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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksessa tarkasteltiin suomalaisten naispoliisien kokemiin etenemismahdollisuuksiin yhteydessä olevia yksilö, -organisaatio ja
-työyhteisötekijöitä. Naispoliisien kokemusten rinnalla tarkasteltiin miespoliisien kokemien etenemismahdollisuuksien taustalla olevia tekijöitä.
Tutkimuksessa haluttiin vertailla, vaikuttavatko samat tekijät naisten ja miesten kokemiin etenemismahdollisuuksiin.
Tarkasteltuja yksilötekijöitä olivat virkaikä, alipäällystötutkinnon suorittaneisuus, alle 10- vuotiaiden lasten vanhemmuus sekä oma halu edetä
uralla. Organisaatiorakennetekijöistä tutkittiin virka-aseman ja naisten osalta työyksikön naisten määrän yhteyksiä koettuihin
etenemismahdollisuuksiin. Työyhteisötekijöistä tarkasteltiin esimiehen kannustuksen yhteyttä koettuihin etenemismahdollisuuksiin. Lisäksi
tarkasteltiin naispoliisien kokeman naisiin suhtautumisen tasapuolisuuden ja sukupuolisen häirinnän yhteyksiä koettuihin
etenemismahdollisuuksiin.
Tutkielman aineisto on Poliisiammattikorkeakoulun ja Työterveyslaitoksen yhdessä keräämä kyselytutkimusmateriaali vuodelta 2004. Aineisto
on jatkoa vuonna 1999 laaditulle ”Tasa-arvo poliisitoimessa. Työyhteisöjen ja henkilöstön hyvinvointi” -tutkimukselle (Nuutinen, Kauppinen &
Kandolin 1999). Tutkimukseen otettiin mukaan kaikki Suomen naispoliisit. Miespoliiseista käytettiin ikä- ja virastovakioitua otosta, joka
mahdollistaa naisten ja miesten vertailun siten, että miesten keskimääräistä korkeampi virkaikä ja erilainen virastoihin sijoittuminen ei vaikuta
tuloksiin. Naispoliiseja on 674 ja miespoliiseja 564 henkilöä. Naispoliiseista 83 % vastasi kyselyyn, miespoliiseista 66%.
Teoreettinen viitekehys tutkielmassa on Rosabeth Moss Kanterin (1977) esittämä ainokaisanalyysi, jonka mukaan vähemmistössä olevan ryhmän
jäsenet eivät ole samanarvoisessa asemassa enemmistöryhmän kanssa, millä saattaa olla vaikutusta ainokaisten työviihtyvyyteen ja
-käyttäytymiseen. Tutkielman teoriaosuudessa esitellään myös sukupuolten tasa-arvon tilaa työelämässä käsittelevää tutkimusta ja naispoliiseja
koskevaa tutkimusta.
Tilastollisia yhteyksiä tarkasteltiin ristiintaulukoiden, keskiarvotaulukoiden ja korrelaatiokertoimien avulla. Muuttujien yhtäaikainen tarkastelu
suoritettiin lineaarisella regressioanalyysillä. Esimiehen kannustus oli voimakkaimmin yhteydessä sekä naispoliisien että miespoliisien kokemiin
etenemismahdollisuuksiin. Esimiehen kannustus liittyi hyviksi koettuihin etenemismahdollisuuksiin. Toiseksi tärkein nais- ja miespoliisien
kokemiin etenemismahdollisuuksiin vaikuttava tekijä oli virkaikä. Virkaiän kasvaessa koetut etenemismahdollisuudet heikentyivät. Miehillä
virka-asema osoittautui tärkeämmäksi selittäjäksi kuin naisilla; päällystön virka-asemassa toimiminen nosti koettuja etenemismahdollisuuksia
etenkin miehillä. Naispoliisien ainokaiskokemuksilla oli vaikutusta näiden kokemille etenemismahdollisuuksille silloinkin, kun muiden
muuttujien vaikutukset olivat vakioidut. Naisiin suhtautumisen tasapuoliseksi kokevat naispoliisit kokivat etenemismahdollisuutensa
organisaatiossa hyviksi ja päinvastoin. Työyksikön naisten määrä ei ollut yhteydessä naispoliisien kokemiin etenemismahdollisuuksiin. Urallaan
etenemään halukkaat pienten lasten äidit pitivät etenemismahdollisuuksiaan pikemmin huonoina kuin hyvinä, mutta urallaan etenemään
halukkaat pienten lasten isät arvioivat etenemismahdollisuutensa hyviksi. Sukupuolista häirintää kokeneet naispoliisit pitivät
etenemismahdollisuuksiaan huonompina kuin ne naispoliisit, jotka eivät olleet kohdanneet häirintää.
Keskeisiä lähteitä olivat Kanter (1977): Men and Women of the Corporation; Nuutinen, Kauppinen & Kandolin (1999): Tasa-arvo
poliisitoimessa - työyhteisöjen ja henkilöstön hyvinvointi; Karento (1999): ”Olen tehnyt parhaani”: tutkimus naisista valtion ja kuntien johtajina
ja vaativissa asiantuntijatehtävissä; Brown & Heidensohn (2000): Gender and Policing. Comparative Perspectives.
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