić ja Moreno 2017), ja Sungin 

(2013) tulosten perusteella stereotyyppisesti sukupuolittunutta johtamistyyliä 

pidetään tehottomana ja ei-toivottuna toimintatapana. Samassa tutkimuksessa 

korostettiin myös sitä, että hallitsevan maskuliinista johtamistyyliä ei pidetty 

oletusarvona, vaan sitä pidettiin jopa ongelmallisena eikä kokonaan 

hyväksyttävänä tapana. Tämä antaa lisää painoarvoa sille, miksi perinteistä 

sukupuolieroihin keskittyvää viestintä- tai johtamistyylitutkimusta ei tulisi enää 

näin laajalti harjoittaa.  
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Johtamistyylien tutkimuksessa (Mohr & Wolfram 2008) havaittiin myös, että 

samanlainen johtamistyyli voi tuottaa erilaisia tuloksia riippuen siitä, kumman 

sukupuolen edustaja sitä harjoittaa. Miehet saivat toimintatavoistaan 

lisätunnustusta, koska ne miellettiin ylimääräistä vaivaa vaativaksi. Galy-

Badenasin & Croucherin 2016 tutkimuksessa taas nousi esiin, että naisjohtajat 

kokevat joutuvansa tekemään miehiä enemmän työtä todistellakseen osaamistaan. 

Nämä tulokset ovat rinnastettavissa Johtajuus-luvussa mainittuun tutkimukseen 

(Watson & Hoffman 2004), josta kävi ilmi, että miehiin verrattuna yhtä laadukkaita 

päätöksiä ryhmissä aikaansaaneet naiset arvioitiin ryhmän sisällä merkittävästi 

huonommiksi johtajiksi kuin miehet. Nämä naiset myös arvioitiin ryhmässä 

vähemmän miellyttäviksi kuin yhtäläisiä päätöksiä tehneet miehet. 

 

Myös teknologiavälitteisen viestinnän teema oli hyvin hallitseva. Tätä aihetta 

käsitteli viisi tutkimusta, ja mikä mielenkiintoisinta, niistä suurin osa tutki 

naisyrittäjien teknologiavälitteistä viestintää kehittyvissä maissa (Jiyane & Mostert 

2010; Molony 2009; Steel 2017). Tutkimukset olivat hyvin konkreettisia ja 

keskittyivät eri viestintäteknologioiden käyttöön ja niistä saataviin hyötyihin, 

kuten sosiaaliseen pääomaan. Viestintäteknologioiden käytön viimeaikainen 

laajeneminen kehittyviin maihin onkin mielestäni huomattavissa 

tutkimuskohteissa, ja oletettavissa on, että tulevina vuosina myös kehittyvien 

maiden kontekstissa tehtävät tutkimukset ovat aiempaa abstraktimmalla tasolla.  

 

Yhteiskunnallisesti mielenkiintoisin teema oli mielestäni työn ja yksityiselämän 

tasapaino, joka liittyi tiukasti myös teknologiavälitteiseen viestintään. 

Tutkimuksista (Kakkar & Bhandari 2016; Rafnsdóttir & Júlíusdóttir 2018) kävi 

ilmi, että naisilla on edelleen vastuu kodin ylläpidosta ja perhe-elämän 

pyörittämisestä. Vaikka viestintäteknologia antaakin mahdollisuudet joustavaan 

työntekoon, tarkoittaa se miesten ja naisten kohdalla eri asioita. Täten katsaukseni 

tulokset tukevat johdannossa mainittua Keski-Petäjän ja Kataisen (2015) selitystä 

naisjohtajien alhaiselle määrälle, eli heille kasaantunutta hoivavastuuta. 
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Yhdeksi kantavaksi teemaksi katsauksessani nousi myös maskuliinisuuden normi 

ja feminiinisyyden toiseus (esim. Martin, Lord & Warren-Smith 2018). Naisjohtajat 

mainitsivat tämän toiseuden haittaavan omaa urakehitystään (Linehan & Scullion 

2008), organisaation oppimista (Martin, Lord & Warren-Smith 2018) ja sosiaalisen 

pääoman kartuttamista (Galy-Badenas & Croucher 2016). Mielestäni pelkästään 

nämä tulokset perustelevat sen, miksi naisjohtajuutta tuli tutkia. Organisaatioissa 

vallalla olevat ajatusmallit ja normit tulee tuoda esiin, jotta yhteiskunnastamme 

tulisi tasa-arvoisempi. Toivottavasti joskus tulevaisuudessa – eikä kovin 

kaukaisessa – ei enää tarvitse toistaa Lämsän (2010, 370) toteamusta siitä, että 

nainen usein määritellään ”erityistapaukseksi” korkeassa asemassa 

työskennellessään. 
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6 Arviointi ja jatkotutkimusehdotukset 

Kirjallisuuskatsauksen toteutus voidaan Waterfieldin (2018, 984) mukaan arvioida 

seuraavien kriteerin perusteella: 1) katsauskirjallisuuden kattavuus, 2) 

katsauskirjallisuuden relevanssi, 3) katsauskirjallisuuden ajantasaisuus, 4) 

katsauskirjallisuuden puolueettomuus, 5) sisäänotto- ja poissulkukriteerien 

relevanssi, 6) kirjallisuushaun eksplisiittisyys ja 7) haun toistettavuus.  

 

Waterfieldin (2018, 984) mukaan katsauskirjallisuuden kattavuus tarkoittaa 

tärkeimpien tietolähteiden käyttämistä haun apuna. Katsauskirjallisuuden haussa 

käytettiinkin alan tärkeimpiä tietokantoja, joten kirjallisuus voidaan nähdä tältä 

osin kattavana. Tosin esimerkiksi Google Scholar -hakukonetta ei hyödynnetty, 

joten osa aihetta käsittelevästä kirjallisuudesta saattoi jäädä löytymättä, mutta 

koska Google Scholarissa ei hakua pysty rajaamaan vertaisarvioituihin 

tutkimuksiin, oli sen käyttämättä jättäminen perusteltavissa. Pelkästään 

englanninkielisten artikkelien sisällyttäminen tutkimukseen saattoi luoda 

kieliharhan, mutta koska suomenkielisillä hakusanoilla tehty testihaku ei tuottanut 

tuloksia, voidaan aineistoa pitää tältäkin osin edustavana ja kattavana, sillä suurin 

osa vuorovaikutustutkimuksesta julkaistaan englannin kielellä. Myös tiedonhaussa 

käytetyt hakusanat ja -käsitteet olivat kattavia, sillä ne muodostettiin käymällä 

yksitellen läpi jokaisen käytetyn tietokannan asiasanasto ja mukaan otettiin myös 

muiden tieteenalojen kuin viestinnän käsitteitä. Näin ollen aineisto on tälläkin 

perusteella mahdollisimman kattava. Vuorovaikutuksen ilmiöiden 

määritteleminen toki oli haastavaa, joten tämän vuoksi katsauskirjallisuuden 

ulkopuolelle on voinut jäädä vuorovaikusta käsitteleviä artikkeleita, joita en itse 

sellaisiksi mieltänyt. 

 

Katsauskirjallisuuden relevanssilla Waterfield (2018, 984) tarkoittaa sellaisen 

kirjallisuuden poisjättämistä, jolla on hyvin vähän tai ei lainkaan merkitystä aiheen 

kannalta. Relevanssista pidin huolen lukemalla tarkasti jokaisen artikkelin ja 

jättämällä aineistosta pois sellaiset, jotka vain hieman sivusivat naisjohtajuutta ja 

siihen liittyvää viestintää tai vuorovaikutusta. 
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Ajantasaisuudesta pidin huolen sisällyttämällä katsaukseen vain vuosien 2008–

2019 välillä tehdyt tutkimukset. Tämän lisäksi suljin aineistosta pois sellaiset 

tutkimukset, joiden aineisto oli kerätty ennen 2000-luvun alkua, sillä koin niiden 

edustavan ajatusmaailmaa, jota ei tällä hetkellä voi pitää ajantasaisena. Tästä 

esimerkkinä tutkimukset (esim. Melero, E. 2011), joiden aineisto olikin lopulta 

kriteereihini verrattuna liian vanhaa, mikä tuli ilmi vasta artikkelin metodiluvussa. 

Waterfield (2018, 984) toteaakin, että aineiston tulee edustaa ajantasaista 

ajattelua tai tutkimusta, ollakseen laadullisesti hyvä. 

 

Katsauskirjallisuuden puolueettomuus tarkoittaa Waterfieldin (2018, 984) 

mukaan sitä, että katsauskirjallisuuteen ei saa sisällyttää tai siitä poissulkea 

tarkoituksenhakuisesti tiettyä näkökulmaa edustavaa kirjallisuutta. Katsaukseni 

aihepiiri ja jotkin katsauskirjallisuuden löydökset ovat kontroversiaaleja, mutta 

kykenin säilyttämään puolueettomuuden. Sisäänotto- ja poissulkukriteerit olivat 

niin yleisellä tasolla, ettei niillä pystynyt esimerkiksi rajaamaan tiettyjä aiheita 

pois, joten näin ollen löydökset eivät painottuneet mihinkään suuntaan, joten myös 

sisäänotto- ja poissulkukriteerien relevanssi toteutui tämän kautta. 

 

Kirjallisuuskatsauksen tiedonhaku suoritettiin systemaattisesti. Tiedonhaun 

vaiheet hakulausekkeineen, tietokantoineen ja valintakriteereineen on raportoitu 

askel askeleelta luvussa Tietokantojen valinta ja tiedonhaku. Täten myös 

kirjallisuushaun eksplisiittisyys ja toistettavuus toteutuvat katsauksessani. 

 

Katsauksen luotettavuuteen ja laatuun voi mahdollisesti vaikuttaa kahdessa erässä 

tehty tiedonhaku. Graduprosessini oltua hetken tauolla piti tiedonhaku uusia, ja 

tässä vaiheessa on joitain artikkeleita voinut jäädä aineistosta ulos. Prosessin 

välissä ollut pitkähkö tauko aiheutti myös sen, että aiheeseen piti orientoitua 

uudestaan, mutta tämä toisaalta toi toteutukseen myös uusia ajatuksia ja ideoita. 
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Viimeinen tutkimuksen laatuun vaikuttava tekijä on varmasti tutkimuksen 

viimeistelyä varten käytössä olleet erittäin rajalliset aikaresurssit. Kokopäivätyön 

ja gradun yhdisteleminen syö resursseja molemmista. 

 

Kaiken kaikkiaan pidän tutkimuksen laatua kuitenkin hyvänä, sillä tiedonhaku, 

tiedonhallinta ja raportointi on tehty tarkasti ja systemaattisesti.  

 

Jatkotutkimusehdotuksia 

Katsaus on osoittanut, että naisjohtajuutta ja siihen liittyvää viestintää ja 

vuorovaikutusta on tutkittu runsaasti, mutta aiheen jatkotutkimukselle on 

tarvetta. Viestintäteknologia oli yksi keskeisimmistä katsauksen tutkimusaiheista, 

ja se luokin tulevaisuudessa yhä enemmän erilaisia työskentelymahdollisuuksia. 

Mielenkiintoinen teema voisi esimerkiksi olla naisjohtajien 

virtuaalitiimikokemukset tai -käytänteet verrattuna kasvokkaisvuorovaikutukseen 

– (virtuaali)tiimien vuorovaikutustahan tällä ajanjaksolla ei tutkittu ollenkaan. 

 

Yhteiskunnallisesti merkittävää uutta tietoa voisi syntyä, jos tutkittaisiin 

tarkemmin tuloksissani useasti esille nousseita ”herrainkerhoja” ja naisjohtajien 

kokemuksia ”toiseudesta”. Näiden takana piileviä syitä ja mekanismeja olisi 

mielenkiintoista ja tärkeää selvittää, jotta yhteiskunta olisi entistä tasa-arvoisempi.  

 

Myös kehittyvien maiden konteksti oli mielenkiintoinen, ja odotankin, että niitä 

koskevia tutkimuksia tehdään jatkossa entistä enemmän, kun naisten asema 

maissa paranee ja esimerkiksi viestintäteknologia kehittyy. 
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