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Naisjohtajuus puhuttaa  
Taloustutkijapäivillä Jyväskylässä 
 
Jyväskylän yliopiston taloustieteiden tiedekunnan järjestämillä XX 
Taloustutkijapäivillä 11.-12.6.2003 on yhtenä teemana naisjohtajuus. Aiheesta 
pidetään useita esitelmiä keskiviikkona 11.6. klo 13.45-17.15 Mattilanniemessä 
Agoran salissa Ag C232.1.   
 
Päivillä pohditaan naisten näkymistä johtamisessa sekä historiallisesti että tänä 
päivänä. 1800-luvulla, jolloin liiketoiminta ja sen johtaminen keskittyi Suomessa  
porvarisperheisiin, naisen rooli oli julkisuudelta näkymätön taustavaikuttaja. Nainen 
saattoi omistaa ja periä varallisuutta, mutta hän ei pystynyt lain mukaan johtamaan 
liiketoimintaa virallisesti. Nykyään nainen on yhä useammin johtaja, joskin vallan 
ytimessä, yritysten huippujohdossa, hän on edelleen selkeästi vähemmistönä. 
Millainen naisen on oltava tai millaiseksi hänen on tultava menestyäkseen 
huippujohdossa?  Voiko olla "oikea nainen" ja "oikea johtaja" yhtä aikaa? Onko 
oltava ”rautarouva” vai olisiko äitimäinen asenne sopivampi?  
 
Naisjohtajuutta on tutkittu 1970-luvulta lähtien. Tätä aikaisemmin sukupuoli ei 
kiinnostanut johtajuuden tutkijoita, joskin naisia on alan tutkijoina toiminut 1900-luvun 
alkupuolelta lähtien. Tuolta ajalta heidät kuvataan yleensä miestutkijoiden apulaisiksi 
ja tukijoiksi. Viime aikoina tutkijoiden mielenkiinnon kohteeksi ovat tulleet nykypäivän 
johtajuudessa suositut feminiiniset ominaisuudet kuten alaisten ja työtovereiden 
palvelu ja auttaminen sekä tiimimäinen yhteisöllisyys Mitä tällaiset tunteet ja 
huolenpito tarkoittavat johtajuudessa? Voiko tunnetyötä pitää pelkästään naisjohtajan 
voimavarana? Päivillä keskustellaan myös naisjohtajien asemasta ja erityisesti 
heidän näkymättömyydestään liikunta-alalla Suomessa. Tutkijoita puhuttaa myös 
naisten jaksaminen ja työhyvinvointi. Tutkimusten mukaan naisjohtajat kokevat 
miehiä enemmän stressiä sekä työelämässä että sen ulkopuolella.  
 
Keskustelu sukupuolen merkityksestä johtajuudessa on kansainvälisesti suosittu ja 
nouseva tutkimusalue. Kiinnostus naissukupuoleen johtajuudessa perustuu useaan 
seikkaan. Tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta aihe näyttäytyy 
tärkeänä naisten urakehityksen ongelmallisuuden sekä nais- ja miesjohtajien 
palkkaerojen vuoksi. Olisi myös tärkeää saada naisten tiedot ja taidot laajasti 
hyötykäyttöön, jotta yritysten suorituskyky muodostuisi mahdollisimman hyväksi. 
Tasa-arvoa korostavissa yhteiskunnissa naisjohtajien tärkeys on yrityksille myös  
maineeseen ja imagoon liittyvä asia. Edelleen, tutkijat ovat tuoneet esille ajatusta, 
että jos naisten määrä johtajina lisääntyy, he tuovat organisaatioihin uusia, 
feminiinisiä toimintatapoja ja ajatuksia. Tämä näkökulma avaa myös uusia 
mahdollisuuksia miesjohtajien toimitilalle. Merkillepantavaa on, että viime vuosina on 
virinnyt kiinnostusta miessukupuolen ja mieheyden tutkimiseen johtamisen ja 
organisaatioiden alalla. 
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Jyväskylän yliopiston taloustieteellisen tiedekunnan XX Taloustutkijapäivien ohjelma 
löytyy Internet-osoitteesta:  
http://www.cc.jyu.fi/~mphaapan/seminaari03/ohjelma.shtml 


