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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksessa selvitetään kuinka naisten poliittiset valtaresurssit ovat kehittyneet Suomessa vuosina 1917-1999. Poliittisiksi valtaresursseiksi
tutkimuksessa ymmärretään naisten poliittisen vallan hallinnan edellytyksenä olevat toimijaoikeudet ja naisten poliittisen vallan hallinta
kolmessa keskeisessä valtiollisen vallan instituutiossa: eduskunnassa, hallituksessa ja ministeriöiden korkeimmassa virkamieskunnassa. Naisten
poliittisen vallan hallinnan kehittymistä tutkitaan selvittämällä missä määrin ja mihin toimialoihin liittyvää poliittista valtaa naiset ovat hallinneet
ja hallitsevat. Tutkimuksen tuottamia tuloksia tulkitaan viitekehyksessä, jossa yhdistyvät suomalaisen yhteiskunnan rakenteessa ja vallitsevassa
sukupuoli-ideologiassa tapahtuneet muutokset ja laajempi sosiologinen näkemys sukupuolten välisten suhteiden kehittymisestä modernissa
maailmassa.
Naisten kansalaisoikeuksien kehittymistä selvitetään aiheeseen liittyvän kirjallisuuden avulla. Naisten poliittisen vallan hallinnan kehittymistä
selvitetään kolmen empiirisen aineiston avulla. Aineistot koskevat naisten hallitseman poliittisen vallan määrällistä ja toimialallista kehittymistä
eduskunnassa, hallituksessa ja ministeriöiden korkeimmassa virkamieskunnassa.
Tutkimuksen tuottamat tulokset osoittavat, että suomalaisten naisten poliittiset valtaresurssit ovat kehittyneet vuosina 1917-1999 varsin
myönteisesti, vaikkakin varsin eri tavoin edustuksellisen ja hallinnollisen politiikan piirissä. Tämä koskee sekä naisten poliittisen osallistumisen
ehtona olevien toimijaoikeuksien, naisten hallitseman poliittisen vallan että sen toimialallisen jakautumisen kehittymistä. Edustuksellisen
politiikan piirissä naisten poliittisen vallan hallinta on lisääntynyt melko nopeasti ja ajan myötä naiset ovat edenneet myös useille edustuksellisen
politiikan huippupaikoille. Sitä vastoin ministeriöiden korkeimmassa virkamieskunnassa naisten eteneminen politiikan huippupaikoille on
kulkenut hitaasti alempien virkojen kautta ylempiin virkoihin. Tämän lisäksi naisten hallinnollisen poliittisen vallan hallinnan kehittyminen
näyttää olevan kesken siinä mielessä, että naisten osuus ministeriöiden korkeammissa johtotehtävissä toimivasta virkamieskunnasta on edelleen
varsin matala. Naisten edustuksellisen ja hallinnollisen politiikan piirissä hallitseman poliittisen vallan välistä eroa korostaa myös se, että
edustuksellisen politiikan piirissä naisten hallitsema poliittinen valta on jakaantunut tasaisemmin eri toimialojen kesken kuin hallinnollisen
politiikan piirissä. Poliittisen vallan hallinnan sukupuolenmukainen jakautuminen on voimakkainta ministeriöiden korkeimman virkamieseliitin
keskuudessa.
Tutkimus nojaa perustaltaan Michael Mannin käsitykseen siitä, että on olemassa poliittinen valtalähde, jonka osoittamaa poliittista valtaa ja sen
jakautumista voidaan tutkia. Myös valta ymmärretään tutkimuksessa Mannin tapaan kyvyksi asettaa päämääriä ja saavuttaa niitä ympäristön
hallinnalla. Naisten kansalaisoikeuksien kehittymisen tutkiminen nojaa T. H. Marshallin tapaan määritellä kansalaisuus ja kansalaisoikeudet.
Tutkimuksen tuottamien tulosten tulkinnassa nojaudutaan Ulrich Beckin esittämään kuvaukseen sukupuolten välisten suhteiden kehittymisestä
modernissa maailmassa.
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