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1 JOHDANTO 

 

”Menestyksen kultakimpaleet eivät makaa siroteltuina maaperän ylimpiin 

kerroksiin. Ainoastaan työ – kova työ hakulla ja lapiolla tuo päivänvaloon 

elämän suurimmat kultalöydöt.” (B. Alonen, 1944) 

 

Tutkimukseni käsittelee työelämässä menestymiselle annettuja syyselityksiä eli 

attribuutioita. Tavoitteeni on tutkia työelämässä menestyneitä ihmisiä ja 

selvittää heidän näkemyksiään siitä, miksi he ovat menestyneitä. Olen 

kiinnostunut tutkimushenkilöideni omaa menestystään koskevista 

kausaaliselityksistä. Attribuutiot ovat tutkimuksessa teoreettinen kehys, jonka 

sisällä ovat tutkittavien omaa koettua menestymistään koskevat syyselitykset. 

 

 

1.1 Tutkimuksen taustoista 

 

Uramenestystä on tutkittu erityisesti yhteiskunta- ja kauppatieteissä monelta 

kantilta, mutta kirjallisuuskatsauksen perusteella menestyksen syihin paneutuva 

tutkimus on harvinaisempaa. Subjektin (eli uramenestyjän) näkökulmasta se on 

katsaukseni perusteella olematonta, mikä on mielestäni ihmeellistä, sillä se 

tarjoaisi viljalti näkökulmia työelämän tutkimukseen. Mielestäni on erittäin 

mielenkiintoista selvittää, miksi joku ihminen on onnistunut etenemään 

työurallaan hierarkkisesti korkeammalle kuin joku toinen. Kysymystä 

polemisoidaan myös mediassa säännöllisesti, mistä näen viitteenä esimerkiksi 

sen, että media on kiinnostunut menestyneiden ihmisten yksityiskohtaisistakin 

taustoista. Aivan kuin he haluaisivat ratkaista samaa arvoitusta kuin tämä 

tutkimus. Google-hakukone löytää tämän tutkimuksen yläotsikkoon viittaavalla 

haulla ”menestyksen salaisuus” 65 000 suomenkielistä tulosta. Sanapari 

”menestyksen salaisuus” sisältää jo sinänsä menestyksen attribuutioita. 

”Salaisuus” viittaa siihen, että menestys ei ehkä ole jokaisen ulottuvissa. Se 

saattaa viitata ennen kaikkea jollain henkilöllä oleviin ominaisuuksiin, joilla hän 

erottuu muista - menestyy. Toivon, että tämän tutkimuksen eräs merkitys olisi 

tuoda esiin positiiviseen lopputulokseen (uramenestys) mahdollisesti johtaneita 
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tekijöitä, mitkä voisivat olla eräänlainen viite uramenestyksestä kiinnostuneille 

ihmisille.  

 

Kiinnostuin uramenestyksen tutkimisesta myös siksi, että halusin tutkia jotain 

positiivisen psykologiaan liittyvää ilmiötä. Mielestäni esimerkiksi onnellisuus, 

vahvuudet ja uramenestys ansaitsevat tutkimuksellista mielenkiintoa aivan siinä 

missä yhteiskunnalliset ja sosiaaliset ongelmatkin: molempien tavoitteena on 

elämänlaadun parantaminen. Tämä tutkimus käsittelee lähtökohtaisesti 

positiivista asiantilaa, työelämässä menestymistä, mutta se ei sulje pois siihen 

mahdollisesti johtaneita tai siihen liittyviä negatiivisia asioita.  

Tutkimuskirjallisuuteen tutustuttuani mietin, että työelämässä menestymisen 

syitä koskevassa tutkimuksessa parhaat informantit ovat työelämässä 

menestyneet itse, sillä kenelläkään muulla ei voi olla enempää heitä itseään 

koskevaa tietoa. Myöhemmin erityisesti metodologiakirjallisuutta lukiessani 

ymmärsin, että tutkimuskohteeni ei tarkalleen ottaen ole työelämässä 

menestymisen syyt, vaan ennen kaikkea tutkimushenkilöideni kokemat syyt 

menestykselleen.  

  

Työelämässä menestymistä ei ole kovin helppoa käsitteellistää (Sturges, 1999, 

240). Tarkoitan sillä sitä, että työelämässä menestyminen on hyvin 

tulkinnanvarainen ja subjektiivinen käsite. Ei ole siis yksinkertaista löytää ikään 

kuin operationaalista vastinetta ilmaisulle ”työelämässä menestyminen”, joten 

on tyydyttävä siihen, että käsitykseni työelämässä menestymisestä voi olla joko 

suppeampi tai laajempi kuin se todellisuudessa on. (Eskola & Suoranta, 2005, 

74–78).  

 

Työelämässä menestymisen tutkimusperinteessä käsitys työelämässä 

menestymisestä jaetaan usein objektiiviseen ja subjektiiviseen. Objektiivisen 

menestymisen käsite tarkoittaa faktuaalisia menestyksen mittareiksi koettuja 

asioita, kuten palkkaa ja asemaa työyhteisössä. Subjektiivinen käsitys 

menestyksestä on toimijan oma kokemus menestyksestään, eikä sen 

välttämättä tarvitse olla objektiivinen. Subjektiivinen käsitys työelämässä 

menestymisestä sisältää työtyytyväisyyden ja oikeudenmukaisuuden kokemisen 
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kaltaisia sisäisiä olotiloja, eikä niitä voi arvioida objektiivisesti. (Heslin, 2005, 

113–117; Sturges, 1999). Tutkimukseni lähtökohta on se, että 

tutkimushenkilöitäni ovat työelämässä objektiivisesti menestyneet. Toisin 

sanoen he ovat hierarkkiselta asemaltaan organisaationsa ehdotonta huippua.  

 

Työmenestyjäksi kehittymisen prosessi näyttäytyikin tämän tutkimuksen 

puitteissa erittäin mielenkiintoisena. Prosessia pitäisi tutkia syvällisemmin, 

jotta kyettäisiin paremmin ymmärtämään erilaisten elämänvaiheiden, 

tapahtumien ja henkilöiden sekä sattumusten vaikutusta. (Uusiautti, 2008, 

112) 

 

Edellinen lainaus on Satu Uusiautin väitöskirjasta ”´Tänään teen elämäni 

parhaan työn.´ Työmenestys Vuoden Työntekijöiden kertomana”. Uusiautin 

väitöskirjan tutkimuskohteena on sama ilmiö kuin pro gradussani: työelämässä 

menestyminen. Uusiautti on tutkimuksessaan kiinnostunut siitä, millä tavoin 

Vuoden työntekijöiksi valitut eri alojen spesialistit näkevät työelämässä 

menestymisen ilmiön. Uusiautti tarkastelee ilmiötä enemmänkin ilmiötasolla, 

kun taas tämän tutkimuksen tarkoituksena on analysoida työelämässä 

menestymisen kausaaliselityksiä menestyjien itsensä selittämänä, mikä on 

tutkimuskirjallisuuskatsaukseni perusteella uusi näkökulma tähän aiheeseen.  

 

 

1.2 Tutkimuksen rakenteesta 

 

Teoriaosiossa esittelen attribuutioita ja attributionaalisia teorioita sekä niiden 

tutkimusta ja potentiaalia tähän tutkimukseen. Attribuutioita käsitellessä tuon 

esille myös siihen läheisesti liittyvän sosiaalisten representaatioiden käsitteen, 

sillä haluan myöhemmin pohdintaosiossa pohtia sitä, missä määrin 

haastateltavieni menestykselleen antamat attribuutiot voisivat olla sosiaalisia 

representaatioita. Teoriaosiossa luotaan myös monelta kantilta työelämässä 

menestymisen ilmiötä, jonka sisältöä olen kartoittanut aiemmista menestystä 

käsittelevistä tutkimuksista. Positiivinen psykologia on sateenvarjokäsite 

esimerkiksi menestymiselle ja vahvuuksille (Aspinwall, 2006), joten esittelen sitä 



7 

 

ja sen sisältöä työelämässä menestymisen ilmiön osana. Tässä yhteydessä 

käsittelen myös uramenestykseen tutkimuskirjallisuuden perusteella liittyviä 

osatekijöitä, kuten työmotivaatiota, työkompetenssia ja persoonallisuutta 

työelämässä ja sekä esittelen Petersonin & Seligmanin luokittelun ihmisen 

vahvuuksista. Tuon esille myös Schwartzin arvoteoriaa (1992) erityisesti 

työelämän näkökulmasta. 

 

Tutkimuksen tuloksia esitellessäni käytän Pertti Alasuutarin (1999) 

käsitteellistämää näytenäkökulmaa (vrt. faktanäkökulma).  Olen kiinnostunut 

haastateltavien kulttuurisista jäsennyksistä, enkä siis voi etsiä absoluuttista 

totuutta. Sen sijaan kuvailen tuloksissa sitä, mitä he ovat sanoneet. 

Tarkoitukseni on välittää haastateltavien puhe mahdollisimman aitona, mutta en 

voi silti olla varma, mitä he ovat sillä tosiasiassa tarkoittaneet. Alasuutarin 

mukaan näytenäkökulmassa totuudenmukaisuus ja rehellisyys ovat 

irrelevantteja, sillä kyseessä on aina vain yksi ikkuna todellisuuteen (Alasuutari, 

1999, 115). Tulososion lopuksi vertaan tutkittavien kuvaamia vahvuuksia 

Petersonin & Seligmanin luomaan CSV-luokitteluun ihmisen luonteesta, 

vahvuuksista ja hyveistä, mikä on varsin olennainen teoreettinen näkökulma 

tähän tutkimukseen.  

 

Pohdinnassa annan lisää vastauksia tutkimusongelmaani tuomalla esiin 

tutkimuksen keskeiset tulokset analyysiluokkien kontekstissa. Tarkoitukseni on 

myös pohtia tutkimuksen tuloksia laajemmassa asiayhteydessä. Pohdinnan 

lopuksi reflektoin tutkimuksen toteutusta, luotettavuutta ja sen rajoitteita sekä 

arvioin tutkimuksen merkityksellisyyttä.  

 

Haastateltavien työelämässä menestymiselleen antamia attribuutioita 

ilmentääkseni olen laatinut tutkimuksen liitteeksi eri analyysiluokkiin liittyvät 

attribuutiot. Ne kuvaavat hyvin sitä attribuutioiden kirjoa, jota haastateltavat 

menestykselleen antavat. 
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2 TUTKIMUKSEN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

 

Käsittelen tutkimuksen teoreettisina lähtökohtina attribuutioihin ja työelämässä 

menestymiseen liittyvää taustatutkimusta ja -kirjallisuutta. Ne helpottavat tämän 

ilmiön ymmärtämistä ja ovat taustalla myös aineiston analyysissä ja 

pohdinnassa. Attribuutiot ovat rakenteellinen viitekehys, jonka sisältönä on 

tutkittavieni työelämässä menestymisen syitä peilaava puhe. Tuon 

attribuutioiden rakennetta esille seuraavassa, koska on tärkeää ymmärtää, 

millaiseen teoreettiseen raamiin tutkimushenkilöiden syyselitykset asettuvat ja 

millaisia syitä niille saattaisi olla.  

 

Työelämässä menestymisen syitä ei ole suoranaisesti tutkittu menestyjien 

itsensä selittäminä (ts. itseattribuutioina) laajan tutkimuskirjallisuuskartoitukseni 

perusteella.  

 

2.1 Heiderin havainnot attribuutioteorioiden taustalla 

 

Attribuointi tarkoittaa sosiaalipsykologian tieteenalassa toiminnan tai asiantilan 

(kuten uramenestys) selittämistä. Attribuutio-käsite on jäljitettävissä vuoteen 

1958, jolloin itävaltalainen psykologi Fritz Heider julkaisi teoksensa The 

Psychology of Interpersonal Relations. Heider tutki tuolloin ihmistä 

arkipsykologisena tiedonkäsittelijänä, joka on kiinnostunut toiminnan syistä ja 

seurauksista. Heider käsitteellisti kirjassaan toiminnan arkipäiväisen 

selittämisen niin havainnoitsijan kuin havaittavankin näkökulmasta, ja käytti sen 

yhteydessä ensimmäistä kertaa tieteenalan historiassa käsitettä attribuutio. 

Heider oli kiinnostunut arkijärjestä (common-sense). Hän uskoi, että arkijärki 

ohjaa käyttäytymistä, eikä sitä siksi voitaisi sivuuttaa ihmisen sosiaalista puolta 

tutkittaessa. Heider jakoi käyttäytymisen syyt yksilön sisäisiin ja yksilön 

ulkopuolisiin syihin, mihin attribuutiotutkimus tänäkin päivänä pitkälle pohjaa. 

Heider uskoi, että ihminen on utelias tietämään toiminnan syitä, koska ihminen 

pyrkii kontrolloimaan ja ennustamaan ympäristöään.  
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Kausaaliselitysten olemassaolo on tiedostettu jo antiikin filosofien ajoista 

(Fösterling, 2001, 8), mutta Heiderin voi sanoa osuneen tieteelliseen 

kultasuoneen käsitteellistäessään attribuution. Heiderin aikalaiskollegat eivät 

heti järin innostuneet Heiderin havainnoista, mutta 1960-luvun lopussa Harold 

H. Kelley ja Edward Jones tahoillaan selvensivät ja laajensivat Heiderin 

ajatuksia tavalla, joka vakuutti koko sosiaalipsykologisen tiedeyhteisön 

attribuutioiden tutkimisen hedelmällisyydestä. 1970-luvulta lähtien 

attribuutioteoria(t) ja sen sovellukset ovat olleet sosiaalipsykologisen 

tutkimuksen keskiössä. 

 

2.2 Attribuutiotutkimus yleisesti 

 

Attribuutiotutkimus jaetaan perinteisesti attribuutioteorioihin ja attributionaalisiin 

teorioihin. Attribuutioteoriat koskevat sitä, miten havainnoija käsittelee 

informaatiota luodessaan kausaalisia attribuutioita. Attribuutioteoria onkin siis 

eräänlainen yleispätevä viitekehys ja ydinteoria, mihin viitataan attribuutioita 

koskevissa soveltavissa tutkimuksissa. Attribuution teoriaa ja käsitettä 

soveltavia tutkimuksia kutsutaan yleisesti attributionaalisiksi teorioiksi. 

Attributionaaliset tutkimukset ja teoriat käsittelevät laajasti sosiaalisen toiminnan 

eri puolia. Attribuutioita voidaan käyttää tutkimuksellisena viitekehyksenä 

esimerkiksi tutkittaessa tavoitteellista toimintaa, auttamista tai toipumista 

rankoista kokemuksista. Attributionaaliset teoriat ovat siis attribuutioteorioiden 

seurausta. (Fiske ja Taylor, 1991).  

 

Attribuutioilla on katsottu olevan erilaisia funktioita mielekkään sosiaalisen 

elämän kannalta. 1. Kontrollointifunktio tarkoittaa sitä, että ihminen pyrkii 

tekemään maailman itselleen selkeämmäksi. Syysuhteiden ymmärtäminen lisää 

turvallisuuden tuntua sosiaalisessa maailmassa ja tekee siitä 

ennustettavamman. 2. Itsetuntofunktio viittaa siihen, että ihmiset suojelevat ja 

ylläpitävät itsetuntoaan tekemällä onnistumisistaan sisäisiä attribuutioita ja 

attribuoimalla epäonnistumiset ulkoisiin tekijöihin. 3. Esittäytymisfunktio sisältää 

ajatuksen, että toimija voi vaikuttaa tietoisesti tai tiedostamattomasti muiden 
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hänestä tekemiin attribuutioihin olemalla osana attribuutioprosessia eli 

kommunikoimalla havainnoitsijoiden kanssa. (Hewstone, 1983, 17).     

 

Attribuutiotutkimus on hyvin pirstaloitunutta, mikä johtuu paljolti 

attribuutiotutkimuksen valtaisasta suosiosta. Eräs syy on myös 

attribuutioteorioiden käyttökelpoisuus mitä erilaisimmissa tutkimuksissa. 

Attribuution teoria ja käsite ovat potentiaalisia resursseja, kun tutkitaan sitä, 

kuinka ihminen ymmärtää maailmansa. (Harvey ja Weary, 1985, 2).   

 

Kausaaliattribuutiot tarjoavat vastauksen siihen, mikä aiheuttaa havaitun 

käytöksen ja millaisia seurauksia sillä on. Ihminen on luontaisen kiinnostunut 

tapahtumien tai asiantilojen syistä. Kausaaliattribuutiot ovat niiden selittämiseen 

toimiva teoreettinen viitekehys. Kausaaliattribuutioiden sisältöä eritellään 

perinteisesti ulkoiseen ja sisäiseen attribuutioon. Ulkoinen attribuutio tarkoittaa 

sitä, että havaitun käytöksen katsotaan johtuvan ympäristöstä, tilanteesta tai 

sattumasta. Sisäinen attribuutio taas viittaa siihen, että havainnoija kokee 

toiminnan olevan seurausta sisäisistä piirteistä. Näillä attribuution 

perusrakenteilla on merkitystä sen kannalta, kuinka maailma rakentuu ihmisen 

mielessä. (Hewstone, 1989).  

 

Työelämässä menestymisen kausaaliattribuutiot ovat siis jaettavissa sisäisiin ja 

ulkoisiin selityksiin. Uramenestyksen sisäinen attribuutio toteutuu esimerkiksi 

siten, että henkilö selittää uramenestystään keskimääräistä suuremmalla 

älykkyydellään tai luovuudellaan, ts. sisäisellä ominaisuudella. Ulkoinen 

attribuutio on kyseessä silloin, jos menestystä selitetään esimerkiksi hyvällä 

tuurilla, sattumalla tai muulla tilannetekijällä.    

 

 

2.3 Attribuutiot ja sosiaaliset representaatiot 

 

Sosiaalisten representaatioiden käsite auttaa ymmärtämään attribuutioiden 

viitekehystä paremmin. Kausaaliselitykset ovat aina yhteydessä sosiaalisiin 

representaatioihin. (Hewstone, 1983). Kausaaliselitykset tulee nähdä 
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sosiaalisen representaation kontekstissa. Tutkimukseni käsittelee omien 

menestyksen attribuutioiden lisäksi välttämättä myös menestyksen sosiaalisia 

representaatioita, koska haastateltavien attribuutioita voi olla hankala erottaa 

absoluuttisesti heidän sosiaalisista representaatioistaan.  

 

Sosiaaliset representaatiot viittaavat ajatuksiin, mielikuviin ja tietorakenteisiin, 

joita johonkin yhteisöön tai kollektiiviin kuuluvat jakavat. Sosiaalisten 

representaatioiden teoria korostaa kollektiivisten käsitteiden, kuten kulttuuri ja 

ideologia merkitystä sosiaalipsykologiassa. (Moscovici (1981, 207). 

 

Sosiaalisten representaatioiden teoria näkee ihmisen erottamattomana osana 

kollektiivista todellisuutta, jossa mielipiteet, kokemukset, ympäristö ja kieli ovat 

enemmän tai vähemmän sosiaalisesti tuotettuja ja siten myös jaettuja. 

Sosiaalisten representaatioiden teoria ei erota yksilöä ja yhteisöä toisistaan, 

vaan se näkee niiden suhteen dialektisena, missä yksilö on yhteisön tuottama 

(Moscovici, 1981, 208–211). Ankkurointi ja objektivointi ovat sosiaalisten 

representaatioiden perusprosesseja. Nämä prosessit tuovat uusia ja outoja 

käsitteitä, ajatuksia ja kohteita osaksi arkitodellisuuttamme. Sosiaalisten 

representaatioiden teorian kautta tutkitaankin yleensä uusia, vasta ihmisten 

keskuuteen tulleita, ilmiöitä tai tuotteita (Moscovici, 2000, 41–54).   
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3 TYÖELÄMÄSSÄ MENESTYMISEN ILMIÖ 

 

Tutkimukseni konteksti attribuutioiden lisäksi on työelämässä menestymisen 

ilmiö. Tavoitteeni on käsitellä seuraavassa työelämässä menestymistä yleisesti. 

Tarkastelen työelämässä menestymistä pääasiassa motivaatioon, 

kompetenssiin, persoonallisuuteen, vahvuuksiin ja arvoihin liittyvien teorioiden 

ja käsitteiden avulla.  

 

 

3.1 Uramenestyksen käsitteestä 

 

Työelämässä menestymistä on perinteisesti tutkittu joko objektiivisesta tai 

subjektiivisesta lähtökohdasta. Objektiivinen menestyksen arvioiminen on 

perinteisempi tapa mieltää uramenestys. Siinä arvioinnin kohteena ovat 

objektiivisesti mitattavat asiat, kuten hierarkkinen status ja palkka. 

Subjektiivinen uramenestys taas viittaa itse arvioituun työtyytyväisyyteen, eikä 

palkka tai hierarkkinen status välttämättä liity siihen. Edeltävien 

vuosikymmenien aikana noin 75 % työuraa käsittelevistä artikkeleista keskittyy 

työelämässä menestymisen objektiivisen arvioinnin tasoon (Arthur & Rosseau, 

1996). Perinteisesti työelämässä menestymisen tutkimukseen on liitetty erilaisia 

muuttujia, kuten sukupuoli, persoonallisuus, koulutus, mentorointi ja urataktiikat. 

Yleisesti ottaen uramenestyksen luonteeseen on kiinnitetty melko vähän 

tieteellistä huomiota. (Heslin, 2003, 268).  

 

Heslinin (2003) mukaan uramenestystä käsittelevästä kirjallisuudesta on 

tunnistettavissa neljä perustavaa laatua olevaa oletusta. Ensimmäinen oletus 

koskee sitä, että palkka ja eteneminen uralla ovat ehdottomia työelämän 

menestystekijöitä. Toinen oletus on se, että työtyytyväisyys vaikuttavaa siihen, 

millä tavoin ihminen suhtautuu ylipäänsä uraansa. Heslinin kolmas havainto on, 

että ihmiset ovat yhtä kiinnostuneita objektiivisesta ja subjektiivisesta 

menestyksestään. Heslin toteaa myös, että uramenestystä käsittelevästä 

kirjallisuudesta on implisiittisesti todettavissa se, että ihmiset arvioivat omaa 
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uramenestystään vain suhteessa omiin menestyksen kriteereihinsä, arvoihinsa 

ja tavoitteisiinsa.  

 

Objektiivisen työelämässä menestymisen määrittely ei ole perinteisesti ollut 

kovin yksioikoista, sillä työurat ovat rakenteellisesti ja sisällöllisesti erilaisia ja 

niihin liittyy erilaisia tavoitteita. Esimerkiksi moni opettaja määrittelee 

uramenestyksensä saavuttamiensa opetuksellisten tulosten perusteella kun 

taas taksikuskille eräs tärkeä objektiivinen menestymisen määre on ajaminen 

ilman onnettomuuksia. Lääkärille on tärkeää potilaiden parantuminen. Mistään 

edellisestä ei yleensä palkita rahallisesti tai edes statuksellisesti, mutta niiden 

arvo objektiivisesti menestymistä arvioitaessa on silti suuri. (Heslin, 2005).  

 

Subjektiivinen uramenestyminen on yleensä liitetty joko työ- tai 

uratyytyväisyyteen, joista työtyytyväisyys kaikkein keskeisin subjektiivisen 

uramenestyksen näkökulma. Subjektiiviseen menestyksen kokemukseen liittyen 

Heslin kertoo, että työelämässään hyvin menestyvä ihminen ei silti koe 

menestyksensä olevan huonompaa, vaikka hän aloittaisikin uuden työn, johon 

ei ole tyytyväinen. Ihminen voi myös olla erittäin tyytyväinen nykyiseen 

työhönsä, vaikka olisikin tyytymätön työuraansa, joka johti nykyiseen asemaan. 

Heslin esittää niin ikään, että kaikin puolin mukava työ saattaa aiheuttaa vähän 

menestymisen tunteita, jos työhön sisältyy vain vähän tulevaisuuden odotuksia 

ja uranluontimahdollisuuksia. Toisaalta ihminen saattaa vihata työtänsä, mutta 

olla silti onnellinen, jos työhön sisältyy kuitenkin hyviä uranäkymiä. Heslin tuo 

myös esille, että korkea työtyytyväisyys ei välttämättä johda subjektiiviseen 

menestymisen tunteeseen, jos työn onnistuva tekeminen vaatii uhrauksia 

esimerkiksi terveydeltä, perheeltä tai joltain muulta ihmisen tärkeäksi 

kokemalta. (Heslin, 2005).   

    

Työelämässä menestymisen kokemus riippuu paljolti siitä, millä ja kenen 

standardeilla sitä arvioidaan. Heslin jakaa työelämässä menestymisen itse 

määriteltävään (self-referent, oma suom.) ja muista määrittyvään (other-

referent, oma suom.). Itse määriteltävä menestys arvioidaan henkilökohtaisten 

uraan liittyvien arvostusten, kriteerien ja päämäärien mukaan. Jos 
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henkilökohtaiset tavoitteet ovat liian korkealla, eikä niitä saavuteta, ihminen 

saattaa kokea uransa vähemmän menestyksekkääksi, vaikka hän olisi 

objektiivisesti arvioiden suoriutunut erinomaisesti.  

 

 

Taulukko 1 Subjektiivisen menestyksen neljä tyyppiä (Heslin, 2005, 121, oma 
suom.) 
 

                                          Objektiivinen taso                                  Subjektiivinen taso                                                  
 
Itsemäärittyvä taso 
 
 
 

 
 
 

 
1. Objektiivinen/itsemääriteltävä 

 
Esimerkki: Taloudelliset ja uraan liittyvät 
tavoitteeni 

    
Ilmentymä: Markkinakulttuuri 
 

 
2. Subjektiivinen/itsemääriteltävä 

 
Esimerkki: Työssä viihtymiseni ja hyvä 
oloni 
 
Ilmentymä: Työ kutsumuksena, ei- 
lineaarinen ura 
 

 
Muista määrittyvä 
taso 

 
3. Objektiivinen/muista määrittyvä 

 
Esimerkki: Kollegoiden palkka ja asema 
itseeni nähden       
  
Ilmentymä: Vahva uraorientoituneisuus 

 
4. Subjektiivinen/muista määrittyvä 

 
Esimerkki: Viihtyneisyyteni muihin nähden 
 
Ilmentymä: Klaanimainen, tiivis, työyhteisö 

 
 

 

 Muista määrittyvä menestys koskee saavutuksia sekä muiden odotuksia ja 

niiden täyttymistä. Heslin tuo esille, että ihminen vertaa lähes aina omia 

urasaavutuksiaan muihin. Siihen liittyy esimerkiksi oman palkan vertaamista 

oman toimialan palkkoihin tai kollegan palkkaan. (Heslin, 2005). Jo sosiaalisen 

vertailun teoria (Festinger, 1954) esitti, että ihminen pyrkii arvioimaan ja 

vertaamaan itseään ja saavutuksiaan suhteessa muihin samanlaisiin ihmisiin 

luodakseen objektiivisen kehyksen itsensä arvioinnille.           

 

 

3.2 Vahvuuksista ja niiden tutkimuksesta 

 

Työelämässä menestymisen taustalta on usein löydetty tekijöitä, jotka liittyvät 

ihmisen henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, luonteenpiirteisiin ja vahvuuksiin. 

Seligman & Csikszentmihalyi (2000) tuovat esiin kantansa, että psykologia on 
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liian vahvasti keskittynyt lähtökohtaisesti negatiivisiin asioihin, kuten erilaiseen 

kärsimykseen ja mielen sairauksiin. Heidän mukaansa tieteenalan tulisi 

paneutua enemmän ihmisen vahvuuksiin, luovuuteen, viisauteen, rohkeuteen, 

onnellisuuteen ja muihin positiivisiin asioihin. Taustalla on ajatus, että 

voimavarat keskittyisivät positiivisen psykologian ongelmien ennaltaehkäisyyn 

eikä ainoastaan niiden hoitoon.  

 

Petersonin ja Seligmanin (2004) luokittelu ihmisen luonteesta, vahvuuksista ja 

hyveistä (eng. CSV = character, strenghts, virtues) tuo esiin erään positiivisen 

psykologian kulmakiven: vahvuudet. Seuraavassa referoimani luokittelu kuvaa 

ihmisen positiivisia luonteenpiirteitä ja ominaisuuksia elämän erilaisista 

perspektiiveistä. Se sisältää kuusi hyvettä ja niihin liittyen 24 vahvuutta. 

Vahvuuksien jälkeisissä suluissa avaan lyhyesti vahvuuksien sisältöä toimijan 

näkökulmasta.  

 

1. Viisaus ja tieto 

 luovuus (kyky uudenlaiseen ja tuotteliaaseen ajatteluun) 

 avoimuus (avoin uusille näkökulmille) 

 yksityiskohtaisuus (ottaa kaiken huomioon) 

 tarve ja halu oppia (omaksuu ja oppii kaiken aikaa uutta) 

 näkemyksellisyys (kyky antaa hyviä neuvoja muille) 

 

2. Rohkeus 

 aitous (rehti ja aito ihminen) 

 urheus (ei pelkää haasteita) 

 sitkeys (tekee loppuun, minkä aloittaa) 

 into (energinen ja kiinnostunut) 

 

3. Ihmisläheisyys 

 ystävällisyys (hyvät teot ja palvelukset muille ihmisille) 

 rakkaus (arvostaa tärkeitä ihmissuhteita) 

 sosiaalinen äly (tietoinen omista ja muiden tunteista ja motiiveista) 
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4. Oikeudenmukaisuus 

 reiluus (kohtelee muita ihmisiä tasapuolisen hyvin) 

 johtajuus (kyky aktivoida ryhmä ja panna asioita toimeen) 

 tiimityöskentely (toimii erinomaisesti ryhmässä)  

 

5. Kohtuullisuus 

 anteeksianto (kyky antaa anteeksi kokemansa vääryydet) 

 vaatimattomuus (antaa tekojen puhua puolestaan) 

 harkitsevuus (ei tee tai sano mitään, mitä myöhemmin katuisi) 

 itsesäätely (pystyy säätelemään tunteitaan ja tekemisiään) 

 

6. Transsendenssi (aistit ylittävä tietoisuus elämän tarkoituksesta) 

 kauneuden ja erinomaisuuden ymmärrys (elämän eri alueilla) 

 kiitollisuus (tietoisuus ja kiitollisuus hyvistä asioista) 

 huumori (hyväntuulisuus, tuo hymyt ihmisten kasvoille) 

 uskonnollisuus (uskoo koherentisti korkeampaan voimaan)  

 

CSV-luokitus on varsin universaali, sillä sen sisältämät hyveet ja vahvuudet 

muodostuvat hyvin samanlaisiksi ympäri maailman. CSV-luokitus on todennettu 

40 maassa. Vahvin universaalien vahvuuksien yhdenmukaisuus muodostui 

ystävällisyyden, reiluuden, aitouden, kiitollisuuden ja avoimuuden välille. 

Vähemmän johdonmukaisuutta maiden välille aiheuttivat harkitsevuus, 

vaatimattomuus ja itsesäätely. (Seligman ym. 2005). Peilaan CSV-luokittelua 

tutkimushenkilöihini myöhemmin aineiston analyysi -osiossa. 

 

 

3.3 Sosialisaation näkökulma 
 
 
Sosialisaation ydinkäsite on ryhmä. Erilaisiin ryhmiin kuuluminen muokkaa 

sosialisaation sisältöä ja suuntaa. Sosialisaation kannalta ihmisen tärkein ryhmä 

on lapsuuden perhe. Kasvatussosiologiassa perheen katsotaan olevan ihmisen 

sosialisaation kannalta olennaisin primaariryhmä, jossa lapsi oppii uusia taitoja 

ja hänen ajattelunsa kehittyy. Myöhemmin sekundaarisissa ryhmissä, kuten 
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työyhteisöissä, ihminen toimii enemmän sosiaalisesti järjestäytyneenä ja 

yhteiskunnan toiminnan kannalta funktionaalisena osana. Sosialisaatioon 

vaikuttavia ihmisiä tai tahoja kutsutaan sosialisaatioagenteiksi.  (Antikainen ym. 

2000). Kasvatussosiologian tutkimusperinne pohjautuu paljolti Durkheimin 

(esim. 1977) ajatuksiin siitä, että lapsen sosiaalistaminen yhteiskunnallisiin 

normeihin, ajatteluun, taitoihin ja yhteiskunnassa toimeentulemiseen on 

kasvatuksen keskeisin tarkoitus. Hänen ajattelussaan yhteiskunta ja sen tarpeet 

ylittävät yksilön.  

 

Hurrelmannin (1988) laatima sosialisaatioympäristöjen malli ottaa huomioon 

erilaiset sosialisaatioympäristöt ja niiden väliset suhteet. Hurrelmannin mukaan 

kaikki sosiaaliset instituutiot, organisaatiot ja yhteenliittymät ovat 

sosialisaatioympäristöjä. Myös erilaiset mediat ja viestintävälineet vaikuttavat 

sosialisaatioon.  Hurrelmannin mallin ytimenä on erilaisten 

sosialisaatioympäristöjen vaikutus ihmisen persoonallisuuden kehittymiseen: 

ihmisen persoonallisuus on sosialisaatioympäristöjen muokkaama.  

 

Sosialisaation katsotaan olevan prosessi, joka jatkuu koko eliniän: ihminen 

joutuu läpi elämänsä pohtimaan suhtautumistaan muihin ihmisiin ja 

suhteuttamaan omia arvojaan ja ajatteluaan sosiaaliseen todellisuuteen. 

Elinikäisessä oppimisessa painottuu se, että lapsuuden ja nuoruuden 

sosialisaatiossa luodaan pohjaa myöhemmälle oppimiselle ja kehittymiselle.  

 

Jos ajatellaan sosialisaatiota työelämässä menestymisen kannalta, niin 

sosialisaatioteorioiden perusteella voisi väittää, että työelämässä menestyminen 

olisi onnistuneiden sosialisaatioprosessien seuraus. Kuitenkin urallaan 

menestyneiden ihmisten taustat ovat tunnetusti hyvin erilaisia, eikä monenkaan 

lapsuuden aikaista sosialisaatioprosessia voi arkijärjellä pitää optimaalisena 

tulevan työelämässä menestymisen kannalta. Sosialisaatio ja sen erityispiirteet 

tarjoavat joka tapauksessa yhden näkökulman uramenestyksen tutkimiseen.  
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3.4 Schwartzin arvoteoria ja työelämä  

 

Schwartzin arvoteoria (1992) on sisällöltään hieman samankaltainen kuin CSV-

luokittelu, vaikka toinen tutkii vahvuuksia ja toinen arvoja. Arvoteoria on 

yleismaailmallinen malli arvojen ulottuvuuksista ja niiden sisällöistä. Arvot 

jakautuvat neljään ulottuvuuteen: itsensä ylittämiseen, säilyttämiseen, itsensä 

korostamiseen ja muutosvalmiuteen. Itsensä ylittämiseen liittyviä arvoja ovat 

universalismi ja hyvätahtoisuus. Säilyttämiseen tähtäävät arvot kattavat 

perinteet, yhdenmukaisuuden ja turvallisuuden. Itsensä korostamiseen liittyvät 

arvot ovat valtaa, suoriutumista, mielihyvää ja virikkeisyyttä painottavia. 

Muutosvalmius-ulottuvuus sisältää teorian mukaan myös suoriutumiseen, 

mielihyvää ja virikkeisyyteen liittyviä arvoa, joiden lisäksi ulottuvuuteen kuuluu 

myös itsenäisyys-arvo.  

 

Työelämässä toimintaan ehkä eniten liittyvään suoriutumis-arvoon katsotaan 

kuuluvan menestys, osaaminen, kunnianhimo ja vaikutusvalta. Myös useat 

muut arvotyypit ovat helposti liitettävissä työelämään, kuten valta (hierarkkinen 

valta) ja itsenäisyys (luovuus, vapaus, uteliaisuus). Tarkoitukseni on soveltaa 

Schwartzin arvoteorian ajatuksia tutkimusaineistooni analyysissa.    

 

 

3.5 Työmotivaatio 

 

Motivaatio ohjaa yksilön toimintaa ja valintoja (Weiner, 1992), mistä on 

pääteltävissä, että motivaation käsite tarjoaa käyttökelpoisen lähestymistavan 

uramenestyksen koettujen syiden tutkimukseen. Työ on ilmiönä muuntunut 

suuresti viimeisen 50 vuoden aikana (Victor & Boynton, 1998). Maslow´n (1943) 

tarvehierarkiaan suhteutettaessa työn tarkoitus ihmiselle on muuttunut 

fysiologisten ja turvallisuuteen liittyvien tarpeiden tyydyttämisestä kohti 

ylevämpiä tarkoitusperiä, kuten sosiaalisten tarpeiden täyttämistä ja 

itseilmaisua.  
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Argyle (1989) jakaa työmotivaation taloudelliseen motivaatioon ja sisäiseen 

motivaatioon. Taloudellinen motivaatio työelämässä tarkoittaa sitä, että ihmisiä 

on mahdollista motivoida työskentelemään rahan avulla. Rahaan motivoijana 

liittyy kuitenkin tiettyjä rajoituksia, sillä ihmisten suhtautuminen rahaan on 

erilaista. Jotkut valitsevat huonommin palkatun työn vapaaehtoisesti ja omasta 

halustaan. Työntekijöiden suhtautumistapoja rahaan tutkittaessa on todettu, että 

suhtautumistavat vaihtelevat säästö- ja valtamentaliteetista pakkomielteiseen. 

Erityisen mielenkiintoista tutkimuksessa on se, että pakkomielle rahaa kohtaan 

todettiin yleisemmäksi naisilla, suurituloisilla ja ihmisillä, jotka uskovat vahvasti 

protestanttiseen etiikkaan. (Furnham. 1984). Objektiiviseen työelämässä 

menestymiseen (esim. Heslin) liittyy korkean hierarkkisen aseman kautta myös 

taloudellinen aspekti, joten edellisen perusteella voisi väittää, että objektiivisesti 

uramenestynyt on myös potentiaalisesti pakkomielteinen rahaa kohtaan.   

 

Sisäinen motivaatio tarkoittaa sitä, että jokin asia koetaan motivoivaksi 

sinällään. Työssä toimiminen on joillekin ihmisille sisäisen motivaation lähde. 

Sisäinen motivaatio työtä kohtaan kumpuaa yleensä työn erityispiirteistä: 

sisäisesti motivoiva työ on tutkivaa, stimuloivaa ja mielenkiintoista. (Argyle, 

1989, 88-94). Herzbergin tutkimuksessa selvisi, että työtä tekevä ihminen on 

tyytyväisimmillään silloin, kun työ on itsessään mukavaa ja työn vaativuus on 

korkealla tasolla (Herzberg ym., 1959). Deci katsoo sisäisen motivaation 

perustuvan haluun olla kyvykäs ja autonominen, mitä voidaan pitää myös 

uramenestyksen kannalta olennaisena. Sisäistä motivaatiota voidaan mitata 

sillä, kuinka paljon ihminen on valmis uhraamaan vapaa-aikaansa tehtävän 

täyttämiseen. Sisäisen motivaation määrää voidaan lisätä antamalla positiivista 

palautetta ja enemmän vapauksia työhön liittyen. Positiivisen palautteen 

vaikutus sisäiseen motivaatioon on miehillä huomattava. Sen sijaan naisilla sen 

on todettu ennemminkin vähentävän sisäistä motivaatiota. Syyksi tähän on 

arveltu erilaisia sosialisaatiokehyksiä. (Deci, 1980, 142-146).  

 

Mielenkiintoista on se, että ulkoisilla palkinnoilla (lisäpalkka, bonus ym.) ei voida 

lisätä sisäistä motivaatiota, vaan niiden vaikutus on sisäistä motivaatiota 

laskeva (Fisher. 1979). Lepper ym. (1973) huomasivat saman ilmiön 
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tutkiessaan lapsia: itsessään mieluisaksi koetun toiminnan kiinnostavuus 

vähenee, jos siitä palkitaan. Kyseinen yliperusteluefektiksi (eng. overjustification 

efect) nimetty ilmiö toimii siis lasten lisäksi myös aikuisilla, joskaan minkään 

organisaation palkkapolitiikka ei sovella Fisherin ajatusta käytännössä, vaan 

onnistumisista ja menestyksestä palkitaan pääasiassa taloudellisin 

kompensaatioin.  

 

3.6 Kompetenssi työelämässä       

 

Motivaation käsite liittyy hyvin läheisesti myös työkompetenssin käsitteeseen. 

Sternberg (2005) on mallintanut kompetenssin kehityksen noviisista 

huippuammattilaiseksi: eli kuinka kyvyistä tulee kompetenssi ja kompetenssista 

ekspertiisi. Ekspertiisi onkin yleensä tärkeä uramenestyksen tekijä. 

 

Mallin mukaan kehitys koostuu viidestä elementistä, joista keskeisin ja kaikkiin 

muihin osatekijöihin vaikuttava elementti on motivaatio. Motivaatio ohjaa 

oppimista, metakognitiota, ajatteluun liittyviä taitoja sekä tietoa. Kehittyvän 

kompetenssin mallin mukaan kaikki elementit vaikuttavat toisiinsa sekä suorasti 

että epäsuorasti. Esimerkiksi oppiminen johtaa tietoon ja metakognitio taitoon.  

 

Oppimistaidot ovat kompetenssin kehittymisen kannalta ehdottoman tärkeitä 

taitoja. Oppimistaidot jaetaan usein eksplisiittiseen ja implisiittiseen oppimiseen, 

joista aiempi tarkoittaa ponnistelujen kautta opittua ja jälkimmäinen viittaa ikään 

kuin sattumalta opittuun. Oppimistaidoissa on tärkeää erottaa olennainen 

informaatio epäolennaisesta, ja suhteuttaa uusi informaatio vanhaan.  

 

Metakognitiivisilla taidoilla tarkoitetaan ihmisten ymmärrystä ja kontrollia omista 

kognitioistaan. Erityisen tärkeinä metakognitiivisina taitoina pidetään ongelman 

tunnistamista, ongelman määrittelyä, ongelman kuvailua, strategian muotoilua, 

kykyä resursoida sekä ongelmanratkaisun tarkkailua ja arviointia.  

 

Ekspertiisin kehittymiseen tähtääviä ajatteluun liittyviä taitoja ovat kriittinen 

ajattelu, luova ajattelu ja käytännöllinen ajattelu. Kriittinen ajattelu tarkoittaa 
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analyyttista, kritisoivaa, arvioivaa ja vertailevaa ajattelua. Luova ajattelu on 

etsivää, tutkivaa, mielikuvituksellista ja oletuksia tekevää. Käytännöllinen 

ajattelu edustaa soveltavaa ja hyödyn maksimointiin suuntaavaa ajattelua.  

 

Tieto on viides elementti Sternbergin kehittyvän kompetenssin mallissa. Tiedon 

käsite jakautuu tässä tapauksessa deklaratiiviseen ja proseduraaliseen tietoon. 

Deklaratiivinen tieto tarkoittaa käsitystä asioiden ja esineiden olemuksesta 

sinällään. Proseduraalinen tieto liittyy tietämykseen siitä, miten jotain asiaa 

sovelletaan. Deklaratiivinen tieto on siis esimerkiksi tietoa matemaattisista 

käsitteistä sinällään, mutta taito soveltaa niitä on proseduraalista.  

 

Kanferin ja Ackermanin (2005, 336–339) mukaan työelämän kompetenssia 

käsitteellistäessä tulee huomioida kaksi asiaa. Ensinnäkin se, että kompetenssi 

työelämässä toteutuu organisatoristen tavoitteiden puitteissa. Siten 

työkompetenssia pitäisi arvioida työroolin ja aseman vaatimusten kautta. 

Toiseksi täytyy ymmärtää, että kompetenssi ei ole sama asia kuin 

suorittaminen. Suorittamiseen vaikuttavat niin ulkoiset kuin sisäisetkin tekijät: 

ympäristö, pätevyys/epäpätevyys ja motivaation aste.  

 

Kanfer ja Ackerman (2005) lähestyvät työkompetenssia myös hieman toiselta 

kantilta, joka koskee yksilöllisiä muuttujia. He erottavat maksimaalisen 

suoriutumisen ja tyypillisen käyttäytymisen. Maksimaalinen suoriutuminen 

viittaa siihen, mitä ihminen voi parhaimmillaan tehdä. Huippusuoriutuminen 

vaatii ennen kaikkea, että ihmisen sisäinen tila on optimaalinen. Se tarkoittaa 

esimerkiksi sitä, että yksilöllä ei ole univajetta eikä mieltä painavia asioita. 

Työkompetenssia arvioivat psykologit ovat kiinnostuneita juuri siitä, mihin 

ihminen parhaimmillaan pystyy. Työkompetenssikontekstissa tyypillinen 

käyttäytyminen tarkoittaa sitä, miten ihminen todennäköisesti yleensä suoriutuu. 

Kompetenssin käsitteeseen viitattaessa kuvataan siis yleensä ihmisen parasta 

mahdollista suoritusta, eikä sitä mitä ihminen tavallisesti tekee. 

 

Kanfer ja Ackerman katsovat työkompetenssin koostuvan kyvyistä, tiedosta ja 

taidosta, motivaatiosta, persoonallisuudesta ja minäkäsityksestä. He tarkoittavat 
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kyvyt-osatekijällä pääasiassa älykkyyttä, joka on jaettavissa Cattellin mallin 

(1957) mukaisesti joustavaan älykkyyteen (eng. fluid general intelligence) ja 

kiteytyneeseen älykkyyteen (eng. general crystallized intelligence). Joustava 

älykkyys liittyy abstraktiin päättelyyn, muistiin ja kognitiivisiin prosesseihin uusia 

pulmia ratkottaessa. Perinteinen älykkyysosamäärätesti mittaa juuri joustavaa 

älykkyyttä. Kiteytynyt älykkyys tarkoittaa kokemuksen kautta opittuja asioita, 

kuten kielioppia, sanastoa ja yleistietoa.  

 

Joustavan älykkyyden taso ennustaa hyvin akateemista menestystä. 

Yksilökohtaiset erot joustavassa älykkyydessä selittävät usein sitä, miksi jonkun 

ammatti on suorituskeskeisempi ja kompleksisempi kuin jonkun toisen. 

Joustavan älykkyyden katsotaan indikoivan yksilön mahdollisuutta kehittyvään 

kompetenssiin ja haastaviin työtehtäviin. Myös kiteytynyt älykkyys on erittäin 

tärkeä työkompetenssia tarkasteltaessa, koska se kattaa niin deklaratiivisen 

kuin proseduraalisen tiedon, mikä on olennaista monissa työtehtävissä. 

Kiteytyneen älykkyyden olennaisuutta työkompetenssissa on perusteltu sillä, 

että kokemuksen kautta opittu tieto on relevantimpi ongelmatilanteissa kuin 

ilman aiempaa kokemusta tapahtuva ongelmanratkaisu. (Kanfer & Ackerman, 

2005). 

 

Schneider (1993) on havainnut, että erityislaatuisen hyvä suoriutuminen 

perustuu enemmänkin ei-kognitiivisiin tekijöihin kuin kognitiivisiin. Hän toteaa, 

että esimerkiksi älykkyydellä on vähemmän yhteyttä huippusuoriutumiseen kuin 

motivaatiolla, omistautumisella, keskittymisellä ja sitkeydellä. Kuncelin ym. 

(2004) tutkimustulokset ovat vahvasti ristiriidassa Schneiderin kanssa: sen 

mukaan yleinen kognitiivinen älykkyys ennustaa työelämässä suoriutumista ja 

uramenestystä.     

 

3.7 Persoonallisuus ja työmenestys 

 

Työn kannalta olennaisimmat persoonallisuuden piirteet ihmisessä ovat ne, 

jotka muutenkin määräävät sosiaalista käyttäytymistä. Joskus on uskottu, että 

ihminen käyttäytyy samalla tavoin tilanteesta toiseen, mutta sittemmin on 
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selvinnyt, että näin ei olekaan. Ihminen saattaa siis käyttäytyä täysin eri tavoin 

työ- ja kotiympäristössä. (Argyle, 1989, 52–57).   

 

Persoonallisuuden erityispiirteet selittävät suuresti ihmisten erilaisia urapolkuja. 

Argyle (1989, 56–59) esittelee sosiaalisen käyttäytymisen tapoja, joissa 

yksilölliset erot persoonallisuudessa tulevat esille työelämän kontekstissa.  

 

Ekstroversio on hyvin olennainen osa persoonallisuutta. Ekstroversio on 

jaettavissa käyttäytymiseen liittyvään ekstroversioon ja sosiaaliseen 

ekstroversioon. Käyttäytymiseen liittyvä ekstroversio viittaa impulsiivisuuteen ja 

spontaaniin käytökseen. Sosiaalisesti ekstrovertti ihminen viihtyy sosiaalisissa 

tilanteissa, eikä hän häiriinny ihmispaljoudesta ja sosiaalisesta melusta. 

Ekstrovertti ihminen hakeutuu usein johtamiseen, myyntiin tai opetukseen 

liittyviin tehtäviin. Ekstrovertin työtyytyväisyys on yleensä korkeaa tasoa.  

 

Neuroottisuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä kyvyttömyyttä sietää stressiä, 

tehottomuutta, fyysistä oireilua, unettomuutta, yhteistyökyvyttömyyttä ja 

taipumusta hermostumiseen. Neuroottiset ihmiset kokevat keskimääräistä 

enemmän stressiä työssään ja heidän työtyytyväisyytensä on matala. 

Sosiaalisten tilanteiden pelko on osa neuroottisuutta. Siihen kuuluva ujous ja 

korkea itsetietoisuuden määrä estävät mahdollisten sosiaalisten taitojen käytön, 

joka voi olla tuhoisaa työuran kannalta.  

 

Lukuisten piirreteoreettisten tutkimusten (itsearviointimittarit ja 

persoonallisuusinventaarit) pohjalta on 1980-luvulla laadittu yhteenvetoja, joissa 

on tavoitettu viisi suurta persoonallisuuden piirteiden faktoria (big five). Viisi 

faktoria ovat ekstraversio, miellyttävyys, tunnollisuus, emotionaalinen 

tasapainoisuus, tunnollisuus ja avoimuus uusille kokemuksille. Luokittelua on 

kritisoitu muun muassa siitä, että ihmisillä saattaa olla taipumusta antaa 

itsestään sosiaalisesti hyväksyttävä kuva piirreteoreettisissa tutkimuksissa. 

(Helkama ym., 1998).     
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3.8 Flow ja työn imu  

 

Mihály Csíkszentmihályi kuvaa flow-käsitteellä sellaista tilaa, jossa ihmisen 

tietoisuus on optimaalisesti järjestäytynyt. Flow on äärimmäisen onnellisuuden 

tila, jossa ihmisen potentiaali, kompetenssi ja motivaatio ovat parhaimmillaan. 

Se saattaa johtaa huippusuoriutumiseen työelämässä. Csíkszentmihályin 

mukaan flow aiheuttaa minän positiivisen kompleksisuuden. Kompleksisuus 

aiheutuu kahdesta psykologisesta prosessista: differentiaatiosta ja 

integraatiosta. Differentiaatio tarkoittaa minän kokemuksen ainutkertaistumista 

ja muista erottautumista. Integraatio on sen sijaan siirtymistä oman itsen 

ulkopuolelle. Positiivinen kompleksisuus siis tarvitsee kokemusta omasta 

erityislaatuisuudesta, mutta myös yhtäältä sopusointua ympäristön kanssa. 

Differentiaatio ilman integraatiota voi johtaa itsekeskeiseen sooloiluun, ja 

toisaalta ihminen, jonka minä on vain integroitunut, ei kykene yksilöllisyyteen. 

(Csíkszentmihályi, 2005).  

 

Csíkszentmihályi (1997, 18–34) on kuvannut yhdeksän osatekijää tai 

kokemusta, joita flow’n kokemiseen usein liittyy. Kokemukset ovat universaaleja 

ja niitä on todennettu esimerkiksi kasvojen ilmeillä. 

  

1. Selvä tavoite 

2. Syvä keskittymisen tila 

3. Tietoisuus itsestä katoaa 

4. Ajantaju katoaa 

5. Välitön palaute suorituksen etenemisestä edistää flow’ta 

6. Yksilön kyvyt kohtaavat tehtävän vaativuuden kanssa 

7. Tunne kyvystä kontrolloida tilannetta säilyy 

8. Tehtävä on itsessään palkitseva 

9. Tehtävä on niin kiehtova, että tietoisuus rajoittuu siihen   

 

Csíkszentmihályin mukaan ihminen kokee flow’n todennäköisemmin ja 

useammin työssä kuin vapaa-ajalla. Siihen sisältyy mielenkiintoinen ja arkijärjen 

vastainen ajatus siitä, että ihminen olisi onnellisimmillaan flow’n ehtojen 
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mukaista työtä tehdessään (siis onnellisimmillaan työssä). Csíkszentmihályi 

nimittääkin edellä mainittua tutkimustulosta työn paradoksiksi. 

(Csíkszentmihályi, 2005, 209-236). 

 

Työn imu -käsite tarkoittaa työhyvinvoinnin tilaa, joka on tavallaan antiteesi 

työuupumukselle. Työn imu on positiivinen tunne- ja motivaatiotila, johon liittyvät 

tärkeimmät osatekijät ovat tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen. 

Tarmokkuus on kokemus energisyydestä, itsensä likoon laittamisesta ja 

sinnikkyydestä. Omistautuminen heijastaa tunnetta työn merkityksellisyydestä, 

haastavuudesta ja inspiroivuudesta. Omistautuminen merkitsee pelkkää 

”mukana oloa” syvällisempää sitoutumista työhön. Uppoutumiselle on ominaista 

syvä työhön paneutuminen ja siitä saatava mielihyvä. Työn imu eroaa flow’n 

käsitteestä siinä, että työn imu on pysyvämpi ja kokonaisvaltaisempi tila, eikä 

vain hetkellinen huippukokemus (Hakanen, 2004; Schaufeli ym., 2002)   

 

Salmela-Aro ym. (2011) havaitsivat pitkittäistutkimuksessaan Social strategies 

during university studies predict early career work burnout and engagement: 18-

year longitudinal study, että opintojen aikana opituilla sosiaalisilla toimintavoilla 

ja strategioille on pitkäaikainen vaikutus ihmisen työelämään ja työhön 

sitoutumiseen. He totesivat, että yliopistossa lisääntynyt sosiaalinen optimisuus 

auttaa työelämässä pärjäämisessä vielä 10–15 vuoden jälkeen opintojen 

päätöksestä.  
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4 TUTKIMUSONGELMA JA TUTKIMUSKYSYMYS 

 

Uramenestystä koskevaan kirjallisuuteen tutustuessani pohdin, millaisia syitä 

menestykselle työelämässä voisi olla. Absoluuttiset syy-seuraussuhteet 

uramenestyksen kaltaiselle abstraktille ilmiölle tuntuivat olevan lähes 

mahdottomia saavuttaa, joten päätin lähestyä uramenestystä toimijan itseä 

koskevien attribuutioiden kautta. Pohdin, että pitkittäis- ja 

elämänkertatutkimuksen ohella kenties lähimmäksi ”totuutta” päästäisiin 

tutkimalla uramenestyjien omalle menestykselleen antamia attribuutioita.    

 

Tarkoitukseni on käyttää attribuutioteoriaa tutkimukseni yleisenä 

viitekehyksenä. En ole siis tutkimukseni tiimoilta varsinaisen kiinnostunut 

erilaisista attribuutioteorioista, jotka usein tutkivat ihmisen päätelmiä jostain 

tapahtuneesta asiasta ulottuvuuksilla sisäinen-ulkoinen, pysyvä-muuttuva ja 

kontroilloitavuus-ei-kontrolloitavuus.  

 

Olen kiinnostunut tutkimushenkilöideni attribuutioiden sisällöstä, enkä niinkään 

niiden muodosta. Attribuutioiden sisällöllä tarkoitan kaikkea sitä, millaisilla 

asioilla tutkittavani selittävät menestystään työelämässä. Toisaalta olisi 

mielenkiintoista käsitellä tutkimuksessani myös menestymisen attribuutioiden 

rakennetta, mutta se saattaisi viedä fokusta pois attribuutioiden sisällöstä. 

Tutkimukseni näkökulma on hieman samanlainen kuin Jukka Tontin (2000) 

väitöskirjassa ”Masennuksen arkiselityksiä”, jossa Tontti tutkii, millaisia 

attribuutioita ja syyselityksiä masentunut ihminen antaa omalle 

masennukselleen.  

 

 

Tutkimuskysymys: 

Millaisia kausaaliselityksiä, attribuutioita, omalle työelämän menestykselle 

annetaan? 
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5 TUTKIMUKSEN AINEISTO JA MENETELMÄLLISET VALINNAT 

 

Tutkimusjoukkoni on yhdeksän työelämässä objektiivisesti arvioiden erittäin 

menestynyttä ihmistä. Objektiivisella työelämämenestyksellä tarkoitan tässä 

samaa, mitä työelämässä menestymistä käsittelevä tutkimus: hierarkkista 

statusta organisaatiossa. Laadullinen tutkimusmetodini on lähinnä induktiivinen 

aineistolähtöinen sisällönanalyysi, jonka analyysiyksikkönä on pääosin 

ajatuskokonaisuus. Käsittelen ja testaan aineistoa myös erilaisilla 

tutkimusaiheeseen liittyvillä teorioilla. Aineiston keräsin puolistrukturoiduilla 

teemahaastatteluilla.  

 

 

5.1 Tutkimushenkilöt ja haastattelut 

 

Kesällä ja syksyllä 2010 haastattelin yhdeksää (N=9) työelämässä korkeaan 

asemaan noussutta ihmistä. Tavoitteeni oli löytää noin kymmenen työelämässä 

korkeassa asemassa toimivaa henkilöä, jotka haluavat osallistua tutkimukseeni. 

Pyrin myös siihen, että haastateltavat työskentelisivät mahdollisimman erilaisilla 

toimialoilla ja mahdollisimman erilaisissa organisaatioissa. Kartoitin 

haastateltavia lähinnä Internetin välityksellä. Etsin tietoa yritysten ja 

organisaatioiden nettisivuilta, verkkomedioista ja yritysrekistereistä.  

 

Kuvittelin, että tutkimushenkilöiden saaminen ei välttämättä olisi helppoa, sillä 

tutkimuksen kohderyhmä on yleensä kiireistä. Haastattelupyyntöni sai kuitenkin 

positiivisen vastaanoton, sillä lähes puolet haastattelupyynnöistä johti 

tutkimushaastatteluun. Otin yhteyttä kohderyhmään sähköpostin välityksellä 

haastattelupyyntökirjeellä. Osa vastasi sähköpostiini lähes välittömästi 

tiedustellen, milloin minulle sopisi haastatella. Osa haastatteluista sovittiin 

assistentin välityksellä ja osalle haastateltavista soitin sen vuoksi, että 

sähköpostiini ei vastattu. Toin haastattelupyynnössäni esille, että heidän 

henkilöllisyytensä ei tulisi esille missään vaiheessa tutkimus, eikä heidän 

luonnollisesti ole mikään pakko osallistua tutkimukseen.   
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Löysin tutkimushenkilöitä erilaisilta toimialoilta. Haastateltavien ammatillisen 

heterogeenisyyden etuna näen sen, että pystyn luotaamaan työelämässä 

menestymisen koettuja syitä mahdollisimman laaja-alaisesti, sillä mahdollisesti 

eri toimialojen johtotehtävissä työskentelevät ihmiset ovat todennäköisesti 

keskenään erilaisempia kuin saman toimialan johtajat. Haastateltavat 

työskentelevät esimerkiksi koulutus-, järjestö-, rahoitus- ja julkisilla sektoreilla. 

Sen lisäksi mukana on kansainvälisten organisaatioiden henkilöitä. Heidän 

ammatti- ja virkanimikkeitään ovat esimerkiksi pääjohtaja, toimitusjohtaja, 

pääsihteeri, hallintojohtaja ja pankinjohtaja. Edellisten lisäksi joukossa on 

sellaisia virkanimikkeitä, joita en voi tutkimuseettisistä syistä tässä erikseen 

mainita, sillä ne ovat liian helposti yhdistettävissä oikeisiin henkilöihin. Heidän 

johtamiensa organisaatioiden koot vaihtelevat kymmeniä työllistävistä aina 

tuhansia työllistäviin.   

 

Haastateltavat ovat iältään keskimäärin 56-vuotiaita, joten heillä on takanaan jo 

pitkä työura ja siten perspektiiviä pohtia oman työelämämenestyksensä syitä ja 

seurauksia. Haastateltavia rekrytoidessani en pitänyt sukupuolta aiheen 

kannalta olennaisena seikkana, sillä tutkimuksellinen tavoitteeni ei ole peilata 

työelämässä menestymisen attribuointia sukupuoleen.  

 

Haastattelujen kesto oli keskimäärin 50 minuuttia. Haastateltavat pysyivät hyvin 

aiheessa ja haastattelun väljä teemarunko (liite 2) tuli jokaisen haastateltavan 

osalta olennaisimmilta osin käsiteltyä. Sisällöllisesti haastattelut tuottivat 

tutkimusasettelun kannalta paljon informatiivista ainesta. Olen yllättynyt siitä, 

miten avoimesti tutkittavat kertoivat omasta elämästään ja työurastaan sekä 

niihin liittyvistä henkilökohtaisistakin asioista. Myös se yllätti, miten sujuvasti ja 

hetkessä tutkittavat pystyivät kuvaamaan oman työuransa syy-seuraussuhteita 

ja erittelemään menestyksensä syitä. Haastateltavat kertoivat haastattelun 

jälkeen olleensa tyytyväisiä haastattelun kulkuun. Moni heistä kiitteli sitä, että 

heille tarjoutui tilaisuus pohtia oman elämänsä ja työuransa ratkaisuja ja 

valintoja. He eivät kuulemma olleet sellaista juuri koskaan pohtineet.  
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5.2 Menetelmälliset valinnat 

 

Tutkimusaiheen kirkastuttua on ollut selvää, että haluan tutkia työelämässä 

menestymisen attribuutioita nimenomaan laadullisin metodein. Syy laadullisien 

menetelmätapojen valintaan tutkimusaiheessa oli se, että mielestäni itseä 

koskevien attribuutioiden määrällinen mittaaminen olisi erittäin vaikeaa, eikä 

sillä tavoin olisi helppoa saada tutkittavien kuvauksia ja niihin liittyviä asioiden 

seuraussuhteita esille. Analysoin teemapohjaisia haastatteluja sisällönanalyysin 

keinoin, sillä mielestäni se on paras tapa eritellä aineistoa ja saada tutkittavien 

ääni esiin tämän kaltaisessa tutkimuksessa.  

 

Teemahaastatteluissa tutkija teemoittelee haastattelurungon 

tutkimuskysymyksen kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukaiseksi, mutta 

itse haastattelutilanne on silti avoin eikä tutkijan kysymysten / 

haastatteluteemojen järjestys ole ehdoton. Teemahaastattelussa korostetaan 

ihmisten tulkintoja ja käsityksiä, joten se istuu mainiosti tutkimuskysymyksiini. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2009; Hirsjärvi & Hurme, 2001). Tutkimuksen 

teemahaastattelut olivat luonteeltaan melko avoimia, ja haastattelurunko oli 

osittain viitteellinen. Haastattelurungon teemojen luomisessa käytin apunani 

uramenestystä koskevia aiempia tutkimuksia, kirjallisuutta ja sähköistä mediaa. 

Eräs menetelmällinen valintani oli lähestyä uramenestyksen attribuutioita 

kronologisesti, joten sosialisaatio-käsite oli olennainen haastattelurungon 

laatimisessa erityisesti haastattelujen ennen työelämää –osiossa. 

 

Haastattelut etenivät pääasiallisesti haastateltavien esille tuoman asiasisällön 

suuntaan. Haastattelijan tehtävänä oli pitää keskustelu tutkimusteeman 

mukaisena ja johdatella keskustelun suuntaa yleisluontoisesti haastattelurungon 

teemojen suuntaan. Haastattelukysymykset olivat mielestäni sopivan avoimia, 

eivätkä ne siten johdatelleet haastateltavia tiettyyn suuntaan, kuten liian 

yksityiskohtaista haastattelurunkoa käytettäessä voisi käydä. Haastattelujen 

etenemiseen vaikutti olennaisesti sekä ennen työuraa - että työuralla-osioiden 

alussa esitetty avoin kysymys, missä tiedustelin suoraan syitä tutkimushenkilön 

uramenestykselle (ks. haastattelurunko, liite 2)      
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.    

Tuomi & Sarajärvi (2009) tiivistävät sisällönanalyysin etenemisen tavalla, joka 

kuvaa hyvin tämän tutkimuksen sisällönanalyysin etenemistä. Siinä edetään 

haastattelujen kuuntelemisen kautta lukemiseen ja sisältöön perehtymiseen. 

Sen jälkeen teksti pelkistetään, pelkistyksiä yhdistellään ja muodostetaan 

alaluokkien kautta yläluokkia. Viimein yläluokista rakentuvat käsitteet.    

 

Aloitin aineistoon tutustumisen kuuntelemalla haastattelut ajatuksella läpi, 

minkä jälkeen litteroin äänitiedostot apuvälineinäni Windows Media Player -

medianhallintaohjelma ja Word-tekstinkäsittelyohjelma. Litteraatiossa koodasin 

haastateltavat juoksevalla järjestysnumerolla: H1, H2, H3 jne. Haastattelijan 

(minä) merkitsin litteraatioihin koodilla M. Litteroin koko aineiston, sillä en 

halunnut siinä vaiheessa tutkimusta karsia mitään pois epäolennaisena aiheen 

kannalta. Litteraatiotyylini oli hieman vapaamuotoisempi kuin vuorovaikutuksen 

tutkimuksessa käytetään, mutta merkitsin silti tauot ja äänensävyt litteraatioihin.   

 

Tutkimusaineiston tarkoituksenmukaisen litteroinnin jälkeen luin haastattelut 

useita kertoja, jotta saisin kattavan kokonaiskuvan paitsi aineiston sisällöstä niin 

myös tutkittavista henkilöistä. Ensimmäisessä sisällönanalyysin vaiheessa 

teemoittelin tutkimusmateriaalin 13:n eri luokkaan, minkä jälkeen päätin edetä 

aineiston analyysissä kronologisesti eli jaoin analyysiluokat kahteen osaan: 

ennen työuraa tapahtuneeseen ja työuralla tapahtuneeseen. Siinä vaiheessa 

ennen työuraa -osassa oli viisi luokkaa ja työuralla-osassa kahdeksan. 

Aineiston luokittelujen, koodauksien ja asioiden suhteiden puntaroinnin jälkeen 

muodostin ennen työuraa -osaan kolme analyysiluokkaa ja työuralla-osaan viisi.  

 

Tutkimusaineiston analyysista syntyneet luokat kuvastavat hyvin tutkittavien 

uramenestykselleen antamia attribuutioita. Se ilmenee esimerkiksi siitä, että 

analyysiluokkien ulkopuolelle ei jäänyt irrallisia, mihinkään analyysiluokkaan 

kuulumattomia, attribuutioita. Toki se saattaa johtua siitäkin, että aineistosta 

muodostamani luokat ovat varsin laajoja. Kuitenkin on tärkeää huomata, että 

aineiston varsinainen analyysi tapahtuu analyysiluokkien sisällä, missä erittelen 

eksplisiittisesti tutkittavien uramenestykselleen antamia syyselityksiä.  
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Taulukko 1 Lopulliset analyysiluokat 

 

 

 

Ennen työuraa:       

1. Läheiset ja tärkeät ihmiset lapsuudessa ja nuoruudessa 

2. Luonteenpiirteet ja ominaisuudet lapsuudessa ja nuoruudessa 

3. Kokemukset ja koettelemukset lapsuudessa ja nuoruudessa 

 

Työuralla: 

1. Sattuman merkitys 

2. Luonteenpiirteet ja ominaisuudet 

3. Arvomaailma ja asenteet 

4. Toimintatavat työyhteisössä 

5. Yksityiselämän tuki 
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6 AINEISTON ANALYYSI  

 

Tuon seuraavassa esille, millä seikoilla tutkimushenkilöni attribuoivat omaa 

työelämässä menestymistään eli vastaan tutkimuskysymykseeni. Analyysi 

etenee lapsuuteen ja nuoruuteen sijoittuvien attribuutioiden kautta kohti työuraa 

ja nykyisyyttä. Kronologisuus ei sinällään ole olennaista, vaan haluan kiinnittää 

huomiota vain attribuutioiden sisältöön ja niiden kontekstiin. Lopuksi kiteytän 

analyysin keskeisimmän sisällön.  

 

 

6.1 Läheiset ja tärkeät ihmiset lapsuudessa ja nuoruudessa 

 

Haastateltavat kuvasivat lapsuuden perheen eli vanhemmat ja sisarukset 

merkittävinä tekijöinä, kun ajatellaan ihmisen tulevaisuutta. Tässä katson 

perheeseen kuuluvaksi myös isovanhemmat, joiden vaikutusta myöhempiin 

vaiheisiinsa moni korosti. Tärkeisiin ihmisiin lapsuudessa ja nuoruudessa 

kuuluivat myös ystävät ja kaverit ja eritoten myöhemmin opettajat ja erilaiset 

mentorit ja esikuvat.  

 

 

6.1.1 Lapsuuden perhe 

 

Vanhemmat ovat lapsen ensisijaisen sosialisaation kannalta tärkeimpiä ihmisiä 

(Antikainen, 1998, 148). Haastateltavat kuvasivat vanhempien toiminnan 

olennaiseksi attribuutioksi, kun pohditaan keski-ikäisenä, mikä lapsuudessa ja 

nuoruudessa vaikutti myöhempään menestykseen työelämässä. Vanhempien 

vaikutuksen katsottiin olleen kahdenlaista: vanhempien antamaa hiljaista 

esimerkkiä ja toisaalta vanhempien arvoihin ja asenteisiin liittyviä ratkaisuja, 

joilla haastateltavien mukaan oli ollut vaikutusta työuralla menestymiseen.  
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Vanhemmat ja sisarukset hiljaisena esimerkkinä 
 

Vanhempien ja sisarusten antama esimerkki kuvattiin aineistossa hiljaisena, 

eikä se sisältänyt yleensä varsinaisia neuvoja tai ohjeistusta. Haastateltavien 

mukaan työelämässään menestynyt ihminen on lapsena saanut vanhemmiltaan 

sellaisen mallin, jota hän on pyrkinyt seuraamaan. Joskus malli on 

konkreettinen esimerkki työmoraalista ja työnteon tärkeydestä, kuten erityisesti 

maaseudulla varttuneilla on.  Haastateltavista noin puolet on lähtöisin 

maaseudulta. 

 
”H1: vanhemmat ja isovanhemmat tekivät paljon töitä, aamusta iltaan, siellä 
kaikki teki töitä. isäkin oli täysi työhullu. se on oppinut sellaisen mallin että 
täytyy tehdä paljon töitä. 
M: eli voiko sanoa että asenteet työtekoon ovat lähtöisin lapsuuden perheestä? 
H: ehdottomasti, se sellainen sinnikkyys mitä tarvittiin maanviljelyksessä että 
ei luovuta vaan tekee loppuun asti laadukkaasti.  
M: olivatko opit enemmänkin konkreettista esimerkin näyttöä kuin puheita ja 
saarnaamista 
H1: kyllä, ei saarnattu sen puolesta vaan kaikki teki yhdessä iloisesti sen 
enempiä ajattelematta.” 
 

 
Kaupungissa tai kaupunkimaisessa ympäristössä kasvaneiden haastateltavien 

vanhempien antama esimerkki ei näyttäytynyt niin konkreettisena kuin 

maaseudulla kasvaneiden vanhempien antama. Heidän esimerkkinsä ei 

arvottanut raskasta työtä eikä varsinaisesti työmoraaliakaan, vaan se ohjasi 

haastateltavia hakeutumaan korkea-asteen koulutukseen ja arvostettuihin 

virkoihin. Usein vanhempien jalanjälkien seuraaminen oli ollut jälkikasvulle 

ikään kuin itsestään selvyys.  

 

”H5: mulla on kaksi sisarusta toinen lääkäri ja toinen tuomari. silloin oli 
itsestään selvää että mennään yliopistoon.”   
M: eli vanhemmilta tuli jonkinlaisia arvoja ja motivointia, esikuvia? 
H5: ilman muuta tuli ja isovanhemmat mulla on kaikki olleet menestyneitä 
elämässä. kai se sieltä on sitten tullut. sellainen jonkinlainen putki jota ei 
tarvinnut kyseenalaistaa. mä luulen että se suurin syy oli se putki jossa 
valinnan varaa oli paljon vähemmän.”  

 
Aineistosta kuvastuu, että sosiaalinen liikkuvuus sukupolvien välillä on 

huomattavasti suurempaa maaseudulla lapsuutensa eläneillä kuin kaupungissa 

kasvaneilla.  
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Rita Asplundin ja Markus Jäntin Suomen akatemialle tekemässä tutkimuksessa 

Koulutus, Työmarkkinat ja sosiaalinen liikkuvuus (Suomen Akatemian 

koulutuksen vaikuttavuusohjelma, 2000) todetaan, että erityisesti isän koulutus 

ja ammatti vaikuttavat paitsi pojan koulutukseen ja ammatinvalintaan niin myös 

kunnianhimoon ja kyvykkyyteen. Seuraava lainaus tukee kyseistä ajatusta.  

 

”M: tuleeko vielä jotain mieleen tästä teemasta eli lapsuuden ja nuoruuden vaikutus 
työuraasi?  
H9: ehkä yksi sellainen asia, joka jossain vaiheessa lakkasi. kuten kerroin 
niin isä oli aika vahvasti politiikassa mukana. sitä kautta myöskin tutustuin 
myös kaupungin johtoon ja insinööreihin. kun itse olin matemaattisesti 
lahjakas ja kun multa kysyttiin joskus 6-vuotiaana että mikä musta tulee, niin 
vastasin että kaupungin insinööri. sieltä tuli jotain sellaista esikuvaa.”  

 

 

Vanhemmat rakentamassa arvopohjaa menestykselle 
 

Suuri osa haastateltavista kertoi vanhempiensa merkityksestä myöhemmälle 

menestykselleen kotoa opittujen arvojen ja asenteiden kautta. Niitä ei kuvattu 

yleensä tietoisesti annettuina arvoina ja asenteina, vaan ennemminkin kodin 

yleisestä arvoilmapiiristä ammennettuina. Protestanttinen etiikka eli 

haastateltavien kuvauksissa vahvasti arjessa taustalla. Tutkittavien työntekoon 

liittyvät arvot korostivat erityisesti työn määrää ja ahkeruutta: rankan työnteon 

kautta on mahdollista saavuttaa arvostettuja asioita ja työnteko määrittää 

identiteettiä vahvasti, kuten seuraavissa näytteissä.   

 

H4:” kyl mä luulen että lapsuus, oli sellainen suomalaisen maaseudulla 
eläneen ihmisen suhteellisen tasapainoinen elämä itäsuomalaisessa 
suurperheessä seitsemän sisarusparvessa. niukoissa mutta riittävissä 
olosuhteissa antoivat taustan kokeilla myöhemmin melkein mitä hyvänsä. 
lapsuuden ja nuoruuden tietyn eheyden summa.” 
  
 

H4: ”voi sanoa että ihan perusluterilainen ilmapiiri kodissa että työllä ja työn 
tekemisellä oli suuri arvo. tehdä työtä ja työllä ansaitaan elanto ja toimitaan 
rehellisesti.” 
 
H7: ”oman perheen arvoratkaisut ja –valinnat ovat tietysti kauhean keskeisiä, 
se on ollut mulle selvää jo alusta. se että työ on tärkeää ja työtä pitää tehdä. 
että työ määrittää identiteettiä hyvässä ja pahassa.” 
 

 

Vähintään yhtä olennaiseksi tulevan työelämässä menestymisen kannalta 

katsottiin yleinen arvokasvatus eli myös sellaiset kodista lähtöisin olevat arvot, 
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jotka eivät liity työntekoon. Haastateltavista usea kertoi, että lapsuuden kodista 

saadut perusarvot olivat olleet sellaisia, jotka sopivat hyvin yhteen sen 

organisaation arvojen kanssa, jossa haastateltava oli luonut uraa. Toisin 

sanoen kyseiset haastateltavat olivat hakeutuneet sellaiselle alalle, joka vastasi 

heidän arvojaan. Ja toisaalta he kertoivat myös onnistuneensa luomaan 

menestyksekkään uran arvojensa mukaisessa organisaatiossa. Haastateltavien 

ja organisaation arvojen kohtaaminen tuli erityisen selvästi esille kahden 

kansainvälisessä järjestössä työskentelevän osalta, mutta samaa ilmenee myös 

muilla sektoreilla, mikä ilmenee seuraavasta lainauksesta.  

 

H7:” jos ajatellaan tätä tehtävävalintaa niin huolenpito, välittämisen kulttuuri 
ja semmoinen vaikuttamisen kulttuuri ja sen arvostaminen tulee kotoa kyllä. 
kyllä mä näen että sillä on suuri merkitys nimenomaan eettisenä ratkaisuna. 
ei niitä arvoratkaisuja silloin tajunnut kun vanhemmat tyyliin ajattelivat 
ääneen että opiskelu on tärkeää yms” 

 
 
Vanhempien kasvatukseen liittyvät tiedostamattomat tai tiedostetut arvot tulivat 

myös esiin aineistosta. Eräs haastateltava kertoi mielenkiintoisesti omasta 

sosialisaatiostaan leikki-ikäisenä. Hän teki myös sen johtopäätöksen, että 

vanhempien kasvatukselliset arvot olivat vaikuttaneet suuresti hänen 

urakehitykseensä. Seuraavassa lainauksessa haastateltava kuvaa ilmeisen 

epätyypillistä suhtautumistapaa lapseen 50–60-luvun lapsiperheissä. 

 

H9:” se mikä läpi koko lapsuuden oli vanhempien taholta, 5-6-vuotiaasta asti, 
muistan millä tavalla he kuuntelivat ja ottivat huomioon pienen lapsen 
mielipiteet. koskaan ei yritetty väkisin ohjata tai painostaa mihinkään 
suuntaan. isä oli vahvasti politiikassa mukana mutta koskaan ei tullut mitään 
ohjausta että mitä politiikasta pitäisi ajatella. se kaikkein tärkein asia siinä on 
varmaan juuri se, että lapsesta lähtien olen kokenut sellaista arvostusta, että 
ei olla millään tavoin rytätty tai jätetty huomiotta sen vuoksi että on lapsi eikä 
pysty ajattelemaan niin loogisesti ja rationaalisesti kuin vanhemmat.” 

 

 

6.1.2 Ystävyyssuhteet lapsuudessa ja nuoruudessa 

 

Haastateltavat ilmaisivat kokevansa, että lapsuuden ja nuoruuden 

ystävyyssuhteilla oli todellista ohjaavaa vaikutusta heidän myöhempään 

toimintaansa työuralla. Haastateltavien mukaan olennaista kaveri- ja 

ystävyyssuhteiden merkityksessä tulevan työuran kannalta oli ollut erityisesti 
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lapsuuden ja nuoruuden kaveripiirin rakenne ja toisaalta myös 

ystävyyssuhteiden tarjoama sosiaalinen identiteetti.  

 

Kaveripiiri muokkaamassa sosiaalista identiteettiä 

 

Useat haastateltavat kertoivat, että heidän kaveruussuhteensa olivat 

rakentuneet virallisten yhteenliittymien kautta: urheilu ja esimerkiksi partioliike 

olivat tuoneet hyville urille johdattavia ystävyyssuhteita. Muutama haastateltava 

korosti demografista ulottuvuutta kaveripiirin rakenteessa. Rivien välistä on 

luettavissa, että vanhempien sosioekonominen asema vaikuttaa siihen, 

millainen kaveripiiristä muodostuu, kuten seuraavassa lainauksessa.. 

 

H5: ”olen töölöläinen. mulla oli koulu ja opiskelukavereina suuri määrä 
menestyneitä ja erittäin menestyneitä ja tunnettuja suomalaisia.” 
H7:” niin mä ajattelen että se oli kodin vaikutusta millaisiin 
kaveruussuhteisiin hakeutui.” 

 
 

Haastateltavat korostivat lapsuuden ja nuoruuden kaveripiirin arvomaailman 

samankaltaisuutta. Toisaalta eräs haastateltava toi esille myös arvoiltaan 

heterogeenisen kaveripiirin tärkeyttä myöhemmässä vaiheessa nuoruuttaan: 

 

 H8: ”kyllähän sellaista oli. hyvin helposti kun ihminen on koulumaailmassa 
korkeakoulussa niin sitten kun olet jonkun jäsen niin monet kanavoi että kun 
ollaan vaikka kyltereiden jäsen niin ollaan sitten vain kauppatieteilijöiden 
kanssa --  ihmisiä joiden kanssa olin arkena niin osa opiskeli lakia, osa 
yhteiskuntatieteitä ja osa oli Kauppiksessa ja osa ei ollut korkea-asteella 
ollenkaan vaan oli vaikka yrittäjä niin tavallaan ehkä se kokonaisnäkemys 
yhteiskunnan ja sen toimimisesta jo pelkästään näiden ihmissuhteiden 
kautta, sen ei aina tarvinnut olla politiikkaa tavallaan vaan näki erilaisten 
ihmisten töiden ja roolien erilaisuuden ja myös sen että kaikki ovat samaa 
yhteiskuntaa.” 

 

 

Sukupuolisuus ei noussut teemaksi juuri missään kohdassa haastatteluja, joka 

saattoi johtua siitä, että haastateltavista suurin osa oli miehiä. Nuoruuden 

kaveripiirin merkityksestä tulevaan työelämässä menestymiseen 

keskusteltaessa naiseus nousi kuitenkin esiin. Naiseus nähtiin tässä kaveripiirin 

yhdistävänä voimana, josta ammennettiin kollektiivisesti voimaa miehisessä 

maailmassa:  
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H7: ” nuoruudessa kaverit oli sellaisia että käydään kouluja ja koulutetaan 
itsemme, että ollaan naisia jotka haluavat mennä eteenpäin työelämässä. 
kyllä se oli sellainen yleinen vallitseva ajattelumalli.” 
 

Haastateltavat korostivat, että ystävyyssuhteet olivat olennainen osa heidän 

sosiaalista identiteettiänsä ja sen muokkautumista. Haastateltavat kuvasivat 

kaveripiiriään lähes aina vertailu-ulottuvuudessa suhteessa itseensä. 

Haastateltavat vertailivat omaa lapsuuden ja nuoruuden aikaista osaamistaan 

eri osa-alueilla kavereihinsa. Vertailu saattoi koskea koulumenestystä, 

urheilusuorituksia tai jopa sitä, kuka on menestynyt parhaiten työelämässään:  

 

H3: ”Kaveripiiri ei lähtenyt sitten opin tielle ja jäivät sinne niihin 

olosuhteisiin” 

H9: ”Mulla oli ehkä läheisin kaveri joka oli hiihtäjä, mä en ollut ihan niin 

hyvä.” 

 

 

6.1.3 Mentorit ja esikuvat nuoruudessa 

 

Tutkimushenkilöt arvelivat, että nuoruuden mentoreilla ja esikuvilla saattoi olla 

merkitystä myöhempään menestykseen työuralla. Osalla haastateltavista oli 

opiskelumaailmassa jonkinlainen läheinen opettaja-opiskelija -suhde, jonka voi 

jälkikäteen katsoa poikineen paljon hyviä asioita työuralla. Eräs työelämän 

menestyjä kertoi, että hänen lukioaikainen äidinkielen opettajansa vaikutti 

suoranaisesti siihen, että hän hakeutui opiskelemaan alaa, josta hän ponnisti 

suuren organisaation johtopaikalle. Joskus opiskelualan valinta oli pienestä 

kiinni: 

 

H4: ”lukiossa äidinkielenopettajan mielestä olin hyvä ainekirjoittaja ja 

kirjoittaminen oli kiinnostava asia ja se johti hänen vaikutuksestaan Suomen 

kielen opiskelijaksi Tampereelle josta sitten vaihdoin tiedostusopin 

opiskelijaksi. Ja olin toimittajan töissä kun opiskelin. Tein freelancerin 

hommia Aamulehdessä että hänellä oli paljon vaikutusta.”  

 

Korkeakoulussa tapahtuva mentorointi on läheisempää kanssakäymistä alalla 

ansioituneen ja kokeneen opettajan kanssa. Eräs pääjohtaja muisteli lämmöllä 

korkeakouluaikaista mentoriaan, joka motivoi häntä eteenpäin uralla.   
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H9: ”lapsuudessa mulla ei ollut kyllä opettajissa esikuvia. ensimmäinen ikään 

kuin opettaja-mentori tuli vasta korkeakoulussa, jossa mulla oli erittäin 

innovatiinen ja innostava opettaja joka varmasti vaikutti mun tulevaisuuteen 

kun TKK:ssa opiskelin niin siellä oli rehtoriksi tullut X.X. joka oli mun 

esimieheni.” 

 

Haastateltavat kertoivat löytäneensä mentoreita ja esikuvia myös muualta kuin 

opiskelumaailmasta. Usea haastateltava kertoi saaneensa vaikutteita erilaisista 

medioista, jotka olivat haastateltavien nuoruudessa sisällöltään paljon 

suppeampia ja vaikeammin tavoitettavissa kuin nykyään. Seuraavan esimerkin 

haastateltava kiinnostui yhteiskunnallista asioista sanomalehdistä poliitikkoja 

seuraamalla, mikä osaltaan johti tulevaisuudessa erään suuren yrityksen 

johtoon.  

 

H3:”-- televisio tuli sitten just siinä vaiheessa kun pääsin oppikouluun 1965, 

niin tv ja lehdet varmaan oli sellainen jossa oli niitä idoleita ja esikuvia. aika 

varhaisessa vaiheessa muistan olleeni yhteiskunnasta kiinnostunut, ne sitten 

varmaan ohjasi enemmän kuin se lähipiiri.” 

 

 

 

6.2 Luonteenpiirteet ja ominaisuudet lapsuudessa ja nuoruudessa 

 

Haastattelujen erääksi teemaksi muodostuivat luonteenpiirteet ja niiden 

mahdollinen yhteys työelämässä menestymiseen. Halusin keskustella 

haastateltavien kanssa heidän luonteenpiirteistään ja ominaisuuksistaan 

nuoruudessa, ja siitä miten se on mahdollisesti vaikuttanut heidän myöhempiin 

vaiheisiinsa. Haastateltavien ei tarvinnut miettiä ja muistella kovin kauaa, mikä 

oli heille ominaista lapsuudessa ja nuoruudessa. He myös pohtivat sujuvasti 

niiden ominaisuuksien kausaalista suhdetta siihen, että he ovat työssään 

menestyneitä. 

  

Haastateltavien puheesta nousi esiin kolme teemaa, joiden kautta he tätä 

aihetta lähestyivät. He toivat esiin sellaisia luonteenpiirteitä, joiden he uskoivat 

vaikuttaneen nykyiseen työuraansa. Toisaalta useat työelämän menestyjät 

mainitsivat jotain jo nuoruudessa ilmenneitä erikoisominaisuuksia, jotka olivat 

tukeneet heidän urakehitystään. Haastateltavat käsittelivät retrospektiivissä 
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myös koettua motivaation ja kykyjen suhdetta: olivatko he nuoruudessaan 

enemmänkin lahjakkaita kuin ahkeria?  

 

6.2.1 Kantavat luonteenpiirteet 

 

Tutkittavat kuvasivat, että heillä oli jo lapsuudessaan ja nuoruudessaan 

ilmennyt selvästi työelämässä menestymiseen otollisia luoteenpiirteitä. 

Haastateltavien puheessa korostui sellaisia adjektiivejä, kuten utelias, 

päämäärähakuinen, aktiivinen, ahkera ja sosiaalinen. Erityisen moni 

haastateltava mainitsi olleensa lapsuudessaan utelias. Tämän eräs 

haastateltava puki hyvin sanoiksi.  

 

H8: ”yks on varmaan ollut aina uteliaisuus. olen harrastanut luontoasioita, 

historiaa, politiikkaa: niihin kaikkiin liittyy uteliaisuus ja halu oppia asioita. se 

on varmasti ratkaisevaa.” 

 

Moni haastateltava mainitsi olleensa jo nuorena sosiaalinen ja ulospäin 

suuntautunut. Ekstrovertti luonteenlaatu liitetäänkin arkiajattelussa perinteisesti 

positiivisiin asioihin ja elämässä pärjäämiseen. Csikszentmihalyi ym. esittävät 

tutkimuksessaan Talented teenagers (1993, 76), että lahjakkaammat opiskelijat 

ovat selvästi halukkaampia esiintymään kuin keskiverrot opiskelijat. 

Haastattelemistani uramenestyjistä eräs kuitenkin teki poikkeuksen: hän kertoi 

olleensa jo nuorena sisäänpäin suuntautunut. Hän kuvasi introvertin luonteensa 

enemmän vahvuutena ja asiana, joka on mahdollistanut hänen huippuvirkansa.  

 

”H9: mä taisin tuossa aiemmin sanoa persoonallisuudesta, että mä en ole 

sosiaalisesti ulospäin suuntautunut ja sen mä tunnistin itsestäni jo 

varhaisessa vaiheessa ja silloin mietin sitä tulevaisuuden uraani niin mulla 

oli heti pois tavallaan sellaiset vaihtoehdot jossa joutuisin myymään tai 

markkinoimaan jotain.” 

 

 

6.2.2 Erityisominaisuuksista menestykseen 

 

Suuri osa tutkittavista toi esille eri kohdissa haastattelua, että heillä oli ollut 

jonkinlaisia erityisominaisuuksia jo lapsuudessa ja nuoruudessa muihin 
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verrattuna.  Osa ominaisuuksista liittyi nimenomaan haluun johtaa esimerkiksi 

kaveriporukkaa tai jotain muuta ryhmää. Toisaalta muutama haastateltava 

ilmaisi jotain täysin poikkeuksellista liittyen lahjakkuuteensa tai yleisesti 

poikkeukselliseen tapaansa toimia.  

 

On olemassa tieteellistä näyttöä siitä, että lapsuudessa kaveripiirin johtajina 

usein toimineet ihmiset päätyvät työelämässään myös johtavaan asemaan 

(mm. Rodd, 1998). En varsinaisesti kysynyt haastateltavilta heidän roolistaan 

lapsuuden ja nuoruuden kaveripiirissään, vaan heistä usea kertoi siitä ilmeisesti 

arvellen, että sillä todella on tekemistä heidän työelämän asemansa kanssa.   

 

 

H1: ”olen mielestäni ollut koko elämäni aika sosiaalinen ja ehkä sellaista 

pientä päällysmiesaineista että esimerkiksi kun jalkapalloa pelattiin niin mä 

olin se joka muodosti joukkueet eli sovittelin että sä meet tuonne ja sä 

tuonne. ja samoin koulussa sitten olin sitten aina se joka tavallaan edusti sitä 

porukkaa joka toimi puhemiehenä koululaisten ja opettajien välillä. sellainen 

pyrkimys ohjata. ”  

 

H9:” ehkä se minkä jo sanoin niin olin aina sen kaveriporukan johtaja.” 

 

Arkijärjellä usein ajatellaan, että myöhemmin työelämässään erityisen hyvin 

menestyneillä ihmisillä on jo lapsuudessa ja nuoruudessa jotain erityislaatuisia 

taitoja tai ominaisuuksia, mitkä antavat viitteitä tulevasta. Muutama 

haastateltava toikin sen enempää johdattelematta esille nuoruuden aikaista 

erityisyyttään, kuten eräs haastateltava mainitsi oppineensa lukemaan 

viisivuotiaana. Eräs toinen noin 300 henkilön organisaatiota johtava 

haastateltava kertoi, että hänen älykkyysosamääränsä oli seitsemänvuotiaana 

120, joka on korkea tulos jopa aikuiselle. Charles Murrayn tutkimuksen (1997) 

mukaan älykkyysosamäärä on suoraan verrannollinen tulotasoon, joka taas 

liittyy taloudelliseen menestykseen työelämässä. 

  

H9:” joo, näin voi sanoa. sain lapsuudessa 7-vuotiaana älykkyysosamääräksi 

testattaessa 120, niin se kai kuvaa sitä että mulla on älykkyyttä mutta ei kyllä 

intoa. se ei tosin haitannut paljoa koulunkäyntiä, koska se meni aika 

mukavasti” 
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Muutama haastateltavista kuvasi, että heillä oli nuoruudessaan muista erottuvia 

tapoja toimia erityisesti koulua käydessä. Eräs menestyjä kertoi käyneensä 

omaehtoisesti puhetaidon kursseja jo lapsena. Toinen muisteli 

opiskeluaikaansa oikeustieteellisessä seuraavasti:  

 

”H5: opiskelu oli tyypillisesti sellaista kun olin oikeustieteellisessä joka oli 

silloin yksi vapaampia tiedekuntia jos ajatellaan kuinka paljon pitää olla 

läsnä. se tarkoittaa kääntäen sitä että se asettaa sulle vaatimuksia. 

oikeustieteellisessä vaikutti varmaan se että mä luin tietyn määrän alkaen 

aikaisin aamusta ja mä tein sen viitenä päivänä viikossa. joillakin toisilla ei 

ollut mitään kiirettä eikä mitään varsinaista päivärytmiä. sit sä huomaat että 

sulla on kaksi viikkoa ja 5000 sivua luettavana.” 

 

Isoa organisaatiota johtava toimitusjohtaja kertoi olleensa lukioajan 

opiskeluissaan melko itseohjautuva ja jopa opetussuunnitelmaa uhmaava. Hän 

veti omin sanoin viivan nykyisen asemansa ja silloisten opiskeluperiaatteidensa 

välille. Niitä periaatteita hän oli ilmeisesti soveltanut muuhunkin elämäänsä: 

mennyt siis syvemmälle siihen, mikä kiinnostaa ja tuntuu tärkeältä. Toisin 

sanoen hän ei ole tuhlannut aikaansa epäolennaisiksi kokemiinsa asioihin:  

 

”H8: mä ilmoitin lukiossa opettajille, että mua kiinnostaa nämä asiat ja nämä 

asiat eivät kiinnosta. mulla oli oma näkemys miten sillä pelillä pärjään. sillä ei 

välttämättä saanut huippuarvosanoja mutta siitä on ollut apua siihen mitä 

sen on elämässä saanut aikaan.  

 

M:  millä tavoin? 

 

H8: sillä tavoin että sen kautta keskittyi tiettyihin asioihin. esimerkiksi niin 

että historiassa/yhteiskuntaopissa keskityin vain muinaishistoriaan, Suomen 

historiaan ja taloustieteisiin ja jätin kaikki Aurinkokuninkaat ja muut 

lukematta. mä harrastin historiaa ja käytin aikaa suhteellisen paljon siihen ja 

pääsin paljon syvemmälle kuin muut siinä mitä opiskelin. siinä oli dilemma 

opettajalla jos mä jossain taloustietokilpailussa voitin sen oman koulun 

sarjan niin se mihin panostin niin olin hyvä mutta vastaavasti jäi joitain 

aukkoja tietoihin.” 

 

 

6.2.3 Kyvyistä ja motivaatiosta 

 

Haastateltaville tuotti yllättäviä vaikeuksia kuvailla omakohtaista lahjakkuuden ja 

motivaation suhdetta nuoruudessaan. Edellinen saattaa viitata Aspinwallin ym. 
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(2006, 26) huomioon siitä, että mitkään erityiset luonteenpiirteet, kuten 

optimismi tai sosiaalisuus, eivät itse asiassa muodosta vahvuutta, vaan 

vahvuus syntyy kyvyssä soveltaa erilaisia resursseja erilaisissa tilanteissa.     

 

Osa haastateltavista katsoi, että motivaatio ylitti heidän nuoruudessaan 

(erityisesti koulumaailmassa) lahjakkuuden, osa taas koki lahjakkuutensa 

tärkeämpänä. Rivien välistä oli kuitenkin luettavissa näkemys, että 

työelämässään menestyneiden lapsuudessa ja nuoruudessa oli helppo 

kompensoida motivaation puutetta lahjakkuudella ja yhtäältä kyvykkyyden 

puutetta yritteliäisyydellä, kuten seuraavassa näytteessä:  

 

H5: mä luulen että se ahkeruus on se. mä en ole esimerkiksi mikään 

matematiikkanero koskaan ollut mutta se on ollut ahkeruuden voitto. 

sellainen tietynlainen ahkeruus ja kärsivällisyys ja motivaatiot olivat 

leimaavia.”   

 

Ylipäänsä lapsuuden ja nuoruuden aikaisen koulumenestyksen ei katsottu 

liittyvän nykyiseen asemaan työelämässä ainakaan kovin vahvasti siitäkin 

huolimatta, että haastateltavat kertoivat heidän koulumenestyksensä 

vaihdelleen tyydyttävästä kiitettävään. Muutenkin nuoruuden tärkeitä ihmisiä 

pidettiin huomattavasti enemmän deterministisenä tekijänä tulevalle asemalle 

työelämässä kuin nuoruuden aikaista, lähinnä koulumaailmassa ilmennyttä, 

motivaatiota ja kompetenssia:  

 

” M: eli koulumenestys ei ole ihmeemmin vaikuttanut myöhempään? 

H4: ei, minulla se ei vaikuttanut enkä oikeastaan koe kun olen myöhemmin 

joutunut paljon rekrytoimaan ihmisiä niin olen nähnyt 

rekrytointitilaisuudessa monenlaisia todistuksia niin en ole nähnyt 

korrelaatiota työssä menestyminen ja opintomenestyksen välillä. sanoisin 

että muut asiat vaikuttavat lukioajan jälkeen kuin koulunumerot.”   

 

 

 

6.3 Kokemukset ja koettelemukset lapsuudessa ja nuoruudessa 

Haastateltavat kertoivat, että heidän lapsuuden ja nuoruuden aikaisilla 

kokemuksilla ja koettelemuksilla on tärkeä sijansa heidän nykyisessä 

työurassaan. Jokainen heistä kuvasi selvän kausaalisuhteen nuoruuden 
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tärkeillä tapahtumilla siihen, että he olivat onnistuneet kipuamaan oman 

organisaationsa huipulle. Tutkittavat kertoivat avoimesti nuoruuden tärkeistä 

ratkaisuistaan ja ensimmäisistä työhön liittyvistä kokemuksistaan. He avautuivat 

myös jopa yllättävän suoraan nuoruuden kipeistä koettelemuksistaan, jotka he 

olivat kääntäneet voitokseen.  

 

6.3.1 Tärkeät ratkaisut  

Haastateltavat ilmaisivat tehneensä nuoruudessaan oikeita ratkaisuja ja 

päätöksiä. Haastatteluissa esille tulleet tulevaisuuden kannalta olennaiset 

ratkaisut liittyvät yleensä opintoihin tai ylipäänsä kiinnostuksen kohteiden 

valintaan. Haastateltavien ratkaisut eivät olleet laskelmoivia tulevan työuran 

kannalta, vaan ne tehtiin omien mielihalujen mukaan. Ensimmäiset ratkaisut 

saatettiin tehdä hyvinkin nuorena. Eräs tutkittava kertoi siitä, kuinka suuri 

vaikutus hänen työuraansa oli ollut sillä, että hän oli aikoinaan liittynyt partioon.  

”H6: mun tilanteessa jossa sitten myöhemmin työuralla on erilaisista 

ihmisryhmistä päätöksentekoa etsitty: nykyinenkin tehtävä esimerkiksi. 

ryhmiin osallistuminen, mun tapauksessa partioliike, oli hyvin merkittävä 

koulutusvaihe. se oli mun juttu.” 

Eräs tutkittava kuvasi, että hän oli nuoruudessaan hakenut tiedostamatta 

vauhtia työuralleen opiskelijapolitiikasta siksi, että politiikka kiinnosti häntä. 

Hänellä ei siis ollut varsinaisena tavoitteena ryhtyä poliitikoksi saati saada 

myöhemmin työurallaan nimitystä huippuvirkaan siksi, että on politiikassa 

ansioitunut:   

”H3: olennaista oli mun mielestä se, että siellä käytin aikaa konsanaan 

enemmän kuin opiskeluun niin opiskelijapolitiikkaan. se että läksin eri 

puolelta Suomea opiskelemaan niin se herätti yhteiskunnallinen ajattelun tai 

voimisti sitä aikaisempaa. aloin politikoimaan siellä kauppakorkeassa ja olin 

siellä sitten edustajistossa ja hallituksessa ja mitä erilaisimmissa tehtävissä 

tosiaan että se opiskelu välillä oli suorastaan sivuasia mutta valmistuin 

kuitenkin normaaliajassa. opiskelijapolitiikka on kova juttu työelämää 

ajatellen.  

M: onko se kova juttu meriittinä vai ihan muuten? 

H3: se on valmiuksien hankkimisessa työelämään tärkeää. ihan lähtien 

kokoustekniikasta. kun olin eri toimikunnissa sihteerinä tai muuten niin siitä 

tuli paljon valmiuksia työelämään. mutta myös meriittimielessä liittyminen 
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poliittiseen puolueeseen on ollut työelämässä sellainen juttu, josta on ollut 

suuresti hyötyä.” 

Haastateltavat kertoivat, että monet työelämän kannalta olennaiset ratkaisut 

tehdään valittaessa opinahjoa, haastateltavien tapauksessa yleensä 

tiedekuntaa ja oppiaineita korkeakouluissa. Moni haastateltava koki, että niillä 

valinnoilla oli ollut suoranaista merkitystä heidän nykyiseen asemaansa. 

Tutkittavia selvästi yhdisti se, että he olivat halunneet päämäärätietoisesti 

tiettyyn koulutukseen sen perusteella, mihin he olivat jo aiemmassa 

elämässään suuntautuneet.  

H3: ”mä olin anonut armeijasta lykkäystä kaksi vuotta, että jatkaisin 

kauppatieteiden maisteriksi ja tuli mieleen että miksi mä en voisi käyttää sitä 

lykkäystä siihen että opiskelisi sitä mitä oikeasti kiinnostaa. ja sitten tuli 

valtiotieteellinen ja pyrin sekä Turkuun että Helsinkiin ja pääsin molempiin ja 

sitten laskelmointi tuli mieleen, että valtsikan työpaikat ovat enimmäkseen 

Helsingissä, valtion virastot jne. Sitten teki mieli vaihtaa maisemaa Turusta 

Helsingin valtsikaan.” 

H4: ”se on lapsuuden rikkaus henkisessä mielessä sanoisinko 

maaseutumiljöö ja sosiaalistuminen isossa perheessä ja talkoohenkisessä 

kyläyhteisössä. se antoi yhden ohjenuoran). ja sitten valitsemani oppiaineet 

valtio-oppi, tiedostusoppi ja sosiologia sellaiset yleishumanistiset oppiaineet 

-- . sellainen generalistinuoruus opiskeluaikoina.” 

 

 

6.3.2 Ensimmäiset kokemukset työstä 

Lapsuuden ja nuoruuden ensimmäiset kokemukset työstä jättivät 

haastateltavien mukaan heihin pysyvän muistijäljen. Tutkittavani kuvasivat hyvin 

vahvoja ja eläviä muistikuvia nuoruuden töistään. Erityisesti kaupungissa 

kasvaneet kuvasivat ensimmäiset kokemuksensa työnteosta erittäin antoisina ja 

opettavaisina:  

H7: ”olen sellaisista taustoista että olen aina tehnyt duunia. palkkatyön ja 

kotona tehtävän työn välillä ei ole niin suurta eroa.  en identifioinut itseäni 

ensisijaisesti palkkatyöläiseksi. se että jouduin ja sain sain tehdä nuorena 

paljon hommia on varmasti siivittänyt työuraani.” 

Maaseudulla varttuneet haastateltavat kokivat saaneensa ensimmäiset 

työkokemuksensa hyvin nuorena. Silloisen tavan mukaan myös lapset 

osallistuivat maatilan, eräänlaisen perheyrityksen, töihin. Moni katsoi 
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saaneensa tästä sellaisen näkökulman, jonka mukaan ihminen määrittyy hyvin 

pitkälle työn kautta: 

 H2: ”tietysti ensimmäiset hommat oli kotona kun hoidettiin sisaruksia ja 
tehtiin ruokaa. siinä oppi tekemään työtä että se työ kuuluu normaaliin 
arkipäivään”. 

H3: ”alle kouluikäisenä jo osallistuin maatalon töihin. Ihan pienestä pitäen 
siis. se työn tekeminen se oli tavallaan se kunniallinen tapa siellä 
maaseudulla että se ei sopinut että olisi lähtenyt kauniina kesäpäivänä  
uimaan.  Sellainen joka ei tehnyt työtä niin sitä ei hirveästi arvostettu. 
Vastuuta tuli kun olen esikoinen.” 

 

Kaupungissa kasvaneet nuoret saivat ensimmäiset työkokemuksensa 

kesätöistä esimerkiksi kaupungin tai paikallisen yrityksen palveluksessa. 

Kesätyöt ulkopuolisen palveluksessa aloitettiin yleensä myöhemmin kuin 

työnteko lapsuuden perheen maatilalla, joten kertomukset ensimmäisistä töistä 

eroavat maaseudulla nuoruutensa viettäneistä. Maaseudulla työtä kuvattiin 

tehtävän velvollisuudesta ja jopa pakosta, mutta kaupungissa syynä oli 

useimmiten rahan hankkiminen. Seuraavissa lainauksissa kerrotaan suuresta 

työn ilosta ja positiivisesta suhtautumisesta työhön:  

H4: ”enoni oli maalausurakoitsija niin pääsin työmaalle töihin lukioaikana ja 

kiersin maalausporukan mukana. kaikenlaista hommaa siinä pääsin 

kokeilemaan. ne kaikki sosiaaliset hetket rakennusporukassa olivat tärkeitä 

ja se oli elävää tarinaperinnettä jota nämä kokeneet timpurit puhuivat. koin 

sen äärimmäisen rikkaana ja luultavasti sen kautta sellainen 

yhteiskuntapolitiikka tuli vastaan.” 

 

H9: ”olin ensimmäiseksi rakennusfirmassa töissä ja sen jälkeen tukkijätkänä. 

kyllä ne kaikki oli mielenkiintoisia ja hyviä kokemuksia. sieltä ei tullut 

sellaista kokemusta, että ruumiillinen työ olisi kurjaa että se ei voisi olla 

tulevaisuuden ammatti. mä viihdyin niissä kaikissa töissä, mitä tein silloin 

aikanaan. hirveän tärkeää oli se, että oli erilaisia työkokemuksia, siinä 

mielessä se oli hyödyllistä.” 

 

 

6.3.3 Koettelemukset 

Useat tutkimushenkilöni kertoivat lapsuuden ja nuoruuden koettelemuksistaan 

nimenomaan sen kautta, että he olivat oppineet niistä jotain. Ei niin, että heidän 

koettelemuksensa tai vastoinkäymisensä olisi välttämättä ollut heidän omaa 

syytään, vaan niin että muiden tekemistä virheistä voi oppia. Usea 
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haastateltava kertoi, että hänen lapsuuden olosuhteensa ei ollut kovin 

potentiaalinen kasvualusta menestykselle aikuisiässä. He toivat myös esille 

sen, että he olivat oppineet muiden virheistä, eivätkä halunneet toistaa niitä itse. 

Tällaiset kuvaukset sisälsivät toiveen sosiaalisesta liikkuvuudesta eli siitä, että 

haastateltavat eivät halunneet aikuisena elää samanlaisissa oloissa kuin 

nuoruudessaan: 

M: ”eli siis erilaisissa lapsuuden ja nuoruuden olosuhteissa se voi olla ihan täysi 

mahdottomuus menestyä työssä” 

H1: ”ei välttämättä. kyllä sitä vaikeistakin olosuhteista ihmiset ponnistaa 

eteenpäin ja ajattelin että mä en ainakaan jää yhtä vaatimattomiin puitteisiin 

ja menestykseen kuin vanhemmat on jääneet.” 

 

H3:”lapsuudessa isän viinaongelma on sellainen josta on otettu opiksi, että 

sen asian kanssa ei passaa leikkiä liikaa. en oo läheskään raitis, mutta esmes 

opiskeluaikana tuli sitä reippaasti käytettyä. pitää tiedostaa, että siinä voi 

käydä tosi köpelösti. vastoinkäyminen on tavallaan myös se, että oon 

köyhistä oloista ja pyrin siihen parempaan elintasoon.” 

 

Yllättävän moni haastateltavista ei kuitenkaan kertonut mitään suurempaa 

koettelemusta nuoruudestaan. Osa haastateltavista ilmaisi eläneensä 

nuoruudessaan melko onnellista ja suojattua elämää, josta esimerkiksi 

seuraavat siteeraukset kertovat:  

”M: jos vielä puhutaan vielä ajasta ennen työuraa niin tuleeko mieleen mitään 

vastoinkäymisiä joka on ehkä voinut jalostaa? 

H5: ei mulla varsinaisesti oikein. mulla oli matematiikka hieman retuperällä 

mutta ei voida puhua vastoinkäymisistä” 

”M: tuleeko mieleen mitään vastoinkäymisiä silloin lapsuudessa ja nuoruudessa, 

jotka mahdollisesti sitten olisivat jalostaneet ja kehittäneet? 

H8: ei oikein tule. mulla on ilmeisesti ollut varsin helppo ja onnellinen 

lapsuus siinä mielessä.  

M: ei ole mitään mistä olisi voinut ottaa opiksi? 

H8: ei mitään niin isoa että olisi mieleen jäänyt.” 

 

 

 

 

 



47 

 

6.4 Sattuman merkitys työelämässä menestymisessä 

 

Haastateltavat kertoivat useassa kohtaa omia arvioitaan siitä, mikä oli onnen tai 

sattuman merkitys heidän henkilöhistoriaansa ja nykyiseen korkeaan 

asemaansa työelämässä.  

 

Sattuman koettu merkitys työelämässä menestymiseen oli haastateltavien 

mukaan erittäin suuri. Sanat ”sattuma”, ”onni” ja ”tuuri” esiintyivät toistuvasti 

tutkimushenkilöideni puheessa, kun etsittiin syitä sille, miksi juuri he olivat 

menestyneet työelämässään erityisen hyvin. Jokaisella haastateltavalla oli 

esittää selkeitä kausaalisuhteita sattuman ja työelämässä menestymisensä 

väliltä.  

Haastateltavat kuvailivat sattuman merkitystä omalla työurallaan enimmäkseen 

kahdella tapaa: joko sattumana oman toiminnan kautta tai sitten täysin 

sattumanvaraisena tapahtumana tai prosessina, mikä on ollut itsestä irrallinen. 

Sattuma oman toiminnan kautta tapahtui sillä tavoin, että tutkimushenkilö koki 

toimineensa sattumanvaraisesti ikään kuin vaiston varassa. Hän kuvasi 

toimineensa itse, mutta ei koe, että hänen toimintansa olisi ollut toimintansa 

ollut kovin päämäärähakuista: 

 
H1: ”pakko sanoa että tosi pieni vaikutus, mähän menin ihan sattumalta 

pankkiin ja innostuin sitten siitä…opettajilla ei ole suurta merkitystä minun 

työssä menestymiseen.” 

H1: ”kyllä siinä että olen sattunut oikeeseen paikkaan oikeeseen aikaan. 

esimerkiksi mulla niin että lapset siirtyi kouluun siinä vaiheessa kun itse 

menin myyntipuolelle. kyllä se että sattuu oikeeseen paikkaan, oikeeseen 

konttoriin niin kyllä siitä motivoitui kun huomasi että osasi niitä oikeita 

juttuja.”  

H1: ”kyllähän se sattumalta kaikki. hain sinne kesätöihin silloin --” 

H9:” jos ajattelee nuorena vastavalmistuneena insinöörinä kun hylkäsin liian 

poliittisen kaupungininsinöörin uran ja jos ajattelee että oliko mulla silloin 

joku suunta niin ei ollut. mä olin korkeakoulussa ollut pitkään niin lähdin 

paikkaan X tekniseksi johtajaksi ja sen jälkeen aukesi  paikasta X  niin kyllä 

se oli sellainen sattuma kun näin  lehdessä ilmoituksen.” 

 

Osa haastateltavista siis kuvaili sattumaa ainakin näennäisesti omasta 

toiminnasta riippumattomana tapahtumana. Haastatteluissa toistuva esimerkki 
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tällaisesta on se, että työnantajataho oli kiinnostunut haastateltavasta ja otti 

haastateltavan mukaan sattumalta häneen yhteyttä.  

 

H5:”niin kävi mullekin että mulla vain pirahti puhelin kerran ja kysyttiin 

haluanko tulla tällaiseen paikkaa. ja mä olin silloin valtiolla koska jostain piti 

saada. tiesin että se on parempi paikka ja sitten menin. toisin sanoen siihen 

vaikutti sattuma ja kohtalo tai mikä lie.” 

.H8:” siis jos mä ajattelen tällaisia siirtymävaiheita ja nimitetään uuteen 
tehtävään tai on siirtynyt firmasta toiseen niin mä olen siirtynyt elämässäni 
varsinaisesti kaksi kertaa firmasta toiseen ja molemmissa kohdissa on tuuri 
siinä mielessä että molemmissa soitettiin minulle. siis mä en ole varsinaisesti 
hakenut kumpaakaan taloa että siinä mielessä oli tehtävä avoinna ja jollain 
logiikalla päädyttiin soittamaan mulle -- kyllä ne ovat usein tilannetekijöitä 
jotka ovat ratkaisseet.” 

 

Tutkittavien puheessa toistui usein ajatus, että kaikki olisi voinut mennä 

toisellakin tavalla. Haastateltavat ottivat seuraavissa aineistolainauksissa 

kantaa menestyksen sattumanvaraisuuteen ja omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa 

sen suhteen.   

 

”H6: yleisesti sanottuna niin onhan yksityispuolellakin odotukset siitä 

millaista henkilöä etsitään. se vuoksi on syytä olla nöyrä ja todeta että silloin 

kun mut valittiin niin oli tilausta, mutta toisessa tilanteessa näin ei olisi 

käynyt. ja sen takia esimerkiksi ystäviä ja kurssikavereita miettien niin täytyy 

olla kiitollinen. vaikka ovatkin tavallaan samoista lähtökohdista niin 

työmenestys ei ole ollut samanlaista (kuin minulla). heitä voi luonnehtia ei 

menestyviksi. he ovat olleet väärään aikaan väärässä paikassa. näin tylsää 

se on sanoa.”  

M: mutta se ehkä ansaitaan se menestys?” 

H6: no sitäkin voi väittää, varmaankin se on vähän omasta itsestäkin kiinni ja 

siitä palosta että haluaa eteenpäin. ei täältä kukaan tule hakemaan sua vaan 

itse pitää olla eturivissä myös mukana.” 

H9: ”sehän on kaikissa asioissa sillä tavoin että sä pystyt itse rakentamaan 

sitä että sulle sattuu hyvä onni. se on ihan kaikissa asioissa --.” 

 

Haastateltavat olivat sitä mieltä, että tuuri ja sattuma voidaan ansaita omalla 

toiminnalla, mutta mikään itsestäänselvyys se ei ole. Haastateltavat korostivat 

paljon sattumaa ja tuuria, eivätkä esimerkiksi omaa kompetenssiaan tai jopa 

vaistoaan. Tutkittavat uskoivat haastatteluiden perusteella aidosti, että ilman 

sattumaa he eivät toimisi oman organisaationsa huipputehtävissä – tai 

menestyisi työelämässä ylipäänsä.    
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6.5 Luonteenpiirteet ja niiden realisoituminen uramenestyksessä 

 

Tutkimushenkilöt joutuivat haastavan tehtävän eteen, kun heidän arvioitavat ja 

analysoivat omia sisäisiä piirteitään ja niiden koettua vaikutusta heidän 

työuraansa. Omien luonteenpiirteiden arviointia usean tutkittavan kohdalla 

helpotti se, että he olivat saaneet palautetta omasta persoonallisuudestaan 

erilaisten testauksien kautta.  

 

Käsittelen ensin haastateltavien olennaisiksi kokemia luonteenpiirteitä ikään 

kuin erillisinä yhteydestään ja sen jälkeen sitä, millä tavoin ne olivat 

realisoituneet työelämässä ja aiheuttaneet siten urakehitystä. Suurin osa 

haastatteluissa esille tulleista luonteenpiirteistä tai niiden kuvauksista ovat 

arkiajattelussa työelämässä menestymiseen helposti assosioitavissa, mutta 

tutkittavat toivat esille myös paljon sellaisia persoonallisuuspiirteitä, jotka eivät 

helposti mielly työelämässä menestymisen mahdollistaviksi tekijöiksi.   

 

 

6.5.1 Luonteenpiirteet yleisesti työelämässä menestymisessä 

 

Useista persoonallisuusteorioista koottu kenties yleismaailmallisin käsitys 

persoonallisuuden piirteistä on ”big five” (sosiaalisuus, miellyttävyys, 

vastuuntuntoisuus, tasapainoisuus ja avoimuus kokemuksille) eli viiden suuren 

persoonallisuuden piirteen teoria (ks. teoriaosio). Tutkittavien itsellään oleviksi 

ilmaisemat luonteenpiirteet suhteutuvat hyvin ”big fiveen”. Haastateltavat 

kuvailivat omia työelämässä menestymiseensä vaikuttaneita piirteitä pääosin 

sosiaalisuuteen, miellyttävyyteen ja vastuuntuntoisuuteen liittyvien adjektiivien 

kautta. Sellaisia olivat esimerkiksi aktiivinen, helposti lähestyttävä ja ahkera. 

Viiden suuren persoonallisuuden piirteen teorian kaksi muuta suurta piirrettä eli 

tasapainoisuus ja avoimuus uusille kokemuksille saivat haastateltavien 

puheessa huomattavasti vähemmän mainintoja kuin kolme ensimmäistä. Pari 

haastateltavaa mainitsi niihin liittyen kantaviksi luonteenpiirteikseen 

kärsivällisyyden ja uteliaisuuden.  
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6.5.2 Erityispiirteiden realisoituminen työn arjessa 

 

Eri alojen organisaatioiden johdossa olevat haastateltavat attribuoivat 

menestystään hyvin erilaisilla luonteenpiirteillä. Siinä missä liikevoittoa 

tavoittelevan yrityksen toimitusjohtaja kuvasi työelämässä menestymisensä 

kannalta olennaisimpia luonteenpiirteitä sinnikkyytenä, 

peräänantamattomuutena ja määrätietoisuutena niin suuren järjestön ylin 

johtaja koki nousseensa organisaationsa huipulle siksi, että hän oli kuunteleva 

ja keskusteleva sovittelijatyyppi. Seuraavassa sitaatissa erään hyvin 

miesvaltaisen organisaation ylin johtaja kertoi, kuinka hänen eräs 

luonteenpiirteensä sopivat hyvin kyseiseen työyhteisöön:  

 

H5: ”no kyllä uskon että paikkakin vaikuttaa siihen. en tiedä kuinka paljon 
tämän tyyppistä laitosta tunnet mutta yksi piirre mikä täällä on, on se että 
sulla pitää olla pitkä pinna. täällä heitetään aina välillä aika ronskiakin 
huumoria. jos ei huumorin kukka kuki tai pinna on liian kireellä niin täällä ei 
kauaa viihdy.  juuri sellainen kärsivällisyys ja sen tyyppiset asiat liittyy siihen 
että sun pitää osata pelata. kaverit on aika armottomia ne ei hirveesti kätke 
mielipiteitään akateemisten lauseiden taakse vaan se tulee suoraan. se 
tarkoittaa että vaikka joskus sauhuaa siellä niin sulla pitää olla kestokykyä.” 

 

Haastateltavat perustelivat työelämässä menestymistään myös sellaisilla 

persoonallisuudenpiirteillä, mitkä eivät välttämättä arkiajattelussa liity 

työelämässä menestymiseen. Haastateltavat kuvasivat selkeästi erottuneensa 

joukosta kyseisten piirteidensä vuoksi, ja se mahdollisti heidän urakehityksensä 

nykyiseen positioon.  

 

Seuraavan lainauksen henkilö attribuoi työelämässä menestymistään 

ennustettavuuteen liittyvillä luonteenpiirteillä ja ominaisuuksilla. Hänen 

mukaansa ennustettavuuden tärkeys ilmeni työyhteisön tyytyväisyytenä 

siihen, että hän piti linjansa ja toimi stabiilisti:    

 
 
H6:” mä olen ennustettava henkilö, joka on tärkeää työyhteisössä. että toiset 
voi arvata ja tietää mikä on henkilön linja, jolloin voidaan toimia helpommin. 
jos on hyvin ailahteleva ja poukkoileva linja niin se on aika kiusallinen 
työtoveri. mä luulen että tää luonteenpiirre on tukenut sitä.” 

 

Arkiajattelussa sisäänpäin suuntautuneisuutta ei liitetä työelämässä 

menestymiseen. Seuraavassa aineistoesimerkissä havainnollistuu se, 
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miten eräs haastateltava on hyötynyt introverttiudestaan työurallaan. . 

Haastateltava kertoi omanneensa itsetuntemusta ja hän kuvasi tehneensä 

päätöksen toimia oman persoonallisuutensa mukaisesti. Itsetuntemus esti 

häntä hakeutumasta myynnin pariin, mutta mahdollisti urakehityksen 

sellaisessa ympäristössä, jossa ei varsinaisesti myydä mitään.   

  

”H9: mä mielelläni keskustelen ja väittelen asioista ja mielipiteitäni 
argumentoin, mutta jos mulle annettaisiin tehtäväksi saada joku ihminen 
haluamaan jotain mitä se ei välttämättä halua niin, kuten myyntiin ja 
markkinointiin liittyy, niin sellaisia ominaisuuksia mulla ei ole, tai sanotaanko 
että se ei tunnu luonnolliselta mun persoonaan. se on osittain ohjannut 
valintoja.” 

 

 
 
6.6 Arvomaailman koettu merkitys työuraan 

 

Arvojen merkitys työelämässä menestymiseen tuli tutkittavien puheessa esiin 

useassa kohtaa haastatteluja. Haastateltavat kuvasivat arvomaailmaansa 

voimakkaaksi ja toimintaan vaikuttavaksi. He reflektoivat omaa 

arvomaailmaansa suhteessa työuraansa ja urakehitykseensä. 

 

Käsittelen arvojen ja työelämässä menestymisen yhteyttä sen kautta, mistä 

arvot kuvattiin olevan lähtöisin ja toisaalta miten arvot olivat konkretisoituneet 

haastateltavien työuran varrella. Tutkittavat kuvasivat arvojaan pääosin 

lapsuudesta kumpuavina ja ideologiapohjaisina, mutta muutama haastateltava 

toi esille myös puoluepoliittisen arvomaailmansa merkittävyyden. Arvot 

konkretisoituivat haastateltavien puheessa työuralla tuloksiksi sillä tavoin, että 

he olivat arvoillaan päässeet eteenpäin: usea haastateltava kuvasi, että hänen 

arvonsa olivat vaikuttaneet suuresti siihen, missä hän työskentelee. Lopuksi 

luotaan tutkittavien ilmaisemia arvoja yleisesti työntekoa kohtaan: miten heidän 

puheestaan heijastui mahdollinen työn arvostus? 
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6.6.1 Lapsuudesta kumpuavat arvot 

 

Haastateltavien kuvauksista ei ilmene, että lapsuuden arvomaailman ja 

työelämässä menestymisen välille löytyisi suurta yhdenmukaisuutta. 

Haastateltavat kertoivat ponnistaneensa sosiaalisesti ja taloudellisesti katsoen 

hyvin erilaisista lähtökohdista suurin piirtein samantasoisiin asemiin 

työelämässä. Tutkittavien kuvauksissa heidän lapsuuden arvoilmapiireissään ja 

arvososialisaatioissaan ilmeni eroja.  

 

Haastatteluissa lapsuuden ja nuoruuden arvomaailman positiivista merkitystä 

työelämässä menestymiseen korosti niin Kainuun syrjäkylässä savupirtissä 

lapsuutensa asunut maataloustyöläisperheen jälkikasvu kuin eiralaisen 

hienostoperheen vesa. Ensin mainittu kertoi suodattaneensa tehokkaasti 

lapsuuden arvoympäristöään ja poimineensa sieltä mukaansa tulevaisuuden 

kannalta olennaisimman aineksen. Jälkimmäinen kuvasi, että hänen 

arvomaailmansa oli hyvin pitkälle samanlainen kuin lapsuuden perheessä, eikä 

hänellä ole ollut suurta tarvetta muuttaa, suodattaa tai jalostaa sitä.  

 

Seuraava aineisto-ote on haastatelluille tyypillinen esimerkki lapsuuden 

arvomaailman koetusta vaikutuksesta työelämässä menestymiseen. Se 

kuvastaa ennen kaikkea sitä, että lapsuuden arvomaailma antoi yhden 

arvomallin, mutta sen käyttäminen tulevaisuudessa ei ollut itsestään selvää.  

Lapsuuden ja nuoruuden arvomaailma kuvattiin yhtenä työuran rakentumisen 

komponenttina: 

 

H4: ”se on lapsuuden rikkaus henkisessä mielessä sanoisinko 

maaseutumiljöö ja sosiaalistuminen isossa perheessä ja talkoohenkisessä 

kyläyhteisössä. se antoi yhden ohjenuoran.” 

 

6.6.2 Ideologiset ja poliittiset arvot menestyksen airuena 

Usea haastateltava toi esiin, että heidän työuraansa edistänyt arvomaailma on 

paljolti lähtöisin jostain tietystä ideologiasta, poliittisista arvoista tai muuten 

vahvasta arvomaailmasta. Heidän arvomaailmansa oli ollut tärkeässä osassa 



53 

 

silloin, kun heidät on valittu uran kannalta olennaiseen työtehtävään. Toisaalta 

se näkyi myös siinä, että he kiinnostuivat kyseisestä työtehtävästä. 

  

Ideologisten ja poliittisten arvojen merkitys työelämässä menestymiseen 

näyttäytyi tässä tutkimuksessa hieman eri tavalla, sillä poliittiset arvot olivat 

auttaneet paria haastateltavaa pääsemään niin sanottuihin poliittisiin virkoihin 

(ks. seuraava lainaus). Siinä muodollisella poliittisella arvomaailmalla 

(puoluekirjalla) on suuri merkitys ennen kaikkea yleisten poliittisten 

voimasuhteiden vuoksi. Seuraavista lainauksista jälkimmäinen kertoo, että 

vaikka asema on jollain tavoin poliittisesti perusteltu ja saavutettu, niin se ei 

aina tarkoita sitä, että asemaan valittu henkilö välttämättä johtaisi arvojaan 

(työelämässä) puolueen arvoista:   

 

H3: ”joo ja nyt sitten vasta viime vuosina siitä on ruvennut olemaan hieman 

haittaa siitä puoluekannasta. nyt 1991 vuoden jälkeen olen hakenut kahta 

paikkaa ja molemmissa puoluekanta tuli esteeksi. mutta tänäkin aikana 1991 

jälkeen tästä on ollut myös hyötyä -- 2006 vuonna läksin sitten virkavapaalle 

paikkaan X (valtio) vuodeksi ja tuota sekään paikka ei varmaan olisi tullut 

ilman puoluekantaa, kun organisaatio X jäsen oli tavallaan samaa puoluetta 

kuin minä – organisaatiossa X niin minulle soitettiin ja tarjottiin nykyistä 

tehtävää niin siihenkin vaikutti itse asiassa puoluekanta. täällä 

organisaatiossa Y  johtokunnasta neljällä on poliittinen tausta.”  

 

H3: ”no en nyt sanoisi. mä en ole lähtenyt mielestäni arvoja johtamaan 

mistään puolueesta käsin.  ennemmin niin että itsellä on ollut jotain arvoja. 

jos arvoja katsotaan, niin reiluus sekä ihmissuhteissa että työelämässä on 

ollut tärkeää. ja tietynlainen suoruus, että puhuu edessä samaa mitä 

takanakinpäin. ja myös luotettavuus että jos ottaa jonkun tehtävän ja jos 

lupaa jotakin niin sen pitää myös.” 

 

Haastateltavat kuvaavat, että heidän vahva ideologinen arvomaailmansa ohjasi 

heidän toimintaansa ja valintojansa ideologian suuntaisesti työuralla. Tällöin 

tutkittavat ilmaisivat toimineensa ikään kuin laajemmassa kontekstissa, eivätkä 

he vain työskennelleet organisaatiolle tai itselleen, ja se heijastui positiivisesti 

työn tuloksiin. Hyvänä esimerkkinä tästä on eräs suuren organisaation johtoon 

kivunnut haastateltava, joka korosti monessa kohtaa arvomaailmaansa. Hänellä 

oli ollut nuoresta pitäen vahvoja ekologisia arvoja, ja varmasti osaltaan sen 

vuoksi hän työskentelee organisaatiossa, joka liittyy ympäristöön ja ekologiseen 

aatesuuntaan:  
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H6: ”mähän olen tehnyt joukon poikkeuksellisia ratkaisuja jotka eivät ole 
tyypillisiä. se että diplomi-insinööri meni Luonnonsuojeluliittoon töihin 70-
luvun lopulla ei ollut tyypillinen ratkaisu. mutta se oli mun kannalta looginen, 
myönnän että siinä ei ollut mitään laskelmointia. halusin edistää niitä asioita 
mitä luulin oikeaksi. sittemmin tietysti se tausta antoi hyvän 
ponnahduslaudan niihin tehtäviin joita organisaatiossa X tein.” 

 

Eräs tutkittava reflektoi oman arvomaailmansa ja työuransa kausaalisuhdetta 

tuomalla esiin häntä ohjanneen eetoksen, joka tuo mieleen Lawrance 

Kohlbergin moraalin kehityksen vaiheita kuvaavan teorian (mm. 1981) 

periaatteellisen moraalin tason. Haastateltava kuvasi päässeensä 

työelämässään toteuttamaan omaa arvomaailmaansa, eikä hänen siten täytynyt 

joustaa moraalisista periaatteistaan työuransa vuoksi: 

 

H3: ”mun kohdalla sitten näihin arvoihin liittyy se, mitä jo alussa sanoin että 
taloudellinen, siis raha, ei ole niin tärkeä vaan ehkä enemmän sellaista 
ideologista siinä taustalla että haluaa olla vaikuttamassa yhteiskunnan 
hyvään ja toisten hyvään myöskin. se on ohjannut mut tämän tyyppiseen 
tehtävään. näkyy kädenjälki tavallaan yhteiskunnan kehityksessä.” 
 
 
 
 

6.6.3 Arvojohtamisella huippuvirkoihin 
 
 

Arvon käsitteen merkitys työelämässä menestymisessä kuvattiin tutkittavien 

puheissa myös siinä, millä tavoin he ovat onnistuneet johtamaan 

organisaationsa arvoja. Monet kertoivat edenneensä työelämässä sen vuoksi, 

että heillä oli tietty arvoagenda, jota he onnistuivat myymään organisaatiolleen. 

Tutkittavien arvot esiintyivät heidän kuvauksissaan vahvoina. He hakeutuivat 

sellaisiin organisaatioihin, jotka ovat jo valmiiksi heidän arvomaailmansa 

mukaisia.   

  

Moni haastateltava korosti omaa työelämässä menestymistään 

attribuoidessaan sitä, millä tavoin hän onnistui muokkaamaan organisaationsa 

arvomaailmaa. Arvojen johtaminen realisoitui haastateltavien toiminnassa 

pääosin konkreettisina toimenpiteinä organisaation asenteiden ja arvojen 

muuttamisessa sekä toimimisena itse esimerkkinä organisaation arvojen 

mukaisesta toiminnasta ja käyttäytymisestä:  
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H5:” kyllä mä otaksun että kun tällä paikalla on 150-vuotiset perinteet niin 

kyllä ne perusperiaatteet periytyy sieltä. mutta toisaalta tämä talo on 

muuttunut niin paljon ja maailma on muuttunut myös niin sitä kautta on 

pitänyt tuoda tiettyjä arvomaailmaan liittyviä kysymyksiä. kun mä tulin taloon 

niin tää oli niin kuin pyramidi hierarkiasuhteiltaan. se on sellaisen uuden 

maailma törmäys vanhaan ja siksi on joutunut muuttamaan asenteita ja 

muuta.” 

H4:” se on tavallaan sellainen hyvä yhteispeli puolin ja toisin. mä olen 

mielestäni jopa onnistunut tuomaan tänne lisää avoimuutta --  sitten toinen 

asia on sellainen rohkeus että työssä voi tehdä myös virheitä --.”   

 
 
 

6.6.4 Työ arvona 
 
 
Shalom Schwartzin (1992) arvoteorian eräs arvotyyppi on suoriutuminen, joka 

sisältää työhön liitettyjä arvoja, kuten menestyksen, kompetenssin, arvovallan ja 

kunnianhimon. Haastateltavien kuvauksissa arvot ja asenteet työntekoa ja 

suoriutumista kohtaan olivat luettavissa lähinnä rivien välistä, mutta kenenkään 

kohdalla ei jäänyt epäselväksi, etteivät työhön liitetyt arvot olisi olleet hyvin 

olennaisia haastateltavien elämässä. Edellä mainituista suoriutumisen 

arvotyypeistä haastateltavien puheessa ei juuri korostunut menestyminen 

sinänsä.  Sen sijaan tutkittavat toivat monessa kohtaa haastatteluja esiin 

vaatimattomuuttaan.  

 

Haastateltavat kuvasivat työhön liittyviä arvojaan erityisesti siinä, miten he 

korostavat kaikenlaisen työn tärkeyttä. He muistelivat mielellään nuoruutensa 

ensimmäisiä kesätyöpaikkoja tai muita kokemuksia työstä. Ylipäänsä heidän 

asenteensa työntekoa kohtaan oli hyvin positiivista, eivätkä he tuo työelämän 

varjopuolia juuri esille haastatteluissa. He kuvaavat, että positiivinen asenne 

työtä kohtaan on menestymisen ehdoton edellytys. He kertoivat uskovansa 

kovaan työntekoon, eikä viime aikoina mediassa paljon esillä ollut 

”downshifting”, ”slow life” eli leppoistaminen tule heidän puheissaan 

kuuloonkaan:  

   
H1: ”sitä että saan tehdä semmosta työtä mistä nauttii, saan tehdä sellaista 

työtä mitä on opiskellut. sitten siitä työn tekemisestä saa nautinnon lisäksi 

myös elämälle arvoja. siinä ohessa tulee taloudellista menestystä ja 

arvostusta.” 
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H2:” tietysti ensimmäiset hommat oli kotona kun hoidettiin sisaruksia ja 

tehtiin ruokaa. siinä oppi tekemään työtä että se työ kuuluu normaaliin 

arkipäivään.”  

 

H4: ”voi sanoa että ihan perusluterilainen ilmapiiri kodissa että työllä ja työn 

tekemisellä oli suuri arvo. tehdä työtä ja työllä ansaitaan elanto ja toimitaan 

rehellisesti ja reilusti naapureiden kanssa. sellaisia kodin perusarvoja. suuri 

työn arvostaminen ja monenlaiset töiden opettelu ja tietty reiluus ja 

yhteispeli naapureiden kanssa.” 

 

H7: ”sitä mulla on vieläkin että työnteko on tosi hauskaa ja pidän työnteosta. 

mulla ei ole ollut koskaan sellaista työtä johon en olisi mennyt mielelläni ja 

nauttinut työstäni. mulla on ollut onnea hyvien työyhteisöjen suhteen. 

kaikissa työpaikoissa mua on tuettu. tosi onnekashan mä olen siinä ollut.” 

 

 

 

6.7 Yksityiselämä tulee, mahdollistaa ja uhrautuu 

Työelämä ja yksityiselämä mielletään usein arkiajattelussa toistensa 

vastakohdiksi. Niiden yhteensovittaminen on tunnetusti hankalaa. Mediassa 

puhutaankin, kuinka työelämä riistää yksityiselämää ja unohdetaan työelämän 

ja yksityiselämän synergiaedut. Hakasen ym. tutkimuksessa “Enrichment 

processes and gain spirals at work and at home: A 3-year cross-lagged panel 

study” (2011) käsitellään työ- ja perhe-elämän vuorovaikutusta. Tutkimuksessa 

todetaan, että niiden positiivinen vuorovaikutus tuo lisäarvoa sekä työ- että 

perhe-elämään. Kuitenkin niin, että perhe-elämässä onnistuminen hyödyttää 

enemmän työelämässä pärjäämistä kuin työelämässä onnistuminen perhe-

elämää.  

Haastateltavat kertoivat, että heidän perhe-elämänsä mahdollisti heidän 

menestymisensä työelämässä. Puolison ja muun perheen tuki oli 

avainasemassa hyvässä ja pahassa. Haastateltavien kuvauksissa puolison ja 

perheen merkitys ilmeni monella eri tavalla. Osalle se tarkoitti sitä, että puoliso 

mahdollisti täyden keskittymisen työelämään kantamalla vastuun kodista. 

Toisille taas sitä, että he saivat rakentavaa ja jopa terapeuttista 

keskusteluseuraa puolisostaan, mikä poiki lisää luovuutta, ideoita ja mielen 

harmoniaa työelämään: 
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H1: ”se tukee kahdella tapaa että jos yksityiselämä on ollut virikkeellistä niin 

sieltä saa paljon luovuutta ja ideoita mutta silloin, kun se on ollut sen 

vastakohta eli rauhallinen ja maltillinen niin se antaa aikaa pohtimiselle ja 

työn tekemiselle.” 

 

H3:” niin tai voi ajatella sillä tavoin että minkä verran on tehnyt ratkaisuja 

riippumatta kotielämästä itse koen että perheen perustamisen aikaan oli se 

kiivain rynniminen siellä työelämässä että pääsee uralla eteenpäin.”   

H3: ”sanotaan näin että silloin niinkun työkyky ja suorituskyky oli 

kovimmillaan ja aika säälimättömästi kuritti itseään siinä työelämässä ja teki 

pitkää päivää ja kyllä siitä ehkä sitten perhe-elämä kärsi ja jälkikäteen 

ajatellen niin olisi samaan tulokseen päässyt pikkasen pienemmälläkin 

rynnimisellä.” 

 

H6:” mun mielestä se on ihmisyydessä hyvin tärkeää että on toinen 

arvoasetelma kotona ja sieltä saa tervettä kritiikkiä ja arviointia. niitä paineita 

joita tässä talossa syntyy niin ei voi oikein kovin julkisesti purkaa. on hyvä 

että kotona on keskustelukumppani, jonka kanssa voi käydä asioita läpi. ja 

tietenkin se että voi purkaa tiettyjä asioita ja se koskee myös läheisimpiä 

ystäviä.” 

 

Usean haastateltavan kuvauksissa työelämässä menestymisellä oli hintansa. 

Moni heistä ei onnistunut löytämään kultaista keskitietä työelämän ja perhe-

elämän välillä. Moni näki jälkikäteen selvän kausaliteetin perhe-elämän 

kustannuksella korostuneen työelämän ja avioeron suhteessa. Usea 

haastateltava kertoi jopa katuvansa sitä, että ei ollut tarpeeksi läsnä lastensa 

kasvussa, vaikka eroon ei olisikaan päädytty. Työelämään uhrattu aika ei 

sinänsä harmittanut haastateltavia, mutta moni heistä olisi priorisoinut 

jälkiviisaana ajankäyttöään paremmin:  

 

H9: ”mulla on vaimo ja kaksi aikuista lasta ja kolme lastenlasta. sillä on kyllä 

ollut tällä harmonisella perhe-elämällä suuri vaikutus. mulla on sellainen 

käsitys, että jos sulla ei ole tasapainoa työelämän ja perhe-elämän välillä niin 

se on aika raastavaa. se kyllä selvästi helpottaa sitä myöskin uralla 

edistymistä ja tutkijan työelämässä tulosten saamista jos se on 

tasapainossa. mulla on sellainen onni ollut että erityisesti silloin kun 

väitöskirjaa tein niin se oli sellaista kautta kun tein yökaudet töitä ja oli vielä 

ihan pienet lapset silloin niin se vaimon tuki siinä vaiheessa kun oli aika 

raskasta niin se oli erittäin tärkeää. nyt sitten voi kompensoida sitä kun 

omien lasten kanssa ei ollut riittävästi aikaa niin omien lastenlasten kanssa 

sitten.”  

H9:” joo, kyllä jos nyt jälkeenpäin eläisin uudestaan niin hieman allokoisin 

sitä ajan käyttöä silloin kun lapset olivat ihan nuoria.” 
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Seuraava aineistolainaus kertoo siitä, että ensimmäisen liiton virheistä on 

selvästi opittu toisessa liitossa ja suhde on tasa-arvoisempi. Tukea annetaan 

nyt puolin ja toisin, ja kumppanin tuki kuvataan attribuutiona työelämässä 

menestymiselle:    

 

H3: ”vaimo oli silloin kotona kun lapset olivat pieniä niin sillä oli mun 

työelämässä menestymiselle aika konkreettinen merkitys. että ei tarvinnut 

miettiä miten asiat kotona on. no, pitkällä tähtäimellä seurauksena oli 

avioero, mutta sillä hetkellä sillä oli suuri merkitys, että ei tarvinnut 

kotiasioita liikaa miettiä. nyt sitten tässä tilanteessa niin totta kai kun olen 

uudestaan naimisissa erilailla nyt kun vaimo on kanssa työelämässä 

etenemässä niin vaimo totesi, että ilman puolison tukea ei työelämässä 

pärjää. kyllä sillä on merkitystä.”   

 

Monella haastateltavalla ei ollut heidän kuvauksiensa mukaan varsinaista 

yksityiselämää käytännössä lainkaan, vaan yksityiselämän ja työelämän raja oli 

veteen piirretty. Usea haastateltava toi esille ajatuksensa, että yksityis- ja 

perhe-elämän tärkeä tehtävä on tuoda vastapainoa työelämälle: 

 

 H7: ”tietenkin se tukee sillä tavoin että sitä yksityiselämää on että koko 

elämä ei ole pelkkää työtä. se on hirveän tärkeä kysymys että on työelämästä 

irtiottoja. sellainen työ mitä organisaatio X tekee niin siinä työelämän ja 

vapaa-ajan suhde ei ole selkeä, koska sitä elää siinä todellisuudessa missä  

organisaatio x yrittää vaikuttaa.  se että ystäväpiirissä mietitään ja 

pohdiskellaan samoja asioita niin se on hyvin tärkeä tuki. naisena mietittynä 

mulla ei ole lapsia mutta elän parisuhteessa. sitä on vaikea arvioida että 

olisinko tässä jos mulla olisi ollut lapsia. ja kun tämä on hyvin aikaa syövä 

työ niin silloin perheeltä ja ystäviltä vaaditaan paljon kärsivällisyyttä. sillä on 

tosi suuri merkitys ei tarvii ajatella niin että mulla on vain tämä työ. 

 

 

6.8 Toimintatavat työyhteisössä 

 

Tutkittavien toiminta työyhteisöissä oli heidän kuvauksissaan menestyksekästä. 

Kuvaan seuraavassa heidän tuntemuksiaan siitä, miten kertoivat toimineensa 

erilaisissa työyhteisöissä ja miten se vaikutti heidän työuriinsa. Työyhteisössä 

toiminta näkyi haastateltavien puheissa arkipäiväisenä toimintana, päätöksinä ja 

ratkaisuina. Työyhteisössä toimimisen ja työelämässä menestymisen 
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henkilökohtaista kausaalisuhdetta he käsittelivät pääasiassa kolmen teeman 

kautta: työuran alun tapahtumien, työyhteisön ja työtovereiden merkityksen 

sekä oman toiminnan erityislaatuisuuden kautta. Haastateltavat kuvailivat 

monipuolisesti työuriensa alkutaipalia, asemiaan työyhteisöissä, 

suhtautumistaan työtovereihin ja ennen kaikkea he esittivät arvioitaan siitä, 

mikä heidän toiminnassaan oli niin erityistä, että he päätyivät 

organisaatioidensa huipulle.  

 

 

6.8.1 Työuran alku ja ensimmäiset työpaikat 

 

Työuran alun tapahtumat esiintyivät merkityksellisinä tulevan työelämässä 

toimimisen kannalta. Haastateltavat kuvasivat työuriensa alkutaipaleen olleen 

melko ongelmaton ja positiivinen. Usea haastateltava kertoi löytäneensä erittäin 

hyvän ensimmäisen työpaikan, osa taas ilmaisi aloitelleensa työuraansa 

ruohonjuuritasolta. 

 

Lentävän lähdön työuralleen saaneet tutkittavat toivat esiin, että onnistumiset 

työuran alussa johtuivat ennen kaikkea heidän yleisestä aktiivisuudestaan 

erilaisissa yhteyksissä. Moni heistä oli kuvauksissaan hyvin verkostoitunut 

kesätöiden ja erilaisten yhteisöjen, kuten puolueiden, kautta. Usea korosti 

tässäkin yhteydessä sattuman merkitystä. Työuransa alussa erityisen hyvään 

tehtävään päässeet haastateltavat painottivat ensimmäisen työpaikan 

merkitystä urakehitykseensä enemmän kuin he, jotka aloittivat työuransa 

hieman vaatimattomammissa tehtävissä:  

 
H3: ”ehdottomasti, se muovasi sitä koko työuraa. se oli tosi ratkaiseva juttu. 
sen lisäksi, että on suotuisia tekijöitä ja lähtee opintielle ja hankkii sivistystä 
niin sattumalla on melkoinen osuus. että on oikeassa paikassa oikeaan 
aikaan. ja se ettei jää liikaa miettimään.”   
 
H8: ”no ne ensimmäiset työt oli ihan puhtaasti sen perusteella mistä sai 
rahaa. niitä ei ajateltu ammatillisesta näkökulmasta. mutta toki kun ne työt oli 
muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta pääsääntöisesti toimistotöitä niin 
siltä painotukselta sai kuvan siitä miten tällainen toimihenkilö- tai 
asiantuntijatyö toimii. et en mä osaa niitä tehtäviä painottaa kauhean 
keskeisinä sen suhteen mitä sen jälkeen olen tehnyt ja miten eri vaiheet ovat 
muokanneet persoonaa.” 
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Työuran alun tapahtumien suurin merkitys oli haastateltavien kuvauksissa siinä, 

että he ovat oppivat silloin tulevan työelämän kannalta olennaisia asioita, vaikka 

eivät olisikaan sitä silloin tiedostaneet. He olivat onnistuneet myöhemmällä 

urallaan soveltavaan työuran alussa opittua ja koettua. Seuraava esimerkki 

kuvaa sitä, että haastateltava katsoo oppineensa tietynlaisen työnteon mallin, 

urakkatyön. Sellaisen oppiminen työuran varhaisvaiheessa oli hänen mukaansa 

olennaista työuran kannalta.  

 
H5: ”mutta ensimmäinen varsinainen työpaikka mulla oli sellainen että olin 
kesällä ulosottovirastossa. se oli ihan mielenkiintoinen jälkeenpäin ajatellen. 
se oli tavallaan urakkatyö vaikka se oli periaatteessa viraston työpaikka. se 
oli tärkeää ei ehkä sen työn sisällön kannalta vaan sen työmuodon puolesta. 
kun se pystyi tekemään urakalla. sen sai tehdä sillä tavoin että kun hoidit 
homman nopeasti niin pääsit kotiin klo 13-14 ja aamupäivällä kävit 
ulosmittaamassa ihmisiltä. vaikka sitä ei silloin ymmärtänyt niin se opetti.” 
 

 
Eräs haastateltava kertoi työuransa alun tapahtumista. Hän oli päässyt 

tekemään haluamaan työtä, mutta sittemmin turhautunut, koska hän ei 

ollut kokenut tekemäänsä työtä yhteiskunnallisesti merkittäväksi. 

Turhautuminen työhön saikin hänet vaihtamaan alaa ja ammattia, mikä 

johti hänen mukaansa suotuisaan lopputulokseen. Hän kuvasi, ettei jäänyt 

paikoilleen tyytymättömänä, vaan halusi tavoitteittensa mukaisesti päästä 

vaikuttamaan.  

 
H9:” eli silloin kun mä valmistuin diplomi-insinööriksi, niin mietin että 
tutkijan ura olisi ihan mukava ja sitä aloittelinkin -- se oli ihan 
mielenkiintoista aikaa, mutta siinä työssä mua rupes pikkuhiljaa 
harmittamaan se, että tuntu siltä että niillä tutkimustoiminnan tuloksilla oli 
hirveän vaikeaa saada vaikutuksia aikaan siis sellaisia yhteiskuntaan tai 
mihin nyt halusi vaikuttaa. jäi ikään kuin kauas siitä todellisuudesta. siksi 
sieltä lähdinkin muihin hommiin, että näkisi työnsä tulokset jollain muulla 
tavalla kuin vain tutkimustuloksina.” 
 
 

 
 
6.8.2 Työyhteisön ja työtovereiden merkitys 
 

Tutkittavat lähestyivät kuvauksissaan työyhteisön ja työtovereiden merkitystä 

omaan työuraansa sen kautta, miten heidän työyhteisönsä ja työtoverinsa olivat 

eri tavoin vaikuttaneet heidän urakehitykseensä. Sen lisäksi haastateltavat 

erittelivät suhtautumistaan työyhteisöihinsä ja työtovereihinsa.   
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Usea haastateltava kuvasi vuorovaikutuksellisuuden ja palautteen saamisen 

merkityksen olennaisena työyhteisöissä: Vuorovaikutuksellisuus näkyi hyvässä 

työyhteisössä organisaation eri kerrosten välisenä avoimena dialogina. 

Haastateltavat korostivat myös hyvää työilmapiiriä, jota he kuvailivat 

parhaimmillaan kaverilliseksi, harmoniseksi ja jopa humoristiseksi, kuten 

seuraavissa näytteissä: 

 
H5: ”tää talonväki on muuttunut tai kasvanut siitä alusta. tää meidän laitos on 

ollut aikoinaan erittäin sisäänpäin kääntynyt mutta toisaalta tiivis. tämä 

vuorovaikutus näiden kerroksien välillä on ollut aina kova ja tiukka. täällä on 

sellainen että riippumatta siitä mitä teet täällä niin tiedät koko ajan mitä 

talossa tapahtuu. täällä jokainen kuulee hälytyksen ja siten tietää minkä takia 

täällä tekee työtä. siinä mielessä on erittäin tärkeää että jos sulla on hyviä 

kavereita täällä. siitä se lähtee.” 

 

H7:” menestymisen näkökulmasta on tärkeää että on saanut myönteistä 

palautetta niille valinnoille mitä on tehnyt. siihen liittyy se että olen saanut 

tehdä aika motivoituneessa ympäristössä töitä. se on ollut myönteistä että on 

saanut myönteistä palautetta tai joskus negatiivistakin. se on tärkeää etenkin 

nuorille että olisi tukevaa palautejärjestelmää.” 

 

H2: ” kyllähän se on tosi tärkeää että on ensinnäkin kannustava esimies joka 

osaa kiittää ja antaa palautetta. sit sellaiset työkaverit että ollaan kaikki 

samalla tasolla ja puhalletaan yhteen hiileen, että ei ole kuppikuntia, 

sellainen heikentää työilmapiiriä.  ilmapiiri pitää olla positiivinen ja jopa 

humoristinen.” 

 
 
Haastateltavat kuvasivat saaneensa uriensa varrella työyhteisöissään paitsi 

hyvää johtamista niin myös hyviä mahdollisuuksia henkilökohtaiseen 

kehittymiseen. Heidän organisaationsa oli tukenut heidän tietotaitonsa 

ylläpitämistä ja kehittämistä erilaisen koulutuksen ja ammatillisen kehittämisen 

keinoin. Heitä oli koulittu tulevaan asemaan ja heissä oli nähty potentiaalia 

organisaation johtoon. Ammatillista kehittymistä ei siis kuvattu ainoastaan 

arkipäiväisessä työssä kehittymisenä, vaan myös omaa aloitteellisuutta ja 

aktiivisuutta vaativana kouluttautumisena: 

 
H5:” ja mikä on mielenkiintoista niin tässä ammatissa on ollut koko ajan 

mahdollisuus vaikuttaa siihen työhön. olen saanut opiskella ja olen tehnyt 

kaksi ammattitutkintoa tänä aikana. sattumasta lähtee.” 

 

H7: ”X on hyvin koulutusmyönteinen organisaatio ja on ollut mahdollisuuksia 

ottaa asioista selvää. me ollaan kansainvälinen organisaatio joka tarjoaa 

apua oman osaamisen kehittämiseen. kun on tällaisesta organisaatiosta 
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kysymys joka muuttuu koko ajan niin on tullut sellaisia rakoja kun on 

mahdollisuuksia tehdä jotain uusia juttuja.” 

 

H8:” mulle on tarjottu erittäin hyviä koulutuksia ja erilaisia 

ulkomaankokemuksia. ne on olleet sellaisia, joita ei käsketä vaan niitä 

tarjotaan. niillä on ollut hirveän paljon merkitystä uran kannalta, kun niitä on 

sopivissa paikoissa ottanut ja oppinut niistä sekä saanut verkostoja.” 

 

 

Tutkittavien kuvauksissa heidän suhtautuminen työyhteisöönsä ja 

työtovereihinsa oli lähes kautta linjan hyvin positiivista. He eivät haastattelussa 

juuri ilmaisseet negatiivisia kokemuksia työyhteisöistään tai työtovereistaan: 

 
H3: ” – organisaatio X  on superpaikka tässä suhteessa, työyhteisönä 

Suomen ylivoimaisesti kiinnostavin. täällä esimerkiksi työyhteisö on 

kannustava ja viihtyisä.” 

 

 

Usea haastateltava kertoi periaatteestaan, että työyhteisöissä ei saisi olla 

vihollisia eikä ketään saisi loukata. Edellinen ei tue stereotypiaa kylmästä 

johtamisesta ja vastarinnan murtamisen kautta menestymisestä.  

 
H2: ” kyllä varmasti. kun ei ole vihamiehiä työpaikalla niin siellä on helppo 

olla.” 

 

H1: ” että siellä ei olisi eturistiriitoja eri ihmisten kesken. ja yleensäkin ketään 

ihmistä ei saisi loukata, ei tahattomastikaan. eli hyvin hallitusti täytyy miettiä 

aina mitä suustaan päästää tai mitä tekstiä kirjoittaa. koska se voi tulla 

jossain vaiheessa vastaan kuitenkin.” 

 

H1: ”kyllähän sillä on hirveän iso merkitys varsinkin silloin kun menestyy 

paremmin kuin muut niin sehän ruokkii edelleen sitä menestymistä. ja 

tasohan ei saa olla vaatimaton vaan sen pitää muiden toimijoiden yläpuolella 

eli semmosta substanssia pitää olla paljon.” 

 

 

 

Eräs haastateltava toi esille hieman erilaisen suhtautumistapansa työtovereihin. 

Hän kertoi työtovereistaan eräänlaisina kilpailijoina, joiden toiminnan taso pitäisi 

ylittää. Hän kuvasi edenneensä urallaan osaltaan juuri tällaisen kilvoittelun 

ansiosta. Toisaalta haastateltavan (H1) käsitykseen kilvoittelusta ei tarvitse 

liittyä menestymistä toisten kustannuksella, sillä kyseinen haastateltava kertoo 

edellisessä lainauksessa siitä, että ketään ei saisi loukata.    

 

 



63 

 

6.8.3 Toiminnan erityislaatuisuus työyhteisössä 
 

 
Työelämässä objektiivisella tasolla erityisen hyvin menestyminen vaati 

haastateltavien mukaan erityislaatuista toimintaa työyhteisön ja koko 

organisaation sisällä. Haastateltavat eivät kuvauksissaan olleet tyytyneet 

pelkästään työsuhteiden jatkuvuuden takaavaan suoriutumiseen, vaan he olivat 

vaatineet itseltään paljon enemmän. Erittelen tässä joitain esimerkkejä siitä, 

millä tavoin haastateltavat kertoivat toimineensa poikkeavan hyvin työuriensa 

varrella. Esimerkit haastateltavien kuvauksista eivät ole tilannekohtaisia 

käyttäytymismalleja, vaan enemmänkin kestäviä toimintatapoja. Seuraava 

haastateltava kertoi, ettei ollut työuransa eri vaiheissa jäänyt 

”mukavuusalueelle”, vaan hän oli aktiivisesti hakeutunut tehtäviin, jotka 

tarjosivat enemmän haastetta ja kasvattivat siten työelämän kompetenssia.  

 
H2: ” mä olen vaihtanut aika monta kertaa 9 kertaa saman konsernin sisällä 

työpaikkaa niin kokemusta kertyy vähän sieltä ja täältä niin on helpompi 

tehdä tätä työtä. tässä työssä täytyy osata pankkimaailman erilaisia asioita. 

se totta kai vaikuttaa että on ollut mahdollisuus siirtyä paikasta toiseen ja 

samalla kehittyä sitä kautta aina paremmaksi ja paremmaksi.” 

 

Seuraavan esimerkin haastateltava oli työurallaan noudattanut avoimuutta ja 

rehellisyyttä, vaikka se ei selvästi ollut aina kaikkia miellyttänyt. Hän kuvasi, että 

koko organisaation sidosryhmineen läpäisevä avoimuusperiaate ei aina ollut 

ajan hengen mukainen monessakaan organisaatiokulttuurissa.  

 
H5: ”kun kuitenkin joudut tekemään työtä päättäjien ja poliitikkojen kanssa 

niin et oo tehnyt ”kauppoja” mihinkään suuntaan vaan kaikki tietää että 

asioita esitellessä ei vedätetä eikä myöskään jätetä kertomatta. ton tyyppinen 

linjanveto on se. siis että menee sitä omaa rataa jos ei miellytä jotain niin ei 

miellytä -- silloin 25 vuotta sitten täällä vallitsi erilainen kulttuuri ja sitten opin 

huomaamaan että kun kaikki hoidetaan tasapuolisesti ja kaikki noudatetaan 

samoja juttuja niin sillä olen voittanut sen henkilöstön luottamuksen. se on 

sillä tavalla että sun pitää löytää sellaisia ankkureita millä sä meet.” 

 

 

Erään oman toimialansa suurimman suomalaisen yrityksen toimitusjohtaja 

kertoi monimuotoisesti siitä, millä tavoin hänen toimintansa oli läpi uran ollut 

erityislaatuista ja poikkeavaa. Hän kuvasi menestyneensä urallaan suurelta osin 

sen vuoksi, että hän oli uransa eri vaiheissa saanut mahdollisuuden (ja ollut itse 

motivoinut) toimia itseä kokeneempien, meritoituneempien ja 
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organisaatioissaan ylempien kanssa. Ensimmäisen kerran hän tarttui sellaiseen 

mahdollisuuteen jo opiskeluaikanaan Kauppakorkeakoulussa. Vaikka tällainen 

toiminta on ollut hänen mukaansa tietoista, hän ei silti kerro sen olleen 

laskelmoivaa. Haastateltavan kuvauksen mukaan kyseessä oli ollut halu ja 

kiinnostus nähdä omaa toimenkuvaa laajemmalle. Ylipäänsä tämä seuraavissa 

siteerauksissa vielä lisää avautuva toiminta tuo mieleen Lev Vygotskin (1978) 

ajatuksen lähikehityksen vyöhykkeestä (oma toiminta kehittyy yhteistoiminnassa 

paremmin osaavan kanssa). 

 
H8: ”jos mä jotain nyt painotan niin se on ehkä normaalista poikkeavaa. siis 

pääsääntöisesti ihan ratkaisevaa minun mielestäni – jos jättää pois 

uteliaisuuden ja muut ominaisuudet – niin jos ajatellaan tilannetekijöistä niin 

kaikista parhaiten mä olen menestynyt sen kautta että mä olen ollut 

vaatimattomammassa roolissa itseäni ylempien ihmisten kanssa -- ja ihan 

samalla tavalla se on toistunut useamman kerran. ehkä se halu tehdä 

ylimääräisiä työsuoritteita sen oman sen hetkisen työn rinnalla niin sen 

kautta on kasvanut. mun mielestä se on merkittävin syy miksi on tarjottu joko 

siellä organisaatiossa X tai täällä koulutusmaailmassa korkeampia 

positioita.”  

 

 

 

6.9 Analyysin kiteytys     

 

Tutkimushenkilöiden lapsuuteen ja nuoruuteen sijoittuvissa 

uramenestyksen attribuutioissa tuli selvästi esille vanhempien rooli. Kyse 

ei kuitenkaan ollut siitä, että tutkittavia olisi verbaalisesti opastettu tai 

motivoitu mihinkään suuntaan, vaan vanhempien merkitys näyttäytyi 

heidän tekojensa kautta. Lapsuuden aikaiset kaveruussuhteet nähtiin 

tärkeinä oman identiteetin muodostumisen kannalta nimenomaan siten, 

että kaveruussuhteet muodostivat jonkinlaisen vertailukohdan itselle.    

 

Haastateltavien työuralle lapsuudestaan kantamat luonteenpiirteet olivat 

monimuotoisia: hyvin erilaisten ominaisuuksien koettiin vaikuttaneen 

tulevaan. Kyse näyttikin olevan siitä, millä tavoin haastateltavat realisoivat 

kyseisiä luonteenpiirteitä erilaisissa organisaatioissa. Erityisominaisuudet 

lapsuudessa ja nuoruudessa liittyivät ennen kaikkea ratkaisuihin, jotka 

olivat sen ikäiselle hyvinkin innovatiivisia ja poikkeuksellisia. Motivaation ja 
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lahjakkuuden suhde näyttäytyi sellaisena, että toisen puutteita oli 

mahdollista kompensoida toisella. Haastateltavien puheissa motivaation 

merkitys näkyi kuitenkin lahjakkuutta olennaisempana.  

 

Tulevan työuran kannalta tärkeiksi koetut ratkaisut (esim. opiskelualan 

valinta tai harrastukset) tehtiin usein jo hyvinkin nuorena, eivätkä ne olleet 

laskelmoivia, vaan ne tehtiin oman mielenkiinnon mukaisesti. 

Haastateltavat kuvasivat ensimmäiset työkokemuksensa hienoina ja 

opettavaisina - olipa kyse sitten työskentelystä pakon edessä (kuten usein 

maaseudulla) tai omasta halusta.  Lapsuuden ja nuoruuden ikävätkin 

kokemukset käännettiin haastateltavien puheissa jälkikäteen positiivisiksi 

ja hyödyllisiksi.  

 

Sattuman merkitys uramenestykseen korostui haastateltavien puheissa 

erityisesti heidän siirtyessään tai siirryttyään työuralle. Haastateltavat katsoivat 

työelämän suunnan muodostumisen olevan kohdallaan hyvin sattumanvaraista 

joko niin, että he ovat sattumalta hakeutuneet tietylle alalle (tai tiettyyn 

tehtävään) tai niin että heitä on sattumalta pyydetty tiettyyn tehtävään.  

 

Haastateltavien hallitseviksi kuvailemansa luonteenpiirteet (työuralla) liittyivät 

läheisesti heidän edustamiensa organisaatioiden tavoitteisiin ja julkisiin arvoihin. 

Esimerkiksi järjestön ja liikeyrityksen johtohenkilöiden urakehitystään 

edistäneiksi kokemat luonteenpiirteet ja ominaisuudet olivat keskenään hyvin 

erilaisia.  

 

Haastateltavat kertoivat, että heidän arvomaailmansa on paljolti samankaltainen 

kuin heidän lapsuutensa ja nuoruutensa perheessä tai isommassa yhteisössä 

oli. Osa haastateltavista kertoi onnistuneensa suodattamaan lapsuuden 

ristiriitaisestakin arvomaailmasta olennaisen aineksen, minkä he katsovat 

vaikuttaneen urakehitykseensä. Tutkittavat toivat runsaasti esiin työn 

arvostusta, mikä oli heidän puheissaan selkeää jatkumoa heidän lapsuutensa 

arvoilmapiirin korkealle työn arvostukselle. 
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Haastateltavat pitivät uramenestyksensä kannalta tärkeänä sitä, että heidän 

arvonsa ovat samansuuntaiset kuin heidän organisaationsa edustamat arvot. 

Arvomaailmojen kohtaavuus olikin haastateltavien puheissa tärkeä syy heidän 

uramenestykselleen. 

 

Työyhteisön merkitys haastateltavien urakehitykselle kuvattiin siten, että 

haastateltavien työyhteisöt olivat suotuisia paikkoja ammatilliselle 

kehittymiselle - ja yhtäältä haastateltavat halusivat kehittää itseään 

työyhteisön tarjoamissa puitteissa. Haastateltavat kertoivat saaneensa 

hyvää johtamista, missä varsinkin palautteen merkitys korostui.  

 

Haastateltavat kuvasivat menestyksekästä toimintaansa työyhteisössä 

usein jonkin erityislaatuisen ominaisuuden ja toimintatavan kautta. He 

arvelivat, että he ovat erottautuneet siten muista, mikä on mahdollistanut 

heidän urakehityksensä. 

 

 

6.10 Tutkimuksen tulokset ja CSV-luokittelu 

 

Teoriaosiossa esitelty Petersonin ja Seligmanin (2004) luokittelu ihmisen 

luonteesta, vahvuuksista ja hyveistä on sisällöltään huomattavan yhteneväinen 

haastatteluissa kuvattuihin menestyksen attribuutioihin, jotka usein liittyivät 

vahvuuksiin ja luonteeseen. Erityisen paljon haastateltavat attribuoivat 

työelämässä menestymistään viisauteen ja tietoon (1), rohkeuteen (2), 

ihmisläheisyyteen (3) ja oikeudenmukaisuuteen (4) luokiteltuihin hyveisiin, 

mutta myös kohtuullisuuteen (5) ja transsendenssiin (6) luokiteltavia vahvuuksia 

ilmeni haastateltavien kuvauksista. 

 

Viisaus ja tieto -hyveeseen liittyvät menestymiselle annetut attribuutiot kuvattiin 

lähinnä elinikäisen oppimisen halun kautta. Oppimisen halu näkyi usean 

haastateltavan toiminnassa jo lapsena uteliaisuutena mediaa ja kirjallisuutta 

kohtaan. Myöhemmin työelämässä he arvostivat kuvauksiensa perusteella 

suuresti työelämän ohella opiskelemista ja siten ammatillista kehittymistä.   
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Rohkeus-hyve kuvastui haastateltavien puheessa erityisesti urheuden (ei 

pelkää haasteita) kautta. Se ilmeni rohkeutena vaihtaa alaa, työpaikkaa tai 

työtehtävää. Usealla haastateltavalla oli ollut urallaan tilanne, jossa he olivat 

olleet ennakkoluulottomia ja rohkeita vaihtaessaan tutun ympäristön uuteen ja 

haastavampaan.  

 

Ihmisläheisyys-hyvettä ei usein mediassa ja arkiajattelussa liitetä työelämässä 

menestymiseen, vaan se kuvataan enemmänkin kovana maailmana, missä ei 

ole tunteille sijaa. Ihmisläheisyyteen CSV-luokittelussa liittyvää rakkaus-

vahvuutta (arvostaa tärkeitä ihmissuhteita) haastateltavat ilmensivät kertomalla 

avoimesti siitä, kuinka he olivat saaneet tukea työurallaan läheisiltään. He myös 

painottivat voimakkaasti ystävällisyys-vahvuuden merkitystä työyhteisössä 

toiminnassa.   

 

Oikeudenmukaisuus-hyve heijastui haastateltavien puheessa erityisesti siihen 

luokittelun mukaan kuuluvassa reiluuden (kohtelee muita tasapuolisen hyvin) 

hyveessä. Tutkittavat korostivat omassa johtamisessaan ja toiminnassaan 

ylipäänsä tasapuolisuutta ja reiluutta. Heille on tärkeää olla ns. hyvä tyyppi.  

 

Kohtuullisuus-hyvettä haastateltavat ilmaisivat erityisesti harkitsevuus-

vahvuuden (ei tee tai sano mitään, mitä myöhemmin katuisi) kautta. Moni 

tutkittava kertoi, että eräs heidän työurallaan edistymisen attribuutio on ollut se, 

että he eivät ole loukanneet ketään. Rivien välistä haastateltavat ilmentävät 

myös kohtuullisuuden hyveeseen luokiteltavaa vaatimattomuus-vahvuutta 

(antaa tekojen puhua puolestaan). Haastateltavat tietävät olevansa 

organisaationsa avainpaikalla, mutta silti he korostivat runsaasti ulkoista 

attribuutiota eli sattuman merkitystä. Osalle haastateltavista kertoi, että heille 

tuottaa vaikeuksia asemoida itseään työelämässä menestyjäksi, eikä 

haastatteluissa esiintynyt ”minä olen sen vuoksi menestynyt työelämässä” -

tyyppisiä lauserakenteita, vaan haastateltavat puhuivat mieluummin 

urakehityksestä ja etenemisestä uralla.  
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Transsendenssi-hyveeseen liittyvää kiitollisuus-vahvuutta haastateltavat 

ilmensivät korostamalla tyytyväisyyttään työtehtäväänsä, työtovereitansa ja 

koko työyhteisöään kohtaan. Eräs haastateltava mainitsi myös huumori-

vahvuuden olevan tärkeä attribuutio hänen urakehitykselleen.  
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7 POHDINTA 

 

Esittelen aluksi tämän tutkimuksen päätulokset pähkinänkuoressa. Sen jälkeen 

pohdin tutkimuksen keskeisiä tuloksia syvällisemmin sekä perustelen niiden 

asemaa. Luotaan siinä yhteydessä tutkimuksen tuloksia laajempaan kontekstiin 

ja esitän joitain ajatuksia, johtopäätöksiä ja ehdotuksia esimerkiksi vanhempien 

toiminnan ja opintojen ohjauksen suhteen. Pohdin myös sitä, mikä viime 

kädessä työelämässä ja siinä toimimisessa on erottanut tutkittavat monesta 

muusta.  

 

Käsittelen pohdinnassa myös attribuutioiden ja sosiaalisten representaatioiden 

suhdetta tässä tutkimuksessa. Sen lisäksi reflektoin tutkimuksen toteutusta 

sekä sen luotettavuutta ja rajoitteita. Lopuksi pohdin tutkimuksen 

merkityksellisyyttä.  

 

 

7.1 Tutkimuksen keskeiset tulokset 
 

 

 Lapsuudessa vanhempien esimerkki, ei neuvot, nähtiin 
tärkeänä attribuutiona työelämässä menestymiselle (7.2) 

 

 Tutkittavat perustelevat uramenestystään metakognitiivisilla, 
motivationaalisilla ja sosiaalisilla taidoilla, eivät kognitiivisilla 
(7.3) 

 

 Suuri osa uramenestyksen attribuutioista sijoittuu lapsuuden ja 
nuoruuden kokemuksiin ja valintoihin, vaikka haastateltavat 
ovat keskimäärin lähellä eläkeikää (7.4) 
 

 Haastateltavat attribuoivat työelämässä menestymistään 
arvojensa ja ominaisuuksiensa kohtaamisella työtehtävän ja 
organisaation kanssa (7.5)  

 

 Sattuman merkitystä korostettiin huomattavan paljon 
työelämässä menestymisen attribuutiona (7.6) 
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7.2 Tärkeät läheiset 

 

Vanhempien merkitys lapsen tulevaan työelämässä menestymiseen näkyy 

haastateltavien osalla nimenomaan esimerkkinä ja mallina eikä niinkään 

konkreettisina neuvoina ja ohjauksena. Heidän oletettiin seuraavan 

vanhempiensa antamaa esimerkkiä ja omaksumaan siitä aineksia. Moni 

haastateltava kokeekin, että heidän vanhempansa saivat kaikessa 

hiljaisuudessa myytyä heille oman työhön liittyvät arvomaailmansa, eikä siihen 

tarvittu konkreettista ohjausta, vaan jokapäiväistä esimerkkiä.  

 

Vanhempien luoma arvopohja on osoittautunut työelämässä toiminnan kannalta 

hedelmälliseksi. Mielestäni on mielenkiintoista, että tutkittavat arvostavat 

suuresti kodin luomaa arvoilmapiiriä riippumatta siitä, kokivatko he lapsuutensa 

ja nuoruutensa muuten erityisen onnelliseksi. Ehkä se on osoitus siitä, että 

monenlaisesta arvokasvatuksesta on mahdollista saada itselleen hyödyllisiä 

aineksia. Kiintoisa huomio on myös se, että vähemmän hyvistä perheoloista 

lähtöisin olevat haastateltavat eivät tuo sellaista ajatusta esille, että he ovat 

menestyneet perhetaustastaan huolimatta. He eivät siis käytä 

augmentaatioperiaatteena (Helkama ym., 1998) tunnettua attribuointiin liittyvää 

ajatusrakennelmaa, jossa jokin lopputulokseen (työelämässä menestyminen) 

johtanut syy saa entistä suuremman arvon silloin, kun siihen liittyy 

lopputuloksen estäviä tekijöitä (kotiolot). 

 

Uskoisin, että tämän ajan vanhemmat neuvovat ja jopa konsultoivat 

jälkikasvuaan enemmän heidän ratkaisuihinsa ja tärkeisiin päätöksiinsä 

liittyvissä asioissa. Voisi ajatella, että lapsen tulevan työelämän kannalta olisi 

parasta, jos vanhemmat olisivat lapselleen esimerkillisiä suhteessaan 

työelämään ja sen lisäksi vielä neuvoisivat häntä. Edellisen vastakohtana on 

tilanne, jossa vanhemmista ei ole antamaan positiivista esimerkkiä tulevan 

työelämän kannalta, eivätkä he myöskään neuvo ja ohjaa lastaan. Joka 

tapauksessa vanhempien antama hiljainen esimerkki työnteosta on eräs 

tärkeimmistä haastateltavien ilmaisemista attribuutioista koskien heidän 

menestymistään työelämässä. 
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Myöhemmin aikuisuuteen ja työelämään sijoittuvissa kuvauksissa 

haastateltavat tuovat avoimesti esiin yksityiselämänsä merkitystä työelämässä 

menestymiseensä. Perhe-elämä toimii menestymisen attribuutiona kahdella 

tavalla. Ensinnäkin kotityöt hoitavan vaimon uhrautuminen miehensä uran eteen 

antaa miehellä aikaa toteuttaa itseään työelämässä myös työajan ulkopuolella.  

Toisaalta esiin tulee myös henkisen tuen merkitys, kumppanuus ja jaettu 

arvomaailma työtä ja työelämää koskien.  

 

 

7.3 Kestävät ominaisuudet antavat suuntaa  

 

Nuoruuden tärkeitä ominaisuuksia ja haastateltavien työelämässä 

menestymiselleen antamia attribuutioita olivat pääasiassa päämäärähakuisuus, 

aktiivisuus, sosiaalisuus ja uteliaisuus. Haastateltavat uskovat lapsuuden 

ominaisuuksien kantaneen aikuisuuteen ja menestyksekkääseen työelämään. 

Osa pärjäsi lahjoilla, mutta motivaatiolla oli suurempi merkitys haastateltavien 

kuvauksissa.  

 

Näyttäisi siltä, että haastateltavien lapsuuden ja nuoruuden ominaisuudet ja 

luonteenpiirteet ovat kantaneet aikuisuuteen ja työelämään. Ne ovat toki 

kehittyneet ja jalostuneet, mutta samat ominaisuudet mitä he kertoivat itsellään 

olleen nuorina, ovat heidän mukaansa arvostettuja työelämässä. Lapsuudessa 

esimerkiksi päämäärähakuisuus saattaa ilmetä viikkorahan säästämisenä ja 

sosiaalisuus laajana kaveripiirinä. Työelämään siirryttäessä 

päämäärähakuisuus voi olla esimerkiksi henkilökohtaista urasuunnittelua ja 

sosiaalisuus laajaa verkostoitumista.  

 

Teoriaosiossa esittelemäni Sternbergin (2005) motivaatiota korostava malli 

kompetenssin kehittymisestä suhteutuu tutkittavien menestykselleen antamiin 

itseattribuutioihin loogisesti: Motivaatio näkyy haastateltavien puheissa 

erityisesti liittyen heidän oppimistaitoihinsa ja metakognitiivisiin taitoihinsa. 

Haastateltavat painottivat eräänä menestyksensä attribuutiona haluaan 

oppimiseen ja sen kautta kehittymiseen. Se näkyi esimerkiksi uteliaisuutena 
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lapsuudessa ja kiinnostuksena työn ohella opiskelua kohtaan. Metakognitiiviset 

taidot tulivat haastatteluissa esiin tavallaan metatasolla: Tutkittavat olivat 

menestyksensä syiden kuvauksissa hyvin tietoisia motiiveistaan ja 

kognitioistaan ylipäänsä, mikä ilmeni esimerkiksi siinä, että haastateltavat eivät 

kokeneet oman menestyksensä syyselityksien pohtimista erityisen haastavana 

tehtävänä. 

 

Haastateltavien työelämässä menestymiselleen antamat attribuutiot tukevat 

Schneiderin (1993, ks. teoriaosio) ajatusta siitä, että ei-kognitiiviset tekijät ovat 

enemmän menestyksen taustalla kuin kognitiiviset, kuten huippuälykkyys. 

Haastateltavat korostivat ei-kognitiivisia ominaisuuksiaan huomattavan paljon 

verrattuna kognitiivisiin. He ilmentävät haastatteluissa esimerkiksi 

omistautumistaan työlle, ahkeruuttaan ja motivaatiotaan. Paria haastateltavaa 

lukuun ottamatta kukaan ei tuonut haastatteluissa esille kognitiivisia kykyjään.    

  

 

7.4 Kokemukset ja valinnat nuoruudessa 

 

Haastateltavat korostavat järjestelmällisesti eräänä työelämässä menestymisen 

attribuutiona ensimmäisiä kokemuksia työelämästä ja työnteosta. Heillä se 

kokemus, oli se sitten kesätyö ja työskentely omalla maatilalla, on ollut hyvin 

positiivinen ja antoisa. Siksi nuoren ensimmäisten työkokemusten tulisi olla 

myönteisiä, sillä ne luovat auraa koko työuralle.  

 

Nuoruuden kokemuksilla ja valinnoilla (opintoalasta harrastuksiin) on tämän 

tutkimuksen perustella valtava vaikutus työuraan. Siksi ei voine liikaa korostaa 

opintovalintojen ja sen kanssa käsi kädessä kulkevan ammatinvalinnan 

tärkeyttä. Tämän vuoksi voitaneen sanoa, että nuoret tarvitsevat huomattavasti 

enemmän tukea ammatinvalinnassa. He tarvitsevat psykologisen konsultaation 

lisäksi huomattavan määrän objektiivista informaatiota ja tietoutta erilaisista 

ammateista ja niiden vaatimuksista sekä edellytyksistä. Vielä tälläkin hetkellä 

peruskoulun ja lukion opintosuunnitelmassa keskitytään liian vähän 

ammatinvalintaan (esim. Lukiolaki 21.8.1998/629) ja sattumalla on aivan liian 
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suuri osuus siinä, minne opiskelijat päätyvät. Panostamalla ammatinvalintaan 

säästettäisiin taloudellisia resursseja ja luotaisiin kaikin puolin toimivampaa 

yhteiskuntaa: yhä useammalla olisi mahdollisuus kokea työnsä mielekkääksi ja 

itsensä ekspertiksi. Haastateltavia yhdistää se, että he ovat selvästi onnistuneet 

omassa ammatinvalintaprosessissaan sosiaalisen tukiverkostonsa ja/tai 

henkilökohtaisten ominaisuuksien vuoksi. Sattumalla on ollut osuutensa. Sen 

lisäksi heillä oli selkeä tavoite ja keinoja tavoitteeseen pääsemiseksi.  

 

   

7.5 Arvomaailma yhdistää ihmisen ja työn 

 

Tutkittavat liittävät itsensä arvojensa kautta työtehtävään ja organisaatioon. He 

kokevat edenneensä nykyiseen asemaansa arvomaailmansa kautta ja uskovat 

vahvasti, että heidän arvomaailmansa on ohjannut heidän tekemisiään 

työelämässä. Näyttää siis siltä, että haastateltavien arvot sopivat erittäin hyvin 

yhteen heidän edustamansa organisaatioiden arvojen kanssa, mutta toisaalta 

parin haastateltavan kohdalla he ovat myös itse muokanneet organisaationsa 

arvoja omaan suuntaansa.  

 

Työntekijän on tärkeää kokea oman yrityksensä edustamat arvot 

mieleisekseen, oli kyse sitten juoksupojasta tai toimitusjohtajasta. 

Rekrytointiprosessissa kannattaa kiinnittää entistä enemmän huomiota 

työnhakijan arvomaailmaan työnantajan arvoihin nähden. Haastateltavien 

kuvauksista on pääteltävissä, että työelämässä voi menestyä monenlaisilla 

arvoilla, mutta positiivisen lopputuloksen edellytys on työnantajan ja työntekijän 

arvomaailmojen kohtaaminen.  

 

Haastateltavien arvoja koskevat menestyksen syyselitykset asettuvat 

teoriaosiossa esittelemääni Schwartzin arvoteoriaan (1992) lähinnä 

muutosvalmiuden ja itsensä ylittämisen ulottuvuuksille. He toivat 

kuvauksissaan. esille erityisesti virikkeisyyteen, itsenäisyyteen ja 

hyväntahtoisuuteen liittyviä arvotyyppejä.   
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7.6 Sattuman kauppaa työelämässä 

 

Minulle on yllättävää se, miten paljon haastateltavat korostavat sattumaa ja 

onnea. Ajattelin ennen haastatteluja, että joku saattaa kokea jopa loukkaavana 

sen, että edes keskustellaan sattuman mahdollisesta vaikutuksesta. He ovat 

kaikin puolin itsevarmoja ja tavoitteellisia, mutta silti he sälyttävät sattuman 

kontolle suuren osan työelämässä menestymisestään. Ehkä sattuman suuri 

painoarvo perustuu siihen, että haastateltavat eivät ole koskaan olettaneet 

saavansa mitään, onhan kyse sattumasta. Sen sijaan he ovat maksimoineet 

otolliset olosuhteet ja sitä kautta tehneet oman urakehityksensä 

todennäköisemmäksi. Eräs haastateltava tiivisti tämän ajatuksen seuraavasti:  

 

 

H9: ”sehän on kaikissa asioissa sillä tavoin että sä pystyt itse rakentamaan 
sitä että sulle sattuu hyvä onni. se on ihan kaikissa asioissa. tossa on hyvä 
esimerkki.  en tiedä oletko golfaaja, minä golfaan ahkerasti. kun jotkut 
sanovat että se on tuuripeliä niin sanovat että hyvälle pelaajalle sattuu se 
hyvä tuuri paljon useammin. se on tässä työelämässä ihan sama juttu, että 
kun sä rakennat sen vahvan perustan niin hyvä onni kohtaa paljon 
suuremmalla todennäköisyydellä.” 
 

 

Voisi ajatella, että sattumaa korostava ihminen sallii itselleen epäonnistumisen 

ja on muutenkin itselleen armollinen. Kun taas sattuman kieltävä ihminen on 

mahdollisesti perfektionisti, joka sortuu jo ensimmäisen epäonnistumisen 

kohdattuaan.  

 

Attribuutioiden ja attributionaalisten teorioiden näkökulmasta erityisen 

mielenkiintoista on, että haastateltavat selittävät menestymistään yllättävän 

paljon ulkoisilla tekijöillä (eli sattumalla). Voisi ehkä sanoa, että haastateltavien 

osalla teoriaosiossa esittelemäni Hewstonen (1983) havaintojen mukainen 

attribuutioiden itsetuntofunktio ei toteudu. Haastateltavien ei tarvitse siis kiistää 

sattuman ja tilannetekijöiden osuutta arvioidessaan oman 

työelämämenestyksensä syitä. Kuuluisa kirjailija Michael Lewis on asiasta eri 

mieltä. Hän väitti valmistuville opiskelijoille Princetonin yliopistossa pitämässään 

puheessa, että urallaan menestyneet ihmiset vähättelevät sattuman merkitystä 

omaan menestykseensä 

(http://www.princeton.edu/main/news/archive/S33/87/54K53/index.xml).      

http://www.princeton.edu/main/news/archive/S33/87/54K53/index.xml
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7.7 Työyhteisössä toimiminen 

 

Työuran alku näyttäytyy erittäin tärkeänä ja luo auraa koko myöhemmälle uralle. 

Edellinen ei tarkoita itsestään selvästi sitä, että työuran alun pitäisi olla erityisen 

hohdokas ja menestyksekäs, vaan ennemminkin sitä, että ihminen oppisi 

kasvamaan haasteiden mukana, oppisi toimivan työskentelyotteen ja viihtyisi 

osana työyhteisöään.  

 

Haastattelujen valossa on selvää, että eräs tutkittavien menestyksen salaisuus 

on heidän avoin ja lämmin suhtautumisensa muihin työyhteisön jäseniin. Ehkä 

voisi sanoa, että he ovat oman toimintansa kautta saaneet työyhteisön 

näyttämään heille suopeat puolensa, mikä on lisännyt heidän 

urakehitysmahdollisuuksiaan. Eräs stereotypia uraohjuksesta on ihminen, joka 

etenee työurallaan muiden kustannuksella keinoja kaihtamatta. Haastatteluissa 

ei tullut esille juuri mitään, mikä viittaisi kyseiseen mielikuvaan kylmästä 

uraihmisestä. Tutkittavat ovat edenneet urillaan työtovereidensa tuella, eivät 

heistä huolimatta saati heidän kustannuksellaan.  

 

Tutkittavien toimintaan työyhteisöissä on liittynyt myös erityispiirteitä, jotka ovat 

erottaneet heidät työtovereistaan. Kyseiset erityispiirteet ovat persoonallisia 

toimintamalleja, eikä niistä voi arkijärjellä päätellä, että ne edistäisivät työuraa ja 

mahdollistaisivat työelämässä menestymisen. Ehkä kyse onkin siitä, että he 

ovat kyseenalaistaneet konventionaalisia tapoja toimia ja osoittaneet siten 

rohkeutta ja luovuutta.  

 

Teoriaosion taulukossa 1 tiivistetty ajatus (Heslin, 2005) subjektiivisen 

menestyksen neljästä tyypistä (objektiivinen / itsemääriteltävä, subjektiivinen / 

itsemääriteltävä, objektiivinen / muista määrittyvä, subjektiivinen / muista 

määrittyvä) suhteutuu tutkimuksen tuloksiin siten, että haastateltavien 

kuvaukset oman menestyksensä attribuutioista liittyivät vahvasti subjektiiviseen 

ja itsemäärittyvään tyyppiin. Mielenkiintoista on, että tutkittavat ovat 

tutkimusperinteen määrittelyjen mukaisesti objektiivisesti työelämässä 

menestyneitä, mutta siitä huolimatta he määrittelevät menestyksensä 
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henkilökohtaisen työtyytyväisyytensä kautta ja kuvaavat työnsä 

kutsumuksellisena.  Aiemmin analyysiosiossa vertailin CSV-luokittelua 

(Peterson & Seligman) ja tutkimuksen tuloksia. Siinä kiitollisuudeksi nimetty 

vahvuus näkyi monen haastateltavan puheessa työtyytyväisyyteen liittyen eli 

subjektiivisesti itsemääriteltävänä menestyksen kokemuksena. Eräs syy 

edelliselle saattaa olla se, että tutkimukseen osallistujiksi valikoituivat (ei 

tarkoituksellisesti) ihmiset, jotka kokevat arvomaailmansa ohjanneen työuraa 

voimakkaasti. 

 

7.8 Sosiaaliset representaatiot vai attribuutiot? 

 

Tutkimuksellinen kiinnostukseni kohdistuu työelämässä menestymisestä 

kuvattuihin itseattribuutioihin, mille ei ole annettu tieteellistä huomiota. 

Enemmän tieteellistä kiinnostusta on saanut työelämässä menestymisen 

sosiaaliset representaatiot eli arkikielellä se, mitä on työelämässä 

menestyminen. Tarkoitukseni oli haastattelutilanteessa ohjata haastateltavaa 

kuvaamaan työelämässä menestymisensä syitä mahdollisimman 

henkilökohtaisella tasolla, mutta siitä huolimatta haasteltavat ilmaisevat – jotkut 

enemmän jotkut vähemmän – työelämässä menestymisen sosiaalisia 

representaatioita. Silloin he puhuvat yleensä passiivissa ja kertovat 

mielipiteensä esimerkiksi siitä, miten työelämässä tulisi toimia, jotta pääsisi 

uralla eteenpäin. He saattavat puhua asiasta henkilökohtaisen kokemuksen 

kautta, mutta eivät ilmaise sitä selvästi omakohtaiseksi attribuutioksi. Tällöin 

puhe jää sosiaalisen representaation tasolle. 

 

 En käyttänyt tässä tutkimuksessa varsinaisesti sosiaalisien representaatioiden 

viitekehystä, mutta mielestäni työelämässä menestymisen tutkimuksessa 

kannattaisi tulevaisuudessa tutkia sitä, millä tavoin ja millaisessa kontekstissa 

sosiaaliset representaatiot ja attribuutiot ilmenevät puheessa.  
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7.9 Tutkimuksen luotettavuuden arviointia 

 

Työelämässä menestymisen käsitteellistäminen ei ole yksinkertainen asia. 

Tarkoitukseni on tässä tutkimuksessa keskittyä objektiivisesti arvioitavaan 

työelämässä menestymiseen, jonka tutkimuskirjallisuus käsittää pääasiassa 

hierarkkisen aseman kautta. Tein tutkittaville selväksi ennen haastatteluja, millä 

tavoin tässä tutkimuksessa käsitellään työelämässä menestymistä, jotta 

keskustelisimme samasta asiasta.   

 

Luotettavan tutkimuksen eräs tärkeä kriteeri on aineistonkeräystapa (Eskola & 

Suoranta, 1998). Mielestäni onnistuin taustakirjallisuus apunani luomaan 

realistisen ja toimivan kysymysrungon haastatteluihin. Runko ei ole liian 

yksityiskohtainen, eikä siten johdattele haastateltavia liikaa, vaan haastateltavat 

kertovat omin sanoin ja omasta merkitysmaailmastaan käsin tutkimasta 

ilmiöstä. Tutkimushenkilöiden anonyymiyttä korostamalla koetin minimoida niin 

sanotut sosiaalisesti hyväksytyt vastaukset ja arviointiarkuuden, vaikka 

tutkimuksen aihe ei ole henkilökohtaisuudestaan huolimatta kovin arka. 

Tavoitteeni oli myös tehdä haastattelutilanteesta mahdollisimman 

keskustelunomainen ja vähemmän muodollinen.      

 

Koen, että analyysiluokat kuvaavat haastattelujen sisällöllistä merkitysmaailmaa 

hyvin ja johdonmukaisesti. Mielestäni tutkittavien ääni ja ajatukset tulevat esille 

mahdollisimman alkuperäisinä. Analyysiosiossa kiinnitin huomiota sen 

kattavuuteen: en perusta tulkintojani satunnaisiin otoksiin.  

 

Tutkimusprosessini kautta saadut vastaukset ovat ikkuna todellisuuteen, eikä 

niiden kautta voi pyrkiä yleistyksiin. Myönnän subjektiivisuuteni tutkimuksen 

toteuttajana erityisesti työelämässä menestymisen ilmiön käsitteellistämisessä 

ja pohdintaosiossa tekemissäni johtopäätöksissä. Omat ennakkokäsitykseni, 

asenteeni ja arvoni ovat mahdollisesti vaikuttaneet koko tutkimusprosessiin, 

vaikka olen kautta tutkimuksen kirkastanut mieleeni, että kaiken ydin on 

haastateltavien puhe.   
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7.10 Tutkimuksen merkityksellisyydestä 

 

Tämä tutkimus voi olla eräänlaisena viitteenä työelämässä menestymisestä 

kiinnostuneille ihmisille: se auttaa ymmärtämään, mistä aineksista työelämässä 

menestyminen saattaa rakentua. En usko, että tästä tutkimuksesta voisi 

päätellä jonkinlaista toteutettavissa olevaa tietä menestykseen, sillä 

työelämässä menestyminen ei ole tämän tutkimuksen valossa mikään 

yksittäisten toimenpiteiden sarja, vaan ennemminkin ainutlaatuinen ja ainakin 

osittain sattumalta onnistunut prosessi.   

 

Tämän tutkimuksen lähtökohta oli työelämässä menestyminen lähinnä 

hierarkkisen statuksen perusteella arvioituna, mutta haastateltavat ilmaisivat 

menestyksensä attribuutioiden kautta huomattavan paljon menestymisen 

subjektiivista kokemustaan, kuten työtyytyväisyyttä ja työn iloa. Siten tämä 

tutkimus voisi antaa jonkinlaista ohjenuoraa siihen, millä tavoin onnellisen 

työelämän prosessi rakentuu.  
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Liite 1  
 

Syyselitykset listattuna analyysiluokittain 
 
 
Läheiset ja tärkeät henkilöt lapsuudessa ja nuoruudessa: 
 

- vanhemmat kertoivat mitä kannattaisi tehdä 
- vanhemmat neuvoivat, että kannattaa lukea 
- lapsesta asti opetettiin tekemään kovasti työtä 
- vanhemmat opettivat kunnianhimoa ja ahkeruutta 
- poikakaveri kannusti opiskelemaan 
- vanhemmat motivoivat kouluttautumaan 
- lapsuuden olosuhteet eivät vieneet pahoille teille 
- niukat mutta riittävät olot lapsuudessa 
- tasapainoinen lapsuus suurperheessä 
- lapsuuden ja nuoruuden eheyden summa 
- perusluterilainen ilmapiiri kodissa 
- talkoohenkinen kyläyhteisö tuki jäseniään 
- äidinkielenopettaja kehui nuoruudessa 
- yliopistokoulutus perhetaustan vuoksi itsestäänselvyys 
- perhetausta 
- asennoituminen koulutukseen 
- perheen arvot ja asenteet 
- välittämisen kulttuuri kotoa opittua 
- isovanhempien esimerkki työstä 
- Jacques-Yves Cousteau opetti tv:stä käsin päämäärähakuisuutta 
- kieltenopettaja-äiti opetti kansainvälisyyttä 
- vanhemmat ottivat huomioon pienen lapsen mielipiteet 
- vanhemmat eivät painostaneet mihinkään suuntaan 
- geeneillä vaikutusta, mutta kodin merkitys vähintään yhtä suuri 
- sisarien kanssa ei riidelty 
- lapsuudessa kaveriporukan johtaja 
- kiltti, kohtelias ja hyvin menestyvä oppilas, mutta laiska 
- innostava mentori TKK:lla 

 
 
Luonteenpiirteet ja ominaisuudet lapsuudessa ja nuoruudessa 
 

- kaikessa vahvaa keskitasoa 
- ei suuria heikkouksia 
- osannut rytmittää elämää hyvin 
- sosiaalisuus 
- kärsivällisyys 
- ahkeruuden voitto 
- nuorena opittu ryhmädynamiikka 
- päämäärähakuisuus ja tavoitteellisuus 
- sisäsyntyinen pyrkimys tavoitella koulumenestystä 
- aktiivisuus 
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- kyky työskennellä erilaisten ihmisten kanssa 
- mistä kiinnostuu, siinä menee syvälle 
- tarve saada aikaan muiden arvostamia tuloksia 
- ei ole halunnut kätkeä kynttilää vakan alle 
- on halunnut oppia pitämään esitelmiä 
- ottanut lapsena omaehtoisesti kursseja puhetaidosta 
- itsestä vastuun ottaminen 
- toisten ihmisten kunnioittaminen ja huomioiminen 
- oli nuorena ns. päällysmiesainesta 
- toimi puhemiehenä koululaisten ja opettajien välillä 
- uteliaisuus 
- intohimoinen lukeminen 
- oppi 5-vuotiaana lukemaan 
- laudatureita ylioppilastodistuksessa 
- omintakeinen ja valikoiva tyyli opiskella 
- 7-vuotiaana älykkyysosamäärä 120 
- oli kaveriporukan johtaja 
- sulkeutunut luonne 
- viihtyminen omissa oloissa 
- ääretön kilpailuhenki 
- ihailu myynti- ja paperitöitä kohtaan 
- pikkutyttönä kova pitämään puoliaan 

 
 
Kokemukset ja koettelemukset lapsuudessa ja nuoruudessa 
 

- erilaiset työkokemukset 
- opiskelijapolitiikkaan osallistuminen 
- oppiaineet yliopistossa 
- generalistinuoruus opiskeluaikoina ja ensimmäisinä työvuosina 
- partioliike 
- harrastukset tukivat uran rakentumista 
- esitelmien pitäminen 
- omaehtoiset kurssit puhetaidosta 
- omintakeinen tyyli opiskella 
- ajatus, että ei jää yhtä vaatimattomiin puitteisiin ja menestykseen kuin 

vanhemmat ovat jääneet 
- rohkeus tarttua asioihin 
- 16-vuotiaana vastuu perheen maatilasta vanhempien lomaillessa 
- keskikoulun tuleminen lapsuuden kotikuntaan 
- isän viinaongelma opetti 
- 3,5 vuoden opiskelu juristiksi 

 
Sattuman merkitys työuralla 
 
- menestyminen vaati onnea 
- oli oikeassa paikassa oikeaan aikaan 
- sattui oikeaan konttoriin 
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- sattumalta haki ko. yritykseen kesätöihin 
- sattuma on yhteinen nimittäjä kaikelle menestykselle 
- puhelin vain pirahti kerran 
- sattui soittamaan 
- ei-menestyneet olleet väärässä paikassa väärään aikaan, minä oikeassa 
- edellinen työtehtävän haltija siirtyi urallaan ulkomaille 
- sukupuoli vaikutti 
- tilannetekijät ratkaisseet 
- sattui näkemään ilmoituksen lehdessä 
- olisi hyvin voitu valita joku muukin 

 
 
Yksityiselämän tuki 
 
- yksityiselämästä tukea ja virikkeitä 
- yksityiselämä tarjoaa vastapainoa 
- yksityiselämän tuki menestymisen edellytys 
- aviopuoliso on myös työorientoitunut 
- perhe kannusti etenemään uralla 
- vaimo hoiti lapset ja tarjosi mahdollisuuden menestyä 
- aviopuolison henkinen tuki 
- voi purkaa harmitusta kotona 
- saa tervettä kritiikkiä kotoa 
- vaimo ymmärtää, koska työskentelee itsekin haastavissa tehtävissä 
- ystävät monialaisia 
- perhe-elämä harmonista 
- vaimo hoiti pieniä lapsia väitöskirjaa tehdessä 

 
 
Luonteenpiirteet ja ominaisuudet työuralla 
 

- empaattinen ja helposti lähestyttävä 
- tavallinen ihminen 
- nöyrä ja positiivinen itsensä 
- pirteä 
- sosiaalinen 
- ihmisten kanssa toimeen tulija 
- hyvä kuuntelija 
- sovittelijatyyppi persoonana 
- keskusteleva ja neuvotteleva persoona 
- intuitiivinen päätöksentekijä 
- kyky asettua toisen asemaan 
- osaa kuunnella tilannetta ja aistia 
- pitkä pinna 
- kärsivällinen 
- kestokykyinen 
- sinnikkyys 
- ahkeruus 
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- tasaisuus 
- päämäärätietoisuus 
- pitkäjänteisyys 
- on ennustettava henkilö 
- tietty määrä älykkyyttä 
- kyky ja halu johtaa 
- vuorovaikutustaidot tärkeitä 
- valmis muutoksiin 

 
 
 
Arvomaailma ja asenteet työuralla 
 

- lähtöisin lapsuudesta ja nuoruudesta 
- puolueen arvot tärkeitä 
- reiluus sekä ihmissuhteissa että työelämässä 
- tietynlainen suoruus: puhuu edessä samaa mitä takanakinpäin  
- avoimuus ja näkyvyys 
- on rohkeasti oma persoonansa 
- tasapuolisuus 
- oikeudenmukaisuus 
- halu edistää asioita mitä luuli oikeaksi 
- arvot ohjanneet tehtävään 
- ideologia taustalla 
- halusi edistää yhteistä hyvää 

 
 

Toiminta työyhteisössä 
 

- taso muiden toimijoiden yläpuolella 
- substanssi 
- kontaktiverkosto laaja, laadukas ja toimiva 
- ei loukkaa ketään 
- motivoitunut tekemästään 
- kannustava esimies 
- ei  kuppikuntia 
- vaihtanut konsernin sisällä yhdeksän kertaa työtehtävää 
- ei vihamiehiä työpaikalla 
- ensimmäinen työpaikka 
- nuorena esimiestehtäviin 
- aktiivinen kommunikointi sidosryhmiin, kavereihin ja vaikuttajiin 
- toimittajavuodet ja toimittajan ammatti 
- urakkatyöstä opittu työn malli 
- työnantaja mahdollistanut opiskelun 
- vetänyt asialinjaa 
- on voittanut henkilöstön luottamuksen 
- ei feikkaa johtajan roolia  
- epätyypillinen työpaikka koulutukseen nähden työuran alussa 
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- henkilöstö tietää mikä on linja 
- hyväksyy myös oman mielipiteensä vastaiset mielipiteet 
- työnteko on hauskaa 
- pitää työnteosta 
- mahdollisuus käyttää osaamistaan 
- saa palautetta 
- vuorovaikutuksellisuus 
- ei ole vakuumissa 
- saa hyvää johtamista ja mentorointia 
- motivoitunut työympäristö 
- on voinut käyttää osaamistaan horisontaalisesti laajalla alueella 
- kansainvälinen työympäristö 
- on ollut vaatimattomammassa roolissa tekemisissä itseään ylempien 

kanssa 
- on ajatellut laajempaa kokonaisuutta kuin organisaatio X:ää 
- tarkoituksenmukainen itsenäinen työote 
- itsenäisyys-vapaus-asteet suuria työssä 
- tarjottu koulutuksia  
- tarjottu ulkomaankokemuksia 
- työn vaihtaminen koska halusi vaikutusmahdollisuuksia yhteiskuntaan 
- tietty harmonia ja kaveruus työntekijöiden kesken 
- tullut toimeen työyhteisössä 
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Liite 2   

HAASTATTELURUNKO 

 

 

Mitä työelämässä menestyminen mielestäsi on? (lämmittelykysymys) 

 

Lapsuuden ja nuoruuden vaikutus myöhempään työuraasi? 

Mitä tuo mieleen omalla kohdallasi? 

Vanhemmat, sisarukset, isovanhemmat? 

Kaverit, opettajat, esikuvat ja muut ohjaajat? 

Luonteenpiirteet ja ominaisuudet lapsuudessa ja nuoruudessa? 

Kyvyt, lahjakkuus, motivaatio? 

Muut tulevaan työmenestykseen vaikuttaneet asiat/kokemukset?  

Vastoinkäymiset? 

 

Menestykseen vaikuttavat asiat työuralla? 

Mitä tuo mieleen omalla kohdallasi? 

Työkaverit ja työyhteisö? 

Luonteenpiirteet ja ominaisuudet? 

Arvomaailma? 

Perhe ja ystävät?  

 

Muut vaikuttavat asiat? Vastoinkäymiset? 
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Liite 3   

 

HAASTATTELUPYYNTÖ 

 

Hyvä vastaaja,  

Teen Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa sosiaalipsykologian 

laitoksella pro gradu -tutkimusta työelämässä menestymisestä ja sen 

syyselityksistä eli attribuutioista. Tutkimushenkilöinäni on valittu joukko 

työelämässä menestyneitä ihmisiä usealta eri alalta. Menestyksen mittareina 

käytän objektiivisia mittareita, kuten asemaa organisaatiossa. Haastateltavani 

on eri alojen johtajia.  

Sen vuoksi lähestynkin nyt Teitä. Haluaisin haastatella Teitä tutkimukseeni. 

Haastattelussa keskustelemme melko vapaamuotoisesti erilaisista työelämässä 

menestymiseen liittyvistä teemoista ja työuranne vaiheista aina koulu- ja 

opiskeluajoista tähän päivään saakka. Toivon, että Teiltä liikenisi hieman aikaa 

haastattelun toteuttamiseen.  

Osallistuminen tutkimukseen on ehdottoman luottamuksellista ja vapaaehtoista, 

eikä henkilöllisyytenne tule esille missään tutkimuksen vaiheessa.  

Toivon, että olette valmis osallistumaan tutkimukseeni ja antamaan 

työvälineikseni ajatuksianne ja kokemuksianne. Haastattelun kesto olisi noin 

puoli tuntia. Otan Teihin yhteyttä heinäkuun aikana puhelimitse, jotta voimme 

mahdollisesti sopia Teille sopivan ajankohdan haastatteluun. Voitte myös itse 

ottaa mahdollisuuksienne mukaan yhteyttä minuun ja ilmoittaa sopivan 

ajankohdan. 

 

Ystävällisin terveisin,  

Henri Sutka 

 

 

 

 


