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1 Johdanto 
  

“Karikatyyri uskottavasta tyypistä on usein hieman vanhempi mieshenkilö, jos ei tumma puku, 

niin vähintään sinisävyinen kauluspaita päällään. Silmälasit ovat plussaa älykkyyttä korostaen. 

Hän puhuu selkeän painokkaasti kirjakieltä ja elehtii maltillisesti. Hän ei näytä tunteitaan, 

naurukin on liikaa.” Näin toteaa toimittaja Ina Mikkola kolumnissaan Miltä uskottavuus näyttää? 

Ei ainakaan naiselta. (Yle 2018), joka käsittelee naisten kohtaamia ennakkoluuloja ja 

stereotypioita asiantuntijatyössä. Huomattavaa uskottavan henkilön kuvauksessa on sukupuolen 

ja maskuliinisiksi tulkittujen piirteiden korostuminen. Miehet ovat kautta historian päässeet 

päätöksentekijöiden ja johtajien paikoille, ovat olleet esimerkkinä ja luoneet kuvaa siitä, 

millainen henkilö on uskottava ja istuu johtajan paikalla. 

  

Uskottavuus on ilmiönä olennainen osa niin työelämää kuin vapaa-aikaakin. Työelämän 

viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa saatamme pyrkiä viestimään itseämme mahdollisimman 

uskottavasti. Uskottavuudelle on olemassa monia eri määritelmiä, joista tyypillisimmiksi 

ominaisuuksiksi ovat nousseet kompetenssi, luotettavuus ja hyväntahtoisuus (Lim & Van Der 

Heide 2014, 68). Uskottavuudesta on kuitenkin mieluista puhua myös uskottavuusvaikutelmana, 

joka on tietyssä hetkessä syntyvä käsitys henkilöstä, jota muut tulkitsevat joko yksin tai yhdessä 

muiden kanssa. Uskottavuusvaikutelmaa olisi mieluista siis käsittää enemmän tietynlaisena 

hetkenä, jonka aikana henkilö arvioidaan uskottavaksi. Uskottavuus voi olla myös enemmänkin 

osa prosessia, tai jopa lopputulos tilanteesta, jonka lopuksi toiset tulkitsevat ja arvioivat 

kuulemaansa tai näkemäänsä. Tähän prosessiin voidaan katsoa kuuluvan myös muiden 

ennakkokäsitykset ja aikaisemmat tiedot henkilöstä, jota tulkitaan ja arvioidaan. (Jakob 2008.)  

  

Tasa-arvon eteen tehtävä työ on tärkeää ja merkityksellistä myös niinkin tasa-arvoiseksi 

käsitetyssä maassa kuin täällä meillä Suomessa. Suomea onkin kutsuttu tasa-arvon toteutumisen 

esimerkkimaaksi. Tasa-arvo ei kuitenkaan itsestään toteudu ellei sen eteen tehdä päättäväisesti ja 

määrätietoisesti töitä. Näin esimerkiksi tehdään ja tulee yhä jatkossa tehdä työelämän suhteen. 

Työn edistämiseksi tarvitaankin paljon tutkimustietoa ja erilaisia keinoja, olla voidaan taata 

työelämän tasa-arvo ja myös ihmisten hyvinvointi. Tähän tiedon hankkimiseen kuuluu 

esimerkiksi ihmisten kokemusten ja näkemysten esilletuonti. Tasa-arvobarometrian (2017) 

mukaan naiset kokevat miehiä enemmän haittaa sukupuolestaan työelämässä. Haittaa on koettu 

muun muassa palkkauksen, rekrytoinnin ja uralla etenemisen suhteen. Ylöstalo (2016) toteaa, 

että monet esimerkiksi työpaikalla koetut sukupuolten väliset epätasa-arvot voivat hyvinkin olla 

näkymättömiä. Tällainen epätasa-arvo on ikään kuin sulautunut osaksi yhteisön tai organisaation 
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käytäntöjä ja normeja. Siksi juuri onkin tärkeää tutkia työelämässä olevien, tässä tapauksessa 

naisten, käsityksiä ja kokemuksia työelämän ilmiöistä. 

  

Koska uskottavuus voidaan käsittää dynaamisena prosessina (Rieke, Sillars & Peterson 2012, 

154), on mielekästä tutkia myös, miten prosessin vaikuttamiseen pyrkivä osapuoli pyrkii 

rakentamaa uskottavuusvaikutelmaa. Mielekästä on tarkastella, miten vaikuttamiseen pyrkivä 

osapuoli pyrkii tietoisesti vaikuttamaan hänestä tehtyihin tulkintoihin ja arviointiin. Tämän 

vuoksi tässä maisteritutkielmassa pyritään kuvaamaan, mitä strategisia valintoja 

asiantuntijanaiset tekevät, kun he pyrkivät rakentamaan vaikutelmaa uskottavuudesta työssään. 

  

Tässä tutkielmassa olen kiinnostunut kuvaamaan, mitä asiantuntijatyötä tekevien naisten 

näkemysten mukaan uskottavuusvaikutelma on, millainen on heidän näkemysten mukaan 

uskottava asiantuntija ja millaisin strategioin he itse rakentavat vaikutelmaa uskottavuudesta. 

Pidän tutkielmassa feministisen näkökulman, koska haluan tuoda esille naisten kokemuksia 

sukupuolestaan työelämässä ja näin paremmin ymmärtää haasteita, joita naiset kohtaavat 

asiantuntijoina miesvaltaisilla aloilla. Näkökulman avulla hahmotan myös vähemmistöä 

edustavien asettumista työelämässä vallitseviin valta-asetelmiin sekä käsityksiin ja oletuksiin. 

Tässä tutkielmassa tämä tarkoittaa, että tarkastelen juuri miesvaltaisilla aloilla työskentelevien 

naisten näkemyksiä uskottavuusvaikutelmasta. Erilaisten näkemysten esille tuominen on tärkeää, 

jotta yleiset käsitykset uskottavasta asiantuntijasta laajenevat ja moninaistuvat. 

  

Tämän maisteritutkielman tavoitteena on kuvata mitä asiantuntijatyötä tekevien naisten 

näkemysten mukaan uskottavuuvaikutelma on asiantuntijatyössä miesvaltaisilla aloilla sekä 

kuvata miten naiset itse rakentavat vaikutelmaa uskottavuudesta asiantuntijatyössä. Tutkimus 

toteutetaan laadullisin menetelmin haastattelemalla asiantuntijanaisia miesvaltaisilta aloilta. 

 



2 Uskottavuusvaikutelma 
  

2.1 Uskottavuus vaikuttamiseen pyrkivässä viestinnässä 
  

Uskottavuus on läsnä monenlaisissa vuorovaikutustilanteissa niin työelämässä kuin sen 

ulkopuolellakin. Esimerkiksi työelämässä neuvottelu- ja ongelmaratkaisutilanteet voivat olla 

hetkiä, jolloin voidaan pyrkiä vaikuttamaan toisiin. Vaikuttamisen syynä voi olla esimerkiksi 

halu saada oma idea tai ehdotus läpi. Pyrkimys luoda vaikutelmaa uskottavuudesta voi siis näin 

olla sekä tietoisesti tehtyä. Uskottavuus on tärkeä elementti vaikuttamaan pyrkivässä 

viestinnässä, koska se tukee puhujan argumentointia ja pyrkimystä vaikuttaa toisiin (Rieke, 

Sillars & Peterson 2012, 154). Jotta ymmärrämme uskottavuutta ja mistä asioista se rakentuu, 

tulee meidän ymmärtää myös, mitä vaikuttamiseen pyrkivä viestintä on. 

  

Miller (1980, Stiff & Mongeau 2003, 4–5 mukaan) on määritellyt vaikuttamaan pyrkivän 

viestinnän olevan viestejä, joiden tarkoituksena on muokata, vahvistaa tai muuttaa vastaanottajan 

tai vastaanottajien toimintaa. Tämän määritelmän mukaan vaikuttamiseen pyrkivä viestintä on 

siis tarkoituksellista käyttäytymistä ja sen keskiössä on vaikuttamisen lopputulos, eli toisen 

osapuolen ajatusten ja asenteiden jonkintasoinen muutos tai vahvistaminen. Rieken, Sillarsin ja 

Petersonin (2012, 151) mukaan vaikuttamaan pyrkivä viestintä on dynaaminen prosessi, joka on 

vuorovaikutuksessa alati muuttuvaa. Erilaiset poliittiset kampanjat, tuotteiden markkinointi tai 

vaikkapa tupakoinnin lopettamista tukevat valistuskampanjat ovat esimerkkejä siitä, kuinka 

ajatuksia ja asenteita pyritään muuttamaan tai vahvistamaan. 

  

Vaikuttamaan pyrkivän viestinnän tutkimus pohjautuu retoriikkaan. Retoriikalla tarkoitetaan 

oppia ja taitoa havaita kunkin asiayhteyden vakuuttava tekijä. Se on siis eräänlainen oppi 

vakuuttavasta ja menestyksekkäästä puheesta – kykyä siis havaita se, mikä on taitavaa 

vaikuttamiseen pyrkivää viestintää. Retoriikka on kykyä havaita, mikä kunkin asian yhteydessä 

on vakuuttava. Näin Aristoteles määritteli teoksessaan Retoriikka. Aristoteleen (Retoriikka 

1.1.1365a.) mukaan puhujan vakuuttavuus koostuu kolmesta erilaisesta ominaisuudesta 

puhujassa: puhujan kyvystä argumentoida onnistuneesti väitteensä puolesta (logos), puhujan 

kyvystä luoda tunnereaktioita yleisössä puhujan aiheeseen liittyen (pathos) ja puhujan 

uskottavudesta (ethos). Näistä kolmesta tarkastelen uskottavuutta ja miten sitä on myöhemmässä 

tutkimuksessa määritelty.  
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2.2 Uskottavuusvaikutelma vuorovaikutusilmiönä 
  

Uskottavuus on monimutkainen ilmiö, joka rakentuu vuorovaikutuksessa muiden kanssa (Jakob 

2008, 4) ja monet uskottavuuden osatekijät ovat yhteydessä toisiinsa ja vaikuttavat toisiinsa 

(Funk & Coker 2016, 468). Uskottavuusvaikutelman syntyminen on useimmiten sidottuna myös 

tiettyyn hetkeen tai aikaan. Se on tiettynä hetkenä kuulijoille välittyvä kuva puhujasta, jota 

kuulijat arvioivat joko yksin tai ryhmässä. (Dunleavy, Chory & Goodboy 2010; Rieke, Sillars, 

Peterson 2012). Kuulijan tulkinta on siis riippuvaista siitä tilanteesta, jossa 

uskottavuusvaikutelman rakentaminen tapahtuu. Tämä vaikutelma ei välttämättä ole vain yhden 

ihmisen tulkinta, vaan se voi myös olla useamman kuulijan yhteinen tulkinta puhujan 

uskottavuudesta. Jakob (2008) käsitteli uskottavuuden olevan tulos sanoman lähteen 

ennakkokäsityksistä tai havaituista ominaisuuksista, jotka ovat läsnä nimenomaisessa hetkessä. 

Uskottavuus on havaittavissa oleva tila tai lopputulos prosessista, jonka päätteeksi vastaanottajat 

eli kuulijat arvioivat kuulemansa ja näkemänsä. (Jakob 2008, 1.)  

 

Viestejä tulkitaan ja arvioidaan aina heijastaen siihen, kuka tai mikä on viestin lähettäjä 

(McCroskey & Teven 1999, 90). Siksi onkin merkittävää tarkastella, mitkä tekijät vaikuttavat 

tähän tulkintaan. Kompetenssi, ominaisuudet ja hyväntahtoisuus ovat olleet yleisimmin 

käytettyjä uskottavuuden määrittäviä tekijöitä viestinnän tutkimuksessa (ks. Esim. Cole & 

McCroskey 2003; Mikkelson, Sloan & Hesse 2017). McCroskeyn ja Teveniin (1999) 

mukaan  uskottavuuden kolmesta ulottuvuudesta voidaan käyttää myös käsitteitä  kompetenssi 

(competence), luotettavuus (trustworthiness) ja hyväntahtoisuus (goodwill). Kompetenssilla 

tarkoitetaan puhujan kokemukseen, älykkyyteen, autoritäärisyyteen ja pätevyyteen liittyviä 

ominaisuuksia. Luotettavuudella voidaan viitata puhujan rehellisyyteen, avoimuuteen ja 

vilpittömyyteen. Hyväntahtoisuudella tarkoitetaan sitä, että kuulija uskoo puhujan olevan myös 

kuulijan puolella ja ajavan tämänkin etuja. (McCroskey & Teven 1999, 90–91.) Riippuen siis 

siitä, minkälaisessa kontekstissa uskottavuutta arvioidaan ja tutkitaan, voidaan sen 

peruselementtejä jaotella eri tavoin muun muassa puhujan tai lähteen pätevyyteen ja 

luotettavuuteen.  

 

Uskottavuuden tyypillisimpien ulottuvuuksien, kompetenssin, luotettavuuden ja 

hyväntahtoisuuden (Lim & Van Der Heide 2014, 68) ohella uskottavuutta on luonnehdittu myös 

seuraavilla ominaisuuksilla: asiantuntijuus, dynaamisuus, avuliaisuus, rationaalisuus, 

objektiivisuus, älykkyys, pätevyys, eloisuus, itsevarmuus ja hyväntahtoisuus ja luotettavuus 
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(Metzger, Flanagin, Eyal, Lemus & Mccann 2003, 298). Luotettavuuden ja pätevyyden lisäksi 

uskottavuus voi kuulijoiden arvioinnissa muodostua puhujan dynaamisuudesta. Uskottavuutta 

voidaan luonnehtia siis monilla eri kuvaavilla termeillä, mutta määritelmissä näyttää korostuvan 

puhujan ominaisuudet tämän kompetenssista, luotettavuudesta ja hyväntahtoisuudesta. Näistä 

monista eri määritelmistä voidaan kuitenkin päätellä, että yhtä kaiken kattavaa määritelmää 

uskottavuudelle ei ole muodostunut.  

  

Uskottavuuden määrittelyssä luotettavuudella tarkoitetaan juuri puhujan rehellisyyttä, 

avoimuutta ja vilpittömyyttä (McCroskey & Teven 1999, 90–91). Uskottavan puhujan tulee 

välittää oikeaa ja täsmällistä tietoa, eli toisin sanoen viestiä rehellisesti, ja niin, että sanoma ottaa 

kuulijan ja tämän tarpeensa huomioon. Uskottavan puhujan tulee olla siis luotettava että 

hyväntahtoinen. Hyväntahtoisuudella tai puhujan hyveellisyydellä tarkoitetaan sitä, että kuulija 

kokee puhujan olevan ikään kuin samalla puolella yleisönsä kanssa ja ajattelevan kuulijoiden 

parasta. Puhujan uskottavuutta arvioidaan näin siis sen perusteella, uskotaanko tämän ajavan 

etuja, jotka ovat hyväksi myös kuulijalle. (McCroskey & Teven 1999, 90–91.) Puhujan  

vilpillisyys voi kuitenkin vaikuttaa siihen, miten häntä tulkitaan. Puhujan virheellinen välittämä 

tieto voi myös vaikuttaa tulkintaan puhujan kompetenssista ja välittämisestä kuulijoita kohtaan. 

(Dunleavy, Chory & Goodboy 2010, 243.) Toisin sanoen, kuulijat eivät voi tietää aina varmaksi, 

kertooko puhuja totuuden. Kuitenkin se, miten puhuja kertoo asiansa, voi herättää meissä 

luottamusta puhujaa kohtaan ja luottamusta siihen, että tämän välittämä tieto on 

totta. Rehellisyys onkin mielenkiintoinen osatekijä uskottavuusvaikutelman rakentumiseen 

ottaen huomioon, että kuulija ei välttämättä aina tiedä, kertooko puhuja totuuden.  

  

Uskottavuusvaikutelman rakentamista tekijöistä voidaan siis puhua eri käsitteillä ja ilmiön 

ymmärtämiseksi on muodostunut myös muita puhujan ominaisuuksia, jotka laajentavat tätä 

uskottavuusvaikutelman ominaisuuksien kirjoa. Hyvän puhujan tulee hyväntahtoisuuden ja 

rehellisyyden lisäksi osata esittää itsensä luottamusta herättävänä henkilöä, joka ansaitsee 

arvostusta. Tämä arvostus ansaitaan sen vuoksi, koska kuulijat uskovat, että puhuja kykenee 

suorittamaan sen, minkä tuleekin olla suoritettuna parhaimman lopputuloksen saamiseksi. 

Arvostus puhujaa kohtaan syntyy siis silloin, kun kuulija arvioi puhujan luotettavuutta. Lisäksi 

kuulijoiden kokemalla samankaltaisuudella puhujan kanssa voi olla puhujan uskottavuutta 

kasvattava tekijä. (Rieke, Sillars, Peterson 2019, 154)  ja kuulijat voivat vaikuttua myös puhujan 

fyysisitä ominaisuuksista (Kenton 1989, 144).  
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Nämä aikaisemmat käsitteet uskottavuusvaikutelman Uskottavuutta arvioitaessa yleisö tai 

kuulijat eivät välttämättä kuitenkaan käytä sanoja luotettavuus tai pätevyys, kun he arvioivat 

vaikuttamiseen pyrkivää henkilöä, jonka vuoksi on mielenkiintoista saada lisää tietoa miten 

uskottavuutta määritellään ja miten vaikutelma siitä nähdään rakentuvan.  

  

2.3 Uskottavuusvaikutelma työelämässä 
  

Koska ihmiset pyrkivät vaikuttamaan toisiinsa ja ovat jatkuvan vaikuttamisen alaisina, on moni 

myös oppinut vaikuttamisen keinoja esimerkiksi erilaisten strategioiden kautta (Brinol & Petty 

2009, 50). Näitä strategioita voidaan käyttää työelämässä esimerkiksi vakuuttamaan 

haastattelijan työhaastattelussa tai vakuuttamaan asiakkaan ostamaan tuotteen tai palvelun. 

Hyvin uskottava yksilö on myös vaikuttava ja kykenee mitä todennäköisimmin paremmin 

tekemään muutoksen vaikuttamiseen pyrkivän viestinnän kohteena olevan asenteeseen, toisin 

kuin heikosti uskottavaksi arvioidut yksilöt (Guyer, Brinol, Petty & Horcajo 2019, 219). 

Voidaan siis olettaa, että myös uskottava asiantuntija vakuuttaa muut paremmin ja tekemään 

varmemmin muutoksia työelämässä. Tässä työssä määrittelen asiantuntijatyön mukaillen Pyöriää 

(2006): asiantuntijatyö on työtä, joka vaatii tekijältään erityisosaamista, koulutusta, kokemusta ja 

jatkuvaa oman pätevyyden päivittämistä ja ylläpitoa. Asiantuntija voi olla osa työyhteisöä tai 

vähintäänkin tekee työtä muiden, kuten esimerkiksi asiakkaan kanssa, jolloin vuorovaikutus on 

osa asiantuntijan työtä.  

 

Tutkimusta uskottavuudesta löytyy niin politiikan kentällä (ks. esim. Funk & Coker 2016; Teven 

2008), työelämän eri konteksteissa. (ks. esim. Dunleavy, Chory & Goodboy 2010; Horan & 

Chory 2011; Lybarger, Rancer & Lin 2017) kuin terveysviestinnässä (ks. Richards & Embacher 

2015; Embacher, McGloin, & Richards 2018; Major & Coleman 2012). Uskottavuutta on 

tutkittu myös opettajan asiantuntijatyössä (ks. esim. Teven & McCroskey 1997; Teven & 

Herring 2005), mutta myös muuallakin koulumaailmassa, esimerkiksi yliopistokontekstissa  (ks. 

esim. Banfield, Richmond, McCroskey 2006; Santilli, Miller & Katt 2011; Schrodt & Turman 

2005; Schrodt & Witt 2006).  Näitä kyseisiä tutkimuksia yhdistää se, että juuri asiantuntijatyötä 

tekevän opettajan tai ohjaajan uskottavuutta on arvioitu oppilaiden tai opiskelijoiden 

näkökulmasta. Yliopisto-opettajien uskottavuutta on tutkittu myös tarkastellen opettajien 

nonverbaalista käyttäytymistä ja sen yhteyttä uskottavuuteen. Santillin, Millerin ja Kattin (2011) 

tutkimuksen tulokset osoittavat, että yliopisto-opettajan tai professorin nonverbaalinen 

välittömyys vaikuttaa positiivisesti nostavan hänestä tulkittua uskottavuusvaikutelmaa. Myös 

McCroskey ja kumppanit (1995) totesivat tutkimuksessaan, että opettajan nonverbaalinen 
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välittömyys ja käyttäytyminen ovat positiivisesti yhteydessä siihen, miten opiskelijat arvioivat 

opettajansa (McCroskey ym. 1995). Myös opettajan huonojen käyttäytymistapojen yhteyttä 

uskottavuuteen on tutkittu. Huonosti käyttäytyvät opettajat opiskelijat arvioivat vähemmän 

uskottaviksi erityisesti hyväntahtoisuuden ja osaamisen osa-alueilla. (Banfiled, Richmond & 

McCroskey 2006).  

 

Uskottavuusvaikutelmalla voidaan siis sanoa olevan merkitystä asiantuntijatyöhön, oli kyse 

sitten asiantuntijasta politiikassa tai opetustyössä. Esimerkiksi esihenkilö arvioidaan vähemmän 

uskottavaksi silloin, kun hän käyttää aggressiivista kieltä ja on vähemmän nonverbaalisesti 

välitön (Lybarger, Rancer & Lin 2017). Valehtelu ja tiedon panttaaminen voivat vaikuttaa 

siihen, miten kollegan vaikutelmaa uskottavuudesta arvioidaan (Dunleavy, Chory & Goodboy 

2010) ja jopa kollegoiden romanttiset suhteet samaisen työyhteisön jäsenen kanssa vaikuttavat 

heidän vaikutelmaansa uskottavuudesta (Horan & Chory 2011).  
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3 Sukupuolen merkitys työelämässä 
 

Pidän tässä työssä feministisen näkökulman tarkastella uskottavuusvaikutelmaa ja pyrinkin 

tuomaan asiantuntijatyötä tekevien naisten näkemyksiä esille.  Tämä työ ei ole sukupuolen 

tutkimuksen alainen, mutta sukupuolella on merkitystä tämän työn aiheelle. Sukupuoli voidaan 

määritellä olevan ihmisen biologinen ominaisuus, mutta sitä on syytä tarkastella myös 

valtasuhteiden, hierarkioiden ja järjestelmien kautta (Rossi 2010, 22). Sukupuoli ei siis ole vain 

henkilön biologinen ominaisuus, vaan se rakentuu sosiaalisesti ajatuksista siitä, mikä on 

feminiinistä ja maskuliinista. (Schmitt & Weidhaas 2017, 202.) Toisin sanoen sukupuolet tulevat 

todellisiksi, kun niitä todennetaan tiettyinä sukupuolittuneina tekoina: eleinä, asentoina ja 

puhetapoina. Nämä tavat ovat kulttuurisesti mielletty joko maskuliinisiksi tai feminiinisiksi 

tavoiksi. (Rossi 2010, 26.)  

 

Sukupuoli voi olla useimmiten näkyvissä oleva henkilön ominaisuus, jota toiset voivat käyttää 

apuna puhujan tulkitsemisessa. Sukupuolen binäärisyys on yhä vahvasti määrittelemässä sitä, 

mikä on tyypillistä maskuliinista tai feminiinistä käyttäytymistä. Kun yksilö tulkitaan joko 

mieheksi tai naiseksi, on hän myös stereotyyppisten feminiinisten tai maskuliinisten tulkintojen 

arvioinnin alaisena. (Embacher, McGloin & Richards 2018, 441.) Stereotyyppiset tulkinnat 

toisista voivat taas johtaa syrjimiseen (Lahti 2020, 115), jota esimerkiksi naiset kohtaavat 

työelämässä. 

 

Rossin (2010) mukaan sukupuoli on sosiaalisesti rakentunut todellisuus, jota todennamme 

vuorovaikutuksessa muun muassa erilaisten eleiden ja diskurssien kautta. Samaten toteaa myös 

Lahti (2020, 114): sukupuoli, kuten mikä tahansa muukaan kategoria, esimerkiksi kansallisuus, 

etnisyys tai ikä eivät ole neutraaleja eivätkä ne ole valmiiksi olemassa. Päinvastoin, ne 

muokkaavat meitä ja ovat sosiaalisia ja diskursiivisia rakenteita, joita rakennamme 

vuorovaikutuksessa. Tarkastelen sukupuolen merkitystä siis maskuliinisina tai feminiinisinä 

ominaisuuksina tai tekoina, joita puhuja tekee tai todentaa, ja mitä merkityksiä sukupuolelle on 

annettu vallitsevassa kulttuurissa ja ympäristössä.  

 

Haastattelen tässä opinnäytetyössä juuri naisiksi itsensä kokevia henkilöitä ja heidän käsityksiä 

ja kokemuksia uskottavuudesta työelämässä. Myöskään työelämä ei ole sukupuolilta ja niiden 

valta-asemista vapaata aluetta. Kulttuuri, sukupuoli ja valtasuhteet ovat yhtä todellisia niin 

organisaatioiden kulttuureissa kuin yhteiskunnassa vallitsevassa kulttuurissa. Sukupuoli on siis 

sosiaalisesti konstruktoitunutta todellisuutta, jota myös organisaatiot joka päiväisessään 
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arjessaan toteuttavat ja sukupuolet myös muovautuvat organisaatioissa toteutuneiden 

käytänteiden ja niissä luotujen merkitysten kautta. Sukupuolia tuotetaan ja todennetaan 

vuorovaikutuksessa, organisaation materiaalisessa kulttuurissa ja artefakteissa, jotka myös 

säilyttävät niitä. Näitä organisaatioissa olevia käytänteitä ja niistä luotuja merkityksiä toteutetaan 

mm. organisaation hierarkisissa rakenteissa, palkka-asetuksissa, rekrytoinnissa, kuten vaikkapa 

työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisessa. (Ylöstalo 2016, 418; Favero & Heath 2012, 

334.) Nämä edellä mainitut tilanteet tapahtuvat vuorovaikutuksessa esimerkiksi esihenkilön tai 

rekrytoijan kanssa, jolloin osapuolet ovat stereotyyppisten tulkintojen alaisena. Siksi haluankin 

kuvata sitä, miten asiantuntijatyötä tekevät naiset kokevat sukupuolensa vaikuttavan 

uskottavuusvaikutelman rakentamiseen miesvaltaisilla aloilla.  

 

Sukupuolta voidaan pitää yhtenä organisaation objektiivisena monimuotoisuuden ulottuvuutena 

tai sosiaalisena luokkana (Lahti 2020, 111). Tämän vuoksi näen tärkeänä ja olennaisena 

tiedostaa sukupuolten ja valtasuhteiden olemassaolon myös työelämässä. Koen tärkeäksi tutkia 

naissukupuolen käsityksiä ja kokemuksia työelämässä, jossa edelleen vallitsee epäsuhteessa 

olevia valta-asemia. Sukupuolella on edelleen vaikutusta ja merkityksensä työelämässä ja 

työpaikoilla, jonka vuoksi niiden esille tuominen vaatii myös sen, että sukupuoleen kohdistuvia 

käsityksiä, ennakkoluuloja ja stereotypioita tunnistetaan ja tunnustetaan. Näin pystymme 

purkamaan vallitsevia valta-asetelmia, jotka rakentavat ja ylläpitävät sukupuoleen kohdistuvia 

oletuksia. Nämä oletukset ja käytännöt aiheuttavat epätasa-arvoa työpaikoilla, vaikka Suomessa 

sukupuolten välinen tasa-arvo saattaa olla moneen muuhun maahan verrattuna esimerkillisellä 

tasolla. Myös Ylöstalo toteaa, että sukupuolen neutralisoiminen ja sen merkityksen 

vähentäminen työelämässä saattaa sukupuolet eriarvoiseen asemaan. Se kätkee piilevät ja 

kyseenaalaistamattomat rakenteet, asenteet ja käytännöt, joita työelämässä on, ja jotka 

tosiasiassa todentavat sukupuolia. Näin siis sukupuolten eriarvoiset asemat jäävät huomaamatta 

ja työ tasa-arvon toteutumiseksi jää vajaaksi tai ei toteudu ollenkaan. (Ylöstalo 2012, 154–155.) 

 

Sukupuolten tasa-arvo ja valtavirtaiset pyrkimykset sukupuolten väliseen tasa-arvoon ympäri 

maailmaa ovat herättäneet huomiota sukupuolten välisiin rakenteellisiin esteisiin. Tämän lisäksi 

huomiota ovat herättäneet myös syrjiminen ja ennakkoasenteet, joita naiset kohtaavat 

pyrkimyksissään edetä työurallaan tai saavuttaa johtoasemaa tai auktoriteettia työelämässä. (Bird 

& Rhoton 2011, 245.) Izzary (2004, 16) toteaa omassa tutkimuksessaan, että keskittyminen 

naisten henkilökohtaisiin kokemuksiin työelämän vuorovaikutuksesta voi tuoda päivänvaloon 

paljonkin organisaatiossa vallitsevasta kulttuurista ja käytännöistä, jotka mahdollisesti 

systemaattisesti ellei jopa hienovaraisesti syrji naisia. Sukupuoliin ja naisiin kohdistuvat 
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stereotypiat ovat haitallisia. Ne vaikuttavat naisten määrään työelämässä ja naisten 

mahdollisuuksiin saavuttaa ylemmän tason johtotehtäviä. Meidän tulisi siis tunnistaa ja 

tunnustaa naisiin kohdistuva stereotypiointi merkitys. (Agars 2004, 109.) Näin siis tämäkin 

opinnäytetyö pyrkii kuvaamaan naisten käsityksiä ja kokemuksia työelämän vuorovaikutuksesta 

ja tilanteista, joissa he pyrkivät olemaan uskottavia.  

 

Naisten asema työelämässä ja miesvaltaisilla aloilla, sekä naisten mahdollisuus edetä urallaan on 

ollut tutkimuksen aiheena aikaisemminkin. Miesvaltaisilla aloilla työskentelevistä naisista on 

tehty tutkimusta muun muassa työpaikan hierarkiasta ja sukupuolittamisesta (Korvajärvi 1998), 

naisten asemasta miesvaltaisessa, sotilaallisessa organisaatiossa ja minkälaiset mahdollisuudet 

heillä on edetä urallaan tällaisessa organisaatiossa (Leinonen, Nikkanen & Otonkorpi-Lehtoranta 

2012), sekä sukupuolistereotypioiden vaikutuksesta naisten etenemiseen johtoasemiin 

organisaatiossa (Agars 2004). Irizarry (2004) haastatteli tutkimuksessaan naisia miesvaltaisilla 

aloilla  heidän kokemuksistaan kasvoja uhkaavista vuorovaikutustilanteista työpaikalla. Naiset 

kokivat saavansa erilaista kohtelua kuin mieskollegansa, he kokivat sterotypioitunutta heidän 

sukupuolestaan ja kompetenssista ja ylipäätään sukupuolirooleista. Pfafman ja McEwan taas 

selvittivät laadullisessa tutkimuksessaan, mitä strategioita naiset käyttävät työelämässä 

assertiivisen ja kohteliaan viestintäkäyttäytymisen tasapainottelussa (Pfafman & McEwan 2014). 

Myös Worth (2016) tutki kanadalaisten nuorten, milleniaalinaisten strategioita oman identiteetin 

hallinnassa. Tutkimuksessa tarkasteltiin erityisesti strategioita, joita naiset käyttävät 

kohdatessaan ikäsyrjintää tai seksismiä työpaikalla. Osa naisista hyväksyi syrjinnän ja 

vähättelyn, koska uskoivat sen olevan osa työelämää ja loppuvan myöhemmin iän karttuessa. 

Osa taas pystyi luomaan strategian vähemmän tyttömäisestä naisesta muun muassa 

pukeutumista, puhetta ja käyttäytymistä muokkaamalla. Tulokset kertovat myös naisista, jotka 

tietyin etuoikeutetun aseman turvin pystyivät haastamaan jokapäiväistä ikä- tai 

sukupuolisyrjintää. Näiden haastamisen teki mahdolliseksi muun muassa naisten hierarkkisesti 

korkealla oleva asema organisaatiossa tai taloudellinen turva, jonka ansiota naiset pystyivät 

kieltäytymään työpaikoista, joissa oli syrjiviä käytänteitä. (Worth 2016, 1311–1312.) 
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4 Tutkimuksen toteutus 
 

4.1 Tutkimustavoite ja -kysymykset 
 

Tämän tutkielman tavoitteena on kuvata mitä asiantuntijatyötä tekevien naisten näkemysten 

mukaan uskottavuus on asiantuntijatyössä ja millaisin strategioin naiset rakentavat vaikutelmaa 

uskottavuudesta asiantuntijoina. Tutkielman tavoitteiden pohjalta haen vastauksia seuraaviin 

tutkimuskysymyksiin: 

 

1. Mitä asiantuntijatyötä tekevien naisten näkemysten mukaan uskottavuus on 

asiantuntijatyössä? 

2. Mitä strategioita asiantuntijatytötä tekevät naiset käyttävät rakentaakseen uskottavuutta 

asiantuntijoina? 

 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen avulla pyrin saamaan tietoa siitä, miten asiantuntijatyötä 

tekevät naiset merkityksentävät uskottavuutta asiantuntijatyössä. Haluan saada tietoa siitä, mitä 

naiset käsittävät uskottavuuden olevan asiantuntijanäkökulmasta. Tutkielmaa varten haastattelin 

seitsemää naista, jotka työskentelevät miesvaltaisella alalla. Haastateltavat rajattiin naisiin 

miesvaltaisilla aloilla, koska halusin tutkia naisten näkemyksiä uskottavuudesta erityisesti siinä 

kontekstissa, jossa he ovat työympäristössään vähemmistönä edustettuna. 

 

Toisen tutkimuskysymyksen avulla pyrin ymmärtämään, mitä strategioita naiset käyttävät 

rakentaakseen uskottavuusvaikutelmaa asiantuntijatyössä. Vaikuttamiseen pyrkivää viestintää 

tapahtuu kaiken aikaa, ja siis myös työelämässä. Jatkuvan vaikuttamisen alaisena ja pyrkimykset 

vaikuttamaan toisiin on opettanut myös hallitsemaan tätä ja kehittämään mahdollisia strategioita 

ilmiön ympärille (Brinol & Petty 2009, 50). Oletan siis, että myös asiantuntijatyössä 

vaikuttamisen alaisena oleminen ja pyrkimys rakentamaan vaikutelmaa uskottavuudesta ovat 

läsnä. 
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4.2 Teemahaastattelu 
 

Tämän tutkielman tavoitteena on kuvata haastateltavien henkilökohtaisia käsityksiä ja 

kokemuksia siitä, mitä uskottavuus heidän mukaansa on asiantuntijatyössä ja miten 

haastateltavat itse rakentavat vaikutelmaa uskottavuudesta asiantuntijatyössä. 

Jotta tähän tavoitteeseen päästään, käytin tutkimusmenetelmänä teemahaastattelua. Haluan 

tämän tutkielman avulla tuottaa tietoa uskottavuusvaikutelmasta ilman valmiita mittareita tai 

ennakkoon suunniteltua ja rakennettua tutkimustilannetta, jossa tutkittavat arvioivat valmiin 

puheen uskottavuutta. 

 

Toteutan tämän tutkielman laadullisen tutkimusmenetelmän periaatteita noudattaen. Pyrin 

ymmärtämään haastateltavien henkilökohtaisia näkemyksiä, jonka vuoksi teemahaastattelu 

soveltuu hyvin tutkimusmenetelmäksi. Haastattelu on keskustelu, jolla on jokin tarkoitus ja 

rakenne (Tracy 2013, 138–139), ja kuten tässä, tarkoituksena on saada tietoa haastateltavien 

näkemyksistä uskottavuudesta. Haastattelu on aktiivinen prosessi haastattelijan ja haastateltavan 

välillä, jossa he yhdessä rakentavat vuorovaikutuksen kautta merkityksiä tutkittavalle ilmiölle. 

Haastattelijalla on kuitenkin vetovastuu keskustelun etenemisestä, sekä itse keskustelusta ja siitä 

syntyvän aineiston eettisestä käsittelystä. (Tracy 2013, 132.) Aineiston voi kerätä myös 

esimerkiksi kyselylomakkeella, mutta koska haluan kuvata haastateltavien näkemyksiä, toimii 

haastattelu paremmin aineistonkeruumenetelmänä. Haastattelu antaa tutkittavalle 

mahdollisuuden kysyä tarkentavia kysymyksiä ja päästä syvemmälle tasolle haastateltavan 

kanssa. Haastattelut tarjoavat mahdollisuuden saada tietoa ilmiöistä, joita ei pysty helposti 

havainnoimaan (Tracy 2013, 132), kuten tässä tapauksessa haastateltavien henkilökohtaisista 

näkemyksistä ja kokemuksista.  

 

Haastattelu voi yleisimmin olla strukturoitu tai strukturoimaton. Strukturoitu haastattelu sisältää 

yleensä tiukemman rakenteen kuin strukturoimaton haastattelu. Strukturoimattomat haastattelut 

kuitenkin antavat haastattelijalle enemmän mahdollisuuksia kysyä haastateltavalta tarkentavia 

kysymyksiä ja ovat joustavampia kuin strukturoidut haastattelut. (Tracy 2013, 139.) Käytän 

aineistonkeruumenetelmänä puolistrukturoitua teemahaastattelua. Puolistrukturoitu 

teemahaastattelu sisältää tiettyjen aihepiirien käsittelyn, mutta haastattelun kysymyksiä ei olla 

tarkkaan muotoiltu, eikä niillä ole tarkkaa järjestystä (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 208; 

Eskola & Suoranta 1998, 87). Teemahaastattelussa käytetyt teemat ovat kuitenkin ennalta 

määrättyjä. Teemahaastattelu takaa sen, että jokaisen haastateltavan kanssa on käyty keskustelua 

samoista aiheista. (Eskola & Suoranta 1998, 87–88.) 
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Valitsin puolistrukturoidun teemahaastattelun tutkimusmenetelmäksi siksi, että halusin tarjota 

haastateltaville mahdollisimman vapaan tilan kertoa heidän näkemyksistään. Teemahaastattelu 

sopii tähän opinnäytetyöhön myös siksi, että haastateltavien tulkinnat ilmiöstä ja merkitykset, 

joita he näille antavat, ovat keskeisiä tutkielman tavoitteiden kannalta. Teemahaastattelu antaa 

mahdollisuuden haastateltaville tuoda omat merkityksensä esille. Haastattelijana pystyn taas 

esittämään tarkentavia kysymyksiä ja ohjailla keskustelua oikeaan suuntaan. 

 

Teemoiksi tämän tutkielman teemahaastatteluun muotoutuivat uskottavuuvaikutelma 

asiantuntijatyössä, asiantuntijan uskottavuusvaikutelman rakentuminen, uskottavan 

asiantuntijan nonverbaalinen viestintä, työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteet, strategiat 

uskottavuusvaikutelman rakentamiseksi sekä sukupuolen merkitys asiantuntijan 

uskottavuusvaikutelman rakentamisessa. Näiden teemojen pohjalta loin haastattelurungon ja 

haastattelukysymyksiä, jotka toimivat haastatteluiden tukena (liite 1). Nämä teemat valikoituivat 

siksi, että esimerkiksi nonverbaalisella viestinnällä on ollut vaikutuksia asiantuntijan 

uskottavuuteen (Santill, Miller & Katt 2011), naiset ovat muun muassa pukeutumisellaan 

pyrkineet vaikuttamaan siihen, miten heitä tulkitaan (Worth 2016), naiset ovat käyttäneet 

strategioita viestinnässään (Pfafman & McEwan 2014) ja sukupuolella ja siihen liittyvillä 

stereotypioilla on ollut vaikutusta siihen, miten naiset ovat pystyneet etenemään urallaan (Agars 

2004; Izzary 2004).  

 

4.3 Haastateltavat ja haastatteluiden toteutus 
 

Haastattelin aineistonkeruuta varten seitsemän naista, jotka työskentelevät miesvaltaisilla aloilla 

asiantuntijatehtävissä. Miesvaltaisella alalla tarkoitan tässä tutkielmassa alaa, joka ei toteudu 

tasa-alana, eli naisia on edustettuna vähemmän kuin miehiä. Tasa-aloina tai -ammatteina ovat 

alat, joissa sukupuolet jakautuvat tasapuolisesti noin 40–60 %. (Tilastokeskus 2018). Tämän 

maisteritutkielman haastateltavat työskentelevät IT-, asianajo- ja teknologia-alalla. Kaikki 

haastateltavat työskentelevät eri organisaatioissa ja erilaisissa tehtävissä. Haastateltavien työura 

miesvaltaisella alalla vaihteli vähimmillään vajaasta kolmesta vuodesta 25 vuoteen.  

 

Hain haastateltavia maisteritutkielmaani LinkedInin kautta. Julkaisin oman profiilini sivulla 

ilmoituksen, jossa ilmoitin hakevani naisia haastateltavaksi. Haastateltavat naiset ottivat minuun 

yhteyttä joko suoraan LinkedInin yksityisviestillä tai laittamalla minulle sähköpostia 

ilmoittamaani osoitteeseen. Ennen haastattelua sovimme yhdessä haastateltavan kanssa 
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haastattelun ajankohdan ja alustan, jota käytämme haastattelun toteuttamiseen, sillä kaikki 

haastattelut toteutettiin teknologiavälitteisesti. Käytin kaikissa haastatteluissa Zoomia, johon 

lähetin haastateltavalle osallistumislinkin ennen haastattelun alkua. Haasteena 

teknologiavälitteisessä haastattelussa voi olla huonot yhteydet tai nonverbaalisen viestinnän 

puute, mikäli haastattelussa ei käytetä kameroita (Tracy 2013, 165). Haastattelut kuitenkin 

sujuivat ongelmitta, eikä yhtäkään haastattelua tarvinnut katkaista ja aloittaa uudestaan. Kahden 

haastattelun aikana verkkoyhteys hidastui, mutta palautui melkein heti ennalleen. Pidimme myös 

jokaisen haastateltavan kanssa kamerat päällä koko haastattelun ajan, vaikkakin annoin heille 

vapauden päättää, pitävätkö he kameran päällä vai ei. Videokuva auttoi luomaan haastatteluun 

rennon ja luottavaisen ilmapiirin, kun pystyin haastattelijana myös ilmeillä ja eleilläni 

osoittamaan kuuntelemista. Kysyin haastateltavilta tarvittaessa lisäkysymyksiä tai tarkennuksia. 

Kaikki haastattelut tallennettiin Zoomin omalla tallennustoiminnalla ja äänitallentimella. 

 

4.4 Aineiston käsittely ja laadullinen sisällönanalyysi 
 

Haastattelut kestivät yhteensä 5 tuntia ja 32 minuuttia. Pisin haastattelu kesti 1 tunnin ja 3 

minuuttia ja lyhyin haastattelu kesti 32 minuuttia. Haastattelujen jälkeen litteroin kaikki 

seitsemän haastattelua luoden niistä yhtenäisen aineiston tutkielmalle. Litteroin haastattelut 

sanatarkasti ja jätin litteroimatta sellaiset täytesanat ja kohdat, jotka eivät sisällöltään olleet 

relevantteja aineiston analyysia varten. Tällaisia täytesanoja olivat muun muassa “niinku” ja 

“tota”. Litteroitua aineistoa tuli yhteensä 70 sivua (Times New Roman, kirjasinkoko 12 ja 

riviväli 1,5). Litteroinnin aikana koko aineisto anonymisoitiin, eli kaikki tiedot haastateltavien 

henkilöllisyydestä, nykyisistä ja entisistä työpaikoista ja kollegoista poistettiin aineistosta. 

Haastateltavien nimet korvattiin tunnistetiedoilla haastateltava 1, haastateltava 2, haastateltava 3 

ja niin edelleen. Muut esimerkiksi kollegoiden tai organisaatioiden nimet poistettiin. 

 

Valitsin tutkielman analyysiksi aineistolähtöisen sisällönanalyysin. Se on laadullisen 

tutkimuksen analyysimuoto ja sitä voidaan tehdä joko teoriaohjaavana, teorialähtöisenä tai 

aineistolähtöisenä. Sen avulla pyritään luoda tiivistetty ja yleinen kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. 

Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa mikään aikaisempi teoria tai havainnot eivät ohjaa 

analyysin tekemistä. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 117–121; 108). Olen kiinnostunut tutkielmassani 

tutkittavien omista näkemyksistä, jolloin aineistolähtöinen sisällönanalyysi oli mielekäs ja 

tarkoituksenmukainen valinta. Teoriaohjaava sisällönanalyysi saattaisi rajata haastateltavien 

tärkeitä näkemyksiä ulkopuolelle. Toteutin aineiston analyysin kolmessa eri vaiheessa. Nämä 

vaiheet mukailivat Tracyn (2013) vaiheita laadullisesta sisällönanalyysista. Tracyn laadullisen 
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sisällönanalyysin vaiheet ovat aineiston organisointi, perusvaiheen koodaus ja toisen vaiheen 

koodaus. Ensimmäisenä analyysin vaiheena tutustuin aineistoon, jonka jälkeen aloin 

koodaamaan aineistosta löytyviä merkityskokonaisuuksia. Koodeista muodostui koodilista, joka 

tarkentui analyysin edetessä.  

 

Litteroinnin jälkeen aloitin analyysin määrittelemällä tutkielman analyysiyksiköksi 

merkityskokonaisuuden. Merkityskokonaisuus voi olla yksittäinen lause, virke tai näistä 

muodostunut ajatuskokonaisuus, joka on tutkimuskysymysten kannalta olennaista. (Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 122.) Jatkoin analyysia mukaillen Tracyn sisällönanalyysia tutustumalla 

aineistoon lukemalla sen läpi useamman kerran. Tämän jälkeen jatkoin aloittamalla aineiston 

koodaamisen. Tracyn mukaan tätä vaihetta kutsutaan perustason tai ensimmäisen vaiheen 

koodaukseksi. Perustason koodauksessa aineistosta etsitään ja tunnistetaan erilaisia toimintoja, 

teemoja, sisältöjä ja uskomuksia, jotka liittyvät tutkimuksen ilmiöön. (Tracy 2013, 188–189.) 

Aloin etsimään aineistosta ensimmäisen tutkimuskysymyksen kannalta oleellisia 

merkityskokonaisuuksia ja nimesin ne niitä kuvaavalla koodilla. Toistin saman toiseen 

tutkimuskysymykseen, ja näin alkoi muodostumaan aineistolle koodilista. Koodilista tarkentui 

analyysin edetessä. Kirjasin koodilistaan nimeämäni koodit ja esimerkit niistä. Alla olevasta 

esimerkistä näkyy haastateltavan 1 vastaus, josta olen poiminut merkityskokonaisuuksia, joille 

annoin koodin. Esimerkissä kursivoidut kohdat ovat merkityskokonaisuuksia. 

  

“Uskottavampia on ne jotka on varmoja, ne on innostuneita omasta hommastaan. Niillä on selvästi joku 

sellanen syvempi alue, mistä ne tietää enemmän ja ne on semmosia aika loppumattomia ideapotpureita tai 

niistä lähtee paljon ideoita. Ja sitten kuitenkin vaik on innokas, innostunut, pitää olla kyky rauhoittua ja 

kuunnella muita. Se on nii ku balanssi uskottavuus siinä, siinä oman asiantuntijuuden esille tuomisessa ja 

muiden kuuntelun välillä. Sellainen on mun mielestä uskottava asiantuntija.” (Haastateltava 1) 
 

Annoin haastateltava 1 puheenvuoron merkityskokonaisuuksille koodit itsevarmuus, innostus, 

syvä osaamisalue, ideoiva, kyky rauhoittua, kyky kuunnella muita, oman asiantuntijuuden esille 

tuominen. Kun olin koodannut kaikki merkityskokonaisuudet ja yhdistänyt niitä alaluokiksi, tuli 

haastateltavan 1 puheenvuoron koodeista alaluokkia innostus, osaaminen, ideoiva, rauhallisuus 

ja kuuntelemisen osoittaminen. Seuraavassa esimerkissä on haastateltavan 2 puheenvuoro, josta 

olen kursivoinut merkityskokonaisuudet, joille olen antanut koodin.  

 

“Uskottava asiantuntija on henkilö, joka tietää mistä hän puhuu. Ja uskaltaa sanoa jos on epävarma jostain 

asiasta. Pystyy sanomaan sen, että hei tää onkin uus näkökulma asiaan. Me tutkitaan tätä ja palataan asiaan. 

Ja uskottava asiantuntija, pitää huokua sellainen tietynlainen itsevarmuus ja semmonen että hän pystyy 

niinku osoittamaan eräänlaisella rauhallisella tai sellaisella päättäväisellä otteella että hei mä tiedän mistä 

mä puhun.” (Haastateltava 2) 
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Annoin haastateltava 2 puheenvuoron merkityskokonaisuuksille koodit osaaminen, uskallus 

ilmaista epävarmuutta, itsevarmuus, rauhallisuus ja päättäväisyys. Kun täydensin koodilistaa ja 

yhdistin koodeja alaluokiksi, muodostuivat haastateltava 2 puheenvuorossa esiintyvistä 

koodeista alaluokkia osaaminen, avoimuus, itsevarmuus, rauhallisuus. Yhdistin koodit 

päättäväisyys ja itsevarmuus yhdeksi alaluokakseen itsevarmuus. Uskallus ilmaista 

epävarmuutta muodostui muiden koodien kanssa alaluokaksi avoimuus. Toisena vaihtoehtona 

olisi ollut yhdistää uskallus ilmaista epävarmuutta alaluokkaan rohkeus, mutta tulkitsin 

rohkeuden tässä analyysissa asiantuntijan rohkeutta ilmaista oma mielipiteensä ja ajatuksensa 

muille. Seuraavassa taulukossa havainnollistan merkityskokonaisuuksien koodaamista 

molemmista haastateltavien 1 ja 2 puheenvuoroista ja miten muodostin näistä koodeista 

alaluokkia. 

 

Taulukko 1 Koodit ja alaluokkien muodostaminen 

Alaluokka Koodi Merkityskokonaisuus 

Itsevarmuus Itsevarmuus “Uskottavampia on ne jotka on varmoja” 

Päättäväisyys “sellaisella päättäväisellä otteella että hei mä tiedän mistä mä 

puhun.” 

Osaaminen Syvä osaamisalue “Niillä on selvästi joku sellanen syvempi alue, mistä ne tietää 

enemmän” 

Tietämys “Uskottava asiantuntija on henkilö, joka tietää mistä hän puhuu.” 

Ideoiva “Ideapotpuri” “ne on semmosia aika loppumattomia ideapotpureita tai niistä 

lähtee paljon ideoita” 

Rauhallisuus Rauhallinen ote “Hän pystyy niinku osoittamaan eräänlaisella rauhallisella 

[otteella]” 

Kyky rauhoittua “Ja sitten kuitenkin vaik on innokas, innostunut, pitää olla kyky 

rauhoittua” 

Avoimuus Uskallus ilmaista 

epävarmuutta 

“Ja uskaltaa sanoa jos on epävarma jostain asiasta. Pystyy 

sanomaan sen, että hei tää onkin uus näkökulma asiaan. Me 

tutkitaan tätä ja palataan asiaan.” 

 

Toisen vaiheen koodauksessa on tarkoitus järjestää ensimmäisen vaiheen koodauksesta 

syntyneitä alaluokkia yhteen ja muodostaa näin teoreettisia käsitteitä (Tracy 2013, 194–195). 
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Tarkastelin jo nimeämiä alaluokkia ja yhdistin niitä yläluokiksi. Nimesin taas yläluokat niitä 

kuvaavilla käsitteillä. Samoja teemoja käsittelevät alaluokat muodostivat siis yhdessä yläluokan, 

jotka taas muodostivat pääluokan vastaamaan tutkimuskysymyksiin.  
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5 Näkemykset uskottavasta asiantuntijasta ja 

uskottavuusvaikutelman rakentuminen asiantuntijatyössä 
 

5.1 Uskottavuusvaikutelma asiantuntijatyössä 
 

Tämän tutkielman tavoitteena on kuvata naisten näkemyksiä uskottavuudesta asiantuntijatyössä. 

Etenen tässä tulosluvussa tutkimuskysymysten mukaisessa järjestyksessä. Ensimmäisenä 

raportoin miten haastateltavat käsittävät uskottavuuden asiantuntijatyössä, minkä jälkeen 

raportoin, mitä strategioita naiset käyttävät, kun he rakentavat vaikutelmaa uskottavuudesta 

asiantuntijatyössä. Havainnollistan tuloksia käyttämällä haastateltavien suoria lainauksia.  

 

Ensimmäineen tutkimuskysymykseeni koskien mitä näkemyksiä naisilla on siitä, mitä 

uskottavuus on, syntyi kaksi pääluokkaa: asiantuntijan uskottavuusvaikutelman rakentuminen ja 

uskottavuuden merkitys asiantuntijatyössä. Naisten näkemyksiin perustuen asiantuntijan 

uskottavuusvaikutelman rakentuminen jakaantui kolmeen yläluokkaan: uskottavan asiantuntijan 

ominaisuudet, uskottavan asiantuntijan osaaminen ja uskottavan asiantuntijan ilmaisutapa. 

Uskottavuuden merkitys asiantuntijatyössä taas jakaantui seitsemään yläluokkaan uskottavuuden 

tilanteisuus, uralla eteneminen, tavoitteiden saavuttaminen, arvostuksen saaminen, luottamuksen 

muodostuminen ja puuttuvan osaamisen kompensointi. Seuraava taulukko 2 havainnollistaa 

luokkien muodostumista. 

 

Taulukko 2 Asiantuntijan uskottavuusvaikutelman rakentuminen 

Pääluokka Yläluokka Alaluokka 

Asiantuntijan uskottavuusvaikutelman 

rakentuminen 

Uskottavan asiantuntijan 

ominaispiirteet 

Itsevarmuus 

Rauhallisuus 

Avoimuus 

Innostus 

Rohkeus 

Ideoiva 
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Karsima 

Uskottavan asiantuntijan osaaminen Osaaminen 

Kokemus 

Koulutus ja näytöt 

Uskottavan asiantuntijan 

ilmaisutapa 

Puheen ymmärrettävyys ja 

rauhallisuus 

Fyysinen olemus 

Katsekontakti 

Tilan haltuun ottaminen 

Kuuntelemisen osoittaminen 

Uskottavuuden merkitys 

asiantuntijatyössä 

Uskottavuuden tilanteisuus  

Uralla eteneminen  

Tavoitteiden saavuttaminen  

Arvostuksen saaminen  

Puuttuvan osaamisen kompensointi  

 

5.1.1 Asiantuntijan uskottavuusvaikutelman rakentuminen 

 

Haastateltavat kuvailivat asiantuntijan uskottavuusvaikutelman syntyvän asiantuntijan 

osaamisesta ja asiantuntijan tietynlaisista ominaisuuksista. Uskottavalla asiantuntijalla on myös 

tietynlainen ilmaisutapa. Asiantuntijan uskottavuus rakentuu tämän osaamiselle, jotka 

haastateltavien mukaan ovat asiantuntijan koulutus sekä kokemus ja näytöt. Uskottavalla 

asiantuntijalla tulee siis olla tulosten mukaan koulutus alaansa, sekä kokemusta ja näyttöä 

omasta osaamisestaan.  

 

Tulosten mukaan uskottava asiantuntija on ominaispiirteiltään itsevarma, rohkea, rauhallinen, 

ideoiva, innostunut, avoin sekä hän on karismaattinen. Nämä ominaisuudet rakentavat 

haastateltavien mukaan vaikutelmaa uskottavasta asiantuntijasta.  
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Itsevarmuus. Haastateltavien näkemysten mukaan uskottavan asiantuntijan tulee olla itsevarma. 

Tietynlaisen itsevarmuuden pitää “huokua asiantuntijasta”. Itsevarmuus ei kuitenkaan tarkoita 

sitä, etteikö asiantuntija voisi olla ujo. Asiantuntijan ei tarvitse olla “superkarismaattinen 

esiintyjä”, jotta hän olisi itsevarma ja näin uskottava. Asiantuntija voi myös olla jopa ujokin. 

Haastateltavien mukaan itsevarmuus on asiantuntijan itsevarmuutta omasta osaamisestaan, kuten 

alla oleva esimerkki kertoo:  

 

“Niin tavallaan se tietty itsevarmuus tietenkin lisää sitä uskottavuutta. Mut se itsevarmuus voi ottaa 

erilaisia muotoja, että se ei vältämättä tarkoita sitä, että on superkaristmaattinen esiintyjä, et joku joka 

vaikka oiskin ujo, voi silti olla itseavarma, kun se pääsee puhuu siitä omasta osaamisestaan, tai siitä 

aiheesta, jonka osaa ja ymmärtää. Nii siinä mielessä se tavallaan se itsevarmuus ois. Et jotenkin mä koen, 

et se eriytyy, se itsevarmuus voi eriytyy siitä, et ei tarvii olla itsevarma esiintyjä, pitää olla itsevarma oman 

asiantuntijuuden, sen oman aiheen esiintuomisessa.” (H4) 
 

Epävarmuus ja jännitys. Edellä mainitun itsevarmuuden vastakohdaksi taas jännittäminen ja 

epävarmuus koettiin haastateltavien näkemysten mukaan uskottavuutta vähentäväksi tekijäksi. 

Liika jännittäminen ja sen näkyminen muille saa haastateltavien näkemysten mukaan muut jopa 

epäilemään asiantuntijan todellista osaamista:  

 

“Mutta jos siinä kadottaa sen läsnäolon taidon. On niin jännittynyt, että katoaa siitä hetkestä, nii se on niiku 

sitä nonverbaalista viestintää joka sitten kyllä vie sen uskottavuuden. Koska sitten tosiaan asiakkaat alkaa 

miettii et tolla ei todellakaan oo mitään kokemusta tästä asiasta nää on vaa raahannu jonkun tänne 

paikalle.” (H1) 
 

“Et semmonen niiku hapuileva vastailu ja hapuileva niiku asioiden esittäminen on semmonen niiku 

epävarmuus nii se kyl paistaa läpi ihmisestä ja se on omiaan musertamaan sitä uskottavuutta tosi nopeasti.” 

(H2) 
 

Jännittämisen ja epävarmuuden lisäksi uskottavuutta heikentää, jos asiantuntijalla on 

uskonpuutetta omaan osaamiseen ja itseensä. Vaikka asiantuntijan itsevarmuus kasvattaa 

haastateltavien mukaan tämän uskottavuutta, voi myös liiallinen itsevarmuus musertaa sitä. 

Tästä haastateltavat puhuivat ylimielisyytenä ja “itsensä muiden edelle laittamisena”. 

Haastateltava 4 kuvailee tilannetta, jossa hänen kanssaan työskennelleet asiantuntijat olivat 

pääpuhujina organisaation sisäisessä seminaarissa:  

 

“Meillä oli sellainen sisäinen seminaari nii sitten ne oli puhumassa. Mä olin auttamassa, järjestämässä sitä 

seminaaria. Kaikki käytännön järjestelyt ja juonnot ja näin. Nii ne oli todella töykeitä ne naiset nii ja ne oli 

jotenkin -- ne oli vähä sellasella asenteella liikenteessä, että “Etteks te tiiä keitä me ollaan?” Nii se vähensi 

niitten uskottavuutta mun silmissä. Että jotenkin tuli sellanen fiilis et ne on sellasia ihmisiä, että ne voi 

tietää asiasta paljon. Mut he ei olleet oikeita asiantuntijoita, koska he jotenkin olivat nousseet itsensä 

yläpuolelle sillä huonolla tavalla. Et jotenkin pääsis sillä muka liitelee, et on hc asiantuntija jossai 

spesifimmässä jutussa.” (H4) 
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Karisma. Jotta asiantuntija on uskottava, tulee hänen haastateltavien näkemysten mukaan omata 

tietynlaista karismaa. Karisma on tulosten mukaan jotain, mitä asiantuntijalla on “luonnostaan” 

“synnynnäisenä luonteenpiirteenä”  

 

“Tietyllä tavalla eräänlainen uskottavuus ja ihmisten karisma syntyy niiku luonnostaan. Eli se tulee, se on 

semmonen asia mikä joissain ihmisissä on paljon vahvemmin niiku vaikka että tykkää olla ihmisten kanssa 

ja osaa puhua ja ihmiset vakuuttuu siitä mitä sanot. Ne on ehkä sellasia asioita jotka on tullut niiku jostain 

joko jo lapsena opittuja tai sitten ne on sellaisia asioita jotka on niiku synnynnäisiä luonteenpiirteitä 

ihmisillä.” (H2) 
 

Rohkeus. Uskottavuusvaikutelma syntyy haastateltavien näkemysten mukaan myös siitä, että 

asiantuntija uskaltaa ilmaista mielipiteensä selkeästi muille. Uskottavalla asiantuntijalla on 

rohkeutta tuoda näkemyksensä esille eri asioista ja perustella ne.  

 

“Mä tiedän töistä: meillä oli sellanen iha sika asiantunteva tyyppi. X oli sellanen sairaan pieni, siis mun 

mittanen semmonen pieni nörtti poika, joka näytti siltä, ku sille puhuu nii se säikähtää ja lähtee pois. Mut 

se oli iha mieletön asiantuntija ja sen asiantuntijuus tuli ilmi niin, et se uskals tuoda esiin oman 

mielipiteensä eri asioihin.” (H7) 
 

“Nii ehkä, se uskallus on kans tietynlaisessa kontekstissa sitä asiantuntijuutta. Sä sanot et hei, nyt voidaan 

kertoa tästä muutoksesta, nii meidän pitää saada nyt tehtyä tällaiset ja tällaiset asiat. Nii sitten, se että. No 

se on uskallusta se toimia sen asian eteen.” (H4) 
 

Rauhallisuus. Haastateltavien näkemyksissä nousi esille rauhallisuus yhtenä uskottavan 

asiantuntijan ominaispiirteenä. “Rauhallinen ote” ja “läsnäolo” tilanteessa rakentavat 

asiantuntijan uskottavuutta. Tämä näkyy haastateltavan 1 puheenvuorossa:  

 

“Mm no siitä uskottavasta asiantuntijasta siitä niiku huokuu sellanen rauhallisuus, koska se on varma 

asiastaan. Se ei hötkyile, se on niiku se on läsnä siinä. Sekä henkisesti että fyysisesti.” (H1) 
 

Avoimuus. Tulosten perusteella uskottavan asiantuntijan ominaisuuksiin kuuluu avoimuus. 

Asiantuntija on avoin osaamisestaan, mutta ennen kaikkea avoin tietämättömyydestään ja 

hetkinä, jolloin hän ei pysty suoriutumaan osoitetusta tehtävästä omin avuin. Avoimuus nähtiin 

haastateltavien mukaan luovan luottamusta asiantuntijaan, koska tämä osaa sanoa, milloin hän ei 

tiedä jotakin eikä piilottele sitä. Avoimuudella tarkoitettiin sitä, että uskottava asiantuntija on 

avoin keskustelulle ja että “se toinen ihminen kohtaa sut”. 

 

“Mun mielestä tärkeässä roolissa siinä asiantuntijuudessa on se, että tietää ne oman asiantuntijuutensa rajat. 

Ja asiantuntija tuo esiin myös sen, että tän asian mä tiedän, mutta osaa myös kertoa sen ääneen, että näitä 

asioita en tiedäkään. Tai näissä asioissa en oo niin vahvoilla. Nii se jotenkin herättää sitä luottamusta 

siihen, että hän on todellinen asiantuntija, koska hän osaa myöskin sanoa mitä hän ei osaa.” (H4) 
 

Avoimuus on myös omien virheiden myöntämistä, kuten seuraavasta esimerkistä voi havaita:  
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“Pystyy myös sanomaan “Hei mä olin väärässä, koska tapahtui nämä ja nämä ja se sitten johti mua harhaan 

et nyt itseasiassa täytyy pakittaa”. Nii mun mielestä se syntyy niiku tällaisest.” (H1) 
 

Liika tunteilu. Avoimuus ei kuitenkaan tulosten perusteella tarkoita avoimuutta jokaisessa 

asiassa asiantuntijan työssä. Haastateltava 2 nosti näkemyksissään esille, kuinka “liika tunteilu” 

erityisesti miesvaltaisella alla on osaltaan asiantuntijan uskottavuutta murentavaa. Liika tunteilu 

voi olla “diivailua”, joka johtaa “klikkiytymiseen” työyhteisössä.  

 

“No kauheeta sanoo, mut miesvaltaisella alalla liika tunteilu. Vaikkakin mä sanoin, et naisilla on enemmän 

tilaa olla sellasii “voouuu! |itsevarma, päättäväinen ele]” ja niikö ottaa erilaisii persoonia, mutta sellainen 

että liika tunteet heikentää sitä asiantuntijuutta varsinkin ehkä pörssiyhtiön kontekstissa koska siellä 

kuitenkin päämääränä on tehdä tulosta. Ja sitten että työt pitää saada tehtyä, asiallisesti. Et siel ei oo mitään 

varaa muodostaa mitään klikkejä et “noiden kaa ei oo kiva tehdä töitä” ja ei oo varaa olla diiva.” (H4) 
 

Innostus. Tuloksista käy ilmi, että haastateltavat pitävät uskottavaa asiantuntijaa myös 

innostuneena. Tällä haastateltavat tarkoittivat asiantuntijan innostusta asioista, joiden 

asiantuntija hän on ja joiden kanssa hän työskentelee. Asiantuntija on “intohimoinen” 

käsiteltävää asiaa kohtaan ja se näkyy hänen tavassaan viestiä, kuten haastateltava 7 seuraavassa 

esimerkissä kertoo:  

 

“Just mun mielest asiantuntija viestii aika vahvasti jos on vaik intohimoinen jotain kohtaan. Nii sä tiiät siit 

yleensä aika paljon. Et jos vaik lukee vaa jotai kalvoi ja dioi nii ei siit ehkä tuu niin asiantuntijuusroolii 

siin.” (H7) 
 

Haastateltavat kuvailivat innostusta myös tietynlaisena “flow-tilana”, joon asiantuntija pääsee 

kertoessaan omasta osaamisalueestaan intohimoisesti. Innostuksen vastapainoksi uskottavan 

asiantuntijan pitää kuitenkin osata myös rauhoittua ja kuunnella muita. 

 

Ideoiva. Uskottavan asiantuntijan osaamisen lisäksi tuloksista käy ilmi, että myös asiantuntijan 

luovuus/ideoiva ote työhön rakentaa vaikutelmaa uskottavuudesta. Asiantuntijan täytyy 

jatkuvasti “keksiä uutta” ja “löytämään uusia tapoja”.  

 

“Niillä on selvästi joku sellanen syvempi alue, mistä ne tietää enemmän ja ne on nii ku semmosia aika 

loppumattomia ideapotpureita tai niistä lähtee paljon ideoita.” (H1) 
 

Haastateltavat kuvailivat uskottavan asiantuntijan ominaisuuksia myös sen kautta, mitkä tekijät 

heikentävät asiantuntijan uskottavuutta. Tuloksista käy ilmi, että epäluotettavuus, itsekkyys, 

omien heikkouksien peittely, kyvyttömyys tuoda oma osaaminen esille, uskottavuuden 
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“ylisuorittaminen” ja epäystävällisyys vähensivät haastateltavien käsitysten mukaan 

asiantuntijan uskottavuutta.  

 

Epäystävällisyys. Epäystävällinen käytös on tutkittavien näkemysten mukaan yksi osatekijä, joka 

heikentää asiantuntijan uskottavuutta. Epäystävällisyys tarkoittaa haastateltavien mukaan 

ylimielisyyttä 

 

Epäluotettavuus. Tulosten mukaan luottamuksen puute asiantuntijaan vähentää tämän 

uskottavuutta. Epäluotettavuudella haastateltavat tarkoittavat sitä, että asiantuntija ei pidä kiinni 

esimerkiksi sovituista aikatauluista ja tehtävistä.  

 

“Nii epäluotettavuus se semmonen, et jos on hankala pitää uskottavana asiantuntijaa  joka jatkuvasti tekee 

muuta ku lupaa. Et vaik tietää et tyyppi on fiksu sil on hyviä juttuja, on tehty hyviä juttuja, se on 

esimerkiks valittu tähän tiettyyn asemaan tai tiettyyn tehtävään sen takia et se on tehnyt jotain hyvin. mut 

jos tavallaan jatkuvasti jäädään siitä mitä sovitaan, eikä oteta puheeks sitä, että meillä on ongelmia nii 

kyllähän se on aika vaikee. Et semmonen, mä en itse kauheesti tykkää siitä et jos toimitaan esim 
tiimipalaverissa et ollaan kaikki samassa paikassa, on paljon yhteisii juttuja, nii semmonen liika itsensä 

muiden ohi laittaminen syö vähän uskottavuutta. Kuitenkin softapuolella viel tehdään tiimeissä ja niitä 

tehdään yhdessä.” (H3) 
 

Asiantuntijan uskottavuutta horjuttaa epäluotettavuus. Epäluotettavuus ilmenee myös silloin, kun 

asiantuntija asettaa itseään muun tiimin edelle. Asiantuntija, joka esimerkiksi jatkuvasti 

myöhästelee sovituista palavereista, nähdään vähemmän uskottavana.  

 

Uskottavan asiantuntijan osaaminen. Haastateltavien näkemyksistä selviää, että asiantuntijan 

osaamisella on merkittävä rooli uskottavuusvaikutelman rakentumisessa. Asiantuntijan 

osaaminen nousi haastateltavien näkemyksissä merkittävään osaan siinä, mikä tekee 

asiantuntijasta uskottavan. Osaamisesta puhuttiin substanssina, ydinosaamisena, valtavana 

tietopohjana, joko yhden alueen syväosaajana tai hyvänä generalistina ja pätevyytenä.  

 

“No, ainakin mun työssä, ketä mä kohtaan asiantuntijoita, joita mä pidän uskottavina on sellasii, et niil on 

laaja ymmärys siit alasta ja asiast mitä ne puhuu.” (H7) 
 

Koulutus. Tulosten mukaan haastateltavat pitävät tärkeänä, että asiantuntijalla on koulutus 

osaamisensa taustalla. Haastateltavat pitivät uskottavampana asiantuntijaa, joka on korkeasti 

koulutettu alallansa kuin vaikkapa henkilöä, joka on lukenut aiheen kirjallisuutta.  

 

“No siinä ehkä tulee aika paljon, mä en äsken huomannutkaan mainita mut se koulutus ja semmonen niiku 

meriitit mitä on tehnyt. Että pitäis sen kuulijan tai lukijan, sitä lähdekritiikkiä, että sellainen henkilö, joka 

on väitellyt tai asiantuntija, aiheen tohtori on huomattavasti niiku uskottavampi kuin versus sellainen joka 

on vaikka lukenut aiheesta kirjan.” (H5) 
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Pelkkä aiheeseen tutustuminen tai itseopiskelu ei riitä haastateltavien näkemysten mukaan. 

Uskottavalla asiantuntijalla pitää olla muodollinen koulutus, joka on mielellään vielä korkeasti 

koulutettu. Mitä korkeampi koulutus asiantuntijalla on, sitä uskottavampi hän on. 

 

Kokemus ja näytöt. Koulutuksen ja osaamisen lisäksi tuloksista käy ilmi, että haastateltavat 

pitävät uskottavuutta rakentavana tekijänä asiantuntijan kokemusta. Kokemuksella ja näytöillä 

asiantuntija pystyy osoittamaan, että hän suoriutuu hänelle osoitetuista tehtävistä, koska on niin 

aikaisemminkin tehnyt.  

 

Uskottavan asiantuntijan ilmaisutapa. Tulosten perusteella asiantuntijan uskottavuus syntyy 

osaamisesta ja asiantuntijan tietynlaisista ominaispiirteitä sekä asiantuntijan tietynlaisesta 

ilmaisutavasta. Tämä tietynlainen asiantuntijan ilmaisutapa sisältää tulosten mukaan puheen 

ymmärrettävyyttä ja rauhallisuutta, asiantuntijan fyysistä olemusta, katsekontaktia, tilan 

haltuunottoa sekä kuuntelemisen osoittamista. Seuraavaksi esittelen edellä mainitut ilmaisutavat 

ja havainnollistan niitä haastateltavien suoria lainauksia käyttäen.  

 

Puheen ymmärrettävyys ja rauhallisuus. Tutkielman tulokset osoittavat, että uskottava 

asiantuntija on puheeltaan ymmärrettävää ja rauhallista. Uskottava asiantuntija ei “hötkyile” 

vaan on rauhallinen sekä ilmaisee itseään ymmärrettävästi. Asiantuntijan itsensä ilmaiseminen ja 

miten tämä tuo itsensä esille ovat tärkeitä tekijöitä, jotka luovat vaikutelmaa uskottavuudesta, 

kuten haastateltava 3 kertoo seuraavassa esimerkissä:  

 
“Mutta eniten mun mielestä on kyseessä siitä itsensä ilmaisusta ja itsensä tavallaan miten itseään tuo esiin 

ja miten on esille. Et eniten mun mielestä uskottavuus tällä hetkellä liittyy siihen.” (H3) 
 

Asiantuntijan selkeä ja ymmärrettävä ilmaiseminen tarkoittaa tulosten mukaan myös sitä, että 

asiantuntija osaa kertoa tietonsa aihealueesta tavalla, jota yleisökin ymmärtää. Tällä 

haastateltavat tarkoittivat, että asiantuntija osaa kertoa asiansa “kansankielellä” välttäen 

ammattijargoniaa”, kuten seuraavasta esimerkistä käy ilmi:  

 

“Sen lisäksi, että hän osaa tulla toimeen ihmisten kanssa, hän osaa kertoa siitä asiantuntijuudestaan 

ymmärrettävästi muille. Ja jotenkin se, että osaa, kaiken sen mitä on sitä älliä päässä, nii osaa sen tuoda 

muiden tietoon ymmärrettävällä tavalla. Ikään kuin kansankielisellä tavalla.” (H4) 
 

Asiantuntijan “suullisella ulosannilla” ja sillä “miten hän asiat kertoo” on tulosten mukaan 

paljon merkitystä asiantuntijan uskottavuudelle. Oman “ammattislangin” muuntaminen 

muillekin ymmärrettävään muotoon rakentaa asiantuntijan uskottavuutta kun taas juuri jargonian 
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käyttö hankaloittaa asiantuntijan ymmärtämistä ja siten myös tämän uskottavuutta. Jargonian 

ohella virheellisesti puhuminen heikentää asiantuntijan uskottavuutta, kuten seuraavassa 

esimerkissä käy ilmi:  

 

“Et jos on ollu joku asiantuntijapuheenvuoro  ja puhut vaikka virheellisesti tai jotain muuta, nii varmasti 

sillä on negatiivinen vaikutus.” (H5) 
 

Jargonian ja virheellisesti puhumisen rinnalla myös suoranainen valehtelu vähentää asiantuntijan 

uskottavuutta.  

 

“Nii myöskin ehkä sulla sattuiskin olemaan tietotaitoo itsellä mutta sä oot plagioinut muiden töitä, nii 

kylhän siit tulee sellanen kuva et onks sulla itselläkään sitä tietoo vaik onks se kaikki sitä muilta 

varastettua.” (H5) 
 

Kyvyttömyys tuoda oma osaaminen esille. Tutkielman tulosten mukaan asiantuntijan 

uskottavuutta heikentää asiantuntijan kyvyttömyys tuoda oma asiantuntemus esille. 

 

“Että et sekin on sellanen nimenomaan mikä heikentää sitä vaik ois kuinka hyvä asiantuntija mut sä et osaa 

tuoda sitä esille et sillei käydä sitä dialogina nimenomaan nii sen pöydän toisella puolella olevan kanssa, 

niin niin. Nii kyl se niiku heikentää sitä uskottavuutta tai vie sitä uskottavuutta.” (H1) 
 

Kielitaidon puute. Asiantuntijan kielitaidon puutteellisuudella on tulosten mukaan negatiivinen 

vaikutus asiantuntijan uskottavuuteen. Kankea “rallienkun” käyttäminen vähentää asiantuntijan 

uskottavuutta, vaikka hän muuten olisikin pätevä ja varsin osaava aihealueessaan. 

“Kommunikointikielen” hallitseminen sujuvasti on tärkeää asiantuntijan uskottavuuden puolesta. 

Seuraavassa esimerkissä haastateltava 4 ja 6 kuvailevat: 

 

“Hän oli suomeksi todella taitava esiintymään, sitä oli miellyttävä kuulla. Se kertoi tarinoita, kun se esiintyi 

suomeks. Mut et englanniks, et oo varmaan koskaan kuullut kenenkää puhuvan pahempaa rallienglantia 

kuin hänen. Nii se valitettavasti vei sen asiantuntijuudesta ja se söi sitä. Mä en haluis myöntää sitä, mut 

niin se vaan on. Että ku se, jos se tavallaan jos se sanallinen ilmaisu takeltelee vaikka kieliongelman takii, 

nii se syö sitä asiantuntijuutta.” (H4) 
 

“Nii itelle ehkä sekin, mun silmiin tai korviin kuulostaa siltä, että -- että jos sä osaat hyvin puhuu sitä 

englantia, ymmärrät ja pysty kommunikoimaan hyvin tai sillee hyvin ja sillei ei-rallienglannilla nii kyl sä 

sit oot uskottavampi ku se että sä koitat sitä asiaa selittää rallienglannilla tai jotenki että et ei oo varmaa et 

ymmärtääks kukaan mitä oikeesti käydään läpi. Tuli vaa mieleen siihen et mitä pystyy miten pystyy 

harjoittamaan et esimerkiksi jos-- se kommunikointikieli on tärkee.” (H6) 
 

Fyysinen olemus. Ymmärrettävän ja rauhallisen puheen lisäksi tulosten mukaan merkittävää 

uskottavassa asiantuntijassa on myös tämän fyysinen olemus. Haastateltavien näkemysten 

mukaan fyysinen olemus on asiantuntijan “koko olemusta”, “ryhtiä” ja tapaa jolla asiantuntija 

pukeutuu. Asiantuntijan kuitenkin tulee pukeutua tietyllä tavalla, jotta hän olisi uskottava. 
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Uskottava asiantuntija rakentaa tulosten mukaan uskottavuuttaan asianmukaisella ja työn 

kontekstiin sopivalla pukeutumisella.  

 

“No, riippuu totta kai alasta, mut ehkä meiän alan tai niiku asianajoalalla on tosi konservatiivinen et siinä 

mielessä tietynlaisella niiku konservatiivisella niiku pukeutumisella pystyy luomaan tietynlaista niiku 

uskottavuutta et jos miettii et on tärkee asiakastapaaminen et meneekö sinne mustassa jakkupuvussa vai 

hupparissa ja farkuissa nii sekin on semmonen eräänlainen uskottavuuden rakentaminen mihin itse pystyy 

vaikuttamaan.” (H2) 
 

Yllä olevasta esimerkistä käy ilmi uskottavan asiantuntijan pukeutumisen tilannesidonnaisuuden 

asiantuntijan työn kontekstiin. Konservatiivinen pukeutuminen on asianajoalalle tyypillistä, 

jolloin rennommissa vaatteissa asiakastapaamiseen tuleminen ei välttämättä ole kannattavaa 

uskottavan vaikutelman aikaansaamiseksi.  

 

Tuloksista kuitenkin näkyy ristiriitaisia näkemyksiä asiantuntijan pukeutumiselle. Toisen 

näkemyksen mukaan pukeutumisella ja ulkonäöllä ei ole suurta merkitystä asiantuntijan 

uskottavuudelle. Haastateltavien mukaan pukeutumisella “ei pötkitä pitkälle” vaikka olisi 

“asiantuntevan näköinen”. Pukeutumisella ja ulkonäöllä kuitenkin nähtiin mahdollisuus 

vahvistaa asiantuntijan uskottavuutta. Sillä, mitä asiantuntija kertoo ja jakaa on suurempi 

painoarvo, kuin sillä, miltä asiantuntija näyttää, kuten seuraava esimerkki havainnollistaa:  

 

“Että tosiaan se, miten jaat, miten sen asian esität, on se tärkeämpi ja mitä sä kerrot on tärkeempi ku se 

mitä sul on päällä tai muuten.” (H6) 
 

Haastateltavat näkevät, että asiantuntija saattaa hakea uskottavuutta pukeutumisella silloin, kun 

hän tapaa esimerkiksi asiakkaan tai uuden tiimin ensimmäistä kertaa. Tulokset osoittavat, että 

asiantuntijan fyysisellä olemuksella ja pukeutumisella on merkitystä siihen, kuinka tämä 

tulkitaan uskottavaksi. Pelkkä pukeutuminen ei kuitenkaan riitä tekemään uskottavan 

asiantuntijan ja senkin pitää olla kontekstiinsa sopivaa.  

 

Katsekontakti. Haastateltavien mukaan asiantuntijan tulee hakea katsekontaktia “yleisönsä” ja 

toisen osapuolen kanssa ollakseen uskottava. Katsekontaktilla uskottava asiantuntija “kohtaa 

toisen osapuolen” ja osoittaa kuuntelemista.  

 

“No mitä se läsnäolo tarkoittaa, se tarkoittaa sitä, että vaikka rennot kädet, että ei purista mitään tällein 

käsiä nyrkissä ja se että pystyy katsoo yleisöön tai pystyy katsoo niit ihmisii, keille puhuu. Että 

katsekontaktin hakeminen on mun mielestä tärkeetä ja viestii siit uskottavuudesta.” (H4) 
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Tilan haltuun ottaminen. Asiantuntijan uskottavuutta rakentaa tulosten mukaan tietynlainen 

“tilan haltuun ottaminen”. Tilan hyödyntäminen koettiin tärkeäksi juurikin silloin, kun 

asiantuntija on esiintymistilanteessa. “Puhujan pöntön taakse piiloutumisen” ei koettu viestivän 

uskottavuutta. Tilan voi kuitenkin ottaa haltuun, vaikka asiantuntija olisikin puhujanpöntön 

takana, kuten seuraavassa esimerkissä haastateltava 4 kertoo: 

 

“No mites kehonkieli sit viestii sillee että, voi olla aika... Käyttää sitä tilaa hyödykseen esiintyessä vaik 

seisoiskin puhujanpöntön takana.” (H4) 
 

Kuuntelemisen osoittaminen. Asiantuntijatyötä tekevät naiset toivat esille kuuntelemisen 

osoittamisen tärkeyden asiantuntijan uskottavuuden rakentumisessa. Uskottava asiantuntijan 

tulee kuunnella muita, mutta myös kuuntelemisen osoittaminen koettiin tärkeäksi. Seuraavassa 

esimerkissä haastateltava 2 kuvailee kuuntelemisen osoittamista:  

 

“Rauhallinen ote, katsoo vastapuolta tai kenen kanssa on kaan siinä tilanteessa nii katsoo silmiin ja 

tavallaan sen välittäminen et kuuntelee, et kohtaa sen keskustelukumppanin.” (H2) 
 

Yllä oleva esimerkki osoittaa, että kuuntelemisen osoittaminen voidaan liittää katsekontaktin 

hakemiseen ja toisen vuorovaikutusosapuolen “kohtaamiseen”.  

 

Uskottavuuden liika yrittäminen. Uskottava asiantuntija ilmaisee itseään tietynlaisella tavalla. 

Haastateltavien mukaan uskottavuutta pystyy rakentamaan tietoisesti, mutta niin sanottu 

uskottavuuden “ylisuorittaminen” ja liika yrittäminen näkyvät asiantuntijan käytöksessä. Tämä 

uskottavuuden liika tavoittelu on tulosten mukaan uskottavuutta heikentävä tekijä.  

 

“Mä kyl huomaan paljon sitä et ko palataan näihin keski-ikäisiin tai ylemmän johdon keski-ikäisiin 

johtotehtävissä istuviin pukumiehiin, nii siel on iha käsittämön määrä sellasia tropeja millä yritetään, jotka 

on selkeesti sellasesta “näin viestit uskottavuutta tyylisestä” -opaskirjasta. Ja on erikoinen semmonen tapa 

esimerkiks mainita keskustelukumppanin nimi, kun keskustelukumppanille puhutaan sillai et “Hei X, sinä” 

- nii eiei. Siis niiku kaikkii tollasii mä huomaan, ku sellasii käytetään, nii sit ku niitä käytetään viel aika 

huonosti et niit ei oo opeteltu kauheen hyvin. Nii ei ne kuulu suomalaiseen kulttuurin, nii sit se on vähä 

semmost. Mun täytyy valitettavasti sanoa, et kaikki tollaset perus opetellut kikat menee multa ohi. Ja ku 

mä huomaan et ku ne ei täytä tarkoitusta ja ku mä huomaan et niit käytetään nii sit se alkaa syömään sen 

henkilön uskottavuutta mulle.” (H3) 
 

Uskottavuutta heikentävä liika yrittäminen saattaa olla ulkoa opeteltua. Uskottavuutta viestivät 

tavat eivät välttämättä istu hyvin suomalaiseen kulttuuriin, joka haastateltava 3 mielestä 

heikentää sitä, kuinka uskottavana hän asiantuntijaa pitää. Tällaisia tapoja ovat 

keskustelukumppanin etunimen käyttö sellaisissa kohdissa, joissa se ei suomalaisella kulttuurille 

ole ominaista.  

 



28 

 

5.1.2 Uskottavuusvaikutelman merkitys asiantuntijatyössä 

 

Uskottavuuden tilanteisuus. Tutkielman tavoitteena on kuvata naisten näkemyksiä 

uskottavuudesta asiantuntijatyössä. Naisten näkemysten mukaan uskottavuudella on merkitystä 

asiantuntijatyössä. Tulokset osoittavat, että vaikutelma uskottavuudesta on asiantuntijan työssä 

tilanteista, eli vaikutelman rakentamisen tarve syntyy tietynlaisissa työelämän 

vuorovaikutustilanteissa. Haastateltavat kuvailivat vuorovaikutustilanteita, joissa he kokevat 

tarvetta rakentaa vaikutelmaa uskottavuudesta. Näitä tilanteita ovat muun muassa 

asiakastapaamiset, esiintymis- ja koulutustilanteet, neuvottelutilanteet sekä tilanteet, joissa 

esittäydytään esimerkiksi ensimmäistä kertaa asiakkaalle. Lisäksi uskottavuutta koettiin 

tarvittavan, kun asiantuntija viestii organisaatiossa ylemmälle taholle, kuten esimerkiksi 

johdolle. Seuraavassa esimerkissä haastateltava 1 kuvaa asiakastapaamista ja kuinka hän siinä 

koki tarvetta olla uskottava juurikin asiakkaalle esittäytymisessä: 

 

“Sit on viel sellasii, kato nyt mulla on kaks asiakkuustiimii, ja mä oon niis johtaja, se niiden lähin johtaja 

nii niiden esittäytymiset. Et se kun sä esittäydyt. Ne on aika jänniä tilanteita et sulla on siinä 

neljäkymmentä uutta ihmistä ja ja sitten koitat tietenkin olla uskottava ja että olet uskottava luotsi siihen.” 

(H1) 
 

Haastateltava 1 kuitenkin kertoi tarvetta olla uskottava myös kaikkien kanssa eikä vain 

asiakkaan kanssa. Ennen ylenemistään esihenkilön tehtäviin, haastateltava 1 koki tarvetta olla 

uskottava enemmänkin asiakkaan kanssa kuin oman tiimin sisällä. Tämä kuitenkin muuttui, kun 

haastateltavan positio muuttui, kuten seuraavassa esimerkissä hän toteaa:  

 

“Kaikkien kanssa. Kaikkien kanssa. Kyl se on iha niiku tässä ammatissa ehkä aikaisemmin silloin kun on 

ollut vaikka projektipäällikkö viistoista vuotta sitten, kakskyt vuotta sitten, nii silloin se uskottavuus oli 

ehkä enemmän sitä et oli tärkeetä olla uskottava asiakkaan suuntaan. Ja siinä omassa yhteisössä oli ehkä 

enemmän sit sitä ehkä hassuteltiin ja pidettin hauskaa ja ei ollu niiku nii tärkeetä pitää kii siitä 

uskottavuudesta. Tai en kokenut, tai aattelin et ei se oo sen arvosta et on kivempi et on kivaa, ku se et koko 

ajan satsaa siihen et on uskottava. Mut kyl sit taas siihen nyt ku positio on vähä muuttunut. Ku mä vuonna 

2013 otin ekan johtajapestin vastaan seitsemän vuotta sitten, nii se kyl muutti sen. Et kyl se uskottavuus, se 

keitä kohtaan pitää olla uskottava nii muuttui ihan heti. Et sen jälkeen se ei oo ollut enää sitä että vois olla 

kollegoille tai oman firman sisällä eri tavalla, vaan kyl se on ollut sen jälkeen sitä että kaikkien suuntaan 

koen tärkeäksi.” (H1) 
 

Oman tiimin kesken haastateltavien näkemysten mukaan sekä koettiin että ei koettu tarvetta olla 

uskottavia. Osa haastateltavista koki, että oman tiimin kanssa “voi olla rennommin”, eikä koettu 

samalla tavalla tarvetta olla uskottava kuin vaikkapa asiakkaan kanssa. Haastateltava 3 kuvailee 

seuraavassa esimerkissä, kuinka hän näkee tiimin keskinäisen luottamuksen tuovan hänelle 

uskottavuutta enemmän kuin hän itse aktiivisesti yrittäisi sitä rakentaa: 
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“No tottakai asiakkaalle pitää yrittää olla enemmän. Mä en oo niiku tiimisetupissa kauhee huolestunut 

omasta uskottavuudesta sillee koska mä oon aika usein luottanut siihen et kaikki tietää sen kontekstin, jossa 

me tehään töitä ja mun ei tarvii olla mikään kurinpitäjä, ku nykyaikainen tiiminvetohomma on vähän 

erilaista ku ennen. Et ei tarvii olla mikään sellanen et se johtajuus siinä tulee siitä, et joo on mun vastuulla 

vetää nää hommat yhteen, mut tehän tän työn teette ja siitä keskinäisestä luottamuksesta tulee se 

uskottavuus enemmänkin.” (H3) 
 

Osa haastateltavista taas koki, että omaa asiantuntijuutta pitää tuoda uskottavasti esille myös 

tiimin sisäisesti. Omille työkavereille saatettiin kokea tarvetta osoittaa, että on uskottava 

asiantuntija hoitamaan työtehtäviä. Haastateltava 6 tuo seuraavassa esimerkissä esille, kuinka 

hänen verrattain nuori ikänsä muihin työkavereihin nosti tarvetta viestiä omaa asiantuntijuutta 

uskottavasti työkavereiden suuntaan:  

 

“Öö no ehkä noitten asiakas -- myynti- ja asiakastapaamisten lisäks, nii tota kyl mä ehkä koen kuitenkin 

semmosta et jopa meidän oman tiimin sisällä. Mä oon ainut nainen meidän tiimistä ja myös verrattain suht 

nuori ehkä siinä myyntihommassa. Nii jotenkin mä koen siinä koen että tavallaan, koittaa ehkä olla tai 

tuoda sitä et “oon mä ihan uskottava kyllä tässä hommassa ja saan asioita eteenpäin. Et ehkä semmosen 

oman tiiminkin ja tavallaan tämmösen niiku työpaikan sisäisen kulttuurin tai ilmapiirin puitteissa jollain 

tapaa myös sitä uskottavuutta varmasti haetaan.” (H6) 

 

Uskottavuuden merkitys korostuu haastateltavien mukaan myös silloin, kun pitää “tulla 

vakavasti otetuksi” tilanteessa, jossa esimerkiksi ehdotetaan uutta käytäntöä organisaation 

johtoportaalle, kuten seuraavassa esimerkissä näkyy:   

 

“Tai kehityskeskusteluja tai strategioita ja palavereja joissa pyritään ottamaan huomioon tai kuuntelemaan 

eri työntekijöitä, et jos niissä yrittää ehdottaa uutta käytäntöä johtoportaalle nii totta kai sitä pyrkii olemaan 

uskottava ja  sitten se oma viesti tulisi vakavasti otetuksi siinä tilanteessa.” (H2) 
 

Uralla eteneminen. Haastateltavien näkemyksissä uskottavuudella nähtiin olevan merkitystä 

asiantuntijan uralla etenemisessä. Haastateltavien mielestä uskottavuus nostaa asiantuntijan 

arvoa työmarkkinoilla ja auttaa uran alkuvaiheissa, kun vielä kokemusta ei ole ehtinyt 

kertymään. Uskottavuus nähtiin myös olevan sama asia, kuin asiantuntijuuden rakentuminen. 

Asiantuntijan uskottavuus nähtiin haastateltavien mukaan auttavan etenemään uralla, kuten 

haastateltava 2 kertoo seuraavassa esimerkissä:  

 

“No kyllä siinä mielessä kun puhutaan nuorista asiantuntijoista niin, mitä uskottavampi sä oot sitä 

varmemmin sä pystyt etenemään siinä uralla. Ja se uskottavuus on yhtä kuin asiantuntijuuden rakentaminen 

eräänlaisena tavalla. Jos sä et oo uskottava, sua ei oteta vakavasti asiantuntijana, se voi olla tosi vaikeeta 

edetä sillä omalla asiantuntijauralla.” (H2) 

 

Uskottavuus siis nähtiin merkittävänä asiantuntijan työuralla etenemisessä. Uskottavuuden 

merkitys korostuu työuralla etenemisessä erityisesti silloin, kun kyseessä on nuoret, uransa 

alkuvaiheessa olevat asiantuntijat. Uskottavuudella nähtiin olevan merkitystä myös lasikaton 
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muodostumisessa esteenä uralla etenemiselle. Haastateltava 1 mukaan miehet eivät arvioi naisia 

uskottavaksi miesvaltaisella alalla, jolloin naiset eivät pääse etenemään ylemmille johtoportaille 

organisaatioissa.  

 

“Miten voi olla nii vähän naisia it-alalla ja niiku että miehet eivät näe että naiset ovat uskottavia. Ne ei 

rekrytoi naisia. Ja ne ei, me ei päästä eteenpäin. Meillä ei oo johtoryhmässä yhtään naista. Niin mun 

mielestä se on uskottavuuskysymys. Ei voi olla se että ei olis yhtään hyvää naista, joka voisi nousta 

johtoryhmään. Siin on joku uskottavuuskysymys mun mielestä minkä takia ei nosteta johtoryhmään. Se 

uskottavuus ja se että tavallaan tää tällainen lasikatto ja tää kietoutuu niin yhteen.” (H1) 

 

Tavoitteiden saavuttaminen. Tulosten mukaan uskottavuudella voi saavuttaa tiettyjä 

asiantuntijatyöhön liittyviä tavoitteita. Näitä tavoitteita haastateltavien näkemysten mukaan oli 

sanoman perille meneminen ja se, että asiakas ostaa organisaation palvelun, jota asiantuntija on 

mukana tuottamassa.  

 

“Niin jos mä en ois uskottava meiän asiakkaille, nii eihän ne ostais mun palveluita. Tai ne ei haluis ostaa 

meidän yritykseltä meidän palveluita. Ja mun mielest se on just se on vähä niiku molemminpuolinen 

luottamussuhde. Että jos on uskottava asiantuntija nii mä haluan kuunnella sitä ja ottaa sen mielipiteet 

huomioon.” (H7) 

 

Uskottava asiantuntija herättää haastateltava 7 mukaan luottamusta toisessa osapuolessa, jolloin 

tämä kuuntelee asiantuntijan näkemyksen. Toisin sanoen, asiantuntijan sanoma menee perille.  

 

Arvostuksen saaminen. Haastateltavien näkemysten mukaan uskottavuus auttaa saamaan oman 

äänen kuuluviin työelämässä. Tuloksissa käy myös ilmi haastateltavan 1 kokemus “tytöttelystä”, 

jonka haastateltava koki rankaksi. Haastateltava 1 kuvailee, miten oman uskottavuuden 

kasvattaminen voisi mahdollisesti lopettaa tytöttelyn.  

 

“Kun on ollut nuorempana tyttönä lähtenyt miesvaltaiselle alalle, jossa nimenomaan ensin tytöteltiin, joka 

oli tosi tosi rankkaa, kun ei oikein tiennyt miten siihen pitäis reagoida. Ja sit mä aattelin, en siis sillei 

tietenkään näin syvästi, mut et joku uskottavuuskysymys siinä täytyy käydä läpi. Et miten mä, miten mä 

niiku niihin reagoin ja sitä kautta sitä omaa ammatti-identiteettiä ja uskottavuuttani kasvattaisin niin, että se 

[tytöttely] lakkais.” (H1) 

 

Tytöttelyn loppuminen koettiin tärkeäksi ja uskottavuudella nähtiin olevan merkitystä 

sen  loppumiselle. Haastateltava 6 kuvailee, että isossa työyhteisössä oman äänen saa kuuluviin 

uskottavuudella: 

 

“Meilläkin on semmoset neljäsataa henkeä töissä nii, jotta sen äänensä saa tavallaan jollain tapaa 

kuuluviin, nii tietynlaista uskottavuutta ehkä täytyy olla ja semmosta tunnettavuutta, että ihmiset tunnistaa 

et nii toi on toi tyyppi.” (H6) 
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Tunnettavuus organisaation sisällä liitetään uskottavuuteen. Uskottavaa ja tunnistettavaa 

asiantuntijaa myös kuunnellaan, jolloin oman asiansa saa helpommin läpi.  

 

Uskottavuus kompensoi puuttuvaa osaamista. Haastateltavien näkemysten mukaan olemalla 

uskottava pystyy asiantuntija kompensoimaan puuttuvaa osaamista ja “kirjoittamaan shekkejä, 

joita ei tarvitse lunastaa myöhemmin”. Tämä kuitenkin haastateltavien mukaan voi johtaa siihen, 

että asiantuntija voi hyvällä itsevarmuudella ja vuorovaikutustaidoillaan saavuttaa jotakin, mikä 

ei hänelle välttämättä osaamisen puolesta kuuluisi. Nämä “jotakin” voi olla muun muassa tietty 

positiossa organisaatiossa, johon henkilö ei ole omilla meriiteillään päässyt vaan pelkästään sen 

takia, koska hän osaa rakentaa kuvaa uskottavuudesta. Haastateltava 3 kuvailee, kuinka 

esimerkiksi johtavissa asemissa on henkilöitä, jotka eivät ole osaamisellaan positioonsa 

päässeet.  

 

“No se liittyy oikeestaan aika lailla tohon aikaisempaan. Että valitettavasti voi hyvällä itseluottamuksella ja 

hyvillä kommunikaatiotavoilla saada myös enemmän ku mitä sulle niin sanotusti kuuluu.” (H3) 
 

“Uskottavuudella kyl pystyy kirjoittaa shekkejä joita ei tarvii lunastaa myöhemmin.” (H3) 
 

Itseluottamuksella ja vuorovaikutustaidoilla asiantuntija pystyy olemaan uskottava ja 

paikkaamaan mahdollista puuttuvaa osaamista. Haastateltava 3 piti tätä ilmiötä ongelmallisena, 

koska johtaviin asemiin pääsee henkilöitä, jotka eivät tiedä, mistä he puhuvat, mutta 

“superkarismaattisina esiintyjinä” pystyvät piilottamaan osaamattomuutensa.  

 

Uskottavalla asiantuntijalla on naisten näkemysten mukaan tietynlaisia ominaispiirteitä, 

asiantuntijalla on tarvittavaa osaamista aihealueesta ja asiantuntijalla on tietynlainen ilmaisutapa, 

joka rakentaa vaikutelmaa uskottavuudesta. Naiset kokevat uskottavuuden olevan myös 

tilanteista ja auttavan uralla etenemisessä, arvostuksen saamisessa ja työn tavoitteiden 

saavuttamisessa, kuten esimerkiksi siinä, että asiakas ostaa palvelun asiantuntijalta. Tulosten 

mukaan uskottavuus myös kompensoi asiantuntijan puuttuvaa osaamista. Seuraavassa alaluvussa 

käsittelen, millaisin strategioin naiset rakentavat vaikutelmaa uskottavuudesta asiantuntijatyössä.  

 

5.2 Uskottavuusvaikutelman rakentamisen strategiat asiantuntijatyössä 
 

Tässä alaluvussa raportoin tuloksista ne, jotka koskevat asiantuntijatyötä tekevien naisten 

näkemyksiä siitä, miten he itse pyrkivät rakentamaa vaikutelmaa uskottavuudesta työssään. 

Haastateltavat kokivat, että uskottavuus on jotain, mitä asiantuntija pystyy tietoisesti 

rakentamaan ja ylläpitämään.  Haastateltavat jakoivat omia kokemuksiaan keinoista, joilla he 
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pyrkivät rakentamaan vaikutelmaa uskottavuudesta esimerkiksi asiakastapaamisessa. Esittelen 

nämä haastateltavien pyrkimykset uskottavuusvaikutelman luomiseen strategioina. Strategia 

sisältää tarkoituksenmukaista toimintaa, jolla pyritään saavuttamaan jotakin. Tässä tutkielmassa 

strategioiden pyrkimyksenä on siis rakentaa vaikutelmaa uskottavuudesta.  

 

Toinen tutkimuskysymys haki vastauksia siihen, mitä strategioita naiset itse käyttävät 

luodakseen vaikutelmaa uskottavuudesta. Seuraavassa taulukossa 2 näkyy, miten olen 

ryhmitellyt alaluokat yläluokiksi ja siitä pääluokiksi vastaamaan toiseen tutkimuskysymykseen.  

 

Taulukko 3 Uskottavuusvaikutelman rakentamisen strategiat 

Pääluokka Yläluokka Alaluokka 

Strategiat uskottavuusvaikutelman 

rakentamiseksi 

Ilmaisutavan strategia Jämäkkyys 

Katsekontaktin hakeminen 

Äänenkäyttö 

Fyysinen olemus 

Viestintästrategia siitä, mitä 

sanoo 

Oman osaamisen esille tuonti 

Puheen ymmärrettävyys 

Suhteiden luomisen strategia  

Avoimuuden strategia Avoimuus omista resursseista 

Avoimuus osaamisen 

puutteellisuudesta 

 

Naiset käyttivät neljää erilaista strategiaa, joilla he rakentavat vaikutelmaa uskottavuudesta 

asiantuntijatyössä. Nämä strategiat ovat ilmaisutavan strategia, viestintästrategia siitä mitä 

sanoo, avoimuuden strategia ja suhteiden luomisen strategia.  

 

Tuloksista ryhmittyi omia yläluokkiaan strategioista, mutta haastateltavat kertoivat myös 

näkemyksiään uskottavuuden rakentumisesta hiljalleen. Haastateltavien käsityksen mukaan 

uskottavuus on jotakin sellaista, joka ei ilmene vain yhtenä tiettynä hetkenä tai muodostu vain 

tiettynä hetkenä. Tulosten mukaan uskottavuutta pystyy tietoisesti rakentamaan ja kehittämään, 
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mutta uskottavuus käsitettiin myös “hiljalleen kasvavana”. Asiantuntijan uskottavuus siis 

kehittyy jatkuvasti ajan karttuessa. Haastateltava 1 kuvailee oman uskottavuutensa kasvamista 

seuraavasti:  

 

“Että en kerralla koita saada sitä uskottavuutta vaan vähin erin kasvatan. En ole malttamaton enää sen 

suhteen, et sen pitää sekunnissa muuttua vaan aattelin et tää on nyt annettu sekunniks tätä pestiä mulla vaa 

annettiin mulle pitkäks aikaa, se tulee vähitellen. Tavallaan niiku kasvais siihen rooliinsa ja siihen 

uskottavuuteen siinä.” (H1) 
 

Lisäksi haastateltavat kertoivat, että haluavat pitää kiinni “omasta itsestään” asiantuntijana. 

Vaikka oman persoonan ja ammatti-identiteetin välillä pitää tasapainoilla, koettiin omana itsenä 

pysymistä tärkeänä, kuten haastateltava 1 kuvailee puheenvuorossaan: 

 

“En haluaisi et just, haluan olla uskottava suhteessa kaikkiin mut haluan olla minuna. Se on osa mun 

identiteettiäni. Mä oon ehkä astetta vakavampi aikaisemmin, mutta menettämättä sitä omaa identiteettiäni. 

Ehkä vähän enemmän kehittää siihen suuntaan et siin on himppusen enemmän uskottavuutta.” (H1) 

 

Omasta itsestään haluttiin pitää kiinni myös pukeutumisessa, jota käsitellään ilmaisutavan 

strategiassa.  

 

Avoimuuden strategia. Avoimuuden strategialla naiset tarkoittavat avoimuutta muun muassa 

omasta tietämättömyydestään ja oman asiantuntijuutensa rajallisuudesta. Haastateltavat pyrkivät 

olemaan uskottavia kertomalla esimerkiksi asiakkaalle suoraan, mikäli heillä ei ole antaa 

vastauksia kysymyksiin. Avoimuus tarkoittaa myös avointa mieltä kokeilla uutta, vaikka ei vielä 

olekaan kokemusta tästä.  

 

“Jotenkin sellanen avoimuus ja vilpittömyys on ollut helppo tie tai se on ollut se mun tie eteenpäin millä 

mä oon ollut , et mä oon niiko saanu ansioituneita ja mä oon päässyt eteenpäin sillä, et mä oon avoimesti 

kertonut hei me tätä me ei olla tehty, et kokeillaanko.” (H4) 
 

Edellä olevasta haastateltavan 4 esimerkistä näkyy, kuinka avoimuus on rehellisyyttä omasta 

kokemattomuudesta, mutta avoimuutta myös uuden kokeilemiseen. Vaikka asiantuntija ei 

olisikaan aikaisemmin tehnyt kyseistä tehtävää, hän on kuitenkin avoin kokeilemaan uutta. 

Seuraava haastateltava 5 esimerkki avaa avoimuutta uuden oppimiselle enemmän:  

 

“Mut sit taas itseasiassa jos työskentelee paljon käyttäjärajapinassa, työskennellään tehtaissa jotain 

järjestelmää, nii siin mä ehk haluan heittää sen asiantuntijaviitan pois ja olla enemmän niiku utelias ja -- 

tyhmänä on vähän tyhmä sana, mut utelias on parempi sana. Et just oppia siitä just sen työntekijän arjesta.” 

(H5) 
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Avoimuuden strategialla haastateltava on avoin ja “utelias” asiakkaan arkea ja työtä kohtaan. 

Haastateltavat kuvaili olevansa avoin oppimaan esimerkiksi asiakkaan työstä ja 

asiantuntijuudesta.  

 

Suhteiden luomisen strategia. Suhteiden luomisen strategialla tarkoitetaan tulosten mukaan 

tarkoituksellista ja tavoitteellista suhteiden luomista asiantuntijatyössä. Suhteiden luomisen 

taustalla on haastateltavien käsitysten mukaan ajatus siitä, että henkilöt, joiden kanssa suhteita 

on organisaation sisällä luotu, ovat valmiita myös suosittelemaan asiantuntijaa hänen edetessä 

urallaan tai vaihtaessaan työpaikkaa. Suhteiden luomisella ei kuitenkaan tarkoitettu toisista 

hyötymistä, vaan myös sitä, että hyvien palveluksien ja yhdessä töiden tekemisen lomassa 

kollegat ja muut työkaverit saavat asiantuntijasta apua.  

 

“No sitten ööö, sellasella että mä luon hyviä suhteita organisaatiossa, et eri ihmisiä, eri, et vaikka meil on 

eri tuotelinjoja nii, eri pomoihin tai eri niiku johtoryhmän kanssa siel on sellasii eri tiettyjä ihmisiä, keiden 

kanssa on tehnyt enemmän töitä ja on sellaisia ihmisiä, joista mä tiiän et ne puhuis mun puolesta. Jos on 

tiukka tilanne tai näin, tai jos täytyy hakee joskus uusii töitä, nii mä saan varmasti suosittelijoita niitten 

joukosta.” (H4) 
 

Suhteita luodaan organisaation sisällä eri tasolla työskentelevien ihmisten kanssa. Näin 

organisaation eri projekteissa olleet asiantuntijat voivat suositella haastateltavaa myös muihin 

projekteihin. Suhteiden luomisen strategialla varmistetaan myös se, että työpaikkaa vaihtaessa 

löytyy suosittelijoita. 

 

Osaaminen. Haastateltavien vastausten mukaan uskottavuutta pyritään rakentamaan myös oman 

osaamisen kehittämisellä ja päivittämisellä. Asiantuntijan osaaminen ei ole jotakin staattista, 

vaan osaamista tulee jatkuvasti kehittää ja olla ajan hermolla.  

 

“Mä yritän kaikista eniten ehkä just nimenomaan panostaa siihen tietotaito osaamiseen.” (H2) 
 

“No mä haluisin olla vielä uskottavampi mitä mä oon. Mut mä pyrin viestii sitä sillä, et mä just otan selvää 

asioista ennen ku mä meen paikalle. Mä osaan vastata kysymyksiin. Mulla on vaik, jos mä meen 

asiakastapaamiseen, nii mulla on joku ratkaisuehdotus mielessä mitä mä pystyn ehdottaa.” (H7) 
 

Osaamisen kuuluu myös valmistautuminen esimerkiksi asiakastapaamiseen, kuten haastateltava 

7 puheenvuorosta käy ilmi. Valmistautuminen tuleviin kysymyksiin on siis yksi strategia, jolla 

pyritään rakentamaan uskottavuutta asiantuntijatyössä.  

 

Viestintästrategia siitä, mitä sanoo. Tulosten mukaan asiantuntijanaiset rakentavat vaikutelmaa 

uskottavuudesta kiinnittämällä huomiota siihen mitä sanoo. Naiset muun muassa vähentävät 
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epävarmuutta ilmentäviä ilmaisuja puheessaan. Näitä sanoja ja lauseita voivat olla “ehkä” 

“saattaa olla”, “en oo ihan varma”, jotka ilmaisevat tulosten mukaan epävarmuutta, ja joita 

vältellään. Tiettyjen sanojen välttelemisen lisäksi haastateltavat harkitsevat sanojansa ja 

esimerkiksi pyrkivät kertomaan aihealueestaan muun muassa asiakkaille mahdollisimman 

ymmärrettävästi. 

 

“Kyl mä huomaan et nyt ku on asiakaskommunikaatiossa, nii kiinnittää tosi paljon huomiota siihen, et jos 

on vaikka joku projekti jossa ollaa vähä tiukoilla, “no en oo iha varma tästä”, nii tosi korostetusti huomaan 

itse tekeväni sit poistan kaikki “ehkä tämä saattaa olla”, tilat joihin pystyy tarttumaan ja joissa pystyy 

kyseenalaistamaan jos mä tiiän et en mä oikein haluu et ne kyseenalaistaa tätä, koska mulla ei välttämättä 

tähän oo vastausta. Nii semmosis kyl pyrkii olemaan entistä uskottavampi.” (H3) 
 

Yllä olevassa esimerkissä haastateltava 3 kuvaa tilannetta, jossa hän erityisesti kiinnittää 

huomiota siihen, mitä hän sanoo. Tämän lisäksi haastateltavat pyrkivät olemaan selviä 

sanoissaan, jonka avulla he pyrkivät siihen, että heitä ymmärrettäisiin mahdollisimman oikein. 

Haastateltavan 3 kuvailemassa tilanteessa hän kertoo harkitsevansa sanojaan juurikin asiakkaan 

kanssa. Seuraavassa esimerkissä haastateltava 5 kuvailee jargonian välttelyä:  

 

“Ja sit myöskin semmonen puheen selkeys. Yrittää välttää niitä tällaisia jargon-sanoja vaan niiku et niitä 

sanavalintoja et miten se kuulija ymmärtäis sen mahdollisimman hyvin.” (H5) 
 

Haastateltavat kertoivat puhuvansa niin, että muut osapuolet ymmärtävät. Haastateltavat 

kertoivat puhuvansa “heidän kielellään”, jolla he tarkoittavat sitä, että omaa puhetta mukautettiin 

niin, että esimerkiksi asiakkaat ymmärtäisivät kaiken. Haastateltavien mukaan asiantuntijan 

uskottavuutta on vaikea rakentaa, jos muut eivät ymmärrä, mistä puhutaan. Haastateltavat 

pyrkivät rakentamaan uskottavuutta selkeyden ja jargonian välttämisen keinoin lisäksi myös 

tuomalla oma osaaminen esille.  

 

Ilmaisutavan strategia. Uskottavuuden rakentamisen strategiaa on tulosten mukaan asiantuntijan 

huomion kiinnittäminen siihen, miten tämä ilmaisee itseään. Haastateltavat kertoivat 

kiinnittävänsä huomiota tietynlaiseen jämäkkään otteeseen viestinnässään, katsekontaktin 

hakemiseen vuorovaikutusosapuolten kanssa, äänenkäytön hallintaan sekä fyysiseen 

olemukseen. Fyysisellä olemuksella tarkoitetaan erityisesti asiantuntijan pukeutumista 

oikeanlaisesti työpaikkaansa nähden. Rauhallisuus oli osa fyysistä olemusta, jota hallitsemalla 

pyrittiin rakentamaan vaikutelmaa uskottavuudesta. Seuraavat esimerkit havainnollistavat tätä 

strategiaa: 

 

“Etenkin jos on asiakas tai vastapuolen tapaaminen niin pitää extrahuomioita että pysyy rauhallisena. Ja 

pukeutuminen, pukeutuminen on semmonen millä pyrkii sitten tuomaan sen sen oman pienen ehkä 
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loppusilauksen siihen uskottavuuteen ja sitten… ja ylipäätänsä sellanen niiku et jättää sellaisen turhan 

tuolilla keikkumisen pois, et yrittää olla mahdollisimman rauhallinen siinä tilanteessa.” (H2) 
 

“Sitten tota, jos ollaan vanhas maailmassa ja ollaan niin sanotusti livenä, nii kyl mä kiinnitän mun 

ulkoasuun aika paljon huomiota, tai et se on enemmänkin mulle sellanen ittellä niiku muille ihmiselle. Mut 

jos mulla on hyvä olla mun vaatteissa, mun meikissä ja mun hiuksissa, nii sit se kyl näkyy siinä miten mä 

esitän. Mulle esimerkiksi työhaastattelut tai sellaset on semmosii, et se on ehkä sellanen oma henkinen 

rituaali, mut kyl mä kaksi päivää mietin vaatteita ja kaikkee tollasta iha vaa sen takii et mulla on hyvä olla 

ja mulla on hyvä luotto siihen että mä näytän ihmiseltä ja siit lähtee se perusasia.” (H3) 
 

Pukeutuminen nähtiin siis haastateltavien käsitysten mukaan myös nostattavan itseluottamusta, 

joka lopulta heijastuu siihen, miten uskottavaksi itsensä arvioi. Vaikkakin pukeutumista pidettiin 

tärkeänä tekijänä oman uskottavuuden rakentamisessa, tulee tuloksissa ilmi yllä olevan 

esimerkin kaltaisesti myös sitä, että haastateltava haluaa pitää kiinni “omasta itsestään” myös 

pukeutumisen kautta.  

 

“Mut tää on ehkä niiku se mun viesti et mä yritän  aina pitää kiinni siitä ehkä omasta semmosesta, ehkä 

jollain tavalla jopa sellaisesta tyttömäisestä pukeutumistyylistä, niiku omasta ulkonäkötyylistäni. Et se ei 

sais niiku olla millään tavalla este asiantuntijan uskottavuudelle.” (H2) 
 

Pukeutumisen ei kuitenkaan haluta määritellä liikaa asiantuntijaa ja erityisesti tämän 

uskottavuutta. Pukeutuminen uskottavasti, eli työpaikkaan ja tilanteeseen nähden sopivalla 

tavalla ei kuitenkaan vaikuttanut haastateltavien käsitykseen siitä, etteikö voisi pitää kiinni 

omasta tyylistään.  

 

Katsekontaktin hakeminen koettiin tulosten mukaan myös tavaksi rakentaa vaikutelmaa 

uskottavuudesta asiantuntijatyössä. Haastateltavat pyrkivät katsomaan toisia silmiin 

neuvotteluissa ja asiakastapaamisissa. Haastateltavat kuvailivat työssään fyysisen läsnäolon 

lisäksi tilanteita, joissa työskennellään etäyhteyksin. Näissä tilanteissa haastateltavat pyrkivät 

ottamaan katsekontaktia muihin, vaikka käsittävätkin sen erilaiseksi kuin kasvokkain tapahtuvan 

katsekontaktin hakeminen.  

 

“Et Teamsin välityksellä ja kyl me pidetään kameroita päällä nii sitten tavallaan tulee myöskin se 

näköyhteys siihen, vaikkei se ihan sama ookaan.” (H6) 

 

Puhumisnopeus ja äänenpaino. Katsekontaktin hakeminen ei kuitenkaan aina ole mahdollista 

etäyhteyksissä, jolloin haastateltavat kuvailivat käyttävänsä äänen ominaisuuksia viestiessään 

uskottavuutta esimerkiksi kollegoille. Puhumisnopeuden laskeminen ja äänenpainon käyttö eri 

tavalla ovat keinoja, joilla haastateltavat rakentavat vaikutelmaa uskottavuudesta 

asiantuntijoina.  
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“Mähän oon siis työskennellyt käytännössä koko ajan etenä ku mä oon ollut töis. Ja meillä ei oo missään 

kamerat päällä koskaan. Et ehkä ainoo, mitä voi käyttää on äänenpaino ja puhumisnopeus. Mä huomaan et 

sillo ku me puhutaan asiakkaan kanssa molempien äidinkieltä nii mä käytän sellasta et paljon äänenpainon 

vaihteluu sellasena tehokeinona siinä. Mut sit taas ku puhutaan englantia, et sillai et kumpikaan ei puhu 

äidinkieltä… Nii mä huomaan et mä puhun tosi hitaasti ja rauhallisesti. Ja tosi yksinkertaisia lauseita.” 

(H7) 

 

“No mä yritän olla selvä sanoissani, mun puhenopeus laskee aika paljon.” (H3) 

 

siis ovat keinoja, joilla haastateltava 7 kuvailee uskottavuuden viestimistä. Tämän lisäksi 

esimerkistä käy ilmi, kuinka myös puhuttu kieli vaikuttaa siihen, miten haastateltava 7 käyttää 

ääntään. Tässä esimerkissä yhdistyy myös aikaisemmin mainittu selkeästi puhuminen, joka 

tapahtuu haastateltava 7 tapauksessa silloin, kun hän puhuu kollegoidensa kanssa englantia.  

 

Jämäkkyys. Tutkielman tulosten mukaan tietynlainen jämäkkyys viestinnässä on myös osa 

itsensä ilmaisemisen strategiaa, jolla pyritään rakentamaan omaa uskottavuutta. Jämäkkyydellä 

tarkoitetaan omien näkemysten ja mielipiteiden ilmaisemista rohkeasti ja selvästi.  

 

“No ehkä tietynlaista jämäkkyyttä jotenkin siinä viestinnässä käyttää.” (H6) 

 

“Mut ite oon pyrkinyt siihen, että vaikka se saattais ehkä toisista tuntua hyökkäävältä tai sillä lailla, mutta 

nostanut ihan reilusti niitä omia ajatuksia tavallaan esille. Et pyrkis sellaseen ratkaisulähtöiseen 

etenemiseen.” (H6) 

 

“Nii se oma uskottavuus rakentuu siinä tai ne tilanteet, vaikka ne neuvottelutilanteet et mä seison omilla 

jaloillani.” (H1) 

 

Jämäkkyys tarkoittaa haastateltaville eräänlaista itsenäisyyttä sekä assertiivista viestintää, jossa 

siis kerrotaan omat mielipiteet rohkeasti muille. Näin tehtiin jopa senkin uhalla, että oma 

jämäkkyys tulkittaisiin röyhkeäksi.  

 

Haastateltavien asiantuntijoiden käsitysten ja kokemusten mukaan uskottavuusvaikutelman 

rakentamisen strategioihin voi sisällyttää monia eri tekijöitä. Strategioihin vaikuttaa myös 

uskottavuusvaikutelman tilanteisuus, eli keiden kanssa asiantuntija on tekemisissä, tapaako 

asiantuntija toiset osapuolet ensimmäistä kertaa, onko tarkoituksena viestiä ylöspäin johdolle 

uutta ideaa vai onko tarkoituksena vakuuttaa asiakas ostamaan palvelun.  
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6 Pohdinta 
 

Tässä tutkielmassa tarkastelin asiantuntijatyötä tekevien näkemyksiä uskottavuudesta 

asiantuntijatyössä ja minkälaisia strategioita naiset käyttävät rakentaakseen vaikutelmaa 

uskottavuudesta työssään. Tutkielmassa hain vastauksia kahteen tutkimuskysymykseen, joiden 

perusteella sain tietoa naisten käsityksistä uskottavuudesta asiantuntijatyössä ja mitä naisten itse 

tekevät, kun he rakentavat vaikutelmaa uskottavuudesta työssään.  

 

Tutkimuksen tulosten perusteella voin todeta, että naisten näkemysten mukaan uskottavalla 

asiantuntijalla on osaamista vaadittavasta aihealueesta, tietynlaisia ominaispiirteitä ja 

tietynlainen ilmaisutapa. Tulosten mukaan uskottavuus on myös tilannesidonnaista, eli tarvetta 

uskottavuudelle koetaan tietynlaisissa tilanteissa asiantuntijatyössä, kuten esimerkiksi 

asiakastapaamisissa tai johdolle viestiessä. Lisäksi uskottavuuden nähdään edistävän uralla 

etenemistä. Uskottava asiantuntija vakuuttaa asiakkaan ostamaan palvelun tai tuotteen ja 

uskottavuudella luodaan luottamusta toisen osapuolen kanssa. Ilman uskottavuutta on vaikea 

luottaa siihen, että asiantuntija tekee tehtävänsä. Haastateltavat naiset kertoivat uskottavuuden 

myös vähentävän heihin kohdistuvaa tytöttelyä ja vähättelyä työssä. Tulosten mukaan 

uskottavuutta pystyy tietoisesti rakentamaan ja naiset käyttävät erilaisia strategioita luodakseen 

vaikutelmaa uskottavuudesta asiantuntijatyössä.  

 

Tutkielman haastateltavat olivat sitä mieltä, että uskottavuutta pystyy tietoisesti rakentamaan ja 

ylläpitämään asiantuntijatyössä. Haastateltavat näkivät uskottavuuden olevan tavoitteellista ja 

tarkoituksenmukaista toimintaa, joka on tilannesidonnaista ja ajoittain myös tavoitteellista.  

 

Koska uskottavuudelle ei löydy yhtäkään kaiken kattavaa määritelmää, ovat tämänkin 

tutkielman tulokset vain osa kaanonia siitä koko kirjavasta kattauksesta, jota uskottavuus voi 

olla, vaikka tiettyjä uskottavuuden osatekijöitä onkin vakiintunut. Osaltaan tulokset vahvistavat 

määritelmiä uskottavuuden perustuvan henkilön ominaisuuksiin, kompetenssiin ja 

luottamukseen. Hyväntahtoisuus on olennainen osa uskottavuuden ulottuvuuksista, joka voidaan 

jaksaa ymmärrykseen, empatiaan ja responsiivisuuteen. Uskottavan henkilön hyväntahtoisuutta 

viestii tämän kyky osoittaa ymmärrystä toista osapuolta kohtaan, kyky hyväksyä ja arvostaa 

toisen osapuolen tunteita ja ajatuksia sekä kyky reagoida ja osoittaa kuuntelemista. (McCroskey 

& Teven 1999.) Tämän tutkielman tulokset käyvät osaltaan yhteen tämän määritelmän kanssa 

hyväntahtoisuuden osatekijöiden kanssa. Haastateltavat kuvailivat uskottavuutta rakentaviksi 

tekijöiksi muun muassa kuuntelemisen osoittamisen ja katsekontaktin hakemisen. 
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Hyväntahtoisuus uskottavuuden ulottuvuutena tarkoittaa, että kuulija arvioi puhujan ajavan 

kuulijoiden etua ja ajattelevansa heidän parastaan (McCroskey &T even 1999). Tulokset eivät 

suoranaisesti viittaa tähän määritelmään, mutta uskottavuutta heikentävissä tekijöissä tuloksista 

käy ilmi asiantuntijan itsekkyys ja ylimielisyys jotka haastateltavien mukaan heikentävät 

asiantuntijan uskottavuutta. Jatkuva itsensä muiden edelle laittaminen ja epäystävälliset ilmaisut 

viestivät siitä, että asiantuntija ei aja muiden kanssaihmisten etua.   

 

Tutkielman tulosten mukaan uskottavuus on myös jonkinlaista asiantuntijan karismaa. Tässä 

näkemyksessä kuitenkin korostuu karismaattisuuden tilanteisuus. Asiantunijan tulee olla 

karismaattinen esiintyjä, jonka tulkitsen niin, että karismaattisuus on tilanteista, eikä 

asiantuntijan tarvitse olla karismaattinen kaikissa työelämän tilanteissa, vain niissä, joissa hän on 

tavalla tai toisella esiintymässä. Karisma ei kuitenkaan ole henkilön ominaispiirre, vaan se on 

tiettynä ajanjaksona tietyssä kontekstissa esiintyviä henkilön ominaisuuksia, jotka viehättävät 

muita siinä hetkessä. Näin voidaan todeta, että karisma tässäkin tutkielmassa on tietyssä hetkessä 

tapahtuvaa asiantuntijan viestintäkäyttäytymistä, joka toimii tietynlaiseen yleisöön, tässä 

tapauksessa haastateltavaan asiantuntijaan.  

 

Tuloksissa näkyy ristiriitaisuutta feminiinisyyden ja naiseuden tai tietynlaisen naisellisuuden 

kanssa. Näin on esimerkiksi pukeutumisen kanssa. Haastateltavat kertoivat molemmin puolin 

ajatuksiaan pukeutumisesta asiantuntijatyössä ja tulokset kertovat naisten haluavan pitää kiinni 

omasta, “jopa tyttömäisestä” pukeutumistyylistään. Röyhelömäinen, tyttömäinen paita kuitenkin 

saatetaan jättää laittamatta päälle ensimmäiseen asiakastapaamiseen, koska sen ei ajatella 

viestivän uskottavuutta, Tällä näkemyksellä saattaa olla syynsä miesvaltaisella alalla, jossa 

olettaen “tyttömäinen” vaatetus ei ole tavanomainen pukeutumistapa. Tulokset kuitenkin 

osoittavat myös toisenlaista näkemystä pukeutumisesta. Omasta pukeutumisestaan haluttiin pitää 

kiinni, eikä pukeutumisen haluttu vaikuttavan asiantuntijan uskottavuuteen. Tätä voidaan pitää 

eräänlaisena jännitteenä, jonka kanssa naiset joutuvat tasapainoilemaan asiantuntijoina 

miesvaltaisilla aloilla. Näkemyksiä pukeutumisesta on kuitenkin niin monta, kuin on 

asiantuntijaakin, mikä näkyy jo pelkästään siinä, että kaikki haastateltavat eivät kertoneet 

käyttävänsä pukeutumista keinonaan rakentaa uskottavuutta.  

 

Itsevarmuus korostui uskottavuutta rakentavana osatekijänä tämän tutkielman tuloksissa. 

Tulosten mukaan uskottava asiantuntija on itsevarma ja osaa tuoda osaamisensa esille 

vakuuttavasti ja itsevarmasti. Jos asiantuntija taas osoittaa hermostuneisuutta, jännitystä ja 

epävarmuutta, arvioidaan tämä silloin vähemmän uskottavaksi. Tuloksista käy kuitenkin ilmi, 
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että ujous ei liittynyt asiantuntijan uskottavuuteen vaan itsevarmuus, tai sen puute, nähtiin 

liittyvän erityisemmin asiantuntijan itsevarmuuteen tämän osaamisensa hallinnasta. Virheiden 

tekeminen kuitenkin sallitaan asiantuntijalle ilman, että tämän uskottavuus siitä kärsii, kunhan 

asiantuntija on itse avoin oman asiantuntijuutensa rajallisuudesta.  

 

Hyväntahtoisuus näyttää korostuvan tutkimuksissa, joissa tarkastellaan valtasuhteessa olevia 

kuten opettaja-oppilassuhdetta ja miten oppilaat arvioivat opettajansa uskottavuutta tällaisessa 

asetelmassa (ks. esim. McCroskey & Teven 1999; Myers & Bryant 2004). Omassa 

tutkielmassani hyväntahtoisuus näyttäytyy tulosten mukaan enemmänkin asiantuntijan hyvinä 

käytöstapoina ja että asiantuntija tekee työnsä koko tiimin yhteisen tavoitteen eteen. 

Haastateltavat kuvailivat itsekkyyttä ja itsensä muiden edelle laittamista uskottavuutta 

heikentävänä tekijänä, joka siis voi hyvin olla linjassa aikaisemman tutkimuksen kanssa siitä, 

että hyväntahtoisuus pitää merkittävyytensä uskottavuuden osatekijänä edelleenkin. 

 

Avoimuus ja rehellisyys osoittautuivat tulosten mukaan sekä vahvistavan asiantuntijan 

uskottavuutta että olevan myös keino, jolla haastateltavat itse rakentavat omaa uskottavuuttaan 

työssään. Haastateltavat kertoivat, että omien puutteiden piilottaminen muilta vähentää 

asiantuntijan uskottavuutta. Toisin sanoen haastateltavat kertoivat, että avoin asiantuntija on 

uskottava. Uskottava asiantuntija tunnistaa oman asiantuntijuutensa rajat eikä yritä peitelle omaa 

tietämättömyyttään. Tutkielman tulokset ovat linjassa Dunleavy, Chory ja Goodboyn 

(2010)  tutkimuksen kanssa, jossa tarkasteltiin työntekijöiden arviointia kollegastaan sen jälkeen, 

kun kollega on ollut osana organisaation tasoista petosta tai päinvastoin kertonut totuuden. 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että rehellisyys nostaa myös arviointia työntekijän 

uskottavuudesta, jossa korostuvat työntekijän luotettavuus, osaaminen ja hyväntahtoisuus. 

Tämän tutkielman tulokset vahvistavat rehellisyyden arvostamista asiantuntijassa ja tämän 

merkitystä uskottavuutta rakentavana tekijänä. Tulokset osoittavat että naiset pitävät avoimuutta 

sekä asiantuntijan uskottavuutta rakentavana tekijänä että omana strategianaan rakentaa 

uskottavuutta.  

 

Tämän tutkielman tuloksista voi päätellä, että nonverbaalista viestintää pidetään merkittävänä 

uskottavuuden rakentumisessa. Tulosten mukaan nonverbaalisella viestinnällä on väliä muiden 

uskottavuutta arvioitaessa kuin myös oman uskottavuuden rakentamisessa. Tuloksista 

asiantuntijan fyysinen olemus, puheen rauhallisuus, katsekontakti, tilan haltuunotto ovat 

tekijöitä, jotka haastateltavien mukaan kasvattavat asiantuntijan uskottavuutta. Haastateltavat 

kuvailivat myös itse kiinnittävänsä huomiota fyysiseen olemukseen, äänen käyttöön ja viestivän 
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tietynlaisella jämäkkyydellä. Nämä tulokset tukevat jo aikaisemmin Burgoon ja Pfaun (1990, 

165) tuloksia nonverbaalisen viestinnän muuttujien tärkeydestä henkilön uskottavuuteen ja siten 

myös tämän vakuuttavuuteen. Burgoon ja Pfau toteavat  esimerkiksi rauhallisesta puheesta 

saman, mitä tutkielmani tuloksetkin osoittavat: rauhallinen ja selkeä puhe viestii enemmän 

uskottavuutta, kuin hätäinen ja epäselvä puhe. Nonverbaalisen viestinnän ja uskottavuuden 

yhteyttä on kuitenkin vaikea määritellä, koska tutkijat eivät ole yhdenmukaisesti käyttäneet 

samoja ominaisuuksia mitatessaan uskottavuutta tutkimuksissaan. Toisekseen, nonverbaalisia 

viestejä on vaikea operationaalistaa, koska emme täysin voi tietää mitä tietyillä nonverbaalisilla 

viesteillä tarkoitetaan. (Burgoon, Kirk & Pfau 1990, 146).  

 

Tutkielman tulokset osoittavat, että ollakseen uskottava, asiantuntijan tulee osoittaa 

kuuntelemista, olla läsnä tilanteessa, hakea katsekontaktia ja olla avoin vuorovaikutukselle. 

Tulokset ovat hyvin rinnastettavissa yhteen Lybarger, Rancer, ja Lin tutkimuksen (2017) kanssa, 

jossa tutkittiin johtajan verbaalisen aggression ja nonverbaalisen välittömyyden vaikutusta 

alaisen arviointiin johtajansa uskottavuudesta. Nonverbaalisella välittömyydella tarkoitetaan 

juurikin muun muassa hymyilemistä, katsekontaktia, tilan käyttöä, muuta elehdintää ja kehon 

liikkeitä. Johtaja, joka on nonverbaalisesti välitön eikä ole kielellisesti aggressiivinen, arviointiin 

huomattavasti luotettavammaksi, osaavammaksi ja hyväntahtoisemmaksi kuin johtaja, joka on 

kielellisesti aggressiivinen eikä ole nonverbaalisesti välitön. Vaikkakin tässä tutkielmassa ei 

keskitytty tarkastelemaan johtaja-alaissuhdetta, ovat tulokset silti rinnastettavissa keskenään, 

koska kyse on kontekstissa jossa tarkastellaan asiantuntijoiden uskottavuutta. Johtaja-

alaissuhteessa on kyse asiantuntijoista, jotka pyrkivät tahoillaan olemaan uskottavia. Erona tähän 

kuitenkin on, etten omassa tutkielmassani pitänyt valtasuhteita tutkielman keskiössä. Tuloksista 

kuitenkin tulee ilmi, että haastateltava 1 mukaan oman position muuttuminen organisaatiossa 

vaikutti siihen, miten hän koki tarvetta olla uskottava “oman porukan kesken”. Kun haastateltava 

1 yleni ja hänelle tuli omia alaisia, koki hän silloin tarvetta olla uskottava heidänkin silmissään, 

eikä vain esimerkiksi asiakkaan silmissä uskottava. Tästä voi päätellä, että haastateltava 1 on 

tietoinen asemastaan organisaatiossa ja muuhun tiimiin nähden, jolloin hän on tietoinen, että 

hänen uskottavuuttaan johtajan arvioidaan.  

 

Tämä tutkielma todistaa sukupuolen merkittävyyden työelämässä. Vaikka Suomessa työelämästä 

pyritään useimmiten puhumaan sukupuolineutraalina, ei se sellaisena toteudu (Ylöstalo, 

Otonkorpi-Lehtoranta, Heiskanen & Leinonen 2013). Naiset kohtaavat työelämässä 

asiantuntijoina tilanteita, joissa joko heidän sukupuolensa merkitystä punnitaan muiden toimesta 

tai he joutuvat itse pohtimaan oman sukupuolen merkitystä. Irizzary (2004) toteaa samoin 
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tutkimuksessaan naisten kohtaamisista kasvoja uhkaavista tilanteista. Naiset kohtaavat muun 

muassa oman asiantuntijuutensaa kyseenalaistamista sukupuolensa takia, jota tämän työn 

tuloksetkin vahvistavat. Tulosten mukaan uskottavuudella asiantuntija saa kohtaamansa 

tytöttelyn ja vähättelyn lakkaamaan. Tytöttely ja vähättely voidaan tulkita tämän tutkielman 

tulosten perusteella kasvoja uhkaavaksi viestinnäksi. 
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7 Arviointi 
 

Tässä luvussa arvioin tutkielmaani Tracyn (2010) laadun arviointikriteeristöllä. Tracyn 

arviointikriteeristöllä voidaan tarkastella tutkimuksen laadukkuutta, johon 

kuuluvat  huomionarvoinen aihe (worthy topic), tutkimuksen perusteellisuus (rich rigor), 

vilpittömyys (sincerity), uskottavuus (credibility), tutkimuksen resonanssi (resonance), 

johdonmukaisuus (meaningful coherence) ja eettisyys (ethics). Reflektoin työni laatua soveltaen 

Tracyn kriteeristöstä tutkielman perusteellisuutta, vilpittömyyttä, uskottavuutta, eettisyyttä ja 

resonanssia.  

 

Tutkimuksen perusteellisuudessa on kyse tutkijan riittävästä perehtymisestä tutkimusaiheeseen, 

tutkimusmenetelmien sopivasta valinnasta sekä aineistonkeruun ja sen analyysin toteutuksesta. 

Tutkimuksen perusteellisuutta arvioitaessa tarkastellaan myös tutkimusaineiston riittävää kokoa. 

(Tracy 2010, 841.) Perehdyin tutkielmassani aikaisempaan tutkimuskirjallisuuteen, jotta saisin 

kokonaiskuvaa uskottavuudesta ilmiönä. Mietin huolellisesti tutkimuksen tavoitteen ja 

suunnittelin aineistonkeruun tarkasti. Sekä tutkielman tutkimusmenetelmä ja analyysi palvelivat 

tarkoitusta tuoda haastateltavien henkilökohtaiset kokemukset ja näkemykset uskottavuudesta 

asiantuntijatyössä esille. Teemahaastattelulla pyrin luomaan mahdollisimman avoimen tilan 

haastateltaville kertoa kokemaansa. Toisena vaihtoehtona tutkimusemenetelmälle olisi ollut 

avoin haastattelu, mutta koska tiedostan rajallisuuteni maisteritutkielman tekijänä, tiesin, että 

osaamiseni tutkijana ei ollut riittävällä tasolla haastatella tutkittavia avoimella haastattelulla. 

Teemahaastattelu siis tuki minua tutkijana aineistonkeruun aikana ja ohjasi minua ilman, että se 

liikaa ohjasi keskustelua haastateltavien kanssa. Loin teemahaastatteluun avoimia kysymyksiä, 

jotta en rajoittaisi haastateltavien vastauksia ja he saisivat mahdollisimman hyvin tuoda omat 

näkemyksensä ja tuntemuksensa esille. Kysyin tarkentavia kysymyksiä haastateltavilta, jotta 

ymmärtäisin heitä mahdollisimma hyvin. Litteroin haastattelut sanatarkasti, mikä tukee tämän 

työn perusteellisuutta.  

 

Laadullisen tutkimuksen ja haastateltavien henkilökohtaisten näkemysten esille tuomisessa oli 

laadullinen sisällönanalyysi tarkoituksenmukainen valinta aineiston analyysimuodoksi. 

Aineiston analyysi oli sisältölähtöistä, joten mikään aikaisempi teoreettinen viitekehys ei 

ohjannut sitä. Vaikka sisällönanalyysia ei ohjaa mikään teoreettinen kehys, tulee tutkijan silti 

tehdä tulkintoja ja päätöksiä analyysia tehdessään. Vaikeinta omassa päätöksenteossa oli omien 

tulkintojen paikkansapitävyys. Useammat koodit analyysin alussa olisivat voineet edustaa toisen 

tutkijan näkökulmasta muuta kuin miten itse tulkitsin ne. Siksi koodikirjan täydentyminen ja 
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tarkentuminen oli tärkeä vaihe osa tutkielmaa. Luin useampaan otteeseen antamiani koodeja ja 

aineistoa, jolloin huomasin enemmän yhteneväisyyksiä tai paikkansa pitämättömyyttä koodeissa, 

joka teki koodikirjasta tarkemman ja luotettavamman. Tutustuin aineistoon moneen otteeseen, 

jolloin tulkintani merkityskokonaisuuksista tarkentuivat jokaisen lukukerran jälkeen.  

 

Tutkimuksen vilpittömyydellä tarkoitetaan tutkijan rehellisyyttä ja läpinäkyvyyttä tutkimuksensa 

tavoitteista, vinoumista, heikkouksista ja siitä, miten nämä kaikki vaikuttivat 

tutkimusmenetelmään, aineistonkeruun ja analyysiin. Vilpittömyys tapahtuu tutkijan 

itsereflektoinnin kautta. (Tracy 2010, 841–842.) Olen toteuttanut tutkielman vilpittömästi ja 

olemalla avoin haasteista, joita minulla tutkielman aikana on ollut esimerkiksi 

merkityskokonaisuuksien koodaamisessa analyysin ensimmäisissä vaiheissa. Selätin tämän 

ongelman kuitenkin antamalla analyysin tekemiselle riittävästi aikaa ja pohtimalla vaikeimmin 

tulkittavien merkityskokonaisuuksien kohdalla sitä, vaikuttaako omat motiivini tulkintoihini. 

Näin analyysin koodikirja täydentyi ja tarkentui.  

 

Tutkielman uskottavuutta lisää se, kuinka paljon tutkija on tuonut haastateltavien eri näkemyksiä 

esille tutkimuksessaan, eli tutkimuksen moniäänisyys. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkija tuo esille 

jopa keskenään ristiriitaiset näkemykset. Moniäänisyyden toteutumisen yhtenä edellytyksenä on 

myös tutkijan tietoisuus sekä omasta että haastateltavien kulttuurisista taustoista. Näitä taustoja 

voivat olla muun muassa sukupuoli, ikä, koulutustausta ja ihonväri. Uskottavuutta lisää siis 

näiden taustojen huomioiminen ja tutkijan tietoisuus niistä. (Tracy 2010, 844; Tracy 2013, 237.) 

Olen valinnut tässä tutkielmassa haastateltavaksi juuri naisia, koska halusin saada tietoa 

enemmän työelämän haasteita ja esteitä kokevien näkemyksistä. Olen kuitenkin tietoinen siitä, 

että pelkästään haastattelemani seitsemän naista eivät voi edustaa kaikkia miesvaltaisilla aloilla 

työskenteleviä naisia. Olen myös tietoinen siitä, että kaikki haastateltavani eivät kohtaa 

samanlaisia työelämän haasteita, kuten esimerkiksi rodullistetut tai muihin vähemmistöihin 

kuuluvat henkilöt, kuten esimerkiksi transsukupuoliset tai vammaiset. Siksi näenkin erittäin 

tärkeänä, että tutkimusta tuotettaisiin yhä enenevässä määrin työelämän kaikkein heikommassa 

asemassa olevista, jotta voimme purkaa näitä esteitä ja luoda tasa-arvoisempaa työelämää.  

 

Seuraavaksi käsittelen tutkielman arvioinnin eettistä puolta. Huomioin läpi koko tutkielman 

tekemisen eettiset periaatteet ja noudatin niitä. Eettistä käytänteitä tulee pitää yllä läpi 

tutkimuksen menettelytavoissa, tutkittavan kontekstin käsittelyssä ja tutkimuksen kaikissa 

työskentelyvaiheissa, erityisesti siinä vaiheessa, kun työskennellään haastateltavien parissa 

(Tracy 2013, 242). Tracy (2010, 846–848) määrittelee tutkimuksen eettisyyden 
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menetelmäetiikkaan, tilanne-etiikkaan, relationaaliseen etiikkaan ja poistumisen etiikkaan. 

Käytän menetelmä- ja relationaalista etikkaa tämän tutkielman eettisyyden arvioinnin 

työkaluina.  

 

Menetelmäetiikka pitää sisällään käsityksen tutkimuksen toteuttamista tarkasti välttäen petosta, 

harhaanjohtamista ja laiminlyöntiä. Tutkittavilla on myös oikeus kuulla omat oikeutensa 

tutkittavina ja minkälaisia mahdollisia seurauksia tutkimuksen tuloksilla voi heille olla. (Tracy 

2010, 847.) Kerroin ennen haastattelujen aloittamista haastateltaville, että haastattelut 

anonymisoidaan, jolloin tutkittavia, heidän työpaikkojaan tai kollegoitaan ei voida tunnistaa 

aineistosta. Haastateltavilla oli myös mahdollisuus missä tutkielman vaiheessa tahansa ilmoittaa 

vetäytyvänsä pois tutkielmasta ilman, että heille tulee siitä seurauksia. Kerroin haastateltaville 

myös tutkielman aiheesta ja tavoitteista, joten he olivat informoituja tutkielman luonteesta. 

Säilytän aineiston tietokoneellani suojauksien takana. Poistan kaiken aineiston tutkielman 

valmistuttua.  

 

Relationaalisessa etiikassa otetaan huomioon molemminpuolinen kunnioitus ja yhteys tutkijan ja 

tutkittavien välillä. Tutkijan tulee huomioida oma roolinsa ja suhteensa tutkittaviin. 

Haastateltavia tulee kohdella kokonaisina ihmisinä eikä vain “kappaleina”, joita käytetään 

tutkimuksen hyödyksi. (Tracy 2013, 245.) Tutkijan tulee olla tietoinen omista toimista ja 

ominaisuuksista ja niiden vaikutuksista muihin, erityisesti tutkittaviin. (Tracy 2010, 847). Otan 

huomioon tutkielmassani relationaalisen etiikan viittaamalla tutkittaviin haastateltavina. 

Suhtaudun haastateltaviin aktiivisina tekijöinä, jotka tarkastelevat ja kokevat ympäröivää 

maailmaa omista lähtökohdistaan. Pidän heitä juurikin haastateltavina, enkä tutkittavina, koska 

en näe, että tutkimukseen osallistuvista voi vain poimia valmista tietoa, jota käyttää tutkielman 

hyväksi. Kunnioitin osallistujien panosta osallistua haastatteluihin ja heidän antamaansa aikaa. 

Kuuntelin heitä ja heidän näkemyksiään ja vaikka haastatteluissa keskustelu ajoittain lipui 

tutkittavan aihealueen ulkopuolelle, annoin haastateltavien rauhassa jakaa kokemuksensa. 

Ilmiönä uskottavuus asiantuntijatyössä liittyi naisten kertomusten mukaan myös moneen 

muuhun työelämän osa-alueeseen ja esimerkiksi tytöttely ja vähättely ovat jopa raskaita ja 

arkojakin aihealueita puhua. Koska koin ajoittain keskustelun olevan herkkää, pyrin reagoimaan 

haastateltavien kertomuksiin osoittamalla kuuntelemista ja välittämistä haastateltavia kohtaan.  

 

Viimeisenä käsittelen Tracyn analyysin laatukriteeriä resonanssi. Resonanssilla tarkoitetaan 

tutkimuksen kykyä vaikuttaa ja puhutella yleisöään. Tämä tarkoittaa, että tutkimus on jollain 

tasolla merkittävä sen lukijoille. Vaikka tutkimus käsittelee dataa tiettynä hetkenä ja tiettyyn 
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kontekstiin sidottuna, voi se puhutella yleisöä toisenlaisessa kontekstissa ja ajassa. (Tracy 2010, 

844–845.) Aineistonkeruun vaiheessa useampikin haastateltava kertoi minulle, kuinka he pitävät 

tutkimusaihetta tärkeänä ja toivoivat lisää tämänkaltaista tutkimusta työelämästä. En voi 

tutkijana olla vaikuttamassa siihen, miten tätä tutkielmaa luetaan ja tulkitaan, mutta toivon sen 

herättävän ajatuksia työelämästä ja tasa-arvosta ylipäätänsä. Toivon tutkielmani 

kokonaisuudessaan herättävän lukijassa kysymyksiä siitä, minkälaisia ominaisuuksia pidämme 

yhteiskunnassamme uskottavuutta rakentavina. Toivon tämän puhuttelevan lukijoita ja 

työelämässä olevia, jotta naisten kokemukset saisivat enemmän tilaa keskustelussa työelämästä 

ja sen tasa-arvosta. Toivon myös tutkielmani resonoivan niitä, jotka työelämässä pitävät eniten 

valtaa ja ovat aktiivisina osapuolina esimerkiksi palkkakeskusteluissa.  

 

Vaikka tämä työ ei tarjoa selkeitä vastauksia siihen, mitä uskottavuus on, kuvastaa se kuitenkin 

uskottavuuden moninaisuutta ilmiönä ja kuinka se on kontekstiin ja ympäristöönsä sidottua, 

tietyssä hetkessä tapahtuvaa. Halusin tutkielmallani tarkastella ilmiötä juuri tutkittavien omiin 

näkemyksiin perustuen, enkä valmiin mittariston tai patteriston kautta, jotta voisimme yhä 

entuudestaan laajentaa ilmiön merkitystä ja pohtia sen vaikutuksia työelämässä ja laajemmin 

yhteiskunnassa.  
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8 Päätäntö 
 

Tämän työn tavoite oli kuvata asiantuntijatyötä tekevien naisten näkemyksiä 

uskottavuusvaikutelmasta ja kuinka naiset itse rakentavat vaikutelmaa uskottavuudesta 

asiantuntijatyössä. Haastattelin aineistoa varten miesvaltaisilla aloilla työskenteleviä naisia, jotta 

saisin tuotua alansa vähemmistöä edustavien käsitykset ja kokemukset esille. Tutkielman 

tulosten mukaan asiantuntijan uskottavuus rakentuu asiantuntijan osaamiseen, asiantuntijan 

tietynlaiseen ilmaisutapaan ja asiantuntijan ominaispiirteisiin. Uskottavuudella nähdään olevan 

merkitystä uralla etenemisessä, työn tavoitteiden saavuttamisessa ja arvostuksen saamisessa 

omassa työssään. Uskottavuus asiantuntijatyössä tapahtuu myös tietyissä tilanteissa, muun 

muassa asiakastapaamisissa, johdolle viestiessä sekä neuvottelu- ja esiintymistilanteissa.  

 

Tutkielman tuloksiin pohjautuen voidaan todeta, että uskottavuus on tietyssä hetkessä tapahtuva 

ilmiö, jota asiantuntija voi tietoisesti rakentaa. Kuvasin työssäni naisten erilaisia strategioita, 

joiden avulla he rakentavat vaikutelmaa uskottavuudesta asiantuntijatyössä. Tulosten mukaan 

nämä strategiat ovat itsensä ilmaisemisen strategia, viestintästrategia siitä mitä sanoo, 

avoimuuden strategia ja suhteiden luomisen strategia. Lisäksi naiset keskittyvät myös 

osaamisensa kehittämiseen ja päivittämiseen. Naisten kuvailemat strategiat ovat osakseen 

linjassa heidän näkemyksiinsä uskottavasta asiantuntijasta. Sekä naisten näkemyksissä että 

heidän strategioissaan erottuu muun muassa osaamisen, ilmaisutavan ja avoimuuden osatekijät.  

 

Tässä työssä uskottavuutta kuvattiin asiantuntijatyötä tekevien naisten näkökulmasta. 

Haastateltavat kaikki työskentelivät aineistonkeruun vaiheen aikana miesvaltaisilla aloilla, 

jolloin tuloksissa näkyy myös sukupuolen merkitys asiantuntijatyössä. Sukupuolen merkitys 

näkyy tuloksissa erityisesti uskottavuuden merkityksen kohdalla. Tulosten mukaan 

uskottavuuden toivottiin lopettavan naisten työssä kohtaama vähättely ja tytöttely. Lisäksi naiset 

kuvasivat näkemyksiään rakentaa vaikutelmaa uskottavuudesta, mutta silti pitää kiinni omasta 

identiteetistään. Tämä oli osa  

 

Uskottavuus on moniulotteinen ilmiö (Teven 2008, 394), joka rakentuu tulosten mukaan 

hiljalleen, eikä aina ole yhteydessä vain yhteen tiettyyn hetkeen, vaan siihen vaikuttaa muun 

muassa asiantuntijan aikaisempi kokemus, näytöt ja koulutus. Uskottavuudella nähdään tulosten 

mukaan olevan merkitystä asiantuntijan uralla etenemiseen ja arvostuksen saamiseen, joten 

ilmiön voidaan sanoa olevan merkittävä työelämässä. Siksi jatkotutkimusta uskottavuudesta 

työelämässä tarvitaan, jotta voidaan monipuolisesti tarkastella esimerkiksi sitä, miksi 
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miesvaltaisilla aloilla on edelleen liian vähän naisia edustettuina johtavissa asemissa. 

Jatkotutkimuksessa olisikin mielenkiintoista tuoda esille erilaisia käsityksiä ja kokemuksia 

uskottavuudesta, jotta tietoa työelämän ilmiöistä saataisiin rikastettua ja näin mietittyä toimivia 

ratkaisuja tasa-arvon edistämiseksi niin työelämässä kuin yhteiskunnassa laajemminkin.  

 

Työelämän kehittämisessä ja sen tasa-arvon edistämisessä on tärkeää huomioida työelämän 

sukupuolittuneisuus ja sen tuomat haasteet (Ylöstalo, Otonkorpi-Lehtoranta, Heiskanen ja 

Leinonen 2012). Jatkossa tutkimus voi tarjota lisää tietoja ja siten ratkaisuja naisten kokemiin 

haasteisiin työelämässä ja uskottavuudessa asiantuntijoina, jotta työelämän tasa-arvoa 

edistettäisiin. Tässä jatkotutkimuksessa olisi kuitenkin suotavaa keskittyä myös tuomaan esille 

muidenkin marginalisoitujen ryhmien kuin vain naisten näkemyksiä työelämän ilmiöstä. 

Tutkimusta on tärkeää jatkaa, jotta saamme tietoa myös yhteiskunnallisista asenteista ja näin 

pystyisimme hyödyntämään uutta tietoa tasa-arvotyön eduksi takaamaan tasa-arvoisempaa 

työelämää, mutta tasa-arvoa yleisestikin yhteiskunnassa. Tutkimuksessa voitaisiin laajemmin 

selvittää erilaisia asenteita ja näkemyksiä uskottavuudesta työelämässä ja laajentaa ilmiötä 

koskemaan myös muita työelämän eri aloja kuin asiantuntijatyötä. Näin tutkimus ulottuisi 

yhteiskunnan eri tasoille, eikä jää esimerkiksi kuvaamaan todellisuutta vain keskiluokkaisesta 

näkökulmasta. 

 

Jatkotutkimus sukupuolten näkemyksistä tuo tulevaisuudessa erilaisia näkökulmia työelämään ja 

kuinka työelämän laatua voidaan parantaa, kun ymmärretään paremmin eri sukupuolien 

kokemuksia. Tutkimusta ei kuitenkaan pidä rajata vain sukupuoliin, vaan tutkimusta tarvitaan 

yhä enemmän kuvaamaan eri taustoista tulevien ihmisten käsityksiä ja kokemuksia. Näitä eri 

taustoja ovat esimerkiksi ikä, etninen tausta, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen, uskonto 

ja sukupuolen moninaisuus. Jos pidämme tasa-arvon edistämistä työelämässä vain binäärisesti 

sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttamisena, heijastuu se myös kehitystyöhön, jota teemme 

tämän tasa-arvon edistämisen eteen  (Ylöstalo, Otonkorpi-Lehtoranta, Heiskanen & Leinonen 

2012, 130). Jos emme aktiivisesti ota huomioon näiden eri taustojen eroja ja yhteyksiä, jäämme 

tasa-arvotyössä junnaamaan tietylle tasolle, joka edistää vain tiettyjen ryhmien asemaa. 

Tärkeintä siis olisi, että tutkimukseen lisätään monimuotoisuutta ja tutkimuksen keskiöön 

tuotaisiin sellaisten henkilöiden näkemyksiä, jotka tulevat syrjityiksi eniten työelämässä. 

Uskottavuuden tarkastelu jatkossakin on tärkeää, koska siten laajennamme käsitystämme 

uskottavuudesta ja ehkä mahdollisesti taklaisimme syvään juurtuneita käsityksiä uskottavuuden 

osatekijöistä, jotka suosivat maskuliinisia piirteitä. 
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Halusin tutkielmassani käyttää nimenomaan laadullisen tutkimuksen toteuttamisen periaatteita ja 

teemahaastattelua, koska en halunnut luoda valmista skaalaa uskottavuusvaikutelman 

osatekijöistä, joka ohjaisi liikaa tutkielman tuloksia. Halusin antaa naisille itselleen 

mahdollisuuden kuvata sen, mitä uskottavuus on asiantuntijatyössä ja millainen on uskottava 

asiantuntija. Funk ja Coker (2016) kritisoivatkin uskottavuutta arvioivia mittareita, koska heidän 

mukaansa on hyvinkin mahdollista, että ne eivät onnistu tasa-arvoisesti ja puolueettomasti 

mittaamaan kohteensa uskottavuutta. Tasapuolisen ja puolueettoman uskottavuuden arvioinnin 

sijaan monet valmiit mittarit  arvioivat lähinnä arvioinnin kohteen maskuliinisuuden perinteisiä 

merkkejä. Tähän peilaten haluan tutkielmallani kannustaa jatkotutkimustakin laadullisen 

tutkimuksen menetelmiä soveltaen keräämään tietoa uskottavuudesta, jotta sama 

maskuliinisuuden kierre ja diskurssi uskottavuudesta saataisiin murrettua ja laajennettua 

käsitystämme arvokkaasta ilmiöstä.  
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Liite 
 

Liite 1 

Teemahaastattelurunko 

 

Taustatiedot 

● Mitä teet tällä hetkellä työksesi? 

● Kauanko olet ollut töissä miesvaltaisella alalla? 

 

Uskottavuus asiantuntijatyössä 

● Millainen on sinun mielestäsi uskottava asiantuntija? 

● Millainen merkitys uskottavuudella on asiantuntijan työssä? 

● Minkälaisena näet uskottavuuden merkityksen asiantuntijan työuralla etenemisessä? 

● Millainen on sinun mielestäsi uskottava asiantuntija sosiaalisessa mediassa? 

 

Asiantuntijan uskottavuusvaikutelman rakentuminen 

● Miten arvelet, voiko uskottavuutta jotenkin rakentaa ja jos niin on, miten ja jos ei pysty 

rakentaa, miksi ei? 

● Mistä tekijöistä sinun mielestäsi asiantuntijan uskottavuus rakentuu? 

● Mitkä tekijät vahvistavat ja mitkä taas heikentävät asiantuntijan uskottavuutta? 

 

Uskottavan asiantuntijan nonverbaalinen viestintä 

● Millaista on sinun mielestä uskottavan asiantuntijan nonverbaalinen viestintä? 

 

Työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteet 

● Millaisissa työelämän viestintä ja vuorovaikutustilanteissa pyrit olemaan uskottava? 

● Keiden kanssa pyrit olemaan uskottava työelämässä? 

 

Strategiset valinnat uskottavuusvaikutelman rakentamiseksi työelämässä 

● Miten itse viestit uskottavuutta asiantuntijana työelämässä? 

● Entä miten viestit uskottavuutta asiantuntijana sosiaalisessa mediassa? 

 

Sukupuolen merkitys asiantuntijan uskottavuuden rakentamisessa 

● Millaisena näet sukupuolen merkityksen asiantuntijan uskottavuudessa? 
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● Millaista on rakentaa vaikutelmaa uskottavuudesta naisasiantuntijana miesvaltaisella 

alalla? 

 

Lopuksi 

● Onko vielä jotakin muuta, jota haluaisit sanoa? Tai jotakin, mitä en ole osannut kysyä? 

● Kiitos ajastasi ja tästä haastattelusta! 
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