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TIIVISTELMÄ 
Työurat ovat nyky-yhteiskunnassa muutoksen kourissa. Uraliikkuvuus on lisääntynyt ja työntekijät ovat aiempaa valmiimpia kilpailuttamaan asemaansa työmarkkinoilla. Myös upseerin ura on muuttu-massa kutsumustyöstä lähemmäs normaalin palkkatyön mallia. Mutta mitkä asiat nykypäivänä ovat upseereille tärkeitä, kun he tekevät oman työuransa suuntaa määrittäviä päätöksiä? Tämän tutkimuk-sen tavoitteena oli selvittää, minkälaisia ura-ankkureita Rajavartiolaitoksen upseerien joukossa esiin-tyy ja mitkä tekijät ohjaavat upseerin virkaurakursseille hakeutumisen päätöksiä. Tutkimuksessa myös tutkittiin, mitä asioita upseerit pitivät Rajavartiolaitoksen vetovoimatekijöinä ja luotaantyöntävinä te-kijöinä, sekä miten Rajavartiolaitos voisi tukea upseereita paremmin heidän työurallaan. 
Tutkimus toteutettiin survey-tyyppisenä kyselytutkimuksena, joka kohdistettiin Rajavartiolaitoksen upseereihin. Kyselytutkimus koostui Scheinin ura-ankkuriteorian mukaisesta 40 väittämän kysymys-sarjasta ja upseerin työuraan liittyneistä avoimista kysymyksistä. Tutkimuksessa hyödynnettiin kvanti-tatiivisia ja kvalitatiivisia menetelmiä. Ura-ankkurikyselyn aineisto analysoitiin kuvailevan tilastoana-lyysin ja t-testin avulla. Avoimille kysymyksille suoritettiin aineistolähtöinen tilastoanalyysi, jota jat-kettiin aineiston kvantifioinnilla. Kysely toteutettiin syksyllä 2021 ja siihen osallistui 83 Rajavartiolai-toksen upseeria. Vastaajat jakautuivat eri hallintoyksiköihin ja eri koulutustasoille. 
Tutkimus osoitti, että upseerien joukossa esiintyi kaikkia ura-ankkuriteorian mukaisia ankkureita. Yleisin ura-ankkuri oli eri elämänalueiden tasapainon yhdistymisen ankkuri, jota esiintyi kolmannek-sella upseereista. Haasteellisuuden ja johtamistaidollisuuden ura-ankkureiden havaittiin olevan yhtey-dessä halukkuuteen hakeutua yleisesikuntaupseerikurssille. Virkaurakursseille hakeutumisen taustalla vaikuttaviksi tekijöiksi tunnistettiin instrumentaaliset tekijät, kurssivalinnan vaikutukset työtehtävien sisältöön, vaikutukset perhe- ja siviilielämään sekä upseerin vertikaalinen tavoitteellisuus. Maisteri-kurssille hakeutuminen näyttäytyi enemmänkin ovien avaamisena eri uravaihtoehdoille kuin määrätie-toisena uran rakentamiseen liittyvänä päätöksenä. Yleisesikuntaupseerikurssille hakeutuminen taas oli selkeä osoitus vertikaalisesta tavoitteellisuudesta. Rajavartiolaitoksen vetovoimatekijöiksi koettiin eri-tyisesti mielenkiintoinen ja monipuolinen tehtäväkenttä, hyvä työyhteisö ja työn merkityksellisyys. Luotaantyöntävinä tekijöinä pidettiin arvaamatonta henkilöstöpolitiikkaa ja puutteellista urasuunnitte-lua. Työuransa tukemiseksi upseerit kokivat, että Rajavartiolaitoksen tulisi kehittää yksilöllistä ura-suunnittelua, mahdollistaa kattava joustavien työskentelymuotojen hyödyntäminen ja lisätä avoimuut-ta sekä vuorovaikutusta. 
Tuloksien perusteella voitiin havaita, että rajaupseerit ovat uratavoitteiltaan monenkirjava ryhmä. Ra-javartiolaitos tarjoaa vertikaalisen etenemisen kannalta työuralle selkeät rakenteet, mutta horisontaali-suuden osalta upseereilla on puutteelliset mahdollisuudet rakentaa omaa työuraansa. Upseerit kaipai-sivat enemmän vaikutusmahdollisuuksia oman työuransa sisältöön. Osa upseereista puntaroi työnanta-jan vaihtamista, koska Rajavartiolaitos ei mahdollista heille ura-ankkureiden ohjaamien uratavoittei-den toteutumista. AVAINSANAT Rajavartiolaitos, upseerit, työura, ura-ankkuri 
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1  
1. JOHDANTO  

  Johdatus tutkimusaiheeseen 
Henkilöstö on organisaation tärkeimpiä voimavaroja. Ilman kyvykästä ja motivoitunutta hen-
kilöstöä organisaatio on hatarasti kasassa pysyvä osaamaton joukko, joka ei ole kiinnostunut 
tekemään työtään. Kiinnostavat työurat ovat keskeinen henkilöstöä sitouttava tekijä. Niiden 
avulla henkilöstö pysyy motivoituneena ja organisaatiolle muodostuu maine houkuttelevana 
työnantajana. Rajavartiolaitoksen henkilöstöstrategia 2027 tähtää siihen, että Rajavartiolaitos 
on haluttu työpaikka ja sen työt on järjestetty joustavasti ja tehokkaasti (Rajavartiolaitos 2019a). 
Miten Rajavartiolaitos kykenee tarjoamaan työntekijöilleen sellaisia työuria, että se säilyttää 
asemansa kiinnostavana sekä varteenotettavana työnantajana jatkossakin? Miten Rajavartiolai-
tos onnistuu pitämään kiinni siitä työvoimasta, joka sen riveissä tällä hetkellä palvelee? 
Rajavartiolaitoksella työskentelee noin 380 upseeria (Rajavartiolaitos 2022, 20). Tuo kirjava 
rajaupseerien joukko työskentelee monenlaisissa eri työtehtävissä ympäri Suomea. Joukossa on 
niin virkauraansa vasta käynnisteleviä kuin eläkeikää lähestyviä upseereita. On perheellisiä ja 
perheettömiä, miehiä ja naisia. Toisille upseereista työ on pelkkää työtä, kun taas toiset tähtää-
vät määrätietoisesti korkeisiin esimiestehtäviin ja pyrkivät jatkuvasti uusien haasteiden kimp-
puun. Toisille ura on etusijalla, toisille muut asiat elämässä. Kaikilla upseereilla on elämässään 
omanlaiset rakenteet ja tavoitteet, jotka ohjaavat heidän työurallaan tekemiä valintoja. Kaikille 
näille työntekijöilleen Rajavartiolaitoksen tulisi kyetä tarjoamaan motivoivia työtehtäviä ja uu-
sia haasteita, unohtamatta yksittäisen työntekijän siviilielämän ja perhe-elämän huomioimista. 
Samalla operatiivisista tarpeista huolehtien.  
Yhtenä Rajavartiolaitoksen henkilöstöstrategiaan kirjattuna tavoitteena on henkilöstösuunnitel-
mien uudistaminen, mikä sisältää mm. uusien ja päivitettyjen urapolkujen laatimisen. Tämän 
tutkimuksen tavoitteena on tarkastella, minkälaisia upseereita Rajavartiolaitoksessa työskente-
lee ja minkälaisia uratavoitteita heillä itsellään on. Ilman tutkittua tietoa siitä, minkälaisista te-
kijöistä muodostuu upseerin uran tavoitteet ja mitä tekijöitä on uralla tehtyjen valintojen taus-
talla, on vaikea luoda sellaisia urapolkusuunnitelmia, jotka tosiasiallisesti toisivat työntekijöille 
tyydytystä. 
Tutkimuksen aihe on jalostunut oman mielenkiintoni ja Rajavartiolaitoksen tarpeen pohjalta. 
Henkilöstöpolitiikka nousee keskusteluissa usein esiin vain negatiivisessa valossa. On selvää, 
että työnantajan tarpeet ja työntekijän toiveet eivät aina kohtaa. Harmoniaa on aina hyvä tavoi-
tella, koska se hyödyttää kumpaakin osapuolta. Monipuolinen ja johdonmukainen, työntekijän 
elämäntilanteet huomioiva, urapolku tekee työntekijästä motivoituneen. Työnantajalle 



2  motivoitunut työntekijä tuo tehokkuutta, sitoutuneisuutta ja parantaa organisaation vetovoimaa 
työmarkkinoilla.   
Upseeri tekee työurallaan valintoja, jotka ohjaavat hänen urakehitystään. Valinnat, kuten päätös 
maisterikurssille hakeutumisesta tai valinta yleisesikuntaupseerikurssin ja esiupseerikurssin vä-
lillä, vaikuttavat merkittävästi siihen minkälaiseksi upseerin työura rakentuu. Tutkimuksessani 
pyrin tuottamaan tietoa sellaisista tekijöistä, jotka ohjaavat näitä upseerien työurallaan tekemiä 
valintoja. Samoin pyrin selvittämään upseerien suhtautumista työnantajaansa ja sitä, kuinka 
työnantaja voisi tukea upseereita paremmin heidän urallaan. 
 

  Työuratutkimuksen kehitys 
Uratutkimuksen voidaan nähdä alkaneen sosiologian ja psykologian tutkimuksen kehittymisen 
myötä 1800- ja 1900-luvun vaihteessa. Psykologisen tutkimussuuntauksen ensimmäisiä keskei-
siä teoksia oli Parsonsin (1909) teoria ammatinvalinnoista. Vähitellen kehittyi ammatinvalin-
nan psykologinen tutkimussuunta ja piirretutkimukset, joissa ihmisten luonteenpiirteitä yhdis-
tettiin uravalintoihin. (Ekonen 2014, 27–28.) 
Yksi 1950-luvun merkittävimmistä työuratutkimuksen tuotoksista oli Superin 1957 julkaisema 
viisiportainen malli, joka yhdisti elämänkulun ja työuran kehitysvaiheita. Superin mallille sekä 
muutoinkin tuon ajan työuratutkimukselle oli tavanomaista tutkia työuraa vain horisontaali-
sesti. Ammatinvalintatutkimuksessa keskityttiin lähinnä siihen, mille aloille tietyntyyppiset ih-
miset hakeutuvat. Tutkimuksissa ei pohdittu sitä, minkälaisia uratavoitteita ihmisillä urallaan 
saattoi olla. Ajan tutkimukselle oli myös tyypillistä nähdä työntekijän uran rakentuvan pitkälti 
vain yhden työnantajan ympärille.  Työntekijät nähtiin passiivisina toimijoina, eikä heidän työn 
ulkopuolisen elämän vaikutuksia uravalintoihin juurikaan tutkittu. (Ekonen 2014, 28; Heilmann 
2004, 96; Pyöriä 2020, 97–98.)  
Seuraava askel työuratutkimukselle otettiin 1970-luvulla Scheinin organisaatiotutkimusten 
myötä (Schein 1971). Aikakaudella alettiin tutkia organisaatioiden toimintaa ja vähitellen kes-
kiöön nousi organisaatioiden rooli työuran rakentumisessa (Lähteenmäki 1995, 19–20). Tutki-
muksissa alettiin kiinnittää huomiota siihen, miten yksilön sosiaaliset tekijät vaikuttavat työ-
uran kulkuun. Sitä myötä käsitys työurista moninaistui merkittävästi. Kun ajatus työuran mo-
ninaisuudesta laajeni, myös työuriin liittyvien tutkimusten määrä lähti kasvuun. Työuria alettiin 
tutkia aiempaa useammasta näkökulmasta. (Mts. 20.) Organisaatioiden ja yksilöiden motiiveja 
alettiin tutkia yhdessä kokonaisvaltaisemmin (Ekonen 2014, 28). 



3  1970-luvun uratutkimuksen mullistuksien myötä syntyi myös ajatus proteaanisista urista, joissa 
uran kehittämisen nähtiin olevan enemmän yksilön kuin organisaation johtamaa. Yksilöiden 
arvovalintojen ymmärrettiin toimivan ohjaavina tekijöinä pyrittäessä kohti uratavoitteita ja sub-
jektiivisia uralla menestymiselle asetettuja kriteereitä. (Pyöriä 2020, 98.) Uratutkimuksen mo-
nipuolistuessa alettiin ymmärtämään myös työntekijän ja organisaation välillä tapahtuvan sosi-
aalistumisen merkitys yksilön sitoutumisessa organisaatioonsa (Lähteenmäki 1995, 19–20; ks. 
Schein 1971).  
Erilaisia urateorioita on vuosien varrella syntynyt työuratutkimuksen kentälle lukuisia. Yhdis-
tävänä tekijänä uusille ilmaantuville teorioille on usein se, että työuran rakentuminen nähdään 
entistä enemmän yksilökeskeisempänä. Perinteisen yhden organisaation ympärille rakentuvan 
lineaarisen työuran mallin ei nähdä olevan enää sopiva vastaamaan nykyistä työelämää. (Pyöriä 
2020, 99; Järvensivu & Pulkki 2019, 41.) 
 

  Poimintoja työuratutkimuksista  
Esittelen seuraavaksi joitakin tutkimuksia kotimaisen työuratutkimuksen kentältä. Esiteltävät 
tutkimukset ovat valikoituneet sillä perusteella, että ne tarjoavat näkökulmia suomalaisesta työ-
uratutkimuksesta ja avaavat sitä, miten työuria on tutkittu sotilasorganisaatioiden kontekstissa. 
Tarkoituksena on muodostaa käsitys siitä, mitä on tutkittu ja mitä on vielä tutkimatta. 
Kotimaisessa työuratutkimuksessa Järvensivu ja Pulkki (2019) ovat esitelleet työurien rakentu-
misen kaaosteorian. Teoria pohjautuu ajatukseen, että työura rakentuu usein ennemminkin sat-
tumanvaraisuuksien pohjalta kuin puhtaasti rationaalisista syistä. Kaaosteorian nähdään kuvaa-
van nykytyöurien rakentumista.  Tutkimuksessa työurien todetaan rakentuvan neljän eri logii-
kan mukaan:  

1. Suoraviivainen työura, jossa ihmisen nähdään suuntautuvan selkeästi yksittäiseen am-
mattiin, päämäärään tai asemaan. Työura on usein tavoitteellinen, vaikka monesti ura 
saattaa sisältää sattumanvaraisuuteen perustuvia valintoja. 

2. Heilurimallinen työura, jossa työura rakentuu ikään kuin kaksinapaisesti. Ihmisellä voi 
olla urallaan kaksi täysin erilaista kiinnostuksen kohdetta, joiden välillä haetaan tasa-
painoa. Työura saattaa sisältää ristiriitaisia valintoja näiden eri napojen välillä. 

3. Hahmonsa löytävä työura, jossa työura rakentuu monimutkaisesti ja kompleksisesti, 
mutta sen voidaan kuitenkin havaita pitkällä aikavälillä noudattavan jotakin kaavaa. Sat-
tumanvaraisuus ja ennakoitavuus vuorottelevat. 



4  4. Hahmoton työura, josta ei ole löydettävissä säännönmukaisuuksia. Ura vie laidalta toi-
selle, eikä sen käänteet ole ennakoitavissa.  

(Järvensivu & Pulkki 2019, 45, 48; Pyöriä 2020, 100–101.) 
Kaaosteoria osoittaa nykyisen urakäsityksen kompleksisuuden. Työura voi olla muutakin kuin 
yhden organisaation sisällä tapahtuvaa suoraviivaista etenemistä. Se miten perinteisen hierark-
kisen organisaation, kuten Rajavartiolaitoksen, ja vähitellen professionaalistuvan upseeriston 
työuriin kohdistuvat tarpeet kohtaavat, on hyvin yksilöllistä.  
Pia Heilmann vertaili väitöskirjatutkimuksessaan (2004) paperialan ja it-alan esimiesten työ-
urien rakentumista. Tutkimuksen tavoitteina oli vertailla työuria kahdella eri alalla, tutkia teki-
jöitä, jotka sitouttavat työntekijät kyseiselle alalle ja tarkastella yritysten toimintaa alallaan. 
Tutkimuksessa havaittiin, että työurat rakentuvat eri tavoin eri aloilla. It-alalla työura alkaa 
usein jo opiskelun ollessa vielä kesken ja etenemistahti on nopeampaa. Paperialalla työura vie-
tetään usein samassa organisaatiossa ja uran rakentuminen noudattelee perinteisempää kaavaa. 
Myös rekrytoinnissa ja työntekijöiden sitouttamisessa oli alojen välisiä eroavaisuuksia. Kum-
pikaan tutkimuksessa tarkastelluista aloista ei ole suoraan yhtenevä Rajavartiolaitoksen upsee-
rien työuran kanssa, mutta paperialan perinteisessä hierarkkisessa organisoitumisessa ja työn-
tekijöiden työnantajasidonnaisuudessa on samankaltaisuuksia rajaupseerien kanssa.  
Heilmann esittelee väitöskirjansa tulosten perusteella kolmihaaraisen uramallin, joka kuvaa esi-
miestehtävissä työskentelevien urapolkuja. Mallissa (kuva 1) erotellaan esimiesten työtehtä-
vistä kolme kokonaisuutta: yleisjohtaminen, asiantuntijuus ja projektijohtaminen. Mallissa 
mustat nuolet kuvaavat hierarkiassa nousua ja valkoiset kaksisuuntaiset nuolet horisontaalista 
liikehdintää eli samalla tasolla tapahtuvaa organisaation sisäistä työtehtävien muutosta.  

 
Kuva 1 – Heilmannin kolmiportainen urapolkumalli (Heilmann 2004, 206–209) 



5  Rajavartiolaitoksen upseerin ura sisältää samankaltaisia tehtäväkokonaisuuksia kuin mitä Heil-
mann on tutkimuksessaan tunnistanut. Upseerien urapolku ei kuitenkaan näyttäydy yhtä sel-
keänä, vaan esimerkiksi asiantuntijatehtävien ja yleisjohtamisen välinen horisontaalinen liikeh-
dintä on voimakkaampaa. Asiantuntijuutta ja projektijohtamista ei ole Rajavartiolaitoksen ura-
polkusuunnitelmissa eritelty selkeiksi omiksi poluikseen, vaan upseeri saattaa työuransa aikana 
toimia esimerkiksi usean eri toimialan asiantuntijatehtävissä. (Rajavartiolaitos 2014.) Tämä 
osittain tekee asiantuntijuuden käsitteestä Rajavartiolaitoksessa epäselvän.  
Satu Lähteenmäen tutkimuksessa (1995) tutkittiin liikemaailman työntekijöiden urakäyttäyty-
mistä työuran eri vaiheissa. Tutkimuksessa tarkasteltiin työuria objektiivisesta, subjektiivisesta 
ja organisatorisesta näkökulmasta eli ulkopuolisesti tarkasteltuna, työntekijän omien kokemuk-
sien kautta ja organisaation silmin. Uria tarkasteltiin kolmen kysymyksen kautta: ”Mikä sille 

nyt tuli?”, ”Miksi näin kävi?” ja ”Mitä se meille kuuluu?”. Ensimmäisen kysymyksen vastauk-

sia haettiin ura- ja elämänkaariteorioiden kautta hyödyntäen esimerkiksi Superin vaihemallia 
(1957) ja Scheinin uratutkimuksia (1971; 1975). Toiseen kysymykseen haettiin vastauksia ura-
käyttäytymisen yksilöllisten ilmenemismuotojen ja yksilöpsykologian kautta. Kolmannessa ky-
symyksessä tarkasteltiin työuraa organisaation näkökulmasta ja pohdittiin, mitä Rajavartiolai-
tos voisi tehdä tukeakseen työntekijöidensä työuria. Tutkimuksen lopputuloksissa todetaan, että 
nuorten henkilöiden työidentiteetti rakentuu työuran alkuvaiheessa pitkälti omista odotuksista 
ja mielikuvista, lähipiiriin vaikutteista, lähiympäristön odotuksista ja jopa muotivirtauksien 
kautta. Myöhemmin työstä saatujen kokemusten kautta henkilölle muodostuu ura-ankkurit, 
jotka ohjaavat työntekijän urallaan tekemiä valintoja. Työuran keskivaiheissa perhe-elämä ja 
työura ovat kilpailussa keskenään ja henkilö joutuu tekemään valintoja näiden välillä. Tällöin 
uran rakentaminen on pitkälti olosuhteiden kanssa tasapainoilua. Lasten vanhetessa ja taloudel-
lisen tilanteen ollessa turvattu, työntekijä voi työurallaan tehdä vapautuneemmin valintoja. Täl-
löin henkilö saattaa alkaa myös kriittisesti tarkastelemaan aiempaa uraansa ja katua ratkaisu-
jaan. Tässä vaiheessa uraa uudelleensuuntautuminen on haastavaa, vaikka henkilö kokisikin 
tarpeen muutokselle. Organisaation rooli eli elämänvaiheiden aiheuttamien tarpeiden tukemi-
sessa on merkittävä. Ongelmallista kuitenkin on se, että työuran lopullisten tavoitteiden tunnis-
taminen etukäteen on haastavaa, joten organisaation on vaikeaa ennakoivasti rakentaa työnte-
kijän työuraa sellaiseksi, että se uran loppuvaiheessa osoittautuisi tyydyttäväksi. 
Sotatieteellisessä tutkimuksessa upseerien työuraan liittyvää tutkimusta ovat tehneet mm. Tomi 
Sirvo ja Arto Harjuniemi. Sirvon pro gradu -tutkielma (2017) tutki upseerien sitoutumista Puo-
lustusvoimiin. Sitoutumista tutkittiin Meyerin ja Allenin kolmen komponentin mallin (1991) 
mukaisesti. Tutkimustuloksina todettiin Puolustusvoimien upseerien sitoutumisen taustalla ole-
van enemmän tunneperäiset syyt, kuin velvollisuuden tunne tai elämäntilanteen vaatimukset. 



6  Arto Harjuniemen pro gradu -tutkielmassa (2014) tutkittiin syitä, jotka ovat johtaneet upseerien 
irtisanoutumiseen Puolustusvoimista. Tutkimusaineistona käytettiin Puolustusvoimien ja Up-
seeriliiton kyselyitä, jotka oltiin kohdennettu ennen eläkeikää palveluksesta eronneille upsee-
reille. Tutkimuksen tuloksena todettiin henkilöstöpolitiikan ja työskentelyolosuhteiden olleen 
keskeisiä syitä irtisanoutumisille.  
Markus Sipilän pro gradu -tutkielmassa (2007) tutkittiin lentoupseerien ura-ankkureita. Len-
toupseereilla esiintyi neljää eri ura-ankkuria: teknis-funktionaalisuutta, eri elämänalueiden ta-
sapainon yhdistymistä, haasteellisuutta ja johtamistaidollista pätevyyttä. Tutkimuksen kohde-
ryhmä on verrattavissa Rajavartiolaitoksen upseereihin, sillä kumpikin ryhmä työskentelee so-
tilaana sotilasorganisaatiossa. Lentäjien keskuudessa voidaan kuitenkin arvioida esiintyvän 
enemmän asiantuntijuutta korostavaa teknis-funktionaalisuuden ura-ankkuria, koska lentoup-
seerien työtehtävissä painottuu kapea-alainen erityisosaaminen. 
Puolustusvoimissa työurien ja perhe-elämän suhdetta on käsitelty mm. tutkimuksissa: ”Työn ja 

perheen yhteensovittaminen Puolustusvoimissa” (Autio, Leinonen, Otonkorpi-Lehtoranta 
2011), ”Perheellisenä Puolustusvoimissa – työn ja perheen yhteensovittamisen haasteita” (Han-
nola 2016) ja ”Sotilaat, työ ja perhe” (Otonkorpi-Lehtoranta 2017).  Autio ym. tunnistivat up-
seerin uran ja perhe-elämän kannalta myönteisiä ja kielteisiä keskinäisvaikutuksia (taulukko 1).  
 Myönteistä uralle Kielteistä uralle 
Myönteistä perheelle • Yleinen hyväksyntä perhe-vapaiden käytölle 

• Virkaikään perustuva ylene-minen 

• Sitoutuminen paikkaan 
• Ye-kurssista kieltäytyminen 

Kielteistä perheelle • Pitkien perhevapaiden pitä-minen urariskinä 
• Urakiertoon liittyvät siirrot 

• Pakkosiirrot saman tai alem-man tason tehtäviin eroon perheestä 
Taulukko 1 – Myönteiset ja kielteiset tekijät työ- ja perheuralla (Autio ym. 2011, 56) 
 
Sotilasorganisaatioiden henkilöstöpolitiikalle ominainen urakierto ja pakkosiirrot näyttäytyvät 
työn ja perheen yhdistämisen kannalta haastavina. Upseerien uralla ye-kurssille hakeutuminen 
nähtiin riskinä perhe-elämän kannalta. Tutkimuksessa havaittiin upseerin uran ja perhe-elämän 
tavoitteiden olevan usein ristiriidassa. Haastatteluissa havaittiin myös, että upseerien puhuessa 
urasta, he mieltävät sen usein tarkoittavan vain vertikaalista etenemistä. (Autio ym. 2011, 56.) 
Tutkimuksen johtopäätöksissä todettiin Puolustusvoimille olevan tärkeää, että sotilaat saavat 
perheeltään tukea toimintakykynsä ylläpitoon, mutta myös organisaatiolta tarvitaan jousta-
vuutta sotilaiden sitoutumisen varmistamiseksi (mts. 63). Otonkorpi-Lehtoranta toteaa tutki-
muksensa johtopäätöksissä, että sotilaan työ on nykyään institutionaalisen kutsumustyön ja 



7  professionalisoituneen palkkatyön risteymä. Sotilashenkilöstön uria ajatellaan Puolustusvoi-
missa organisaatiolähtöisesti. Urapolku on kaikille sama, mutta yksilö voi itse päättää kuinka 
pitkälle sitä kulkee. (Otonkorpi-Lehtoranta 2017, 128.) Perheen roolina on auttaa sotilasta työ-
kyvyn ylläpidossa ja sopeutua työn aiheuttamiin muutoksiin (mts. 206). Em. tutkimukset ovat 
tutkineet työn ja perheen yhteensovittamista sosiologisesta näkökulmasta, eivätkä ne ole varsi-
naisia työuratutkimuksia. Tutkimukset kuitenkin avaavat perhe-elämän vaikutuksia sotilaiden 
työuran valintoihin, joten havainnot tukevat hyvin myös omaa tutkimustani. 
Perhe-elämää ja uraa käsittelee myös yliluutnantti Essi Hootin pro gradu -tutkielma (2018) 
”Upseerielämän valintoja: ura, perhe vai molemmat?”. Tutkimuksessa selvitettiin, miten upsee-
rien työura mahdollistaa elämänhallinnan ja elämänkaaripsykologisten kehitystehtävien toteu-
tumisen. Tuloksissa todetaan upseerin uran muodostavan haastavan asetelman ihmisen kehitys-
tehtävien toteuttamiseen. Upseerin ammatti koetaan kutsumukseksi, mutta usein perhe-elämä 
halutaan silti asettaa työuran edelle. Upseerit kokivat, että perhe-elämän ja työuran yhdistämi-
sen haasteet vaikuttavat laskevasti työmotivaatioon. (Hoot 2018, 77–78.) Tutkimukseen osal-
listui myös vähäisissä määrin Rajavartiolaitoksen upseereita, mutta tutkimustuloksissa ei ero-
tella heidän kokemuksia Puolustusvoimien upseereista. 
Rajavartiolaitokseen tai sen työntekijöihin kohdistuvaa työuratutkimusta on tehty melko vähän. 
Valtteri Viitala on pro gradu -tutkielmassaan (2006) tutkinut meriupseerien irtisanoutumisia 
Rajavartiolaitoksesta aikavälillä 1996–2006. Tutkimuksessa ei löydetty selkeitä yksittäisiä te-
kijöitä, jotka olisivat johdonmukaisesti selittäneet irtisanoutumisia. Yksi usein esiintynyt syy 
irtisanoutumisen taustalla oli työtehtävien siirtyminen operatiivista tehtävistä toimistotehtäviin 
ja tästä seurannut ansiotulojen lasku. Toinen usein toistunut syy irtisanoutumiselle oli siirtovel-
vollisuuden, työpaikan sijainnin ja yksityiselämän muodostama yhtälö. Vaikka tutkimusta voi 
pitää ajallisesti vanhentuneena ja se keskittyy ainoastaan meriupseerien työuriin, voidaan ha-
vaita työuran ja siviilielämän haasteiden olleen osa rajaupseerien työuraa jo pidempään. 
Yliluutnantti Samuli Rastas tutki pro gradu -tutkielmassaan (2020) tehtäväkiertoa osana Raja-
vartiolaitoksen henkilöstösuunnittelua. Tutkimuksessa toteutettiin vertaileva tapaustutkimus 
merivartiostojen nuorten upseerien tehtäväkierrosta. Tutkimuksessa havaittiin, että nuorten up-
seerien tehtäväkierrolla pyritään mahdollistamaan laaja-alainen kokemus Rajavartiolaitoksen 
eri tehtävistä. Tutkimuksen mukaan Rajavartiolaitoksen henkilöstösuunnittelussa on havaitta-
vissa piirteitä resurssiluontoisesta ”kovasta” sekä henkilöstön osaamista korostavasta ”pehme-

ästä” henkilöstöjohtamisesta. Henkilöstösuunnitelmassa korostuu resurssilähtöisyys. Tutki-

muksessa todetaan, että nopean tehtäväkierron takia Rajavartiolaitos joutuu usein tinkimään 
tehtävien osaamisvaatimuksista, mikä heijastuu työn tehokkuuteen. (Rastas 2020, 37, 62.) 



8  Katsaus sotilasorganisaatioihin kohdistuviin työuratutkimuksiin osoittaa, että aiheen tutkimi-
nen on Rajavartiolaitoksen osalta jäänyt vähäiseksi. Sotilaisiin kohdistuvaa työuratutkimusta 
on Suomessakin tehty, mutta tutkimuksissa keskitytään Puolustusvoimien sotilasviroissa pal-
velevaan henkilöstöön. Vaikka Rajavartiolaitos ja Puolustusvoimat kietoutuvat voimakkaasti 
toisiinsa mm. yhteisen koulutusjärjestelmän kautta, ei organisaatioita voida pitää työurien kan-
nalta täysin rinnastettavina. Rajavartiolaitoksen pienempi henkilöstömäärä ja erilainen tehtävä-
kenttä tekevät myös upseerien työurista merkittävästi erilaisia. Tutkimuksien tarkastelu osoitti, 
että yksilöiden työurakäsitys on muutoksessa, eivätkä upseerit ole jääneet tämän muutoksen 
ulkopuolelle. Näin ollen myös Rajavartiolaitoksen upseerien työura vaatii yksilöllisempää tar-
kastelua. 
 

  Tavoitteet ja tutkimusongelma 
Upseeri, työura ja Rajavartiolaitos. Halusin rakentaa tutkimukseni näiden kolmen käsitteen ym-
pärille, painottaen niitä mainitussa järjestyksessä. Katsaus tutkimuskenttään osoitti, että kaikkia 
näitä aiheita on tutkittu erikseen, mutta ei koskaan yhdessä. Upseerit ovat yksi Rajavartiolai-
toksen kriittisistä resursseista, joten tutkimus siitä, miten upseerit suhtautuvat omaan työ-
uraansa, näyttäytyi tarpeellisena. Halusin rakentaa tutkimusasetelman sellaiseksi, että upseeri 
on tutkimuksen keskiössä ja tutkimuksessa tarkastellaan upseerin yksilöllisten päätöksien vai-
kutuksia työuran rakentamiseen Rajavartiolaitoksessa.  
Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa rajaupseerien työurista ja siitä, minkälaisia tekijöitä 
upseerin työuraa koskevien valintojen taustalla on. Tutkimuksella pyritään myös selvittämään 
syitä, mitkä saavat upseerin työskentelemään Rajavartiolaitoksessa ja sitä, miten työnantaja 
voisi tukea upseerien työuria paremmin. Tutkimuksella tuotetun tiedon avulla on mahdollista 
kehittää organisaation tarjoamia työuramahdollisuuksia, jotta yksilöiden ja organisaation työ-
uriin liittyviä tavoitteita saataisiin harmonisoitua.  
Tutkimuksen tavoitteisiin pyritään seuraavien tutkimuskysymysten kautta: 
Päätutkimuskysymys:  
Minkälaiset tekijät ohjaavat upseerien työuraa koskevia päätöksiä? 
 Alatutkimuskysymykset: 

1. Mitkä työura-ankkurit ohjaavat upseereita urallaan? 



9  2. Mitkä tekijät vaikuttavat upseerin päätökseen hakeutua virkaurakursseille? 
3. Mikä saa upseerin työskentelemään Rajavartiolaitoksessa, ja miten Rajavartiolaitos 

voisi tukea upseerien työuria paremmin? 
Kahden ensimmäisen alatutkimuskysymyksen vastauksien avulla tuotetaan vastaus tutkimuk-
sen päätutkimuskysymykseen. Kolmannella alatutkimuskysymyksellä tuodaan tutkimukseen 
myös organisatorista näkökulmaa tutkimalla upseerien suhdetta Rajavartiolaitokseen ja Raja-
vartiolaitoksen keinoja tukea upseerien työuria entistä paremmin. 

 Kuva 2 – Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 
 
Kuvassa 2 esitellään tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Tutkimuksen keskiössä on upseeri ja 
upseerin työura. Henkilökohtaiset ura-ankkurit ohjaavat sitä, minkälaisia valintoja upseeri ural-
laan tekee. Ura-ankkurit vaikuttavat kaikkiin niihin päätöksiin, joita upseeri työuraansa raken-
taessa tekee. Ura-ankkureiden mukaisiin tavoitteisiin pyritään konkreettisten asioiden kautta. 
Näitä konkreettisia asioita upseerit puntaroivat tehdessään työuraa koskevia valintoja. Työuran 
valintojen vaikutuksia tarkastellaan osana Rajavartiolaitokseen sidottua kolmiulotteista organi-
saatiomallia. Työuran rakentumiseen vaikuttaa aina se, miten hyvin työnantajan koetaan tarjoa-
van mahdollisuuksia uran rakentamiselle. Suhde työnantajaan määrittää, haluaako upseeri ra-
kentaa työuraansa yksin Rajavartiolaitoksen ympärille, vai edellyttääkö työuran rakentaminen 
työnantajan vaihtamista. Tutkimuksessa tutkitaan lisäksi organisatorisesta näkökulmasta sitä, 
miten Rajavartiolaitos voisi tukea upseerien työuria paremmin. Teoreettisen viitekehyksen si-
sältämiä käsitteitä tarkastellaan tarkemmin luvussa 2. 
 



10    Tutkimuksen rakenne 
Tutkimusraportti on jaettu viiteen päälukuun. Ensimmäinen pääluku toimii johdatteluna työ-
uratutkimukseen ja sen tavoitteena on osoittaa, miksi tutkimukselleni on tarvetta. Perusteluiden 
pohjalta kuvailen tutkimusongelmani ja esittelen tutkimuskysymykset, joiden kautta pyrin tut-
kimaan aihetta. 
Toisessa pääluvussa keskitytään esittelemään tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä esiin-
tyviä käsitteitä. Esittelen tarkemmin työura-käsitteen eri vivahteita ja niitä työuraan liittyviä 
teorioita, joiden ympärille tutkimustani rakennan. Luvussa kuvataan myös tarkemmin Rajavar-
tiolaitoksen organisaatiota ja upseerien työuran rakennetta.  
Kolmannessa pääluvussa kerrotaan tutkimuksen metodologisista valinnoista. Perustelen tutki-
mukseni tieteenfilosofiset lähtökohdat ja käytetyt tutkimusmenetelmät. Kuvaan aineistonke-
ruun ja aineistoanalyysin toteutuksen. 
Neljännessä pääluvussa esitellään tutkimuksen tulokset. Pääluku on jaettu kolmeen alalukuun, 
joissa käsitellään kolmen alatutkimuskysymysten mukaisesti ura-ankkureita, työuralla tehtyjä 
valintoja ja upseerin suhdetta Rajavartiolaitokseen. Alaluvussa 4.1 vastataan tutkimuksen 1. 
alatutkimuskysymykseen. 
Viidennessä pääluvussa esitellään tuloksien pohjalta johtopäätöksiä. Alaluvuissa vastataan tut-
kimuksen 2. ja 3. alatutkimuskysymykseen, jonka jälkeen kaikkien alatutkimuskysymyksien 
pohjalta alaluvussa 5.4 muodostetaan vastaus tutkimuksen päätutkimuskysymykseen. Päälu-
vussa arvioidaan lisäksi tutkimuksen luotettavuutta ja esitetään tutkimuksen pohjalta jatkotut-
kimustarpeita.  
Tutkimusraportin lopusta löytyy käytetyt lähteet, sekä tutkimuksen liitteet.  



11  2. TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN VIITEKEHYS 
Luvussa esitellään tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen sisältyviä käsitteitä ja kerrotaan, 
miten käsitteitä raportissa on tulkittu. Lisäksi luvussa perehdytään Rajavartiolaitoksen organi-
saatioon, upseerien virkauraan sekä Edgar Scheinin ura-ankkureita ja kolmiulotteista organi-
saatiota käsitteleviin teorioihin.   
 

  Työuran käsite 
Käsitettä työura on määritelty monin tavoin tieteenaloista riippuen. Sana ura pohjautuu latinan-
kielisestä sanasta carrus, jolla tarkoitetaan hevoskärryä tai vaunua. Englannin kielessä käyte-
tään termiä career, jolle Cambridgen internet-sanakirja antaa seuraavat määritelmät: 

1. Työ tai työtehtävien sarja, etenkin kun termin käyttöön liittyy ajatus etenemisestä kor-
keampiin tehtäviin  

2. Työ, jota tehdään koko elämän (Cambridge 2021.) 
Suomenkielinen sana työura viittaa ontologisen määritelmien mukaan ammatilliseen kehityk-
seen ja liikkuvuuteen. Kotimaista käsitettä voidaankin pitää neutraalimpana kuin englanninkie-
listä, etenemistä korostavaa, vastinettaan. (Pyöriä 2020, 96.) 
Työuratutkimuksen perinteisessä määritelmässä työuralla tarkoitetaan nousujohteista ja katkea-
matta etenevää ammatillista kehitystä tyypillisesti yhdellä alalla tai yhden työnantajan palve-
luksessa. (Pyöriä 2020, 96.) Tätä perinteistä määritelmää voi pitää melko rajallisena, sillä up-
seerien kohdalla se tarkoittaisi sitä, että työura katkeaisi upseerin mahdollisesti vaihtaessa työn-
antajaa. Hall on todennut, että työuran (career) käsitteen voi määritellä näkökulmasta riippuen 
neljällä eri tavalla:  

1. Työuralla etenemisenä, jolla tarkoitetaan vertikaalista liikkumista, eli nousua organisaa-
tion hierarkiassa.  

2. Työuraa tietyssä ammatissa. Tällöin keskiössä ei ole hierarkinen nousu organisaatiossa, 
vaan koko työuran kestävä ammatillinen pysyvyys. Vaikka ura saattaa sisältää erilasia 
vaiheita ja asemia, tässä määritelmässä niiden ajatellaan olevan enemmänkin alaan kuu-
luvia luontaisia siirtymiä kuin tavoitteellista etenemistä.  



12  3. Työura erilaisten työtehtävien sarjana. Tässä määritelmässä kaikilla ihmisillä, joilla on 
työkokemusta, on myös työura. Ammatin laadulla tai työuralla etenemisen suunnalla ei 
ole merkitystä.  

4. Työura elämänmittaisena sarjana eri roolissa toimimisesta syntyneitä kokemuksia. Tällä 
tarkoitetaan henkilön omaa kokemusta siitä, miten hänen työhistoriansa on rakentunut 
hänen työtehtäviensä ja omien toimiensa pohjalta. (Hall 2002, 8–10.)  

Työuratutkimusta on ylipäätään vaivannut vakiintuneen käsitteistön puuttuminen. Esimerkiksi 
termit ura, työura, urapolku, elämänura tai organisatorinen ura ovat osittain synonyymejä, mutta 
osittain eivät. Termejä myös käytetään usein ristiriitaisesti. Käsitteistön sekavuus aiheuttaa sen, 
että työuratutkimuksien vertailtavuus on osin haastavaa. (Lähteenmäki 1995, 23–25.)  
Työuran käsitteen monimutkaisuutta lisää myös se, että aihetta voi lähestyä niin monesta näkö-
kulmasta. Yksilö ajattelee työuran olevan hänen henkilökohtainen projektinsa, kun taas organi-
saation silmin työntekijän työura näyttäytyy organisaation rakentamana polkuna, jota yksilön 
tulisi seurata. (Schein 1978, 81.) Koska työuria voidaan tarkastella niin työntekijän henkilökoh-
taisena prosessina kuin organisaation johtamana ilmiönä, on työuratutkimuksessa pyritty mää-
rittelemään työuraa koskevat näkökulmat. Lähteenmäki on luokitellut käsitteen eri merkityksiä 
taulukossa 2. 

 
Taulukko 2 – Lähteenmäen työura-käsitteen typologisointi (1995, 29) 
 
Objektiivisessa käsityksessä työuraa tulkitaan ammatillisena urapolkuna, jossa työntekijä ete-
nee työtehtävästä toiseen yksilöä ympäröivien toimijoiden asettamien rakenteiden mukaisesti. 
Urapolku on ikään kuin valmis reitti, jota yksilön on seurattava. Ajallisesti objektiivinen käsitys 
rajaa työuran käsittämään vain yhdessä organisaatiossa vietettyä aikaa. Subjektiivisessa näke-
myksessä työura nähdään yksilön ammatillisena, läpi koko elämän jatkuvana oppimisproses-
sina, jonka ohjureina toimivat hänen identiteettinsä mukaiset ura-ankkurit. Yksilö määrittää itse 
uransa tavoitteet, joten uralla menestymistä ei voida ulkoa käsin arvioida. Ajallisesti subjektii-
vinen näkemys tarkastelee koko elämän mittaa. Näin ollen se on sopeutuvampi eri 



13  elämäntilanteisiin ja niiden tuomiin muutoksiin työuralla. Organisatorisessa käsityksessä yksi-
lön työurat nähdään prosessina, jossa yksilö kehittyy ammatillisesti vain tuottaakseen lisäarvoa 
organisaatiolle. Organisaation tulee hyödyntää tämä yksilön prosessi siten, että se kykenee yk-
silöiden avulla vahvistamaan kilpailukykyään. (Lähteenmäki 1995, 28–31; Häyrynen 2017 49–

50.) 
Tutkimuksessani käytän termejä työura ja ura synonyymeina, tarkoittaen niillä Lähteenmäen 
työura-typologisoinnin subjektiivisen näkökulman mukaista yksilön ammatillista, läpi uran 
kestävää, kehityskaarta. Tarkastelen mitä yksilö (upseeri) tavoittelee työuraltaan ja miten hän 
sopeuttaa sen ympäristön (Rajavartiolaitos/muut työnantajat) tarjoamiin mahdollisuuksiin ura-
ankkureidensa ohjaamana. Aiemmin kuvatussa Hallin (2002, 8–10) määritelmissä tämä asettuu 
lähimmäs 3. näkökulmaa, eli työuraa työtehtävien sarjana. En halua sitoa käsitettä urasta siihen, 
että vain organisaation hierarkiassa nouseminen olisi työuralla etenemistä, sillä ura voi sisältää 
muitakin tavoiteltavia suuntia. Ajattelen lisäksi upseerin uran voivan sisältää muitakin työanta-
jia kuin sotilasorganisaatiot, sillä muutoin rajautuisi pois mahdollinen upseerin kenties isoin 
työuraa koskeva valinta – työnantajan vaihtaminen. Käyttäessäni käsitettä upseerin ura viittaan 
upseeriin yksittäisenä henkilönä, enkä yleisenä sotilasarvona tai ammattina. 
 

  Ura-ankkuriteoria 
Scheinin ura-ankkuriteoria on yksi tunnetuimmista uraorientaatiota tarkastelevista teorioista. 
Teorian ensimmäinen versio rakentui yliopisto-opiskelijoista tehdyn uratutkimuksen pohjalta 
(Schein 1978). Myöhemmin Schein jatkoi teorian kehittämistä ja se on vakiintunut keskeiseksi 
työuratutkimuksen työkaluksi. Scheinin teoria soveltuu erityisesti sellaisiin työntekijöihin, joi-
den ura noudattelee perinteistä työuraa (Arnold, Coombs & Gubler 2017, 7). 
Ura-ankkuriteorian tarkoituksena on kuvata työntekijän perimmäisiä työskentelyn motiiveja ja 
odotuksia. Nämä ankkurit ohjaavat ja rajoittavat työntekijän työuraa koskevia valintoja (Schein 
1978, 125–126). Ura-ankkuri on yksilön käsitys omasta ammatillisesta identiteetistä ja se muo-
dostuu kolmen osa-alueen kautta:  

1. Itse havaitut kyvyt ja lahjakkuus, jotka ovat rakentuneet kokemusten ja onnistumisten 
kautta. Osa-aluetta kuvaa kysymykset: Mitkä ovat vahvuuteni ja heikkouteni? Mitkä ky-
kyni ja taitoni? 



14  2. Itse havaitut motiivit ja tarpeet, jotka perustuvat kokemuksien jälkeen tehtyyn itsensä 
diagnosointiin ja muilta saatuun palautteeseen. Osa-aluetta kuvaa kysymykset: Mitkä 
ovat motiivini ja tavoitteeni? 

3. Itse havaitut arvot ja asenteet, jotka perustuvat omien ja toimintaympäristön normien ja 
arvojen vastakkainasetteluun. Osa-aluetta kuvaa kysymykset: Millaiset ovat arvoni? 
Ovatko ne ristiriidassa organisaation arvojen kanssa? 

Ura-ankkuri toimii työntekijän arvopohjana, josta yksilö ei luovu edes vaikeiden elämää tai 
työuraa koskevien valintojen edessä (Schein 1996, 27–28). Yksilön ura-ankkuri muodostuu vä-
hitellen hänen työ- ja elämänkokemusten myötä rakentuvasta ammatillisesta minäkuvasta.  Ura-
ankkurin rakentuminen voi viedä yhdestä kymmeneen vuotta. (Schein 1978, 125–126.) 
Alkuperäisessä mallissa tunnistettiin viisi erilaista ura-ankkuria, mutta Scheinin ja muiden tut-
kijoiden (ks. DeLong 1982) kehitellessä teoriaa, malli vakiintui kahdeksaan ura-ankkuriin. 
Ankkurit ja niiden ominaispiirteet on esitelty taulukossa 3.  
Ankkuri Ankkurin kuvaus 
Teknis-funktionaa-
linen pätevyys 
(TF) 

Tärkein uraa ohjaava kiinnostus suuntautuu johonkin tekniseen tai 
funktionaaliseen työn osa-alueeseen, minkä parissa haluaa työsken-
nellä ja kehittyä. Identiteetti muodostuu erityisosaamisesta ja työnte-
kijä on onnellisimmillaan, kun työtehtävät mahdollistavat tuon aiheen 
parissa työskentelyn. Henkilö saattaa olla halukas johtamaan muita 
oman erityisosaamisalueensa piirissä, mutta ei ole kiinnostunut johta-
misesta sinällään. Henkilö ei halua päätyä sellaisiin johtajatehtäviin, 
jossa ei saisi työskennellä oman osaamisalansa parissa.  

Johtamistaidolli-
nen pätevyys  
(JOHT) 

Uralla tärkein tavoite on nousta mahdollisimman korkeaan asemaan or-
ganisaatiossa, jotta henkilö voi työssään olla integroimassa organisaa-
tion eri toimintoja yhdeksi kokonaisuudeksi. Henkilö haluaa vastata tu-
loksista ja kokee menestyneensä silloin kun organisaatio menestyy. 
Henkilö voi kokea työskentelyn teknillisten tai funktionaalisten tehtä-
vien parissa välttämättömäksi oppimisen kannalta, mutta hänen tavoit-
teena on mahdollisimman nopeasti päästä esimiestehtäviin. Jonkin yk-
sittäisen teknisen tai funktionaalisen erityisosaamisalan esimiestehtä-
vät eivät niinkään kiinnosta, vaan mielenkiinnon kohteena on yleisesti 
johtajuus ja vastuunkanto. 



15  Yrittäjyys 
(YRIT) 

Henkilö haluaa perustaa oman organisaation tai yrityksen omien kiin-
nostustensa pohjalta. Henkilö on halukas ottamaan riskejä ja ratkomaan 
haasteita. Henkilö haluaa todistaa muille, että hän kykenee rakenta-
maan menestyvän liikeyrityksen omin ponnisteluin. Henkilö saattaa 
työskennellä muiden omistamissa organisaatioissa, mutta hän haluaa 
irrottautua omilleen heti kun kokee omaavansa siihen riittävät kyvyt ja 
sopiva mahdollisuus avautuu.   

Turvallisuus 
(TURV) 

Henkilölle tärkeää on työpaikan ja virkasuhteen pysyvyys. Tärkeintä 
on suoriutua töistään niin hyvin, että työpaikka on turvattu. Taustalla 
on huoli taloudelliseen turvaan liittyvistä tekijöistä, kuten toimeentu-
losta tai eläkkeestä. Vakauden arvostus voi ajaa henkilön tilanteeseen, 
jossa hän on valmis tekemään lähes mitä tahansa pitääkseen työnsä. 
Henkilö ei ole niinkään kiinnostunut työn sisällöstä tai asemastaan or-
ganisaatiosta, vaikka henkilö saattaa myös menestyä työssään. Kaikilla 
ihmisillä on tarvetta turvallisuuteen ja vakauteen, erityisesti taloudelli-
sesti vaikeina aikoina. Tähän ura-ankkuriin taipuvaisilla kuitenkin 
huoli on jatkuvasti läsnä ja he rakentavat koko omakuvansa tämän ym-
pärille.  

Itsenäisyys ja riip-
pumattomuus 
(ITSE) 

Henkilölle tärkeintä on saada määrittää työnsä sisältö mielensä mu-
kaan. Jos henkilö työskentelee organisaatiossa, hän haluaa pysytellä 
sellaisissa tehtävissä, jotka mahdollistavat joustavan ajankäytön ja va-
pauden suorittaa tehtävät haluamallaan tavalla. Jos henkilö ei siedä or-
ganisaation sääntöjä tai rajoitteita, hän saattaa hakeutua sellaisiin työ-
tehtäviin, jotka tarjoavat hänen haluamaa vapautta. Tällaisia voivat olla 
esim. opetus- ja konsulttitehtävät. Henkilö voi kieltäytyä korkeammista 
tehtävistä säilyttääkseen autonomiansa. Hän saattaa jopa perustaa 
oman yrityksen voidakseen tehdä työnsä haluamallaan tavalla. Tällöin 
kuitenkin motiivit oman yrityksen perustamisen taustalla ovat eriävät 
kuin yrittäjyys-ankkurin tapauksessa. 

Haasteellisuus 
(HAAS) 

Henkilölle tärkeintä on kohdata jatkuvia haasteita. Hän haluaa työssään 
keskittyä ongelmien ratkaisuun, muiden päihittämiseen ja vaikeiden 
esteiden ylittämiseen. Työssä tai työuralla tärkeintä on päästä lähes yli-
voimaisten haasteiden kimppuun. Toisille tällaiset haasteet voivat 
muodostua älyllistä osaamista vaativista ongelmista, kuten vaikkapa 



16  insinöörillä, joka suunnittelee teknisesti monimutkaisia ratkaisuja. Toi-
sille haaste voi muodostua ongelmallisista olosuhteista, kuten vaikka 
konkurssin partaalla olevan organisaation pelastamisesta strategisen 
johtamisen kautta. Myös ammattiurheilijat tai myyntimiehet voivat ko-
kea työnsä merkitykselliseksi haasteiden kohtaamisen ja muiden päi-
hittämisen kautta. Helpolta tuntuvat tehtävät muuttuvat nopeasti tyl-
siksi. 

Eri elämänalueiden 
tasapainon yhdisty-
minen 
(TASA) 

Henkilölle tärkeintä on tasapaino koko elämässä. Hän haluaa henkilö-
kohtaisten tarpeiden, perhe-elämän ja työuran muodostavan yhtenäisen 
ja tasapainoisen kokonaisuuden. Henkilölle työssä on tärkeää sen jous-
tavuus, jotta työ ei heilauta muun elämän tasapainoa. Henkilö on val-
mis luopumaan työuransa tavoitteista, eikä esimerkiksi ole halukas 
muuttamaan työn perässä, vaikka se tarjoaisikin parempia mahdolli-
suuksia työuran kannalta. Henkilölle menestys tarkoittaa koko elämän 
tasapainotilaa, eikä hän saa tyydytystä pelkästä työssä pärjäämisestä. 

Alalle tai asialle 
omistautuminen 
(OMIS) 

Henkilö haluaa määrätietoisesti työskennellä jonkin itselleen tärkeäksi 
kokeman asian eteen. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi merkit-
tävien yhteiskunnallisten ongelmien ratkominen, ihmisten välisten eri-
mielisyyksien kitkeminen, turvallisuuden luominen tai sairauksien pa-
rantaminen. Henkilö on valmis tarvittaessa vaihtamaan organisaatiota, 
jotta hän voi jatkaa työtään päämääränsä eteen. Henkilö saattaa kiel-
täytyä korkeammista työtehtävistä, jos ne vievät häntä kauemmas ar-
vojensa mukaisen tavoitteen eteen työskentelystä.  

Taulukko 3 – Ura-ankkurit (Schein 1990, 20–32) 
 
Kun henkilö saa työskennellä hänen ura-ankkurinsa mukaisissa olosuhteissa, vaikutukset näky-
vät tehokkaana työskentelynä, tyytyväisyytenä työhön ja työn etuihin, tyytyväisyytenä työuralla 
etenemiseen sekä työuran vakautena. Vaikutusten voimakkuuteen vaikuttaa se, onko työnteki-
jällä sillä hetkellä tarjolla muita työpaikkoja tai työskentelymahdollisuuksia. Jos henkilöllä on 
tarjolla eri vaihtoehtoja, ura-ankkurin ja työskentely-ympäristön harmonialla tai sen puutteella 
on suuremmat (positiiviset/negatiiviset) vaikutukset työntekijään. (Schein 1990, 35; Coetzee & 
Schreuder 2014, 10–11; Coetzee, Schreuder & Tladinyane 2014, 8–11.) 



17  Scheinin mallin pohjalta on vuosien saatossa tehty useita variaatioita. Francis (1994) esitteli 
ura-ankkureihin pohjautuen yhdeksän ura-ajuria, jotka ovat: 1. materiaaliset palkkiot 2. voima 
ja vaikutusvalta 3. tarkoituksen etsintä 4. kokemus 5. luovuus 6. kytkös 7. itsenäisyys 8. turva 
9. asema. Igbaria ja Baroudi (1993) tulivat johtopäätökseen, että it-ammattilaisten turvallisuus-
ankkuri on mahdollista jakaa kahteen osaan: työsuhteen turvallisuuteen ja maantieteellisen py-
syvyyden turvaamiseen. Kotimaisessa työuratutkimuksessa myös Salminen on tunnistanut sa-
mankaltaisen paikkakuntasidonnaisuuteen liittyvän ankkurin (Salminen 1993, Lähteenmäen 
1995, 176 mukaan). DeLong lisäsi tutkimuksissaan (1982) identiteetin yhdeksi lisäankkuriksi. 
Feldman ja Bolino (1996) kritisoivat Scheinin ura-ankkureita sen epätarkkuudesta ja uudelleen-
teorisoivat ura-ankkurimallin. Keskeinen ero heidän mallissaan koski yksilön ura-ankkurin 
muodostumista, jonka taustalla olevien tekijöiden nähtiin poikkeavan henkilöstä riippuen. Erot 
ankkurin muodostumisessa näkyvät ura-ankkurin ja toimintaympäristön harmonian erilaisena 
yksilöllisenä vaikuttavuutena. He myös tarkemmin kategorisoivat ankkurit tarve-, taito- ja ar-
volähtöisiin ankkureihin. Kahdeksan ura-ankkurin mallia on kritisoitu myös siitä, että eri ank-
kureihin sisältyy samankaltaisia sisällönodotuksia. Päällekkäisyyksien ei kuitenkaan nähdä ole-
van ongelma tutkittaessa ura-ankkureiden vaikutusta urapäätöksiin (Lähteenmäki 1995, 176). 
Ura-ankkureiden eri variansseille on ominaista, että ne hienosäätävät tai täydentävät Scheinin 
ura-ankkureita, eivätkä pyri tai pysty täysimääräisesti korvaamaan niitä (Arnold ym. 2017, 5).  
Schein on omissa tarkasteluissaan todennut ura-ankkureiden pätevän edelleen 2000-luvulla, 
joskin hän näkee, että nykypäivänä organisaatiot eivät enää kykene tarjoamaan turvallisuus-
ankkurin kuvauksen mukaisia olosuhteita. Scheinin mukaan nykypäivänä korostuvat teknis-
funktionaalinen ankkuri, sekä eri elämänalojen yhdistyminen. Lisäksi johtamistrendien muka-
naan tuoma muutos hierarkkisuuden vähentymisestä aiheuttaa sen, että johtamistaitoja tarvitaan 
yhä useammassa organisaation tehtävässä. Yksikään ankkureista ei ole kuitenkaan kadonnut. 
(Schein 1996.) Scheinin ura-ankkuriteoria on edelleen säilyttänyt asemansa työuratutkimuk-
sissa. 
Igbarian ja Baroudin mallin ajatus turvallisuuden jakautumisesta virkasuhteen pysyvyyteen ja 
maantieteelliseen pysyvyyteen olisi voinut tuoda lisäarvoani tutkimukselleni Rajavartiolaitok-
sen kontekstissa, sillä aiemmissa upseereihin kohdistuneissa työuratutkimuksissa siirtovelvol-
lisuus on nähty vaikuttavan negatiivisesti työntekijän sitoutumiseen työnantajaansa. Malli on 
kuitenkin jäänyt työuratutkimuksissa vähemmälle käytölle, joten sen sopivuutta erilaisille 
aloille on testattu vähäisesti. Näin ollen luotin Scheinin ura-ankkurijaottelun yleisimpänä ja 
vakiintuneimpana mallina palvelevan luotettavasti myös omaa tutkimustani. 
 



18    Kolmiulotteinen organisaatiomalli 
Schein esitti vuonna 1973 kolmiulotteisen organisaatiomallin, joka kuvaa uralla tapahtuvaa lii-
kehdintää. Lieriön muotoisessa mallissa (kuva 3) on nimensä mukaisesti kolme ulottuvuutta: 
horisontaalisuus, vertikaalisuus ja keskeisyys. Horisontaalisuudella tarkoitetaan työuralla ta-
pahtuvaa liikehdintää, jossa henkilön toimiala muuttuu ja henkilö siirtyy toisiin tehtäviin ilman, 
että hänen hierarkisessa asemassaan tapahtuu merkittävää muutosta. Rajavartiolaitoksessa näin 
tapahtuu esimerkiksi siirryttäessä rajajääkärikomppanian päällikön tehtävästä rajavartioaseman 
päälliköksi. Tällaiset horisontaaliset siirtymät voivat olla henkilölle eduksi tulevaisuudessa, 
sillä niiden myötä hänen osaamisensa ei rakennu vain yhden toimialan varaan. Vertikaalinen 
muutos tarkoittaa, että henkilön asema organisaatiossa nousee. Samalla usein aiheutuu liikeh-
dintää horisontaalisessa asemassa, sillä ylemmissä tehtävissä toimialojen rajat saattavat hämär-
tyä tai yhdistyä. Rajavartiolaitoksessa näin tapahtuu esimerkiksi edettäessä rajatarkastusaseman 
päällikön tehtävästä esikuntaan rajatoimiston päälliköksi tai vartioston esikunnasta Rajavartio-
laitoksen esikunnan raja- ja meriosastolle. Tätä ylenemisen mukanaan tuomaa toimialarajojen 
hämärtymistä kutsutaan keskeisyydeksi. Mitä lähempänä kartion akselia henkilö on, sitä enem-
män hänen toimenkuvansa muistuttaa yleisjohtamista. (Schein 1973, 403–405; Lähteenmäki 
1995, 260–262.) Malli on kuvassa 3 sidottuna Rajavartiolaitoksen organisaatioon. Malliin piir-
retyt pallot ovat karkeita esimerkkejä siitä, miten Rajavartiolaitoksen eri työtehtävät voisivat 
sijoittua kolmiulotteisessa organisaatiomallissa keskeisyyden ja vertikaalisuuden osalta. 

 
Kuva 3 – Scheinin kolmiulotteinen organisaatiomalli, mukautettu RVL:n organisaatioon 
 



19  Organisaatiorakenteesta riippuen on mahdollista rakentaa myös asiantuntijaputkia, jolloin hen-
kilö voi edetä tiettyyn pisteeseen asti omalla erikoisosaamisalallaan. Asiantuntijaputkessa hen-
kilön liikehdintä sijoittuu lähemmäs lieriön ulkoreunaa, eikä toimialojen vaihtuminen ole taval-
lista. Tällaisia uria Rajavartiolaitoksessa saattaa esiintyä esimerkiksi johtamisjärjestelmäupsee-
rien kohdalla. Uran kannalta pitkään asiantuntijatehtävissä työskentely voi osoittautua etene-
misen kannalta ansaksi, sillä jos henkilön osaaminen jää liian kapea-alaiseksi, ei hänellä ole 
kompetenssia toimia muiden toimialojen parissa. (Lähteenmäki 1995, 262).  
Vaikka monissa nykyorganisaatioissa Scheinin kolmiulotteisen organisaatiomallin rakenteet ei-
vät toteutuisikaan, pätevät sen perusperiaatteet edelleen Rajavartiolaitoksen kaltaiseen hierark-
kiseen organisaatiorakenteeseen.  Malli auttaa myös hahmottamaan yksilöiden erilaisia urata-
voitteita. Joillekin upseereille pysyminen koko työuran ajan lieriön alatasolla tarjoaa mielek-
kään työuran. Yhdelle on tärkeää edetä lieriössä mahdollisimman korkealle ja kohti keskiakse-
lia, kun taas joku toinen kaipaa enemmänkin horisontaalista pysyvyyttä. 
Ennen kaikkea kolmiulotteinen organisaatiomalli tarjoaa tutkimukselleni helposti hahmotetta-
van käsitteistön työurien kuvaamiseen. Vertikaalisuus, horisontaalisuus ja keskeisyys ovat tut-
kimukseni teemojen kannalta kuvaavia termejä. Organisaatiomalli auttaa myös hahmottamaan 
yleisjohtajuuden ja asiantuntijuuden eroavaisuuksia. Rajavartiolaitokseen sidottu kolmiulottei-
nen organisaatiomalli toimii tutkimuksessani kontekstina, johon voin sitoa havaintojani.  
 

  Rajavartiolaitos ja sen toimintaympäristö 
Rajavartiolaitos on sisäministeriön alainen sisäisen turvallisuuden toimija. Sen tehtäviä ovat 
Suomen valtakunnan rajojen valvonta, rajatarkastuksien suorittaminen, meripelastus, ympäris-
tövahinkojen torjunta, sotilaallinen maanpuolustus, kansainvälinen rajaturvallisuuteen liittyvä 
yhteistyö ja rikostorjunta. Ydintehtäviensä lisäksi Rajavartiolaitos suorittaa myös esimerkiksi 
ensivaste-, tulli-, poliisi- ja pelastustehtäviä (Rajavartiolaki 2005/578 1:3 §). Rajavalvonnan 
painopisteenä on Schengen-alueen ulkoraja, eli Venäjän vastainen rajaosuus. Rajavartiolaitok-
sen juuret ovat vuonna 1919 perustetuissa rajavartiojoukoissa. Sotien jälkeen Rajavartiolaitos 
on kehittynyt vähitellen nykymuotoonsa. (Rajavartiolaitos 2021a; Rajavartiolaitos 2021b.)  
Rajavartiolaitoksen tehtävät velvoittavat sen toimimaan ympäri Suomea niin maalla, merialu-
eella kuin ilmatilassa. Rajavartiolaitos on jakautunut yhdeksään hallintoyksikköön. Maarajoilla 
tapahtuvasta toiminnasta vastaavat Kaakkois-Suomen rajavartiosto, Pohjois-Karjalan rajavar-
tiosto, Kainuun rajavartiosto ja Lapin rajavartiosto. Merellisistä toimista ja mm. satamien sekä 
Helsinki-Vantaan lentoaseman rajatarkastuksista vastaavat Suomenlahden merivartiosto ja 



20  Länsi-Suomen merivartiosto. Lentotoimin-
nasta vastaa Vartiolentolaivue, jonka tukikoh-
dat sijaitsevat Helsingissä, Turussa ja Rova-
niemellä. Vartiolentolaivue operoi sekä heli-
kopteri-, että lentokonekalustolla. Omina hal-
lintoyksikköinään toimivat lisäksi Raja- ja 
merivartiokoulu, joka vastaa Rajavartiolai-
toksen koulutustoiminnasta, sekä Rajavartio-
laitoksen esikunta, joka sijaitsee Helsingissä. 
(Rajavartiolaitos 2021c.) 
Erityisesti maavartiostoissa monille työpis-
teille ominaista on niiden sijainti syrjäseu-
duilla. Kaakkois-Suomea lukuun ottamatta 
itärajan välittömässä tuntumassa ei juurikaan 
sijaitse suurempia kaupunkeja. Rajaseudun 
läheisyydessä sijaitsevien asemien syrjäisyys 
kasvukeskuksista korostuu mitä pohjoisem-
maksi itärajaa kuljetaan. Hallintoyksiköiden 
esikunnat sijaitsevat maakuntien suurem-
missa kaupungeissa. 

Upseerien kannalta syrjäisyys ja pitkät välimatkat ovat haasteellisia, sillä upseerien tehtävä-
kierto tarkoittaa myös työpisteiden toistuvaa vaihtumista. Jos upseeri määrätään oman hallin-
toyksikkönsä sisäisesti uuteen tehtävään, voi siirto tarkoittaa merkittävää muutosta työmatkoi-
hin. Ongelmallisuuden hahmottaa hyvin katsottaessa karttakuvaa Lapin rajavartioston toimi-
pisteistä. Esimerkiksi siirtyminen Lapin rajavartioston esikunnasta Rovaniemeltä Ivalon raja-
vartioasemalle tarkoittaa noin 280 kilometrin etäisyyttä työpisteiden välillä. Hallintoyksiköiden 
välisissä siirroissa ongelma korostuu entisestään. Käytännössä virkapaikkakunnan vaihtumi-
sesta seuraa se, että upseerin on joko muutettava (perheineen) uudelle paikkakunnalle tai ryh-
dyttävä ”reppuriksi”, jolloin esimerkiksi arkipäivät asutaan virkapaikkakunnalla ja viikonlo-

puksi palataan asuinpaikkakunnalle. Reppuri on sotilasorganisaatioissa usein käytettyä arki-
kieltä, jolla tarkoitetaan matkatyöläistä (Hannola 2016, 314). Myös esimerkiksi Länsi-Suomen 
merivartiostossa välimatkat ovat hyvin pitkiä, joten ongelma ei koske ainoastaan maavartios-
toja. 

Kuva 4 – Rajavartiolaitoksen hallintoyksiköt ja toimi-pisteet 



21  2.4.1. Rajavartiolaitoksen henkilöstörakenne 
Rajavartiolaitoksen henkilöstö jaotellaan viiteen henkilöstöryhmään: upseerit, opistoupseerit, 
erikoisupseerit, raja- ja merivartijat sekä siviilivirkamiehet. Siviilivirkamiehiä lukuun ottamatta 
Rajavartiolaitoksella palvellaan sotilasvirassa.  
Henkilöstöryhmien työtehtävät eroavat huomattavasti toisistaan. Upseerien keskeisimpiä teh-
täviä ovat mm. päivittäistoiminnan tehtävät, asiantuntijatehtävät, suunnittelu- ja johtamistehtä-
vät sekä koulutustehtävät. Rajavartiolaitoksen monisävyinen tehtäväkenttä aiheuttaa sen, että 
erityisesti upseerien tulee hallita useiden eri toimialojen kokonaisuuksia. Merellisissä hallinto-
yksiköissä korostuvat meripelastukseen, ympäristöntorjuntaan ja rajatarkastuksiin liittyvät eri-
tyispiirteet, kun taas maapuolella keskiössä ovat rajojen valvonta, rajatarkastukset, sotilaallinen 
maanpuolustus ja esimerkiksi rajavaltuutettuyhteistyö Venäjän rajavartiopalvelun kanssa. Up-
seerien vastuulla on myös paljon hallinnollisia tehtäviä, esimerkiksi henkilöstöhallintoon ja ta-
loussuunnitteluun liittyen. Upseerit muodostavat Rajavartiolaitoksen päällystön. Opistoupsee-
rien tehtäväkenttä on pitkälti samankaltainen kuin upseereilla. Keskeisenä erona on se, että 
opistoupseereilla ei ole mahdollisuutta edetä Rajavartiolaitoksen ylimpiin tehtäviin. Opistoup-
seerien koulutus päättyi vuoden 2003 jälkeen, mutta edelleen Rajavartiolaitoksessa palvelee 
noin 130 opistoupseeria. Erikoisupseerin virkaan voi hakea siviilikorkeakouluissa suoritetun 
tutkinnon kautta. Erikoisupseerit palvelevat yleensä oman erityisosaamisalansa mukaisissa asi-
antuntijatehtävissä. (Rajavartiolaitos 2016, 4.) Raja- ja merivartijat palvelevat pääsääntöisesti 
Rajavartiolaitoksen operatiivisen kenttätoiminnan tehtävissä, kuten rajatarkastus-, rajaval-
vonta- tai merivartiotehtävissä.  Siviilivirkamiehet työskentelevät lähinnä tukevissa tehtävissä, 
kuten taloushallinnon asiantuntijatehtävissä, henkilöstöhallinnossa tai it-tehtävissä (Rajavartio-
laitos 2021d.) Henkilöstöryhmien jakauma esitellään kuvassa 5. 

 
Kuva 5 – Rajavartiolaitoksen henkilöstöjakauma vuoden 2021 lopussa (Rajavartiolaitos 2022) 
 



22  Henkilöstöryhmien välillä ei varsinaisesti voi tapahtua liikehdintää ilman erillistä kouluttautu-
mista. Esimerkiksi rajavartija ei voi siirtyä upseerien henkilöstöryhmään ilman sotatieteiden 
kandidaatin tutkintoa. Osittain eri henkilöstöryhmien työtehtävät kuitenkin sekoittuvat. Esimer-
kiksi rajavartija saattaa työskennellä samoissa esikunnan alemman tason tehtävässä kuin up-
seeri tai opistoupseeri. Urapolut poikkeavat kuitenkin merkittävästi, upseerien uran sisältäessä 
huomattavasti muita henkilöstöryhmiä enemmän vertikaalista ja horisontaalista liikehdintää. 
Rajavartiolaitoksen sukupuolijakauma on miesvoittoinen. Naisten osuus henkilöstöstä on vain 
15 %. Naisten vähäistä määrää selittää osittain sotilasvirkoihin sisältyvä vaatimus asepalveluk-
sen suorittamisesta. Sotilasviroissa palvelevista naisia on vain 8 %, kun taas siviilitehtävissä 
naisten osuus on 59 %. (Rajavartiolaitos 2022, 19.) 
 

  Upseerien koulutusjärjestelmä ja virkaura 
Rajavartiolaitoksen upseerit koulutetaan Maanpuolustuskorkeakoulussa, jonne voi hakeutua 
varusmiespalveluksen aikana tai sen suorittamisen jälkeen. Maanpuolustuskorkeakoulussa so-
tatieteiden kandidaatin tutkintoon johtavasta koulutuksesta vastaa Kadettikoulu. Tämän vuoksi 
sotatieteiden kandidaatin tutkinnon suorittamista kutsutaan tutkimusraportissani myös arkikie-
lisemmin kadettikoulun käymiseksi. Hakeutuminen kadettikouluun edellyttää vähintään aliup-
seerikurssin suorittamista varusmiespalveluksessa. Opiskelija voi hakeutuessaan valita hakeeko 
hän maavoimien, merivoimien vai ilmavoimien koulutusohjelmaan. Hakija ei voi suoraan valita 
hakeutuvansa Rajavartiolaitoksen upseeriksi, vaan valinta suoritetaan toisen opiskeluvuoden 
aikana järjestettävän opintosuuntavalinnan yhteydessä. Opintosuuntavalinta toteutetaan opin-
tomenestyksen perusteella. Rajavartiolaitokselle kouluttautuvien opiskelijoiden koulutushaarat 
jakautuvat kadettikouluaikana rajavartio-opintosuuntaan ja merivartio-opintosuuntaan. Raja-
vartio-opintosuunnan sisällä on lisäksi erilliset koulutusohjelmat johtamisjärjestelmäupsee-
reille sekä vuodesta 2019 alkaen logistiikkaupseereille. (Rajavartiolaitos 2019b, 11; Maanpuo-
lustuskorkeakoulu 2021, 23.) Kolmantena opiskeluvuonna opiskelijat valitsevat hallintoyksi-
kön, johon he valmistumisen jälkeen siirtyvät työskentelemään. Hallintoyksiköihin on asetettu 
Rajavartiolaitoksen tarpeiden mukaiset kiintiöt, ja opiskelijat saavat opintomenestyksen mukai-
sessa järjestyksessä valita haluamansa hallintoyksikön. (Sorasalmi 2020, 15–16.) Upseerien 
virkauran rakennetta esitellään kuvassa 6. 
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Kuva 6 – Upseerien virkauran rakenne ja sotilasarvojen kehitys 
 
Noin kolmen vuoden virkauran jälkeen sotatieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaneille tulee 
mahdollisuus hakeutua suorittamaan sotatieteiden maisterin tutkinto. Mikäli upseeri ei ole ha-
lukas hakeutumaan jatko-opintoihin, on hänellä myös mahdollisuus jatkaa virkauraansa kandi-
daattina. Kaikkia halukkaita ei välttämättä valita maisterikoulutukseen. Rajavartiolaitoksen 
henkilöstösuunnitelmassa on asetettu tavoitteeksi, että 60 % kandidaateista jatkaa kouluttautu-
mista maistereiksi (Rajavartiolaitos 2014, 17).  Rajavartiolaitos poikkeaa maisterikoulutuksen 
osalta osittain Puolustusvoimista, jossa kaikki sotatieteiden kandidaatit koulutetaan maiste-
reiksi, eikä erillistä hakeutumisprosessia maisterin tutkintoon ole. Rajavartiolaitoksen upseerit 
nimetään sotatieteiden kandidaatteina vakituiseen nuoremman upseerin virkaan, kun taas Puo-
lustusvoimissa kandidaatit nimetään 10 vuoden määräaikaiseen nuoremman upseerin virkaan. 
Puolustusvoimien upseerien virka muuttuu vakinaiseksi heidän suoritettuaan sotatieteiden 
maisteritutkinnon. (Maanpuolustuskorkeakoulu 2021, 12.) 
Kandidaatiksi jäävän ja maisteriksi kouluttautuvan urapolut poikkeavat merkittävästi toisistaan. 
Yleinen käsitys ja käytäntö Rajavartiolaitoksessa on se, että kandidaattina jatkaessaan virka-
miestä ei siirretä hallintoyksiköstä toiseen ilman hänen tahtoaan. Tätä käytäntöä ei kuitenkaan 
mainita virallisissa asiakirjoissa ja lain mukaisesti kandidaattina työskentelyä jatkava upseeri 
on samalla tavoin siirtovelvollinen kuin muutkin upseerit. Rajavartiolaitoksen henkilöstösuun-
nitelman urapolkumalleissa kandidaatin korkeimmiksi tehtäviksi esitetään esimerkiksi pienen 
rajavartioaseman päällikön tai hallintoyksikön esikunnan sektorijohtajan tehtäviä. Sotatieteiden 
maistereiden tehtäväkierto on nopeampaa ja tarjoaa mahdollisuuden edetä ylempiin tehtäviin. 
(Rajavartiolaitos 2014.) Maisterikurssille hakeutuminen tai hakeutumatta jättäminen on siis 
päätös, joka merkittävästi vaikuttaa upseerin työuran rakentumiseen. 



24  Sotatieteiden maisterikoulutus on kestoltaan kaksi vuotta ja se toteutetaan palkallisena vir-
kaurakurssina Maanpuolustuskorkeakoulussa. Valtaosa upseereista palaa kurssin jälkeen takai-
sin samaan hallintoyksikköön, jossa työskenteli ennen kurssia. Rajavartiolaitos kuitenkin tar-
vittaessa toteuttaa virkaurakurssien valmistumisen yhteydessä siirtoja hallintoyksiköiden vä-
lillä (Rajavartiolaitos 2014, 14). Upseerit voivat myös itse hakeutua jatkamaan virkauraansa 
toiseen hallintoyksikköön.   
Seuraava upseerin uran keskeinen suuri valinta ajoittuu noin 4–6 vuotta maisterikurssin päätty-
misen jälkeen. Tuolloin aukeaa mahdollisuus hakeutua yleisesikuntaupseerikurssille, joka on 
kaksi vuotta kestävä Rajavartiolaitoksen ylimpiin tehtäviin valmistava koulutus. Mikäli upseeri 
ei hakeudu tai ei tule valituksi yleisesikuntaupseerikurssille, hänet komennetaan kahden hakeu-
tumismahdollisuuden jälkeen noin viisi kuukautta kestävälle esiupseerikurssille. (Rajavartio-
laitos 2016a; Rajavartiolaitos 2016b.) Henkilöstösuunnitelmaan kirjattu tavoite on valita ye-
kurssille 6–7 upseeria kahden vuoden välein (Rajavartiolaitos 2014, 18). 
Yleisesikuntaupseerikurssin jälkeinen työura sisältää nopealla syklillä vaihtuvia tehtäviä eri Ra-
javartiolaitoksen ydintoimintojen parissa. Nopea urakehitys ja siirtyminen eri toimialojen vä-
lillä tarkoittaa myös sitä, että upseerin virkapaikkakunta vaihtuu toistuvasti.  Ye-kurssin käy-
neille upseereille hallintoyksiköiden väliset siirrot ovat tavanomaisia. Päätös ye-kurssille ha-
keutumisesta vaikuttaa merkittävästi lopputyöuran rakentumiseen. Hakeutuminen kertoo myös 
upseerin ammatillisesta identiteetistä ja sitoutumisesta työnantajaansa.  
Nykyinen kaksiportainen tutkintorakenne otettiin käyttöön vuonna 2007. Sitä edeltänyt, vuo-
desta 2001 käytössä ollut, upseerien koulutusohjelma poikkesi hieman rakenteeltaan nykyi-
sestä. Sotatieteiden kandidaatin tutkinto suoritettiin nykymallin kaltaisesti kolmessa vuodessa. 
Opiskelua oli kuitenkin mahdollista jatkaa suoraan maisteritutkintoon, jolloin koulutus kesti 
kokonaisuudessaan neljä vuotta. Mahdollisuus maisteritutkinnon suorittamiseen ei kuitenkaan 
ollut automaatio, vaan oikeus tutkinnon suorittamiseen tuli erikseen hakea. Osalle opinto-oi-
keus myönnettiin jo kandidaatin tutkintoon haettaessa ja osa sai sen kandidaatin tutkinnon suo-
rittamisen aikana. Nelivuotinen kadettikoulu oli ollut käytössä jo 1990-luvulla, joten vuoden 
2001 uudistus ei tuolloin tuonut rakenteeseen merkittäviä muutoksia. Uudistuksen tavoitteena 
oli kehittää upseerikoulutusta akateemisemmaksi ja kasvattaa upseerikoulutuksen arvostusta 
yhteiskunnassa. (Vaahtolammi 2013, 57–59, 72.) Myös esiupseerikurssin ja yleisesikuntaup-
seerikurssin järjestelyt olivat edeltäneissä koulutusohjelmissa toteutettu nykymallista poik-
keavasti. 1994 alkaen kurssit toteutettiin siten, että kaikki upseerit aloittivat esiupseerikurssilla 
ja opintomenestyksen perusteella valittiin halukkaat ye-kurssille. Vuosien varrella hienosäätöä 
tapahtui esimerkiksi valintaperusteiden kohdalla. Kurssijärjestely jatkui kuitenkin samankaltai-
sena aina vuoteen 2017 asti, jolloin siirryttiin nykyiseen malliin, jossa kurssit on eriytetty 



25  toisistaan. (Vaahtolammi 2013, 87–88.) Oman tutkimukseni kannalta oleellista on tunnistaa se, 
että kaikkien kyselyyni vastanneiden upseerien koulutushistoria ei ole identtinen.  
Ohjaajakoulutettujen upseerien työurat ovat poikkeavia verrattaessa Rajavartiolaitoksen maa- 
ja meriupseereihin. Ohjaajien työtehtävät painottuvat lentotehtäviin, eikä horisontaalista liikeh-
dintää ole yhtä paljoa. Ohjaajien kohdalla maisterikoulutus alkaa lähes heti kandidaatin tutkin-
non jälkeen. Maisterikoulutus on kestoltaan kuusi vuotta ja sitä suoritetaan lomittain työelämä-
vaiheen kanssa. (Rajavartiolaitos 2014.) Kaikilla kandidaateilla on mahdollisuus suorittaa mais-
terintutkinto, mutta suorittaminen ei ole pakollista. Ohjaajat joutuvat tekemään päätöksensä 
maisterikurssille hakeutumisesta jo puolen vuoden sisällä kandidaatin tutkinnosta valmistuttu-
aan. Mikäli tutkintoon ei heti tuolloin ilmoittaudu, ei tutkinnon suorittaminen ole mahdollista 
enää myöhemmin. Näin ollen uran tulevaisuuden kannalta merkittävä päätös tulee eteen hyvin 
nopeasti työhön astumisen jälkeen. Myös kandidaatiksi jäävän tulee suorittaa osa maisterikou-
lutuksen sisällöstä, vaikka lisäkoulutus ei tällöin tutkintoon johdakaan. Lentoteknillisten upsee-
rien koulutusrakenne noudattelee samankaltaista sykliä ohjaajien kanssa. Tutkimukseeni ei kui-
tenkaan saatu vastauksia lentoteknillisen alan upseereilta, joten heidän virkauransa rakenteen 
tarkempi tarkastelu ei ole tarpeellista. Maisterikoulutettujen ohjaajien on myöhemmin urallaan 
mahdollista hakeutua myös yleisesikuntaupseerikurssille, mikä tarjoaa heille mahdollisuuden 
edetä esimerkiksi vartiolentolaivueen ylimpiin tehtäviin tai Rajavartiolaitoksen esikuntaan.  
Lain mukaan Rajavartiolaitoksen virkamies on velvollinen työnantajan määräyksestä siirty-
mään toiseen tehtävään. Perusteluina siirrolle voi olla tarve täyttää avoin virka tai tehtävä taikka 
muu palveluksen asianmukainen järjestäminen. (Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta 2005/577 
2:14 §.) Rajavartiolaitoksen henkilöstösuunnitelmassa siirrot nähdään henkilöstömäärien tasaa-
misena ja osana upseerien urakehitystä (Rajavartiolaitos 2014, 17).  
Upseerien virkauran vaiheilla on myös erinäisiä sitoumusjaksoja, joiden aikana eroaminen pal-
veluksesta johtaa korvausvelvollisuuteen. Lento-ohjaajien osalta korvaus perustuu lakiin raja-
vartiolaitoksen hallinnosta (2005/577 3:17 §), kun taas muille upseereille sitoumusaika on si-
doksissa virkaurakursseihin ja niitä määrittää laki Maanpuolustuskorkeakoulusta (1121/2008 
5:29 §), sekä lain pohjalta annettu Puolustusministeriön asetus sitoumusajoista ja sitoumuskor-
vauksista (1126/2008). Ohjaajaupseerien sitoutumisaika on enintään 14 vuotta koulutuksen al-
kamisesta lukien. Muutoin sitoumusajat määräytyvät seuraavasti: sotatieteiden kandidaatin tut-
kinnon osalta kolme vuotta, sotatieteiden maisterin tutkinnon osalta kaksi vuotta, yleisesikun-
taupseerin tutkinnon osalta kaksi vuotta (Puolustusministeriön asetus 1126/2008 1 §). Si-
toumusajan kuluminen alkaa tutkintotodistuksen vastaanottamisesta. Mikäli upseeri päättää si-
toumusajan sisällä irtisanoutua, korvaussummat ovat sotatieteiden maistereiden ja 



26  yleisesikuntaupseerien tutkintojen osalta 13 300 euroa ja sotatieteiden kandidaatin tutkinnon 
osalta 9 500 euroa (Puolustusministeriön asetus 1126/2008 3 §). 
Upseeriksi kouluttautuminen sitouttaa upseerin osaksi organisaation rakentamaa urapolkua. 
Kaikille sotatieteiden kandidaateille määrätään valmistumisen jälkeen palveluspaikka, joten 
opiskelun jälkeinen työllistyminen on varmaa. Sitoumusjaksoilla pyritään huolehtimaan siitä, 
ettei tutkinnon suorittamisen jälkeen upseeri siirry heti toisen työnantajan palvelukseen. Raja-
vartiolaitoksessa henkilöstösuunnittelun lähtökohtana on organisaation tarve. Urapolut ovat en-
nalta määritettyjä ja organisaation hallitsemia. (Rajavartiolaitos 2014; ks. Rastas 2020.)  
Upseerin ammattia pidetään edelleen osittain kutsumusammattina (Otonkorpi-Lehtoranta 2017, 
127–128). On tavanomaista, että upseerit viettävät koko työuransa samassa organisaatiossa. 
Voidaankin todeta Rajavartiolaitoksen odotusarvon olevan se, että upseerit noudattaisivat pe-
rinteisen työuran mallia (ks. Heilmann 2004, 164–165). Alaluvussa 1.3 esitellyn työurien kaa-
osteorian mukaan tällainen perinteinen työura muistuttaa suoraviivaisen työuran määritelmää. 
Suoraviivaisen työuran voidaan nähdä vastaavan sitä, miten Rajavartiolaitos haluaisi upseerien 
työuran etenevän. Upseerien toivotaan sitoutuvan työnantajaansa, sillä uusia upseereita ei voida 
rekrytoida muualta kuin Maanpuolustuskorkeakoulun kautta, eikä siten esimerkiksi sotatietei-
den maisteri ole välittömästi korvattavissa. Taustalla on sotilasorganisaatiolle tyypillinen insti-
tutionaalisen kutsumustyön ajatusmalli, jossa työnantaja suhtautuu työntekijään ajatuksella, 
että työntekijä on koko työuransa ajan työnantajan vapaasti käytettävissä (Otonkorpi-Lehto-
ranta 2017, 125–134).  
Upseerin oma ajatus työurastaan saattaa olla täysin erilainen kuin mitä organisaatio haluaisi. 
Työskentely sotilasorganisaatiossa voi olla vain yksi vaihe työuralla. Heilurimallisen työuran 
mukaisesti upseeri voi tasapainoilla sotilasuran ja vaikkapa insinöörin uran välillä. Ura voi olla 
myös hahmottoman työuran kaltainen, jolloin sattumanvaraisesti tehtyä uravalintaa saattaa seu-
rata yhtä sattumanvarainen käänne, jossa rajaupseerin uralta vaihdetaankin siviilityönantajalle. 
(Ks. Järvensivu & Pulkki 2019, 45–48.) Sotilasura on vähitellen muuttumassa kutsumuksesta 
enemmän normaaliksi ammatiksi, mikä näkyy myös upseerien käsityksissä heidän työuristaan 
(Hannola 2013, 314; Otonkorpi-Lehtoranta 2017, 127).  
 
 
  



27  3. METODOLOGIA  
Luvussa esitellään tutkimuksen metodologiset ratkaisut ja kuvataan, miten tutkimuksen toteut-
tamisessa on edetty, sekä millä menetelmillä tutkimusongelma on pyritty ratkaisemaan.  Lu-
vussa esitellään myös, miten tutkimuksen aineistonkeruu ja aineistoanalyysi on toteutettu. 
 

  Tutkimuksen eteneminen 
Kuvassa 7 on esitelty tutkimuksen eteneminen.  

 
Kuva 7 – Tutkimuksen eteneminen 



28    Tieteenfilosofiset valinnat 
Tutkimuksen tarkoitus on olla kuvaileva. Kuvaileva tutkimus pyrkii vastaamaan kysymyksiin 
miten tai minkälainen jokin asia on. Kuvaileva tutkimus pyrkii osoittamaan aineistosta ilmene-
viä havaintoja, tekemättä kuitenkaan niiden perusteella yleistyksiä (Hirsjärvi, Remes & Saja-
vaara 2015, 138–139). Tutkimuksessani tavoitteena on saada havaintoja siitä, minkälaisia teki-
jöitä upseerien työuraan liittyvien valintojen taustalla on. Selittävässä tutkimuksessa taas haet-
taisiin vastausta sille, miksi jokin asia on niin kuin on. (Hirsjärvi ym. 2015, 129.) Osittain tut-
kimuksessani on myös selittävän tutkimuksen piirteitä, mikä ilmenee esimerkiksi ura-ankkurien 
ja virkaurakurssivalintojen välillä olevien riippuvuuksien tarkastelusta. Syy-seuraussuhteiden 
etsiminen ei kuitenkaan ole tutkimuksessani systemaattista, vaan eri työuraan liittyviä käsitteitä 
ja ilmiöitä tarkastellaan omina kokonaisuuksinaan. Olen kiinnostuneempi siitä, miten asiat ovat 
kuin siitä, miksi ne ovat niin kuin ovat.  
Tutkimukseni on tutkimusstrategialtaan survey-tutkimus. Survey-tutkimukselle tyypillistä on, 
että tietoa kerätään standardoidussa muodossa tietystä perusjoukosta muodostetusta otoksesta. 
Hankitun tiedon avulla pyritään kuvailemaan, vertailemaan ja selittämään ilmiöitä. (Hirsjärvi 
ym. 2015, 134.)  
Lähestymistapani tutkimukseen on kvantitatiivinen tutkimusote, jota tuetaan kvalitatiivisin me-
netelmin. Kvantitatiivinen, eli määrällinen tutkimus on tyypillisesti luonteeltaan selittävää. Se 
kohdistetaan asioihin, joita voidaan mitata numeerisesti. Kvantitatiivisen tutkimuksen kohdetta 
voidaan kuvata tilastojen ja numeroiden kautta. (Koistinen & Rantapelkonen 2016, 78.) Tutki-
mukseni ei kuitenkaan ole puhtaasti luonnontieteellinen, vaan kvantitatiivisuutta hyödynnetään 
konstruktivististen ilmiöiden argumentoinnissa. Näin ollen kvantitatiivisuus ei näyttäydy tutki-
muksessani selittävänä. Rinnalla tutkimuksessani hyödynnettävä kvalitatiivinen, eli laadullinen 
tutkimus, on taas luonteeltaan ymmärtävää. Sille ominaista on se, että jokin oleellinen merkitys 
tiedosta katoaa, jos se ilmoitetaan vain numeerisesti. Kvalitatiiviselle tutkimukselle on myös 
ominaista, että tutkijan subjektiivinen tulkinta on merkittävämmässä roolissa.  
Kvantitatiivista ja kvalitatiivista tutkimusta ei tulisi nähdä vastakkaisina, vaan toisiaan tukevina 
(Hirsjärvi ym. 2015, 136). Perinteistä jakoa laadullisten ja määrällisten tutkimusten vastakkain-
asettelusta on tieteen piireissä pyritty vähentämään (Metsämuuronen 2006, 207; Hirsjärvi ym. 
2015, 135). Myös oman tutkimukseni osalta jako kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen suuntauksen 
välillä on häilyvä. Käsittelen aineistoa pääsääntöisesti kvantitatiivisesti. Esittelen tutkimusai-
neistoni havaintoja kvantifioituna tilastoiden ja numeroiden kautta. Pelkkien numeroiden avulla 
käsiteltynä vastauksien tulkinta jäisi kuitenkin pinnalliseksi, joten tuon tuloksiin syvyyttä 



29  nostamalla esiin myös vastaajien suoria ilmauksia. Tilastoilla pyrin tuomaan esiin tutkimus-
havaintojen esiintyvyyttä ja suorilla lainauksilla vastauksien takaa löytyviä merkityksiä.  
Kvantitatiivisuudelle ja kvalitatiivisuudelle tyypilliset menetelmät sekoittuvat myös tutkimuk-
seni aineistoanalyysissä. Ura-ankkurikyselyn tuloksia lukuun ottamatta kyselyaineisto muodos-
tuu kirjallisista vastauksista, joita voidaan luonnehtia laadulliseksi aineistoksi. Olen analysoinut 
laadullisen aineiston aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla, minkä jälkeen olen kvantifioi-
nut aineiston alkuperäisilmauksien kategorisoinnin pohjalta. Schreier (2012) ei näe laadullisen 
aineiston sisällönanalyysin jatkamista kvantifioinnilla ristiriitaisena (Sarajärvi & Tuomi 2018, 
136 mukaan). Päinvastoin kvantifiointi voi paljastaa aineistoista sellaisia asioita, joita pelkällä 
laadullisella analyysillä ei havaita (Sarajärvi & Tuomi 2018, 136–137). Tutkimusaineistoni 
suuri vastaajamäärä (n=83) mahdollistaa kvantifioinnin mielekkään toteuttamisen. Taulukkoon 
4 on koostettu laadullisen ja määrällisen tutkimusotteen esiintyminen tutkimuksessani.  

 Aineiston luonne Analyysimenetelmä Esittämismuoto Ura-ankkurit Määrällinen Määrällinen Määrällinen Avoimet kysymykset Laadullinen Laadullinen,  kvantifioitu määrälliseksi Määrällinen,  tuettu laadullisella Taulukko 4 – Laadullisen ja määrällisen tutkimusotteen esiintyminen tutkimuksessa 
 
Määrällisen ja laadullisen tutkimusotteen yhdistymisestä käytetään usein nimitystä mixed met-
hods (Sarajärvi & Tuomi 2018, 78). Nimitystä voisi käyttää myös oman tutkimukseni kohdalla. 
Metsämuuronen kuitenkin toteaa, että on suositeltavaa valita jompikumpi tutkimusotteista pää-
asialliseksi ja tukea sitä toisella tutkimusotteella (2006, 254). Näin ollen tutkimustuloksien ra-
portoinnin kvantitatiivisesta otteesta johtuen, luonnehdin tutkimukseni määrälliseksi tutki-
mukseksi.  
Tutkimukseni aineistoa käsitellään induktiivisella lähestymistavalla. En suoraan pyri testaa-
maan olemassa olevaa teoriaa, ura-ankkureihin liittyvää tiedonintressiä lukuun ottamatta. Yk-
sinkertaistettuna induktiossa aineistoa lähestytään siten, että yksittäisistä havainnoista pyritään 
päättelemään yleisiä käsityksiä. Vastakohtana pidettävässä deduktiossa taas yleisien tapauksien 
pohjalta päätellään yksittäistapauksia. (Metsämuuronen 2006, 395.) Induktiivisuus ilmenee tut-
kimuksessani siten, että laadullista aineistoa käsiteltäessä pyritään yksittäisien vastauksien 
kautta muodostamaan käsitys ilmiöstä. Induktiivisuutta usein kritisoidaan siitä, että se saattaa 
johtaa johtopäätöksiin, jotka eivät huomioi kaikkea totuutta (Pekkarinen & Sirén 2017, 40–41). 
Tämä tiedon yleistettävyyteen liittyvä ongelma tulee huomioida johtopäätöksiä laadittaessa ja 
tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa. 



30  Tutkimukseni on tieteenfilosofiselta luonteeltaan konstruktiivinen. Konstruktivismille on omi-
naista se, että tutkittava joukko voi tuottaa erilaisia totuuksia, eikä totuus ole yksiselitteistä. 
Konstruktivismissa todellisuuden käsitys on suhteellinen ja se muodostuu henkilöiden suhteel-
lisesta todellisuudesta. (Metsämuuronen 2006, 206.) Konstruktivismi tukeutuu sosiaaliseen on-
tologiaan ja relativistiseen epistemologiaan (Pekkarinen & Sirén 2017, 6).  
Ontologialla tarkoitetaan oppia olevien asioiden luonteesta. Se pohtii todellisuuden olemusta. 
(Metsämuuronen 2006, 204.) Tietokäsitykseni tutkimuksessa perustuu sosiaaliseen ontologi-
aan. Sosiaalinen ontologia korostaa todellisuuskäsityksen subjektiivista luonnetta ja sitä, että 
erilaisia todellisuuskäsityksiä voi esiintyä samanaikaisesti (Pekkarinen & Sirén 2017, 3). Tut-
kimuksessani sosiaalinen ontologia näyttäytyy siten, että hyväksyn sen tosiasian, että tutkitta-
vilta kerätty tieto on rakentunut heidän oman sosiaalisen todellisuutensa ympärille. Ne tekijät, 
jotka ovat yksittäiselle tutkittavalle tosia, eivät välttämättä ole sitä toiselle tutkittavalle. Tieto, 
jonka tutkimuksellani tuotan ei ole pysyvää, vaan tutkittaviin henkilöihin ja tutkimushetkeen 
sidoksissa. 
Epistemologialla tarkoitetaan tieto-oppia, eli käsitystä siitä, miten tietoa jostakin ilmiöstä aja-
tellaan saatavan (Koistinen & Rantapelkonen 2016, 23). Koska tutkin Rajavartiolaitoksen up-
seerien työuria upseerin itsensä näkökulmasta, on aihetta järkevintä tutkia kysymällä asioista 
joukolta itseltään. Tällöin tutkinnan kohteena ovat kohdejoukon omat subjektiiviset käsitykset. 
Relativistisessa epistemologiassa hyväksytään, että tutkittavien todellisuus on suhteellinen ja 
ympäristöstä riippuvainen (Baghramian & Carter 2020). Tutkittavien havainnoista muodostet-
tava totuus on suhteutettava tutkittavien viitekehykseen. En voi olettaa, että rajaupseereilta 
saatu tieto olisi samalla tavalla yleistettävissä vaikkapa opettajakuntaan. 
 

  Empiirisen aineiston kerääminen 
3.3.1. Kysely aineistonkeruumenetelmänä 

Survey-tutkimukselle ominainen aineistonkeruumenetelmä on kysely. Kyselyssä kerätään vas-
taajilta tietoa vakioiduilla kysymyksillä (Vilkka 2007, 28). Kyselyn vahvuutena on se, että sillä 
kyetään keräämään laaja tutkimusaineisto. Se voidaan lähettää samanaikaisesti suurelle vastaa-
jajoukolle ja siihen voidaan sisällyttää paljon erilaisia kysymyksiä. (Hirsjärvi ym. 2015, 195.) 
Haittapuolena on se, että tutkijan ja tutkittavan keskinäinen suhde jää etäiseksi, eikä tutkijalla 
ole mahdollista pyytää vastaajilta lisätietoja tai tarkennuksia hänen vastauksiinsa (mts. 193–

195). Kyselystä käytetään myös termiä strukturoitu haastattelu. Strukturoidulle haastattelulle 
on ominaista, että kysymykset esitetään siinä kaikille samassa järjestyksessä ja samalla tavalla 



31  muotoiltuna. Vastaajat vastaavat kyselyyn omaan tahtiin ja valitsemallaan ajan hetkellä. (Met-
sämuuronen 2006, 234.) Myös avoimia kysymyksiä voi pitää strukturoituina, sillä vaikka ne 
tarjoavatkin vastaajille mahdollisuuden vapaampaan ilmaisuun, on niiden järjestys ja muotoilu 
tutkijan määrittämä.  
Tutkimuksessani käytin kyselymenetelmää, koska koin sen avulla olevan mahdollista saada pa-
ras kokonaiskuva siitä, miten upseerit eri hallintoyksikössä, eri koulutustasoilla ja eri toi-
mialoilla kokivat työuraansa vaikuttavat tekijät. Kyselyn toteuttaminen mahdollisti aineiston-
keruun laajalta joukolta. En olisi kyennyt toteuttamaan tarpeeksi monta haastattelua, jotta olisin 
päässyt samaan laajuuteen tiedon määrässä. Toisaalta haastatteluilla olisi ollut mahdollista 
päästä syvemmälle valintojen taustalla oleviin tekijöihin. Myös esimerkiksi ura-ankkureiden 
tutkiminen olisi ollut luotettavampaa ja tarkempaa haastatteluilla. Kysely aineistonkeruumene-
telmänä palveli kuitenkin paremmin tutkimukseni tarkoitusperiä. 
 

3.3.2. Kyselylomakkeen rakentaminen 
Tutkimuksen aineistonkeruu toteutettiin Rajavartiolaitoksen upseereille lähetetyllä struktu-
roidulla kyselyllä. Kyselyn toteuttamiseen käytettiin Webropol-järjestelmää (Basic 3.0). Kyse-
lyn tavoitteena oli kerätä laaja tutkimusaineisto vähintään maisteritutkinnon suorittaneista tai 
pidempään kandidaattina työskennelleistä Rajavartiolaitoksen upseereista. Pyrin keräämään ai-
neiston tasaisesti eri hallintoyksiköistä niin maa- ja meri- kuin ilmapuolelta, jotta saisin mah-
dollisimman kirjavan läpileikkauksen Rajavartiolaitoksen upseeristosta. Otannasta rajattiin 
pois virkauran ensimmäisiä vuosia palvelevat upseerit, sillä Scheinin ura-ankkuriteoriassa ar-
vioidaan ammatillisen identiteetin rakentumisen kestävän yhdestä kymmeneen vuotta (Schein 
1978, 125–126). Kyselylomake ja saatekirje ovat nähtävissä liitteessä 1. 
Kyselylomake muodostui viidestä eri osa-alueesta. Ensimmäisessä osiossa kysyttiin vastaajien 
taustamuuttujista. Kysyin vastaajien ikää, sukupuolta, hallintoyksikköä, korkeinta käytyä vir-
kaurakurssia ja sitä onko vastaaja koulutettu lento-ohjaajaksi. Suunnittelin kysyväni myös ka-
dettikurssin numeroa ja perhetilannetta, mutta päädyin jättämään ne pois, jotta vastaajat eivät 
turhaan identifioituisi liian tarkasti. Arvelin myös, että perhe-elämään liittyvät tutkimuksen 
kannalta oleelliset tiedot tulevat esiin vastattaessa avoimiin kysymyksiin. Hallintoyksikkötietoa 
hyödynsin lähinnä varmistaakseni, että olen saanut vastauksia kattavasti jokaisesta hallintoyk-
siköstä. Jälkikäteen arvioiden olisi ollut hyvä taustamuuttujissa kysyä myös suoraan onko vas-
taaja saanut maa- vai meripuolen koulutuksen. Pääsääntöisesti tämä selvisi vastaajan hallinto-
yksikköä tarkastelemalla, mutta esimerkiksi RVLE:ssä tai RMVK:lla palvelevien osalta asia oli 



32  vaikeampi tulkita. Lisäksi esimerkiksi Suomenlahden merivartiostossa työskentelee myös maa-
puolen koulutuksen saaneita upseereita.  
Kyselyn toisessa osiossa kerättiin tietoa ura-ankkureista. Upseerien ura-ankkureiden tutkimi-
seen käytin Edgard Scheinin Career Anchors – Discovering Your Real Values -teoksessa (1990) 
esiteltyä kysymyssarjaa. Kysymyssarjasta käytettiin teoksessa nimeä Career Orientation In-
ventory (COI). COI-kysely koostui 40 kysymyksestä, jotka mittasivat kahdeksaa eri summa-
muuttujaa ura-ankkureiden mukaisesti. Kysymyksiin vastattiin arvioimalla väittämien osu-
vuutta Likertin asteikolla 1–5:een. Jälkikäteen arvioituna olisi asteikkona voinut käyttää myös 
seitsemän arvon skaalaa, mikä kenties olisi tehnyt vastauksista tarkempia.  
Käänsin Scheinin kysymyssarjan itse englannista suomenkieliseksi. Pyrin kiinnittämään erityi-
sesti huomiota siihen, että kysymysten merkitykset eivät muuttuisi. Testasin omaa käännöstäni 
mm. siten, että teetätin lähipiirissäni kysymyssarjan ensiksi englanniksi ja myöhemmin suo-
meksi. Tämän jälkeen vertailin, onko kysymyksiin vastattu samalla tavoin.   
Kaikki kysymyksistä eivät olleet arvioni mukaan täysin soveltuvia kuvaamaan rajaupseerin työ-
uraa. Esimerkiksi kysymyksen: ”Jättäisin ennemmin työnantajani, kun hyväksyisin työtehtä-

vän, joka asettaisi työurani tulevaisuudennäkymät epävarmoiksi” arvelin olevan monelle ra-
jaupseerille haastava. Upseerin uralle on ominaista, että tarkkaa tietoa tulevaisuuden työtehtä-
vistä ei aina ole ja sitä kautta tulevaisuudennäkymät voivat olla epävarmoja. Toisaalta työsuhde 
on hyvin turvattu kaikissa tapauksissa, eikä eteen voi tulla työtehtäviä, jotka asettaisivat työ-
suhteen epävarmaksi. Näin ollen oli vaikea arvioida, miten kysymys tulkitaan. En kuitenkaan 
ryhtynyt uudelleenmuotoilemaan kysymyksiä, vaan pysyttäydyin melko tarkasti suorissa kään-
nöksissä, jotta kysely ei liikaa muutu alkuperäisestä.  
Scheinin Discovering Your Values -teoksessa COI-kysymyssarja on suunniteltu toteutettavaksi 
yhdessä henkilökohtaisen haastattelun kanssa. Olinkin hieman epävarma siitä, kuinka hyvin 
kysymyssarja soveltuu kyselytutkimuksella toteutettavaksi. Soveltuvuutta oli vaikea etukäteen 
ryhtyä itse testaamaan, sillä se olisi vaatinut testikyselyn toteuttamista useamman kymmenen 
vastaajan kokoisella joukolla. Näin ollen luotin siihen, että vaikka yksilöllisen ura-ankkurin 
määrittämiseen kysymyssarja ei osoittautuisi joka tilanteessa riittävän tarkaksi, saisin sen avulla 
laajemman käsityksen siitä, minkälaisia ura-ankkureita upseereilla esiintyy. Kysymyssarjaa on 
hyödynnetty paljon työuratutkimuksessa myös massamaisesti kerättynä (mm. Costigan, Gurbuz 
& Sigri 2018; Arnold ym. 2017; Tremblay, Wils & Wils 2010), joten arvelin sen soveltuvan 
myös oman tutkimukseni tarpeisiin. 



33  Kyselyn kolmannessa osiossa kysyin avoimilla kysymyksillä upseereilta sitä, miksi he aikanaan 
ovat valinneet Rajavartiolaitoksen työnantajakseen. Halusin saada tietoa upseerien uran alku-
vaiheen tavoitteista, nykyisistä tavoitteista ja siitä, mitkä asiat ovat muuttaneet tavoitteita hei-
dän työurallaan. Tavoitteita käsittelevien kysymyksien vastauksia ei tutkimusraportissa esitellä, 
koska vastaukset olivat laadukkuudeltaan hyvin eritasoisia, eikä niiden raportointi tämän takia 
olisi tuonut tutkimuskysymyksien kannalta merkittävää lisäarvoa.  
Neljännessä osiossa kysyttiin upseerien uravalinnoista ja niiden taustatekijöistä. Uravalintoja 
tutkittiin tarkastelemalla kahta upseerin uran kannalta merkittävää käännekohtaa: hakeutumista 
maisterikoulutukseen ja hakeutumista yleisesikuntaupseerikurssille. Kumpikin näistä virkaura-
kursseista vaikuttaa keskeisesti upseerin uran rakentumiseen sekä työ- ja siviilielämän tasapai-
noon. Tutkimalla mitä tekijöitä näiden hakeutumis- tai hakeutumattajättämispäätöksien takaa 
löytyy, arvelin saavani tietoa siitä, mitkä asiat ovat tärkeitä upseereille, kun he rakentavat omaa 
työuraansa. 
Mahdollisimman yksityiskohtaisia ja hedelmällisiä vastauksia saadakseni rakensin kyselyn si-
ten, että valintoja käsittelevät kysymykset määräytyisivät vastaajalle sen mukaan, missä vir-
kauran vaiheessa hän on. Pyrin toteuttamaan kyselylomakkeen siten, että kysymykset soveltui-
sivat mahdollisimman tarkasti vastaajan työuran tilanteeseen. Osio sisälsi monivalintakysy-
myksiä, jolla vastaajalle saatiin kohdennettua mahdollisimman yksilöllisesti tarkoituksenmu-
kaisimmat avoimet kysymykset. Kysymysten vastaajakohtainen eroavuus teki analysoinnista 
työläämpää, mutta tarjosi yksityiskohtaisempaa tietoa. 
Kyselylomakkeen viidennessä osiossa kysyin kaikilta vastaajilta yhteisesti yleisiä kysymyksiä 
heidän virkauraansa ja Rajavartiolaitokseen liittyen. Kysymyksillä halusin kartoittaa upseerien 
suhdetta Rajavartiolaitokseen. Halusin tietää mikä Rajavartiolaitoksessa vetää upseereita puo-
leensa, ovatko rajaupseerit harkinneet työnantajan vaihtamista ja miten työnantaja voisi tukea 
paremmin upseereita heidän virkaurallaan. Kyselyn loppuun jätin myös mahdollisuuden va-
paalle sanalle, jotta vastaajat voisivat kertoa työuraansa tai kyselyyn liittyvistä asioista. 
Pelkän kyselytutkimuksen heikkoutena on se, että sen avulla ei kyetä syvällisesti tarkastele-
maan syitä vastauksien taustalla (Hirsjärvi ym. 2015, 195). Tavoitteenani oli tehdä kyselylo-
make sellaiseksi, että sillä kyettäisiin keräämään isolta joukolta tietoa, mutta samanaikaisesti 
se mahdollistaisi hyvin yksityiskohtaisen tiedon keräämisen. Jälkikäteen arvioituna kyselylo-
make onnistui tässä melko hyvin, joskin lomake sisälsi joitakin kysymyksiä, joista ei tutkimus-
kysymysten kannalta saatu oleellista tietoa.  



34  Kyselylomaketta muodostaessani oma kokemukseni Rajavartiolaitoksessa työskentelevänä up-
seerina vaikutti varmasti siihen, millaiseksi lomake rakentui. Toisaalta oma kokemukseni var-
masti auttoi kysymään upseerin uran kannalta oleellisia asioita, mutta osittain se saattoi myös 
vaikuttaa kysymystenasettelun objektiivisuuteen. Yritin muotoilla kysymykset sellaisiksi, että 
ne eivät ajaisi vastaajia tarkastelemaan asioita vain yhdeltä kantilta, vaan kysymykset johdatte-
lisivat pohtimaan asioita useammalta eri näkökulmalta. On kuitenkin todettava, että kokemuk-
seni perusteella usein henkilöstöasioista keskustelu nostaa esiin vain negatiivisesti latautuneita 
vastauksia. Kyselylomake on saattanut näyttäytyä monelle vastaajista ”paikkana avautua”, jol-

loin neutraali suhtautuminen asioihin on kenties unohtunut. Toisaalta ihmisten välittömistä re-
aktioista voi helposti tunnistaa ongelmien olemassaolon.    
Teknisesti Webropolin avulla toteutettu kyselylomake toimi halutunlaisesti, eikä aineistonke-
ruun aikana tietooni tullut teknisiä ongelmia. Kysymyksissä oli pääosin vastauspakko, jonka 
tosin pystyi avoimien kysymysten osalta kiertämään lisäämällä vastauskenttään jonkin merkin. 
Tätä kuitenkin tapahtui vain vähän.  Havaintojen perusteella vastauslomakkeen täyttäminen 
kesti noin 20–45 minuuttia.  
 

  Tutkimusaineisto 
Aineistonhankinta toteutettiin 15.9.2021–14.10.2021. Kyselyhetkellä COVID 19 -pandemia oli 
jatkunut jo noin 1,5 vuotta, mutta muutoin ajanjakson aikana ei ollut käynnissä mitään merkit-
täviä ilmiöitä, jotka olisivat saattaneet vaikuttaa vastauksien sisältöön tai tehneet ajanjaksosta 
mitenkään poikkeuksellista. Vastausaineistossa oli joitakin, lähinnä etätyökäytöntöihin liitty-
viä, viittauksia COVID:iin, mutta pandemia oli ollut vastaushetkellä osa arkielämää jo niin pit-
kään, ettei sen merkitystä vastauksien sisältöön ole tarvetta korostaa. Vastaajille lähetettiin yksi 
muistutusviesti, mikäli he eivät olleet annetun ajan sisällä vastanneet kyselyyn. 
Kysely lähetettiin 147:lle Rajavartiolaitoksen upseerille. Kaksi vastaajista ilmoitti sähköpos-
titse olevansa koulutukseltaan opistoupseereita, joten todelliseksi vastaajaryhmän kooksi muo-
dostui 145 upseeria, mikä on noin 38 % Rajavartiolaitoksen upseerien henkilöstöryhmästä. On 
mahdollista, että myös vastaamatta jättäneiden keskuudessa on ollut opistoupseereita, mutta he 
eivät ole ilmoittaneet asiasta. Kyselyyn vastasi 83 upseeria, eli kyselyn vastausprosentiksi muo-
dostui 57,2 %. Lopullinen otos vastaa noin 22 % Rajavartiolaitoksen upseereista. Tutkimuk-
sessa ei kuitenkaan oltu kiinnostuneita äskettäin valmistuneista upseereista, joten perusjoukoksi 
ei voida laskea koko Rajavartiolaitoksen upseeristoa. Hieman häilyvä vastaajien rajaus tekee 
perusjoukon tarkan koon laskemisesta haastavaa. Voidaan todeta perusjoukon olevan hieman 



35  koko Rajavartiolaitoksen upseerikuntaa pienempi, arviolta noin 300 upseeria. Näin ollen otos-
prosentti on todellisuudessa hieman mainittua suurempi. Kaikki saadut vastaukset olivat vaadi-
tuilta osin täytetty ja hyödynnettävissä tutkimusaineistona. 
Muodostin otannan pääosin itse, sillä arvelin, että mikäli ulkoistaisin vastaajien nimeämisen 
hallintoyksiköiden henkilöstötoimistoille, saattaisivat nuoremmat upseerit liikaa painottua vas-
taajajoukossa. Muodostin otantaa mm. poimimalla vastaajalistaan upseereita ACTA-asianhal-
lintajärjestelmään tallennetuista työjärjestyksistä sekä Outlookin osoitteistosta. Ainoastaan 
Vartiolentolaivueen osalta jouduin tukeutumaan hallintoyksikön henkilöstötoimistoon, sillä oh-
jaajakoulutetun upseeriston tiedot olivat vaikeammin saatavilla. Vastaajaryhmän valintatapa 
muistutti ositettua otantaa. Ositetussa otannassa vastaajajoukkoon poimitaan tietoisesti kiintoi-
sia vastaajaryhmiä (Metsämuuronen 2006, 53). Sinänsä poimin henkilöt sattumanvaraisesti, 
mutta pyrin huolehtimaan, että vastaajaryhmässä esiintyisi upseereita kaikilta eri koulutusta-
soilta. Erityisen tärkeäksi koin, että saisin vastauksia myös pidempään sotatieteiden kandidaat-
teina palvelleiden joukosta. Lopullinen vastaajajakauma noudatteli ositetusta otannasta huoli-
matta kuitenkin melko hyvin Rajavartiolaitoksen upseeriston todellista koulutustasojakaumaa. 
Vastaajamäärät jakautuivat hallintoyksiköittäin melko tasaisesti, eikä vastausprosentissa ollut 
merkittäviä eroavaisuuksia hallintoyksiköiden välillä. Poikkeuksena oli Vartiolentolaivue, 
jonka 14:stä kyselyn vastaanottaneesta upseerista ainoastaan kolme vastasi kyselyyn. Tutki-
muksen kannalta tämä tarkoitti sitä, että ohjaajakoulutettujen vastaajien jäädessä vähäiseksi, ei 
ollut mahdollista tehdä heidän työuraansa liittyviä erityishavaintoja. Rajavartiolaitoksen esi-
kunnan vastaajaryhmään kuuluu myös esimerkiksi teknillisen toimialan henkilöstöä, joiden vir-
kapaikka ei välttämättä sijaitse Helsingissä. Vastaajien jakauma esitellään kuvassa 8. 

 
Kuva 8 – Vastaajamäärät hallintoyksiköittäin  
 



36  Koulutustasoittain vastaajat jakautuivat melko tasaisesti, kuten kuva 9 osoittaa. Jos vastaaja oli 
tilanteessa, että hän oli vastaushetkellä valittuna jollekin virkaurakurssille tai hänellä oli kurssin 
suorittaminen kesken, vastaajaa ohjeistettiin valitsemaan kurssin jälkeinen koulutustaso.  

 
Kuva 9 – Vastaajajakauma koulutustasoittain 
 
Naisten osuus vastaajien joukossa jäi vähäiseksi ainoastaan kolmen naisen vastattua kyselyyn. 
Toisaalta naisten osuus Rajavartiolaitoksessa hieman pidempään palvelleista upseereista on yli-
päätään vähäinen, joten kyselyyn osallistuneiden naisten määrä on lähellä todellista perusjou-
kon jakaumaa. Tutkimuksen kannalta naisten vähäinen määrä kuitenkin aiheutti sen, ettei hei-
dän vastauksiaan ollut mielekästä ryhtyä erittelemään. 
 

  Empiirisen aineiston analysointi 
Tutkimuksen tutkimusaineisto koostuu määrällisestä ja laadullisesta aineistosta. Ura-ankkuri-
kyselyn aineisto muodosti määrällisen aineiston ja kyselyn avointen kysymysten vastaukset 
laadullisen aineiston. Määrällisen aineiston analyysissä käytettiin kuvailevaa tilastoanalyysiä ja 
tilastollista t-testiä. Avointen kysymysten vastauksien muodostamassa laadullisessa aineistossa 
käytin aineistolähtöistä sisällönanalyysia, jonka jälkeen kvantifioin aineistoin klusteroinnin 
pohjalta. T-testi suoritettiin SPSS-ohjelmistolla ja muu aineiston käsittely Excel-ohjelmistolla. 
Kuvailevalla tilastoanalyysillä tarkoitetaan aineiston yksinkertaista tilastollista esittämistä. 
Analyysitavalla voidaan tiiviisti kuvata muuttujien jakautumista aineistossa (Häyhä, Kaila-
heimo-Lönnqvist & Pulkka 2021, 11). Kuvailevaa tilastoanalyysiä ei sinänsä voi pitää kvanti-
tatiivisena analyysimenetelmänä, mutta se mahdollistaa esimerkiksi taulukoiden ja kuvaajien 
avulla yksinkertaisten eroavaisuuksien havainnoinnin. Hyödynsin kuvailevaa tilastoanalyysiä 
sisällönanalyysin pohjalta kvantifioidun avoimien kysymyksien aineiston ja ura-ankkureiden 
esittelyssä.   



37  Ura-ankkureita tarkastellut kysymyssarja mittasi kahdeksaa summamuuttujaa, kutakin viidellä 
kysymyksellä. Kysymyksissä esitettiin työuraan liittyviä väittämiä, johon vastattiin Likertin as-
teikolla 1–5:een. Ura-ankkuriaineistoa esitellään tutkimuksessani kahdella eri tavalla: massa-
maisesti COI-keskiarvojen perusteella ja yksilöllisten ura-ankkurien jakauman perusteella. Ura-
ankkureita massamaisesti vertailtaessa hyödynnetään COI-kyselyn summamuuttujien aritmeet-
tisia keskiarvoja. Aritmeettinen keskiarvo tarkoittaa yksinkertaisesti havaintoarvojen summaa 
jaettuna niiden lukumäärällä (Häyhä ym. 2021, 12). Keskiarvojen vertailu mahdollistaa isom-
malla otannalla esimerkiksi koulutustasojen välisten eroavaisuuksien tarkastelun. Keskiarvot 
eivät kuitenkaan itsessään kerro siitä, minkälaisia ura-ankkureita joukossa esiintyy.  
Yksilöllisten ura-ankkureiden jakautumista tarkasteltaessa ura-ankkureita tulkitaan Scheinin 
Discovering Your Values -teoksen mukaisesti (1990), jolloin suurimman keskiarvon saanut 
summamuuttuja ilmaisi tutkittavan upseerin dominoivan ura-ankkurin. Kun olin selvittänyt yk-
sittäisten upseerien ura-ankkurit, esitin ura-ankkureiden jakautumisen esimerkiksi koulutusta-
son edustajien sisällä. Tapauksissa, joissa yksittäisellä upseerilla esiintyy useampia ura-ankku-
reita, on tilastoinnissa vähennetty ankkurin painoarvoa sen mukaan, kuinka monta ankkuria 
upseerilla on esiintynyt. Näin yksittäisen upseerin ura-ankkureiden laskennallinen summa on 
useammasta havaitusta ura-ankkurista riippumatta 1. Testasin tilastointia myös siten, että use-
ammat ura-ankkurit laskettiin tasavertaisina, jolloin esimerkiksi 16 sotatieteiden kandidaatin 
joukossa esiintyi 22 ura-ankkuria. Kokonaisuutta arvioiden laskentatapojen välillä ei ollut mer-
kittävää vaikutusta yksilöllisten ura-ankkureiden jakaumiin, joskin jälkimmäisellä menettelyllä 
vähän esiintyvät ankkurit olisivat saattaneet yksittäistapauksien johdosta korostua tarpeetto-
masti.  
Taulukossa 5 on esiupseerien ura-ankkureiden avulla havainnollistettu edellä kuvattuja ura-
ankkuritestin tuloksien esitystapoja. Taulukon ensimmäisellä rivillä esiteltävä COI-keskiarvo 
kuvaa kaikkien kyselyyn osallistuneiden esiupseerien ura-ankkurien mukaisten summamuuttu-
jien aritmeettista keskiarvoa. Se osoittaa, että eri elämänalueiden tasapainoon (TASA) liittyvien 
väittämien kanssa ollaan oltu kyselyaineistossa eniten samaa mieltä. Lukema ei kuitenkaan 
vielä kerro suoraan, että eri elämänalueiden tasapaino esiintyisi kenenkään ura-ankkurina. Kes-
kimmäisellä rivillä on vertailua varten ilmoitettu kaikkien upseerien vastausten keskiarvo. 
Alimmalla rivillä esitetään, miten koulutustason sisällä havaittujen yksilöllisten ura-ankkurei-
den esiintyvyys on jakautunut.  

 TF JOHT YRIT TURV ITSE HAAS TASA OMIS COI-keskiarvo ja keskihajonta 3.40 (0.60) 2.30 (0.97) 2.35 (1.10) 3.25 (0.76) 3.00 (0.71) 2.85 (0.73) 3.60 (0.92) 2.90 (0.63) KA kaikki upseerit 3.34 2.53 2.43 3.28 3.12 3.24 3.55 3.05 Ankkurien jakauma 21,67 % 2,50 % 4,17 % 10,00 % 2,50 % 15,83 % 43,33 % 0,00 % Taulukko 5 – Esiupseerien ura-ankkurit esimerkkinä eri tilastointitavoista 



38  Eri käsittelytapojen vertailu osoittaa, että vaikka esimerkiksi alalle tai asialle omistautumisen 
ura-ankkuri (OMIS) on COI-keskiarvoltaan muihin muuttujiin verrattuna keskitasoa, ei sitä ole 
ura-ankkurina esiintynyt yhdelläkään vastaajista. Esiupseerit ovat olleet alalle tai asialle omis-
tautumiseen liittyvien väittämien kanssa sinänsä osin samaa mieltä, mutta ura-ankkuria edusta-
vat arvot eivät kuitenkaan ole osoittautuneet niin merkittäviksi, että uraan liittyviä valintoja 
tehtäisiin niiden pohjalta. Tämän takia pelkkien aritmeettisten keskiarvojen tarkastelu ei anna 
kohdejoukkoja tutkittaessa totuudenmukaista kuvaa vastaajien ura-ankkureista, vaikka se mah-
dollistaakin vastaajaryhmien yleisten käsityksien vertailun. 
Edellä kuvattujen menetelmien lisäksi hyödynsin aineistoanalyysissä myös tilastollista t-testiä. 
T-testi mahdollistaa keskiarvojen tilastollisen vertailun (Metsämuuronen 2006, 374). T-testin 
käytössä tulisi otoskoon olla >20 vastaajaa (mts. 530), joten en voinut hyödyntää testiä muutoin 
kuin sellaisissa kysymyksissä, joissa pystyin kuvailevan tilastoanalyysin pohjalta erittelemään 
vastaajaryhmät pelkkää koulutustasoa suurempiin vertailuryhmiin. Analyysiä käytettiin alalu-
vussa 4.2.2 kahden vertailuryhmän, tässä tapauksessa ye-haluttomien ja ye-halukkaiden, ver-
tailuun. 
Tutkimukseni määrällisen aineiston analyysissä ainoastaan t-testillä analysoidut tulokset ovat 
yleistettävissä koko perusjoukkoa koskevaksi. Kuvaileva tilastoanalyysi auttaa havainnollista-
maan otoksessa esiintyneitä näkemyksiä, mutta tietoja ei voi tilastotieteen kriteereillä pitää pe-
rusjoukkoon yleistettävinä. 
Laadullisen aineiston analysoinnin toteutin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Aineis-
tolähtöiselle sisällönanalyysille ominaista on se, ettei siinä analyysi pohjaudu ennalta määrät-
tyihin analyysiyksiköihin, vaan yksiköt nousevat aineistosta itsessään. Analyysiä ei ohjaa suo-
ranainen taustalla oleva teoria, vaan aineistoa käsitellään mahdollisimman uskollisesti tutki-
musongelmaan peilaten (Sarajärvi & Tuomi 2018, 108–109). Aineistolähtöiseen sisällönana-
lyysiin liitetään kritiikkiä usein sen takia, että jonkin ulkoisen vaikutteen nähdään aina vaikut-
tavan analyysiin, eikä tutkija pysty tarkastelemaan aineistoa puhtaan objektiivisesti (mts. 109).  
Jouduin pohtimaan, onko analyysini puhtaasti aineistolähtöistä vai onko kyseessä ennemminkin 
teoriaohjaava analyysi. Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissä teoria toimii analyysin apuna, 
mutta analyysiä ei suoraan rakenneta sen ympärille (Sarajärvi & Tuomi 2018, 109). Olin ennen 
sisällönanalyysiä perehtynyt tutkimukseni kannalta keskeisiin teorioihin, kuten ura-ankkuriteo-
riaan ja kolmiulotteiseen organisaatiomalliin, joten niissä ilmenevät käsitteet vaikuttivat omaan 
ajatteluuni. Nämä taustateoriat eivät kuitenkaan suoraan tukeneet avoimia kysymyksiäni, ei-
vätkä mahdollistaneet esimerkiksi aineistoanalyysin abstrahointivaiheen rakentamista valmii-
den teoreettisten käsitteiden ympärille. En myöskään kyselylomaketta laatiessani ollut 



39  suunnitellut aineistoanalyysiä teoriaohjaavasti toteutettavaksi, vaan alkuperäinen ajatus oli ana-
lysoida tulokset aineistolähtöisesti. Vaikka en voi kiistää aiemman teoriaymmärrykseni vaiku-
tusta aineistoni tulkintaan, ja vaikka abstrahoinnissa olen käyttänyt joitakin ura-ankkuriteorialle 
ominaisia termejä, pidän aineistolähtöistä sisällönanalyysiä kuvaavampana terminä suoritta-
malleni analyysimenettelylle. 
Etenin aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä kuvan 10 mukaisesta. Esimerkki sisällönanalyy-
sin toteutuksesta on esitelty liitteessä 2. 
 

 Kuva 10 – Aineistolähtöisen sisällönanalyysin eteneminen. Mukailtu. (Sarajärvi & Tuomi 2018, 123) 
  Aloitin aineistolähtöisen sisällönanalyysin luomalla Excel-taulukointiohjelmaan oman tiedos-
ton kaikille kysymyksille. Kokosin kysymyskohtaisen Excel-tiedoston ensimmäiselle välileh-
delle kaikki kysymykseen annetut vastaukset allekkain. Tämän jälkeen suoritin vastauksien 
redusoinnin, eli pelkistämisen. Redusoinnissa tiivistin vastauksen sisältämät ilmaukset mahdol-
lisimman ytimekkääksi, kuitenkin siten, että alkuperäinen merkitys säilyi. Yksittäisen vastaajan 
vastaus saattoi sisältää useamman erilaisen ilmauksen, joten tarvittaessa pilkoin vastauksen pel-
kistämisen yhteydessä moneen osaan. Näissä tapauksissa kaikkia esiintyneitä ilmauksia käsi-
teltiin tasavertaisesti. Tästä johtuu, että vastaajien ja tunnistettujen ilmauksien määrä eroaa toi-
sistaan. Mikäli annettu vastaus oli tutkimuksen kannalta epäoleellinen, se sivuutettiin. Näin 
jouduin tekemään kuitenkin vain harvoin, sillä kysymykset olivat muotoiltu melko yksiselittei-
siksi ja sitä kautta ohjasivat vastaajaa käsittelemään toivottua aihetta.  
Redusoinnin jälkeen loin uuden välilehden, johon listasin kaikki vastauksista löytyneet pelkis-
tetyt ilmaukset. Luin ilmaukset useampaan kertaan ja ryhdyin järjestelemään seuraavalle 



40  välilehdelle samankaltaisia vastauksia omiksi ryhmikseen eli klusteroimaan ilmauksia. Toteu-
tin klusteroinnin tarvittaessa useampaan kertaan, jotta tunnistin mahdollisimman hyvin ilmauk-
sien samankaltaisuudet ja eroavaisuudet. Tämän jälkeen annoin ryhmälle sen sisältöä kuvaavan 
nimen ja ryhmästä muodostui alaluokka.  
Viidennelle välilehdelle kokosin kaikki aineistosta löytyneet alaluokat ja ryhdyin muodosta-
maan samanteemaisista alaluokista yläluokkia. Lähes kaikkien kysymyksien kohdalla ryhmit-
tely yläluokkiin oli riittävää, eikä yläluokista ollut enää mielekästä muodostaa pääluokkia. Yh-
den kysymyksen kohdalla muodostin yläluokista vielä pääluokat.  
Lopuksi muodostin vielä Excelin avulla kokoavan taulukon, jossa tunnistettuihin luokkiin poh-
jautuen aineisto kvantifioitiin ja tieto muutettiin taulukkomuotoon. Aineiston kvantifiointi on 
tapa jatkaa sisällönanalyysiä aineiston kategorisoinnin jälkeen (Sarajärvi & Tuomi 2018, 135). 
Kvantifioinnin avulla laadullinen aineisto voidaan muuttaa määrällisesti tarkasteltavaan muo-
toon (mts. 121). Koin, että tässä tutkimuksessa kvantifioinnin avulla kykenin paremmin havain-
nollistamaan vastauksista esiin nousseita ilmiötä. 
  
 
  



41  4. TUTKIMUSTULOKSET 
Luvussa esitellään tutkimuksen tulokset. Tuloksien käsittely on jaettu kolmeen alalukuun. Tu-
loksien yhteydessä kursivoituna ja sisennettynä esitetyt kommentit ovat suoria lainauksia vas-
tausaineistosta. Lainaukset on poimittu sellaisina kuin ne vastausaineistoon on kirjoitettu, eikä 
kirjoitusvirheitä tai kirjoitusmuotoja ole korjattu. Lainauksien sisällä hakasulkeissa esiintyvät 
tekstit ovat omia lisäyksiäni, joiden tarkoitus on selkeyttää tekstiä tapauksissa, joissa asiayhteys 
tai kommentin kohde ei muuten ole pääteltävissä. 
 

  Upseerien ura-ankkurit 
Tässä alaluvussa vastaan tutkimuksen 1. alatutkimuskysymykseen: Mitkä työura-ankkurit oh-
jaavat upseereita urallaan?  
Taulukossa 6 esitetään koonnos kyselyyn osallistuneiden upseerien ura-ankkureiden esiinty-
vyydestä koulutustasoittain. Ankkurijakauma kertoo miten esiintyneet ura-ankkurit ovat jakau-
tuneet koulutustason sisällä. COI keskiarvo ja keskihajonta ovat laskettu COI-testin ura-ankku-
rikohtaisista summamuuttujista.   

 TF JOHT YRIT TURV ITSE HAAS TASA OMIS SK (n=17)  COI-keskiarvo ja keskihajonta 3.59 (0.87) 1.94 (0.66) 2.53 (0.94) 3.35 (0.79) 3.00 (0.79) 3.18 (0.73) 3.47 (1.12) 3.07 (0.59) Ankkurien jakauma 22,55 % 0,00 % 7,84 % 8,82 % 17,65 % 11,76 % 29,41 % 1,96 % SM (n=30)  COI-keskiarvo ja keskihajonta 3.37 (0.67) 2.60 (0.97) 2.63 (1.10) 3.37 (0.76) 3.33 (0.71) 3.43 (0.73) 3.90 (0.92) 3.21 (0.63) Ankkurien jakauma 15,00 % 8,33 % 5,00 % 16,67 % 1,67 % 11,67 % 36,67 % 5,00 % EU (n=20)  COI-keskiarvo ja keskihajonta 3.40 (0.60) 2.30 (1.03) 2.35 (0.93) 3.25 (0.64) 3.00 (0.65) 2.85 (0.99) 3.60 (0.88) 2.90 (0.59) Ankkurien jakauma 21,67 % 2,50 % 2,50 % 10,00 % 2,50 % 15,83 % 43,33 % 0,00 % YE (n=16)  COI-keskiarvo ja keskihajonta 2.94 (0.57) 3.31 (0.70) 2.06 (0.68) 3.06 (0.85) 3.00 (0.73) 3.44 (0.63) 2.94 (0.93) 2.89 (0.78) Ankkurien jakauma 1,56 % 23,44 % 4,17 % 14,06 % 6,25 % 32,81 % 18,75 % 3,13 % KAIKKI (n=83)  COI-keskiarvo ja keskihajonta 3.34 (0.70) 2.53 (0.98) 2.43 (0.97) 3.28 (0.75) 3.12 (0.72) 3.24 (0.81) 3.55 (1.00) 3.05 (0.65) Ankkurien jakauma 15,56 % 8,13 % 4,42 % 12,95 % 6,02 % 16,77 % 33,33 % 2,81 % Taulukko 6 – Upseerien ura-ankkureiden esiintyvyys 
 
Vastanneiden upseerien keskuudessa esiintyi kaikkia ura-ankkureita. Kuten taulukon 6 alim-
malta riviltä voidaan havaita, upseerien joukossa selkeästi useimmin esiintynyt ura-ankkuri oli 
eri elämänalueiden tasapainon yhdistymisen ankkuri. Yrittäjyyden ja omistautumisen ura-



42  ankkurin esiintymistä taas voi pitää lähinnä yksittäistapauksina. Selkeästi eniten muista poik-
keava ryhmä oli yleisesikuntaupseerit, joiden kohdalla esimerkiksi johtamistaidollisuus ja haas-
teellisuus korostuivat, kun taas erityisesti teknis-funktionaalisuuden esiintyminen oli vähäistä. 
Itsenäisyyden ura-ankkuri vaikutti korostuvan sotatieteiden kandidaattien keskuudessa. Vertai-
lin myös maa- ja meriupseereita keskenään, mutta se ei antanut viitteitä siitä, että ura-ankkurei-
den esiintyvyydessä olisi vertailuryhmien välillä eroa.   
Keskiarvojen tarkastelu osoittaa, että vaikka omistautumisen ja itsenäisyyden ura-ankkureita 
esiintyi vain vähän, olivat niiden summamuuttujien keskiarvot kuitenkin korkeampia kuin esi-
merkiksi johtamistaidollisuuden. Tämä viittaa siihen, että työn merkityksellisyys ja työskente-
lyn omaehtoisuus ovat upseereille tärkeitä asioita, mutta uraa koskevia valintoja ei juurikaan 
tehdä niiden ehdoilla. Vertailu myös korosti sitä, että johtamistaidollisuuden esiintyminen oli 
hyvin voimakkaasti keskittynyt yleisesikuntaupseereihin. Tuloksien perusteella voidaan todeta, 
että erityisesti johtamistaidollisuuden ja haasteellisuuden ura-ankkurit vaikuttavat olevan yh-
teydessä ye-upseerin uralle hakeutumisen kanssa. Tätä yhteyttä tarkastellaan tarkemmin alalu-
vussa 4.2.2.  
Moniankkurisuus on haastanut tutkijakenttää koko Scheinin ura-ankkuriteorian olemassaolon 
ajan. Scheinin alkuperäisessä ura-ankkurimallissa jokaisella yksilöllä nähdään olevan vain yksi 
dominoiva ura-ankkuri, joka ohjaa hänen toimintaansa (1990, 33–34). Tremblay ym. ovat esit-
täneet tutkimuksissaan, että yksilöllä voi olla useampia dominoivia ura-ankkureita (Martineau, 
Tremblay & Wils 2005, Tremblay ym. 2010, 237 mukaan). Tutkimukseni vastauksissa 83 up-
seerista 18:lla esiintyi useampi kuin yksi ura-ankkuri. Useamman ura-ankkurin esiintyminen on 
pelkkää kyselytutkimusta käytettäessä tavanomaista, kuten mm. Coetzeen ja Schreuderin tutki-
mus (2014) osoittaa. Useamman ura-ankkurin esiintyessä voisi yksilöhaastatteluiden avulla olla 
mahdollista selvittää tarkemmin, onko jokin ura-ankkureista yksinään dominoiva. Tässä tutki-
muksessa se ei massamaisesta tiedonkeruusta johtuen ollut kuitenkaan mahdollista. Yksilöllis-
ten ura-ankkureiden tunnistaminen ei tämän tutkimuksen kannalta ollut myöskään välttämä-
töntä, sillä tutkimuksen tarkoituksena ei ole tuottaa yksilölle tietoa hänen ura-ankkuristaan, 
vaan pyrkiä tarkastelemaan ura-ankkureiden esiintyvyyttä isommassa joukossa. 
Ura-ankkureihin liittyvää pohdintaa jatketaan tutkimuksen johtopäätösosiossa. Ura-ankkurites-
tin tulokset kulkevat rinnalla myös upseerien työuran valintoja käsittelevissä myöhemmissä lu-
vuissa. 



43    Upseerien työuran valinnat 
Tutkimuksessa upseerien työuraa koskevia valintoja tutkittiin kysymällä heiltä kahdesta työ-
uran kannalta keskeisestä valinnasta: hakeutumisesta sotatieteiden maisterikurssille ja hakeutu-
misesta yleisesikuntaupseerikurssille. Näiden valintojen osalta kysyttiin mm. syitä, miksi up-
seeri on hakeutunut tai jättänyt hakeutumatta kurssille, minkälaisia syitä näiden ratkaisujen 
taustalla on ollut ja minkä olisi pitänyt olla toisin, jotta upseeri olisi hakeutunut kurssille. Tu-
lokset esitellään erillisissä alaluvuissa.  
 

4.2.1. Hakeutuminen sotatieteiden maisterikurssille 
Kyselyssä kysyttiin sotatieteiden maisterikurssille hakeutumisesta kolmen koulutustason up-
seereilta: sotatieteiden kandidaateilta, sotatieteiden maistereilta ja esiupseereilta. Sotatieteiden 
maistereilla tarkoitetaan tässä yhteydessä upseereita, jotka ovat käyneet sotatieteiden maisteri-
kurssin, mutta eivät ole vielä urallaan pisteessä, jossa on tehty valinta esiupseerikurssin ja yleis-
esikuntaupseerikurssin välillä. Ye-upseereilta ei kysytty maisterikurssille hakeutumisesta, 
koska arvioin, että heidän virkauransa kannalta keskeisempää on tarkastella ye-kurssille hakeu-
tumiseen liittyviä syitä. Oli myös etukäteen syytä olettaa, että ye-upseereista vain pieni osa on 
sellaisia, jotka ovat aikanaan joutuneet erikseen hakeutumaan maisteritutkintoon kadettikoulun 
jälkeen. 
Kuten alaluvussa 2.5 on mainittu, rajaupseerin virkauran rakenne on vuosien saatossa vaihdel-
lut. Erillinen sotatieteiden maisterikoulutus on käynnistynyt vasta vuonna 2009. Näin ollen suu-
rin osa kyselyyn vastanneista esiupseereista oli sellaisia, jotka eivät ole käyneet erillistä mais-
terikoulutusta, eivätkä he ole aikanaan joutuneet kesken työuran tekemään valintaa kurssille 
hakeutumisen suhteen. Tämä ohjasi automaattisesti siihen, että sotatieteiden maisterikurssin 
valintaan liittyvät kysymykset kohdistuivat nuorempaan upseeristoon.   
Ensimmäiseksi tarkastellaan syitä, miksi sotatieteiden maisterikurssille ei hakeuduta. Sotatie-
teiden kandidaatteja oli vastaajaryhmässä 17 henkilöä. Heistä neljä ilmoitti hakeutuneensa 
maisterikoulutukseen, mutta hakuprosessi oli vastaushetkellä vielä kesken. Kolme vastaajista 
oli hakeutunut kurssille, mutta eivät olleet joko tulleet valituksi, tai eivät olleet vastaanottaneet 
opiskelupaikkaa. 11 vastaajaa ilmoitti, että eivät hakeneet maisteritutkintoon, vaikka siihen olisi 
ollut mahdollisuus. Heistä viisi ilmoitti pohtivansa hakeutumista mahdollisesti tulevaisuudessa 
ja loput kuusi ilmoittivat, etteivät halua jatkossakaan kouluttautua sotatieteiden maisteriksi. 
Näiden kuuden henkilön vastaukset on otettu erityiseen tarkasteluun, koska tutkimuksen 



44  kannalta on kiinnostavaa tietää, mitkä asiat ovat vaikuttaneet heidän päätökseensä. Kyselyssä 
kysyttiin, mitä tekijöitä päätöksen taustalta löytyy. Vastauksien jakaumaa esitelty taulukossa 7. 

Työn sisällöllinen mielekkyys 7 Opiskeluhalun puute 1 Instrumentaaliset tekijät 1 Alueellinen  pysyvyys 3 
Kandina mielek-käämmät tehtävät 4 Ei halua opiskella 1 Vakivirka nopeasti 1 Pysyvyys 2 
Ei kiinnostusta johtotehtäviin 2     Ei halua  Helsinkiin 1 
Ylempiin tehtä-viin mahdollista ilman koulutusta 

1       

Taulukko 7 – Mitkä tekijät vaikuttivat aikanaan siihen, että päätit olla hakeutumatta sotatieteiden maisterikurs-sille? 
 
Yleisimmät syyt hakeutumattomuuteen liittyivät työtehtävien sisältöön. Sotatieteiden kandi-
daatiksi jäävien työuralla vertikaalinen eteneminen ei vaikuttanut olevan keskiössä, vaan asi-
antuntijatehtävät ja pysyvyys korostuivat. Vastaajaryhmä on esimerkki sellaisesta henkilöstö-
ryhmästä, joka viihtyy Scheinin kolmiulotteisen organisaatiomallin alatasolla. Työn sisältö kan-
didaattina houkutteli vastaajia enemmän kuin lisäkouluttautumisen jälkeiset tehtävät:  

”Johtotehtävät eivät kiinnosta, haluan tehdä operatiivista työtä.” 
”Yleiset johtamistehtävät eivät kiinnosta, panostan asiantuntijuuteen.” 
”Opiskelu ei kiinnosta, eikä myöskään tehtävät joita maistereille on tarjolla. Hen-
kilöstö tilanne laitoksessa on sellainen että kandi voi hyvin joutua tekemään mais-
terin tehtäviä ja voi samalla päästä maisterin palkoille. Joten mitään houkutinta 
maisteriksi opiskelussa ei ole.” 

Kyselyssä sotatieteiden kandidaateilta kysyttiin myös, että minkä pitäisi olla toisin, jotta he 
hakeutuisivat maisterikoulutukseen. Vastauksien jakaumaa esitelty taulukossa 8. 

Työntekijälähtöinen urasuunnittelu 6 Erilainen  koulutusrakenne 2 Työpisteiden si-jainti 1 
Erilaiset työtehtävät 3 Vanhamuotoinen 4v  kadettikoulu 1 Tehtävät muualla kuin Helsingissä 1 
Pysyvämpi palvelusura 1 Pakko 1   Paremmat vaikutus-mahdollisuudet omaan uraan 

1     

Mahdollisuus erikois-tua SOTMP-tehtäviin 1     
Taulukko 8 – Minkä olisi pitänyt olla toisin, jotta olisit päättänyt hakeutua maisterikurssille? 
 



45  Vastauksissa korostuivat työn sisältöön liittyvät tekijät. Paremmat vaikutukset oman työuran 
suunnitteluun voisivat lisätä maisterikoulutuksen houkuttelevuutta: 

”Pitäisi kyetä vaikuttamaan paremmin omiin tuleviin tehtäviin ja mahdollisiin 

siirtoihin.”  
Toisaalta vastaajien joukossa koettiin, että kandidaatin tehtävät ovat mieluisia ja mahdollistavat 
mielekkään työuran: 

”Tulevien tehtävien olisi pitänyt olla minulle mielekkäämpiä ja minun olisi tullut 

kokea ne omakseni.” 
Eräs ohjaajaupseeri toi esiin sen, että ohjaajien urapolulla johtotehtävät tarkoittavat väistämättä 
sitä, että palveluspaikka sijaitsee Helsingissä. Esimerkiksi Rovaniemen tukikohdassa palvele-
vien ohjaajien osalta virkapaikan radikaali muutos heikentää väistämättä ylempien tehtävien 
houkuttelevuutta. 
Edellä tarkasteltujen vastaajien ura-ankkurien jakaumaa esitellään taulukossa 9. Kaikkia sota-
tieteiden kandidaateilla esiintyneitä ura-ankkureita yhdistää se, että niissä uran tavoitteet eivät 
rakennu vertikaalisen etenemisen ympärille. ”Itsenäisyys ja riippumattomuus”, ”eri elämänalu-

eiden tasapaino” ja ”turvallisuus” ovat ankkureita, joissa kaikissa osittain esiintyy keskeisinä 
teemoina elämän vakaus ja halu itse tahdittaa oman työuransa kehittymistä. Taulukkoa tarkas-
teltaessa on kuitenkin huomioitava, että vastaajaryhmä käsitti vain kuusi vastaajaa, joten kovin 
yleistettävissä olevia johtopäätöksiä ei tuloksista voida tehdä. 

 TF JOHT YRIT TURV ITSE HAAS TASA OMIS EI SM (n=6)  COI-keskiarvo ja keskihajonta 3.67 (0.82) 1.67 (0.82) 2.67 (1.03) 3.67 (1.03) 3.50 (0.84) 2.83 (0.75) 3.83 (0.98) 3.00 (0.81) KA kaikki upseerit 3.34 2.53 2.43 3.28 3.12 3.24 3.55 3.05 Ankkurien jakauma 22,55 % 0,00 % 7,84 % 8,82 % 17,65 % 11,76 % 29,41 % 1,96 % Taulukko 9 – Ei maisterikurssille hakeutuvien ura-ankkurit 
 
Seuraavaksi tarkastellaan syitä, miksi sotatieteiden maisterikurssille hakeudutaan. Kysymyk-
seen sotatieteiden maisterikurssille hakeutumisen syistä vastasi kolme sotatieteiden kandidaat-
tia, 30 sotatieteiden maisteria ja kolme esiupseeria. Kysymykseen vastanneet sotatieteiden kan-
didaatit olivat hakeutuneet kurssille, mutta hakuprosessi oli vastaushetkellä kesken, eikä valin-
toja oltu vielä tehty. Vastauksissa esiintyneiden ilmauksien jakauma esitellään taulukossa 10. 
 
 



46  Työuran  rakentaminen 23 Instrumentaaliset tekijät 19 Itsensä kehittämi-nen 8 Sattumatekijät 5 
Haastavammat  tehtävät 8 Ylemmän korkea-koulututkinnon suo-rittaminen 

12 Halu kehittyä 6 Epätietoisuus tule-vasta 4 

Tehtävien  avautuminen 6 Palkka 5 Halu opiskella 1 Ulkopuoliset vai-kutteet 1 
Esimiestehtäviin pääseminen 4 Opiskelun palkalli-suus 2 Vaihtelunhalu 1     
Omaan uraan  vaikuttaminen 2           
Omat ominaisuudet 2         Siviilitutkinnon hyödyttömyys RVL:ssä 

1             

Taulukko 10 – Mikä sai sinut aikanaan hakeutumaan sotatieteiden maisterikurssille? 
 
Vastauksia tarkasteltaessa voidaan huomattavan suurena pitää ylemmän korkeakoulututkinnon 
suorittamiseen liittyvien ilmauksien esiintyvyyttä. Sotatieteiden maisterikurssi on virkaura-
kurssi, jonka tarkoituksena työnantajan näkökulmasta on kehittää työntekijöitä ylempiin työ-
tehtäviin. Vaikka korkeakoulututkinnon tuoma sivistys ja akateeminen ymmärrys ovat varmasti 
myös Rajavartiolaitokselle tärkeitä asioita, ei sinänsä kurssilta saatava tutkinto ole organisaa-
tion silmin merkityksellinen. Voidaan siis olettaa, että upseerit eivät korosta tutkinnon merki-
tystä sen takia, että se auttaisi heitä sotilasuralla, vaan ennemminkin siksi, että se avaa mahdol-
lisuuksia hakeutua mahdollisesti tulevalla työuralla myös muiden työnantajien palvelukseen. 
Myös Rajavartiolaitoksen henkilöstösuunnitelmassa tunnistetaan tutkinnon lisäävän työnanta-
jan vaihtamisen houkuttelevuutta (Rajavartiolaitos 2014, 6). Vastauksissa esiintyneet kommen-
tit vahvistavat tuota käsitystä. Ylemmän korkeakoulututkinnon nähtiin parantavan omaa ase-
maa työmarkkinoilla: 

”Kurssilta saatava tutkinto sekä edelleen sen tarjoamat jatkomahdollisuudet niin Raja-
vartiolaitoksessa kuin myös muiden työnantajien palveluksessa.” 
”Palkallinen ylempi korkeakoulututkinto ja sen soveltuvuus myös muihin kuin upseerin 

tehtäviin.” 
”Opiskelu palkalla ja arvostettu tutkinto, josta voi olla hyötyä myös muihin töihin ha-
kiessa.” 

Halukkuutta hakeutua maisterikurssille lisäsi vastauksien perusteella myös työtehtävät, joita 
kurssin käyminen avaa. Maisterikurssin nähtiin mahdollistavan haastavampiin työtehtäviin ete-
nemisen ja tekevän työuran tulevaisuudesta monipuolisemman. Myös halu kehittyä vaikutti ha-
keutumispäätökseen: 



47  
”Maisterikurssin avaamat haasteellisemmat työtehtävät ja kandidaatin tason tehtävien 

vähäinen haastavuus pitkällä aikajänteellä.” 
”En halua tehdä työuraani sotatieteen kandidaattina, koska haluan työskennellä myös 
korkeamman tason johtamistehtävissä.” 
”Itsensä kehittäminen ja se että ei jumiudu tietyn tason tehtäviin.” 

Sotatieteiden maistereiden ura-ankkurien jakauma esitellään taulukossa 11. Oli oletettavissa, 
että sotatieteiden maisterien joukko koostuu erilaisia uratavoitteita omaavista upseereista, joten 
muodostin ryhmästä vertailujoukkoja vastaajien ilmoittaman ye-kurssihalukkuuden mukaan. 
Taulukossa maisterit on jaettu kolmeen joukkoon: ne jotka eivät aio hakeutua ye-kurssille (EI 
YE), ne jotka aikovat hakeutua ye-kurssille (YE) ja ne jotka eivät osaa vielä sanoa aikovatko 
hakeutua (EOS).  Kaikki SM -osio kuvaa kaikkien vastanneiden maistereiden keskiarvoa. 

 TF JOHT YRIT TURV ITSE HAAS TASA OMIS EI YE (n=14)  COI-keskiarvo ja keskihajonta 3.57 (0.65) 2.07 (0.73) 2.79 (1.31) 3.57 (0.51) 3.64 (0.74) 3.14 (0.66) 4.43 (0.76) 3.07 (0.65) Ankkurien jakauma 14,29 % 0,00 % 3,57 % 17,86 % 3,57 % 0,00 % 60,71 % 0,00 % YE (n=10)  COI-keskiarvo ja keskihajonta 3.00 (0.67) 3.40 (0.97) 2.80 (1.03) 3.20 (1.03) 2.90 (0.57) 3.80 (0.79) 3.40 (0.84) 3.36 (0.70) Ankkurien jakauma 15,00 % 25,00 % 10,00 % 15,00 % 0,00 % 20,00 % 5,00 % 10,00 % EOS (n=6)  COI-keskiarvo ja keskihajonta 3.50 (0.55) 2.50 (0.55) 2.00 (0.00) 3.17 (0.75) 3.33 (0.52) 3.50 (0.55) 3.50 (0.84) 3.30 (0.41) Ankkurien jakauma 14,29 % 7,14 % 7,14 % 14,29 % 7,14 % 21,43 % 14,29 % 14,29 % Kaikki SM (n=30)  COI-keskiarvo ja keskihajonta 3.37 (0.67) 2.60 (0.97) 2.63 (1.10) 3.37 (0.76) 3.33 (0.71) 3.43 (0.73) 3.90 (0.92) 3.21 (0.63) Ankkurien jakauma 15,00 % 8,33 % 5,00 % 16,67 % 1,67 % 11,67 % 36,67 % 5,00 % Taulukko 11 – Sotatieteiden maisterien ura-ankkurit 
 
Sotatieteiden maistereiden keskuudessa esiintyi kaikkia ura-ankkureita. Ura-ankkureita tarkas-
teltaessa on huomionarvoista se, miten voimakkaasti eri elämänalueiden tasapainon ankkuri 
korostui ye-kurssista kiinnostumattomien upseerien joukossa. Sen sijaan heidän joukossaan 
johtamistaidollisuuden ja haasteellisuuden ankkuria ei esiintynyt lainkaan. Huomionarvoista on 
myös se, että vaikka ye-kurssille haluttomien joukossa esiintyi vain vähäisesti itsenäisyyden 
ura-ankkuria, oli sen COI-keskiarvo verrattain korkea. Tämä kertoo siitä, että henkilöt kaipai-
sivat työuraltaan itsenäisyyttä ja autonomiaa, vaikka sen tavoittelu ei uralla olekaan kaikki kai-
kessa.  
Ryhmän jakaminen kolmeen osaan vahvensi käsitystä siitä, että maisterien joukko koostuu hy-
vin erilaisin tavoittein uraansa suhtautuvista upseereista. Tämä toisaalta on myös merkki siitä, 



48  että maisterikurssi ei vielä erottele upseereita heidän vertikaalisten tavoitteidensa suhteen. En-
nemminkin maisterikurssi käymällä halutaan varmistua siitä, että uran eri mahdollisuudet säi-
lyvät avoimina.  
Kun koostetaan yhteen sotatieteiden kandidaattien vastauksista tunnistetut syyt sille, miksi 
maisterikurssille ei hakeuduta ja edellä kuvatut syyt sille, miksi maisterikurssille hakeudutaan, 
saadaan kokonaiskuva sotatieteiden maisterikurssille hakeutumiseen vaikuttavista tekijöistä. 
Tekijät on koostettu taulukkoon 12. 

 Vastustavat tekijät Puoltavat tekijät Eivät  hakeudu Työtehtävien  sisältö Pysyvyyden heikentymi-nen 
Huonot  vaikutusmah-dollisuudet omaan uraan 

   

Hakeutujat    Instrumen-taaliset  tekijät 
Itsensä  kehittäminen Työuran  mahdolli-suudet Taulukko 12 – Mitkä asiat vaikuttavat/vaikuttivat päätökseen hakeutua sotatieteiden maisterikurssille 

 
4.2.2. Hakeutuminen yleisesikuntaupseerikurssille 

Yleisesikuntaupseerikurssille hakeutuminen noin 11 virkauravuoden jälkeen on yksi selkeim-
min upseerin uran rakentumista määrittävä yksittäinen päätös. Kurssille hakeutuminen ja vali-
tuksi tuleminen tarkoittaa upseerille kahden vuoden virkaurakurssia ja työuran etenemistä kohti 
ylimpiä Rajavartiolaitoksen tehtäviä. Hakeutumatta jättäminen taas tarkoittaa vajaan puolen 
vuoden kestoista esiupseerikurssia ja erilaista urapolkua.  
Ye-kurssille hakeutumisesta kysyttiin kolmelta vastaajaryhmältä: sotatieteiden maistereilta, 
esiupseereilta ja yleisesikuntaupseereilta. Maistereilta kysyttiin ovatko he suunnitelleet hakeu-
tuvansa ye-kurssille. Esiupseereilta kysyttiin, miksi he aikanaan eivät hakeutuneet ye-kurssille 
ja yleisesikuntaupseereilta, miksi he aikanaan päättivät hakeutua ye-kurssille. Sotatieteiden 
maistereista 10 vastasi aikovansa hakeutua ye-kurssille, 14 ei aio hakeutua ja kuusi ei osannut 
vielä sanoa. Vastanneista esiupseereista yksi ilmoitti aikanaan hakeutuneensa ye-kurssille, 
mutta ei tullut valituksi. Vastaaja on kuitenkin kaikissa vertailuissa sisällytetty esiupseerien 
vastaajaryhmään. 
Ensimmäiseksi tarkastellaan syitä, miksi yleisesikuntaupseerikurssille ei hakeuduta. Syitä ky-
syttiin esiupseereilta, sekä niiltä sotatieteiden maistereilta, jotka eivät aio hakeutua ye-kurssille. 
Vastauksissa esiintyneiden ilmausten jakauma esitellään taulukossa 13. 
 



49  Eri elämänalu-eiden tasapaino 28 Epähoukuttele-vat työtehtävät 17 Epähoukutteleva koulutus  
5 Kannustinten puute 3 

Perhesyyt 8 YE-upseerin työ-tehtävät eivät  kiinnostavia 
11 Opinnot MPKK:lla eivät kiinnosta 

4 Palkkaus ei kannusta 3 

Siirrot ja tehtäväkierto 7 Ei YE-ainesta 3 Epätietoisuus  kurssisisällöstä 1   
Alueellinen  pysyvyys 5 YE-upseerin  työmäärä 2     
Eri elämänaluei-den tasapaino 4 Mieluisa  nykytehtävä 1     
Ei halua  reppuriksi 3       
Ei halua  PK-seudulle 1       

Taulukko 13 – Miksi olet suunnitellut olla hakeutumatta (/Miksi et hakeutunut) yleisesikuntaupseerikurssille? 
 
Vastauksissa korostui kaksi teemaa: eri elämänalueiden yhteensovittamisen haasteet sekä epä-
houkuttelevat työtehtävät. Pysyvyyteen ja tehtäväkiertoon liittyvät vastaukset on sisällytetty 
osaksi eri elämänalueiden tasapainoa, sillä työuran vakaus ja alueellinen pysyvyys vaikuttavat 
suoraan siihen, miten esimerkiksi perhe-elämä on järjesteltävissä. Tämä ilmeni myös vastauk-
sissa: 

”Nopea tehtäväkierto haittaa huomattavasti perheen ja työn yhteensovittamista. 
Työtehtävät tulevat myös sijoittumaan eri paikkakunnille.” 
”Koen, että ye-kurssin jälkeisissä työtehtävissä työn ja perhe-elämän yhdistämi-
nen on haastavaa.” 

Kuten maisterikurssin valinnassa, myös ye-kurssille hakeutuessa merkityksellisiksi nähtiin työ-
tehtävät, joita kurssin jälkeen on tarjolla. Scheinin kolmiulotteisen organisaatiomallin mukai-
sesti ylempiin tehtäviin edetessä toimialarajat hämärtyvät ja tehtävissä korostuu asiantuntijuu-
den sijaan yleisjohtajuus. Vastakkainasettelu näkyi myös vastauksissa. Monille vastaajista asi-
antuntijatehtävissä toimiminen näyttäytyy yleisjohtamista houkuttelevampana: 

”Ylimpiä tehtäviä enemmän arvostan asioiden substanssiosaamista ja tekemistä 
käytännössä sekä töiden tekemistä ihmisten kanssa. En halua tehdä itsestäni pel-
kästään "asioiden yleisjohtajaa". 

 ”Halusin erikoistua syväosaajaksi omalla erityisosaamisalueellani.” 
Taulukossa 14 esitellään ye-kurssille haluttomien upseerien ura-ankkureita.  
 



50   TF JOHT YRIT TURV ITSE HAAS TASA OMIS Esiupseerit (n=20)  COI-keskiarvo ja keski-hajonta 3.40 (0.60) 2.30 (1.03) 2.35 (0.93) 3.25 (0.64) 3.00 (0.65) 2.85 (0.99) 3.60 (0.88) 2.90 (0.59) Ankkurien jakauma 21,67 % 2,50 % 2,50 % 10,00 % 2,50 % 15,83 % 43,33 % 0,00 % Maisterit (EI YE, n=14)         COI-keskiarvo ja keski-hajonta 3.57 (0.65) 2.07 (0.73) 2.79 (1.31) 3.57 (0.51) 3.64 (0.74) 3.14 (0.66) 4.43 (0.76) 3.07 (0.65) Ankkurien jakauma 14,29 % 0,00 % 3,57 % 17,86 % 3,57 % 0,00 % 60,71 % 0,00 % Taulukko 14 – Ye-kurssille haluttomien upseerien ura-ankkurit 
 
Eri elämänalueiden tasapaino oli kummallakin ryhmistä selkeästi yleisin esiintyvä ura-ankkuri. 
Erikoisena voi pitää sitä, että haasteellisuus-ankkurin esiintyvyyden osalta esiupseerien ja ye-
haluttomien maistereiden ryhmät erosivat merkittävästi toisistaan. Haasteellisuutta ei ura-ank-
kurina esiintynyt lainkaan ye-haluttomien maistereiden keskuudessa, vaikka keskiarvoltaan 
maisterit olivat painottaneet sen väittämiä esiupseereita enemmän. Esiupseerien haasteellisuu-
den keskihajonta oli melko suurta, joten voidaan olettaa tässä tapauksessa yksittäisten upseerien 
nostaneen haasteellisuus-ankkurin esiintyvyyttä.  
Eri elämänalueiden tasapainoon liittyvät asiat korostuivat myös, kun kysyttiin vastaajilta minkä 
pitäisi olla toisin, jotta he hakeutuisivat ye-kurssille. Vastauksissa esiintyneiden ilmausten ja-
kauma esitellään taulukossa 15. 

Eri elämänalueiden tasa-paino 27 Työtehtävät ja kan-nustimet 10 YE-kurssi ja valin-taprosessi 4 
Siirtopolitiikka 12 YE-upseerin  työtehtävät eivät kiinnostavia 

6 Erilaiset  pääsykokeet 2 

Perhe- ja siviilielämän  yhteensovittaminen 5 Paremmat kannustimet 4 Oleellisempi  koulutussisältö 1 
Erilainen urakierto 5   Oikeudenmukai-sempi  valintamenettely 

1 

Parempi tietoisuus tulevasta 4     Tehtäviä muuallakin kuin Helsingissä 1     
Taulukko 15 – Minkä pitäisi olla toisin, jotta hakeutuisit (/olisit hakeutunut) yleisesikuntaupseerikurssille? 
 
Vastauksista oli havaittavissa, että ye-kurssin houkuttelevuutta lisäisi, jos kurssin käyminen ei 
lisäisi elämän epävarmuutta. Moni voisi hakeutua kurssille, jos sen jälkeisen työuran tulevai-
suudennäkymät olisivat selkeämmät. Pysyvyys yhdellä työskentelyalueella koettiin tärkeäksi 
asiaksi:  

”Työnantajan pitäisi muuttaa käsitystä siitä, ettei kaikki ole enää valmiita lähte-

mään siirtymään työn perässä ympäri valtakuntaa.” 
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”Kurssin jälkeen YE-upseerin elämä on enemmän tai vähemmän liikkuvaa, johon 
en halua ainakaan tässä vaiheessa ryhtyä.” 

Pakkosiirrot itsessään eivät olleet kaikille ongelma, vaan ennemminkin niiden huono ennustet-
tavuus:  

”Esimerkiksi kurssille haettaessa jo korvamerkkaus tulevaksi työpaikaksi tuleva 

vartiosto, jotta voisi edes suunnitella elämää 3-5 vuoden aikajänteellä. Urasuun-
nittelun pitäisi myös olla reagoivan sijaan suunniteltua ja tiedossa, ettei perhe ja 
siviilielämä joudu niin kovalle koetukselle.” 
”Toisenlainen urakiertonäkymä eli parempi ennustettavuus tai mieluiten varma 
aikataulu tehtävien ja paikkakuntien vaihtumisen suhteen. Epävarmuus tulevista 
tehtävistä ja paikoista pitäisi saada pois.” 

Seuraavaksi tarkastellaan syitä, miksi yleisesikuntaupseerikurssille hakeudutaan. Syitä kysyt-
tiin ye-upseereilta sekä niiltä sotatieteiden maistereilta, jotka ovat suunnitelleet hakeutuvansa 
ye-kurssille. Vastauksissa esiintyneiden ilmausten jakauma esitellään taulukossa 16. 

Houkuttelevat työtehtävät 17 Henkilökohtaiset motiivit 14 Henkilöstöpoli-tiikka 6 Kannustimet 2 
Vaativampiin tehtäviin etene-minen 

12 Itsensä kehittämi-nen 6 Epävarmuus tule-vasta muillakin koulutustasoilla 
2 Palkkaus 2 

Urapolkumah-dollisuudet 5 Halu vaikuttaa asioihin 3 PK-seutu 1   
  Luonteen ominai-suudet 3 Tehtäväkierto 1   
  Työnantajan hyöty 2 Vaikutusmahdol-lisuudet omaan uraan 

1   

    Havainnot huo-nosta kohtelusta alemmilla koulu-tustasoilla 

1   

Taulukko 16 – Miksi olet suunnitellut hakeutuvasi (/Miksi aikanaan hakeuduit) yleisesikuntaupseerikurssille? 
 
Vastauksissa korostuivat kaksi teemaa: houkuttelevat työtehtävät ja henkilökohtaiset motiivit. 
Houkuttelevien tehtävien osalta keskeisenä asiana ilmaistiin halukkuus edetä vaativampiin teh-
täviin, mikä kertoo siitä, että ye-kurssille hakeutuu vertikaalisesti tavoitteellisia upseereita. Ta-
voitteellisuus ilmaistiin useissa vastauksissa selkeästi: 

”Mahdollisuus hakeutua ylempiin ja vaativampiin sekä haasteellisempiin tehtä-

viin.” 
”Mielekkäämmät työtehtävät. Mahdollisuus päästä uralla pitkälle.” 
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”Haluan edetä urallani laitoksen ylimpiin tehtäviin ja haluan että työtehtäväni 
vaihtuu aika ajoin, jotta työt pysyvät tätä kautta mielekkäänä.” 

Samaa tavoitteellisuutta tuki myös henkilökohtaisten motiivien esiintyvyys. Monelle vastaa-
jista itsensä kehittäminen ja haastaminen työuralla on tärkeää: 

 ”Haluan kehittää osaamistani. Hallintoyksikön tehtävät eivät enää tarjoa riittä-
västi haastetta.” 
”Tykkään kehittää itseäni jatkuvasti. Tuntuisi siksi haaskaukselta, jos en ainakin 

harkitsisi ye-kurssille hakeutumisen mahdollisuutta.” 
”Halusin kouluttautua, saada haasteita (ml. uralle eteneminen) ja päästä vaikut-
tamaan itse siihen mitä teen (ainakin ehkä jossain vaiheessa).” 

Yleisesikuntaupseerien ja ye-kurssille hakeutuvien maistereiden ura-ankkureita esitellään tau-
lukossa 17. 

 TF JOHT YRIT TURV ITSE HAAS TASA OMIS Ye-upseerit (n=20)  COI-keskiarvo ja kes-kihajonta 2.94 (0.57) 3.31 (0.70) 2.06 (0.68) 3.06 (0.85) 3.00 (0.73) 3.44 (0.63) 2.94 (0.93) 2.89 (0.78) Ankkurien jakauma 1,56 % 23,44 % 4,17 % 14,06 % 6,25 % 32,81 % 18,75 % 3,13 % Maisterit (YE, n=10)         COI-keskiarvo ja kes-kihajonta 3.00 (0.67) 3.40 (0.97) 2.80 (1.03) 3.20 (1.03) 2.90 (0.57) 3.80 (0.79) 3.40 (0.84) 3.36 (0.70) Ankkurien jakauma 15,00 % 25,00 % 10,00 % 15,00 % 0,00 % 20,00 % 5,00 % 10,00 % Taulukko 17 – Yleisesikuntaupseerikurssille hakeutuvien/hakeutuneiden ura-ankkurit 
 
Ye-uralle halukkaiden upseerien ura-ankkureissa esiintyi selvästi muita koulutustasoja enem-
män johtamistaidollinen pätevyys ja haasteellisuus. On kuitenkin huomioitava, että ye-kurssille 
hakeutuneiden joukossa esiintyi myös muita ura-ankkureita. Erityisesti turvallisuus-ankkurin 
suurta esiintyvyyttä voi pitää yllättävänä. Turvallisuus-ankkurille ominaista on, että henkilö ar-
vostaa työurallaan vakautta ja ennustettavuutta. Tämä on hieman ristiriidassa ye-upseerin työ-
uralle tyypillisen muutosalttiuden kanssa. Toisaalta turvallisuus-ankkuri käsittää sisäänsä myös 
työntekijöitä, jotka ovat valmiita työskentelemään työurallaan muiden määrittämiä urapolkuja 
pitkin varmistaakseen oman toimeentulonsa. Schein käyttää asetelmasta kuvausta ”kultaiset kä-

siraudat”. (1990, 28.) 
Ura-ankkureiden hajonta kertoo siitä, että ye-kurssi ei houkuttele pelkästään vertikaalisesti ta-
voitteellisia upseereita, vaikka heidän osuutensa joukosta korostuukin. Vastauksien perusteella 
ei voida arvioida sitä, miten tyytyväisiä muita kuin vertikaalisuutta painottavia ura-ankkureita 
omaavat upseerit ovat työtehtävissään. Ei kuitenkaan kannata tehdä johtopäätöstä, että ye-
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reille. Monelle esimerkiksi eri elämänalueiden tasapainoa on mahdollista ylläpitää myös sellai-
sella työuralla, jossa tehtäväkierto on aktiivisempaa ja siirtoja tulee eteen useammin.  
Koska aiempi tarkastelu antoi viitteitä siitä, että haasteellisuuden ja johtamistaidollisuuden ura-
ankkurit olisivat yhteydessä ye-halukkuuteen, tutkittiin aihetta vielä tarkemman t-testianalyysin 
avulla. Testiä varten muodostettiin kaksi vertailuryhmää: ye-haluttomat ja ye-halukkaat. Ye-
haluttomien ryhmä sisälsi esiupseerit ja ne sotatieteiden maisterit, jotka eivät ole aikeissa ha-
keutua yleisesikuntaupseerikurssille. Ye-halukkaiden ryhmässä olivat yleisesikuntaupseerit ja 
ne sotatieteiden maisterit, jotka ovat aikeissa hakeutua ye-kurssille. Vertailujoukkoon ei ole 
otettu mukaan sotatieteiden kandidaatteja, eikä niitä sotatieteiden maistereita, jotka ovat epä-
varmoja hakeutumisestaan. Taulukossa 18 on esitelty t-testin tulokset. S kertoo summamuuttu-
jien keskihajonnan ja t-arvo on eroja kuvaava testisuure. P kertoo testisuureen tilastollisen mer-
kittävyyden. Tilastollisen merkittävyyden rajana analyysissä on käytetty arvoa p>.05.  

 YE-haluttomat (n=34) YE-halukkaat (n=26)  
Muuttuja  Ka S Ka S t p 
Turvallisuus 3.38 0.60 3.11 0.90 1.365 0.177 
Teknis-funktionaalisuus 3.34 0.61 2.96 0.60 3,226 0.002 
Johtamistaidollisuus 2.20 0.91 3.35 0.80 5.057 0.000 
Itsenäisyys 3.26 0.75 2.96 0.66 1.629 0.109 
Yrittäjyys 2.53 1.11 2.35 0.90 0.690 0.493 
Omistautuminen 2.97 0.61 3.07 0.77 0.554 0.582 
Haasteellisuus 2.97 0.87 3.58 0.70 2.902 0.005 
Tasapaino 3.94 0.92 3.12 0.91 3.465 0.001 

Taulukko 18 – T-testi ye-halukkuuden mukaan 
 
Taulukossa tilastollisesti merkittävät eroavaisuudet ovat lihavoituna. Analyysi osoittaa, että ye-
halukkaiden joukossa johtamistaidollinen pätevyys ja haasteellisuus korostuivat tilastollisesti 
merkittävästi verrattaessa ye-haluttomiin. Analyysi osoitti myös, että teknis-funktionaalisuus- 
ja tasapaino-ankkurit korostuivat tilastollisesti merkittävästi ye-haluttomien joukossa. Voidaan 
siis pelkistää, että ye-halukkuutta arvioitaessa ura-ankkureiden osalta vastakkaisilla puolilla 
ovat asiantuntijuus (teknis-funktionaalisuus) ja johtajuus (johtamistaidollisuus) sekä perhe-
elämä (tasapaino) ja itsensä haastaminen (haasteellisuus). 
Yleisesikuntaupseerikurssille hakeutuvilta maistereilta ja ye-upseereilta kysyttiin lisäksi, että 
mitkä asiat painoivat/painavat vaakakupissa heidän tehdessään päätöksen ye-kurssille hakeutu-
misesta. Vastauksissa esiintyneiden ilmausten jakauma esitellään taulukossa 19. Vastaukset 
ovat jaettu kolmeen osaan sen mukaan, ovatko esiintyneet asiat vaikuttaneet ye-kurssille 
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vuutta heikentäen vai olleet neutraalia puntarointia. 

PO
SIT

IIV
ISE

T Työtehtävien sisältö 8 Kannustimet 4 Henkilökohtaiset  ominaisuudet 3 Oman uran  rakentaminen 2 
EUK tehtävät eivät houkuttele 5 Palkkaus 3 Halu opiskella 2 Omaan uraan vaikuttaminen 1 
Vaativammat tehtävät 3 Virkapaikat  perheen lähellä 1 Työnantajalle an-nettavaa 1 Pysyvyys epä-varmaa joka koulutustasolla 

1 

NE
UT

RA
AL

IT Oman uran  rakentaminen 2       
Asiantuntijuus vs. yleisjohtaminen 2       

NE
GA

TII
VIS

ET Työtehtävien sisältö 2 Perhe- ja  siviilielämä 13     
MPKK  organisaatiokulttuuri 1 Perhe- ja  siviilielämä 10     
YE-upseerin työmäärä 1 Virkapaikan  pysyvyys 3     

Taulukko 19 – Mitkä tekijät painavat/painoivat vaakakupissa (ye-kurssille hakeutumisen) päätöstä tehdessäsi? 
 
Ye-kurssille hakeutumista on puoltanut eniten työtehtävien sisältö, joka on koettu yleisesikun-
taupseereilla mielekkäämmäksi. Myös palkkaus ja halu opiskella ovat vaikuttaneet ye-kurssin 
houkuttelevuuteen: 

”Jos pysyvyyttä edustavan eu-kurssin jälkeisistä tehtävistä olisi enemmän var-
muutta olisi se kilpailukykyisempi vaihtoehto. YE tehtävissä pitkässä juoksussa 
paremmat mahdollisuudet vaikuttaa asioihin ja paremmat tulot.” 

Neutraaleina kantoina on pohdittu oman työuran osalta sitä, haluaako työskennellä ennemmin 
asiantuntijatehtävissä kuin yleisjohtajan tehtävissä.  

”Tasapainoilen sen välillä, haluanko edetä korkealle vai haluanko olla tietyn 

alan asiantuntija.” 
Ye-kurssin houkuttelevuutta heikentävinä tekijöinä esiintyi samoja asioita kuin niillä vastaa-
jilla, jotka eivät hakeutuneet ye-kurssille. Upseerit ovat joutuneet pohtimaan kuinka paljon 
yleisesikuntaupseerin työura vaikuttaa perhe-elämään ja pysyvyyteen:  
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”Yksityiselämän ja työelämän yhteensovittaminen, palveluspaikan vaihtuminen 

kurssin jälkeen, kurssin sisältö ja MPKK organisaatiokulttuuri olivat tekijöitä 
joita pohdin ennen kurssia ja sen aikana.” 

Kysyttäessä ye-kurssi valintaan vaikuttavista tekijöistä niiltä sotatieteiden maistereilta, jotka 
olivat vastaushetkellä epävarmoja hakeutumisestaan, lähes kaikissa vastauksissa todettiin sen 
hetkisen elämäntilanteen olevan ratkaiseva tekijä. Tehtävät sinänsä kiinnostavat, mutta perhe- 
ja elämäntilanteen käänteet voivat määrittää hakeutumispäätöksen suuntaan tai toiseen. Yksi 
vastaajista koki myös, että ye-kurssin vaikutuksista tulevaan työuraan ei ole tarpeeksi tietoa 
saatavilla: 

”Toisaalta mietityttää, kuinka tämä valinta vaikuttaisi siviilielämääni. Lisätieto 

tuon valinnan vaikutuksista olisi paikallaan, tässä vaiheessa mielikuva perustuu 
lähinnä huhupuheisiin.” 

Ei-hakeutujien, epävarmojen ja hakeutujien kantojen koostaminen antaa kokonaiskuvan siitä, 
mitkä tekijät vaikuttavat rajaupseerien päätökseen hakeutua yleisesikuntaupseerikurssille. Ha-
keutumiseen vaikuttavia tekijöitä on koostettu taulukkoon 20.  

 Vastustavat tekijät Neutraalit Puoltavat tekijät Eivät  hakeudu Vaikutukset perhe- ja  siviilielämään 
Epähoukuttele-vat  työtehtävät 

    

Epävarmat hakeutumi-sesta 
Vaikutukset perhe- ja  siviilielämään 

 Elämänti-lanne hakeu-tumishetkellä 
Houkuttele-vat  työtehtävät 

  

Hakeutujat Vaikutukset perhe- ja  siviilielämään 
Pysyvyyden puute Asiantunti-juus vs. yleis-johtaminen 

Houkuttele-vat  työtehtävät 
Halu haastaa itseään 

Kannusti-met 
Taulukko 20 – Koonnos yleisesikuntaupseerikurssille hakeutumiseen vaikuttavista tekijöistä 
 
Valinta esiupseerikurssin ja yleisesikuntaupseerikurssin välillä rakentuu jokaisen upseerin koh-
dalla omalla yksilöllisellä päätöksentekoprosessilla. Sama päätökseen vaikuttava tekijä (esim. 
kannustimet) saattaa näyttäytyä yhdelle upseerille puoltavana ja toiselle vastustavana tekijänä. 
Tämän takia vastauksissa esiintyneet tekijät on syytä nähdä enemmänkin yleisesti hakeutumis-
päätöksiin vaikuttavina tekijöinä, kun automaattisesti vastustavina tai puoltavina asioina. Tu-
loksien pohjalta muodostettuja johtopäätöksiä käsitellään luvussa 5.2. 
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Organisaation tulee osoittaa kiinnostusta jäsentensä ammatillisen kasvun ja henkisen hyvin-
voinnin edistämiseen, jotta se voi odottaa henkilöstön osoittavan sitoutumista organisaatioon 
(Williams 1993, Lähteenmäen 1995, 14 mukaan). Vaikka tutkimuksen keskiössä onkin yksilön 
näkemys työurastaan, tarjosi asetelma hyvän mahdollisuuden tutkia upseerien uraa hieman 
myös organisatorisesta näkökulmasta. Luvussa tarkastellaan sitä, miksi upseeri haluaa työsken-
nellä Rajavartiolaitoksessa ja miten Rajavartiolaitos voisi tukea upseereita paremmin heidän 
työuralla.  
Luku on jaettu kolmeen alalukuun: ensimmäisessä alaluvussa tarkastellaan, miksi upseerit ai-
kanaan valitsivat Rajavartiolaitoksen työnantajakseen. Kysymyksen tavoitteena oli selvittää 
minkälaiset tekijät ovat vaikuttaneet yhteen työuran tärkeimmistä päätöksistä eli hakeutumiseen 
alalle. Toisessa alaluvussa kartoitettiin upseerien sitoutumista Rajavartiolaitokseen. Vastaajilta 
kysyttiin, mikä saa heidät nykyhetkellä työskentelemään juuri Rajavartiolaitoksessa sekä sitä, 
ovatko he harkinneet työnantajan vaihtamista. Näiden tuloksien avulla muodostetaan käsitys 
Rajavartiolaitoksen vetovoimatekijöistä sekä niistä tekijöistä, jotka upseerien silmissä vähentä-
vät Rajavartiolaitoksen houkuttelevuutta työnantajana. Tuloksilla luodaan pohjaa kolmanteen 
alalukuun, jossa kysyttiin, millä keinoin Rajavartiolaitos voisi tukea paremmin upseereita hei-
dän työurallaan. 
 

4.3.1. Miksi rajaupseeriksi? 
Upseerin työuran yhtenä suurimmista päätöksistä voi pitää päätöstä hakeutua ylipäätään soti-
lasuralle. Rajaupseerin uralla yksi keskeinen päätös tehdään myös kadettikouluaikana, kun 
opiskelijalle tulee eteen valinta Rajavartiolaitoksen ja Puolustusvoimien välillä. Kysyttäessä 
syitä, miksi upseeri on hakeutunut Rajavartiolaitoksen palvelukseen, sekoittui vastauksissa osit-
tain syyt, miksi ylipäätään henkilö on hakeutunut sotilasuralle ja syyt, miksi hän on valinnut 
Rajavartiolaitoksen Puolustusvoimien sijasta.  Vaikka kysymys olisi voinut olla muotoiltu pa-
remminkin, tarjosivat vastaukset silti käsityksen siitä, mitkä asiat upseerille ovat uravalintaa 
tehtäessä olleet tärkeitä. Hakeutumiseen vaikuttavia syitä on koostettu taulukkoon 21. 
 
 
 



57  Työn sisältö 69 Työnantaja ja virka 44 Mielikuvat 25 Työn  merkityksellisyys 12 
Tehtävien  monipuolisuus 29 Virka ja koulutus 21 Omat kokemukset 15 Arvot työnteossa 9 
Työn  mielenkiintoisuus 20 Työnantajan ominaisuudet 16 Ulkopuoliset vaikutteet 6 Haaveet 3 
Sotilastoiminta 7 Maantieteellisyys 7 Sattuma 4   Operatiiviset  tehtävät 5       
Työskentely  merellä 5       
Työskentely  luonnossa 3       

Taulukko 21 – Miksi aikanaan päätit hakeutua Rajavartiolaitoksen palvelukseen? 
 
Yleisimmiksi syiksi vastauksissa osoittautuivat työn sisältöön liittyvät tekijät. Monissa vastauk-
sissa yhdistyi ”työn mielenkiintoisuus” ja ”työn monipuolisuus”, joten alaluokat ovat osittain 

päällekkäisiä. Erityisesti ”tehtävien monipuolisuus” alaluokan alla vastauksissa korostui se, että 

monipuolisuutta verrattiin nimenomaan uraan Puolustusvoimissa:  
”Näin sen hyvänä yhdistelmänä sotilaallista maanpuolustusta ja viranomaistoi-
mintaa. Olin molemmista kiinnostunut ja näin puolustusvoimien tehtäväkentän ja 
upseerien tehtävät kapea-alaisina 2000-luvun alkupuolella.” 

”Työnantaja ja virka” -yläluokassa vastaukset jakautuivat upseerin virkauraan ja työnantajan 
ominaisuuksiin. Verrattain lyhyt koulutus ja sen jälkeinen vakituinen virka olivat monelle kes-
keisiä syitä hakeutumiseen. Virkauraan liittyen Rajavartiolaitoksen houkuttelevuutta Puolus-
tusvoimiin verrattuna lisää se, että Rajavartiolaitoksessa vakituisen upseerin viran saa suoraan 
sotatieteiden kandidaatiksi valmistuessaan (Sorasalmi 2020, 63). Viransaannin lisäksi vastaajat 
pitivät Rajavartiolaitosta houkuttelevana ja mielenkiintoisena työnantajana. Myös tässä vertai-
lua toteutettiin Puolustusvoimiin:  
 ”Koin pienemmän viraston mielekkäämmäksi, kuin Puolustusvoimat.” 

”...käsitys siitä, että RVL:ssä ollaan enemmän ammattilaisten ja kollegoiden 
kanssa tekemisissä ja näin työilmapiiri on vähemmän militaristinen kuin PV:llä 
houkutteli.” 

Myös omat ja muiden kokemukset Rajavartiolaitoksesta vaikuttivat hakeutumispäätökseen. 
Erityisesti Rajavartiolaitoksessa suoritettu varusmiespalvelus vaikutti mielikuviin: 

”Positiiviset kokemukset RVL:sta varusmiespalveluksen aikana RJK:ssa saivat 
hakeutumaan kadettikoulussa rajavartiolinjalle.” 
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”Varusmiespalveluksesta RVL:ssä jäi hyvä kuva, jonka johdosta päätin hakeutua 
MPKK:lle ja myöhemmin rajavartiolinjalle. Lisäksi sukulaisia on palvellut aikai-
semmin RVL:ssä.” 

Työllä nähtiin lisäksi olevan yhteiskunnallista merkittävyyttä, mikä on lisännyt Rajavartiolai-
toksen houkuttelevuutta:  

”Yhteiskunnallisesti vaikuttava tehtävä, ihmishenkien pelastaminen - paraatihar-
joitusten sijasta.” 
”Mahdollisuus turvata arvoja joita pidämme itsestäänselvyyksinä suomalaisessa 
yhteiskunnassa.” 

Tarkasteltaessa syitä Rajavartiolaitoksen palvelukseen hakeutumiseen voidaan todeta, että up-
seerit ovat tavoitelleet urallaan monipuolisia ja mielenkiintoisia tehtäviä sekä luotettavaa vir-
kauraa. Rajavartiolaitoksen on odotettu olevan hyvä työnantaja. Vastauksissa esiintyneet syyt 
hakeutumiseen ovat samassa linjassa, kuin mitä Rajavartiolaitoksen työnantajakuvan kehittä-
mistä käsitelleessä tutkimuksessa on todettu (ks. Sorasalmi 2020). 
 

4.3.2. Vetovoimatekijät ja luotaantyöntävät tekijät 
Alaluvussa tarkastellaan sitä, mitä upseerit näkevät Rajavartiolaitoksen vetovoimatekijöinä ja 
mitä Rajavartiolaitoksen houkuttelevuutta heikentävinä, eli luotaantyöntävinä, tekijöinä. Lu-
vussa ei tutkita suoranaisesti työntekijän organisaatiositoutumista, sillä tuolloin käytössä tulisi 
olla sitä varten laaditut tarkemmat mittarit. Vaikka organisaatiositoutumisen vahvuutta ei kyetä 
tässä tutkimuksessa arvioimaan, vetovoimatekijöiden ja luotaantyöntävien tekijöiden tunnista-
minen antaa kuvan siitä, mitkä ovat upseerien mielestä Rajavartiolaitoksen vahvuuksia ja heik-
kouksia työnantajana.  
Upseerien suhdetta Rajavartiolaitokseen tarkastellaan ensimmäiseksi selvittämällä, mitkä teki-
jät saavat heidät työskentelemään Rajavartiolaitoksessa. Vastauksissa esiintyneiden ilmauksien 
jakaumaa esitellään taulukossa 22.  
 
 
 



59  Työn sisältö ja työura 63 Organisaation ominaisuudet 53 Instrumentaali-set tekijät 41 Työn yhteiskun-nallinen merkittä-vyys 
17 

Monipuoliset ja mielekkäät tehtä-vät 
50 Työyhteisö 20 Varma työ-paikka 19 Työn yhteiskunnal-linen merkittävyys 15 

Työuran mahdol-lisuudet 5 Hyvä työnantaja 18 Palkka 9 Muualta kuullut ko-kemukset 1 
Työympäristö 3 Organisaation toi-mintatavat 11 Työsuhde-edut 5 Lapsuuden haave 1 
Kehittymismah-dollisuudet 2 Hyvä esimiestoi-minta 4 Sotilaseläke 5   
Kehittyvä kalusto 1   Virkapaikat 3   Ainoita HEKO-operaattoreita 1       
Työn ja perhe-elä-män yhteensovit-taminen 

1       

Taulukko 22 – Mitkä tekijät saavat sinut työskentelemään juuri Rajavartiolaitoksessa? 
 
Selkeästi korostuneimpana yksittäisenä asiana vastauksissa esiintyi työtehtävien monipuolisuus 
ja mielekkyys. Vastauksien perusteella työn sisältö koettiin mielekkääksi ja tehtäväkentän laa-
juus teki työstä monipuolista: 

”Pidän useimmiten työstäni ja laaja tehtäväkenttä tuo vaihtelevuutta työhön.” 
”Monipuolinen tehtäväkenttä ja mielenkiintoiset työtehtävät. Henkilökohtainen 
kiinnostus turvallisuuskenttää kohtaan ja Rajavartiolaitoksen asema siinä sopi-
vana välimallina poliisin ja puolustusvoimien välillä.” 

Myös organisaation ominaisuudet vaikuttivat vetävän upseereita puoleensa. Erityistä kiitosta 
sai työyhteisö sekä Rajavartiolaitos työnantajana:  

 ”Rajavartiolaitos on huippuorganisaatio millä mittarilla tahansa. Rajaupseerit 
ovat upseerien parhaimmistoa, joten saan tehdä työtäni erittäin ammattitaitoisten 
miesten ja naisten kanssa.” 
”Hyvät työtoverit ("rajamieshenki") ja toimiva organisaatiokulttuuri…” 
”Erinomainen työnantaja. Selkeä ja hyvin johdettu organisaatio. Erinomaiset esi-
miehet ja kollegat. Hyvä ja kannustava työilmapiiri.” 

Instrumentaalisista tekijöistä virkasuhteen varmuus esiintyi vastauksissa useimmin. Myös palk-
kausta pidettiin työtehtäviin ja koulutukseen nähden kilpailukykyisenä: 

”Osaltaan haluun työskennellä Rajavartiolaitoksessa vaikuttaa myös työn var-
muus ja vakaus.” 



60  
”…vakaa työnantaja on selkeä etu verrattuna yksityisten yritysten epävarmuu-

teen.” 
 ”Kilpailukykyinen palkka työtehtävien haastavuuteen nähden.” 
 ”Palkka kilpailukykyinen verrattuna siviilipuolen työtehtävien vaatimustasoon.” 
Työn yhteiskunnallinen merkittävyys oli monelle tärkeä tekijä. Työllä koettiin olevan muutakin 
kuin rahallista arvoa: 

”Koen että työlläni on kuitenkin suurempi yhteiskunnallinen merkitys vaikka se ei 

arjessa näy joka päivä.” 
 ”Koen, että teen yhteiskunnan kannalta tärkeää työtä.” 

”Todellinen mahdollisuus luoda ja auttaa turvallisuuden kehittämisessä ihmisten 
arjessa. Tilanteet ovat tosia ja ihmisten kanssa niiden ratkaiseminen on motivoi-
vaa ja palkitsevaa.” 

Edellä on kuvattu tekijöitä, jotka pitävät työntekijän työhönsä tyytyväisenä ja sitouttavat työn-
tekijää Rajavartiolaitokseen. Sitoutuminen on kuitenkin useamman tekijän summa. Vetovoi-
matekijöiden vastapuolelle asettuvat ne tekijät, jotka ajavat harkitsemaan muita työnantajia. 
Seuraavaksi tarkastellaan sitä, ovatko upseerit harkinneet hakeutumista muiden työnantajien 
palvelukseen ja mitä syitä harkinnan taustalla on ollut. 
Vastauksissa 69 % upseereista ilmoitti työuransa aikana harkinneensa työnantajan vaihtamista, 
5 % vastaajista oli jo jossain vaiheessa työuraansa käynyt toisen työnantajan palveluksessa ja 
26 % ilmoitti, että ei ole harkinnut vaihtamista. Pelkkää harkintaa ei tule nähdä merkkinä hei-
kosta sitoutumisesta. Nykyaikaisille työurille on täysin tavanomaista, että työntekijä puntaroi 
omaan uraansa liittyviä vaihtoehtoja. Vastauksien perusteella ei pysty myöskään tarkasti arvi-
oimaan, kuinka vakavasti työnantajan vaihtamista on harkittu. 
Perusteluissa esiintyneiden ilmauksien jakaumaa esitellään taulukossa 23. 
 
 
 
 



61  Tyytymättömyys henkilöstöpoli-tiikkaan 
48 Vaihtelunhalu 16 Muu tyytymät-tömyys organi-saatioon 

14 Perhe- ja siviilielä-män yhdistäminen 10 

Arvaamaton hen-kilöstöpolitiikka 15  Halu kokeilla muita työnantajia 13 Palkka ja palk-kausjärjestelmä 8 Perhe-elämän jär-jestelyt 5 
Pakkosiirtouhka 15 Mielekkäämpiä turvallisuusalan tehtäviä muualla 

3 Turhautuminen työskentelyta-poihin 
3 Hetkelliset huonot kaudet 3 

Ei pääse hyödyn-tämään osaamista 7   Heikentynyt yh-teishenki 1 Vapaa-ajan määrä 1 
Puutteellinen ura-polkusuunnittelu 7   Työnantajan joustamatto-muus 

1 Epämieluisa työs-kentelyalue 1 

Nopean tehtävä-kierron ongelmat 2   Työn kuormitta-vuus 1   
Tyytymättömyys maisterin  tehtäviin 

1       

Virkaurakurssiva-linnat 1       
Taulukko 23 – Oletko työurasi aikana harkinnut työnantajan vaihtamista? Miksi? 
 
Keskeisimpänä osa-alueena vastauksissa nousi esiin tyytymättömyys Rajavartiolaitoksen hen-
kilöstöpolitiikkaan. Henkilöstöpolitiikan ongelmat jakautuivat kahteen eri teemaan: henkilös-
töpolitiikan arvaamattomuuteen ja tyytymättömyyteen urasuunnittelua kohtaan. Henkilöstöpo-
litiikan arvaamattomuus näkyi huonona ennustettavuutena ja huonoina työntekijän vaikutus-
mahdollisuuksina. Myös epämieluisa pakkosiirto oli monelle tekijä, joka ajaisi vaihtamaan 
työnantajaa: 

”Kyllä, pakkosiirroista johtuen. Yhden kerran siirtyminen siviilipuolelle oli to-

della lähellä, nyt saatan viedä työuran RVL:n puolella loppuun eläkkeelle saakka, 
mikäli pakkosiirrot ei sotke perhe-elämää pahemmin.” 

 ”Olen. Mikäli tulee siirto toiseen hallintoyksikköön, eroan perhesyistä.” 
 ”Kyllä 10 tehtävän asiamukaista järjestelyä.” 

”Rajavartiolaitoksen henkilöstöpolitiikka on vanhanaikaista eikä ota huomioon 

2000-luvun korkeakoulutettujen upseerien arvomaailmaa.” 
Upseerien koettiin voivan huonosti vaikuttaa omaan työuraansa ja omiin työtehtäviinsä. Vas-
taajat kokivat, että he eivät pääse työskentelemään haluamiensa tehtävien parissa, eivät pääse 
hyödyntämään omia vahvuuksiaan, eikä heillä ole mahdollista vaikuttaa omaan työurasuunnit-
teluunsa:  

”…itse [ei] pysty periaatteessa vaikuttamaan siihen, että mihin suuntaan oma ura 
olisi menossa. Tuntuu että se on tähän asti ollut enemmän sattumankauppaa.” 
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”Rajavartiolaitoksen urakierto on mekaanista, eikä osaamista ja kyvykkyyttä 
voida järjestemässä tarpeeksi hyödyntää.” 
”Olen. Pääasiallisena tuntemuksena se, ettei RVL hyödynnä henkilöstönsä muu-
alla (vapaa-aikana) hankittua osaamista organisaation omiin tarpeisiin - vaikka 
työntekijä tästä ilmoittaa.” 

Toinen vastauksissa esiin noussut kokonaisuus liittyi vaihtelunhaluun. Vastaajat kokivat nor-
maaliksi, että työuralla harkitsee myös muita työnantajia. Taustalla työnantajan vaihtoon liitty-
vässä harkinnassa vastaajille ei välttämättä ollut tyytymättömyys Rajavartiolaitokseen, vaan 
halu saada työuralleen vaihtelua: 

”Olen harkinnut ja hakeutunutkin toisen työnantajan palvelukseen. Motiivina on 

ollut eteenpäin pyrkiminen ja vaihtelun tavoittelu.” 
”Monesti. Lähinnä vaihtelun takia. Ei ole välttämättä terveellistä syödä samaa 

leipää koko työura.” 
”Olen kerran hakenutkin Rajavartiolaitoksen ulkopuolista työpaikkaa. Syynä oli 
mielenkiintoinen tehtävä ja korkea palkkaus. En saanut paikkaa, mutta ei se ole 
haitannut minua. En varsinaisesti halunnut rajalta pois.” 
”…halu tehdä elämänsä aikana jotain aivan muuta kuin työskennellä rajaturval-
lisuuden parissa kiinnostaa aika ajoin ihan kokemuksena.” 

Palkkaus nähtiin yhtenä tekijänä mahdolliseen työnantajan vaihtamiseen. Palkan suuruuden li-
säksi tyytymättömyyttä vastaajien keskuudessa aiheutti Rajavartiolaitoksen palkkausjärjes-
telmä: 

”Kyllä, RVLPJ on täysi vitsi. Eli muuttuneella tehtävän vaativuudella ei ole käy-

tännössä vaikutusta palkkaukseen. Myöskään tehtäväkohtaisella suoriutumisella 
ei ole vaikutusta, kiitos koordinaation.” 
”Palkkaus laahaa mielestäni perässä, jos verrataan jopa muihin valtion viran-
omaisiin.” 
”Suunnitelmallisuutta tai kannustinjärjestelmää ei ole. Palkkausjärjestelmä ei so-

vellu nykypäivään, eikä sitä haluta muuttaa.” 
Perhe- ja siviilielämä yhdistämisen yläluokassa todettiin työn ja perhe-elämän yhteensovitta-
misen olleen ajoittain haastavaa. Yläluokan alle ryhmiteltiin myös vastaukset, joissa vastaajalla 



63  oli ollut työurallaan hetkellisiä elämänvaiheita, joissa työnteko Rajavartiolaitoksessa ei ole ollut 
mieluisaa: 

”Jos harkitsisin niin se oletettavasti johtuisi työn ja perhe-elämän sovittamatto-
miksi kasvaneista yhdistämishaasteista.” 
”Olen ja olen myös kokeillut työskennellä toisaalla. Tärkein syy oli perhe- ja työ-
elämän yhdistäminen.” 

 ”Olen harkinnut. Aina ei välttämättä kulje niin hyvin kuin toivoisi.” 
Tuloksien perusteella voidaan muodostaa koonnos niistä tekijöistä, jotka upseerit ovat kokeneet 
Rajavartiolaitoksen vetovoimatekijöiksi ja luotaantyöntäviksi tekijöiksi. Tulokset on koostettu 
taulukkoon 24. 
Vetovoimatekijät Luotaantyöntävät tekijät Monipuoliset ja mielekkäät työtehtävät Arvaamaton henkilöstöpolitiikka Työyhteisö Pakkosiirtouhka Varma työpaikka Huonot mahdollisuudet oman osaamisen hyö-dyntämiseen Työn yhteiskunnallinen merkittävyys Puutteellinen urapolkusuunnittelu Rajavartiolaitos työnantajana Halu kokeilla muita työnantajia Rajavartiolaitoksen toimintatavat Palkka ja palkkausjärjestelmä Palkka ja työsuhde-edut Perhe-elämän järjestelyt Taulukko 24 – Rajavartiolaitoksen vetovoimatekijät ja luotaantyöntävät tekijät 

 
Koska tässä tutkimuksessa ei syvemmin tarkastella rajaupseerien sitoutumisen luonnetta ja vah-
vuutta, on mahdotonta arvioida, miten upseerit arvottavat ylläolevan taulukon tekijöitä. Helppo 
johtopäätös on todeta, että kaikki vastaajat ovat ainakin toistaiseksi arvottaneet vetovoimateki-
jöiden arvon luotaantyöntäviä tekijöitä suuremmaksi, koska he vastaushetkellä ovat työsken-
nelleet Rajavartiolaitoksessa. Rajavartiolaitoksen henkilöstöpoistumaa voi pitää edelleen ver-
rattain matalana (ks. Rajavartiolaitos 2022, 21–22). Nopeaan rekrytointiin liittyvien ongelmien 
kannalta kuitenkin jo vähäinenkin poistuma aiheuttaa haasteita. Houkuttelevuutta työnantajana 
tulee jatkuvasti kehittää henkilöstön sitoutumisesta huolehtimiseksi.  
 



64  4.3.3.  Miten tukea työuria paremmin? 
Luvun kolmannessa teemassa upseereilta kysyttiin miten Rajavartiolaitos voisi tukea heitä pa-
remmin työurallaan. Vastauksissa esiintyneiden ilmauksien jakaumaa esitellään taulukossa 25. 
Koska vastaukset jakaantuivat laajasti, oli luokittelua tarpeen jatkaa yläluokista vielä kolmeen 
pääluokkaan: työntekijän tukemiseen, työuran rakenteeseen ja organisaation kehittämiseen.  

TYÖNTEKIJÄN TUKI (56) Etätyön hyödyntä-minen ja  siirtohaittojen  kompensaatio 

25 Siviilielämän  huomiointi 15 Palkkaus- ja työai-kajärjestelmän kehittäminen 
13 Henkilöstön  työkyvystä huoleh-timinen 

3 

Joustavien työsken-telymuotojen hyö-dyntäminen 
14 Pakkosiirtojen  kitkeminen 7 Palkka ja palkkaus-järjestelmän  uudistaminen 

12 Työkuorman tasai-sempi jakautuminen 2 

Pakkosiirtojen hait-takorvausten  kehittäminen 
11 Työn ja siviilielä-män yhteensovitta-misen tukeminen 

6 Työaikajärjestel-män uudistaminen 1 Henkilöstön kunnon ylläpitämisen pa-rempi tukeminen 
1 

  Työnantajan vasta-vuoroinen joustami-nen upseerien suun-taan 

1     

  YE-kurssin jälkeis-ten palvelupaikko-jen määräytymista-pojen muuttaminen 

1     

TYÖURAN RAKENNE (65) Urasuunnittelun kehittämi-nen 51 Tehtäväkierron kehittämi-nen 10 Nuoren upseerin uran  kehittäminen 4 
Selkeämpi ja yksilöllisempi urasuunnittelu 38 Sisäisen haun kehittäminen ja vapaaehtoisen hakeutumi-sen tukeminen 

6 Maisteriopintojen takaami-nen kaikille halukkaille 1 

Toimialakohtaisten urapolku-jen mahdollistaminen 11 Tehtäväkierron hidastaminen 3 Mahdollistaa nuoren upseerin eteneminen RVLE:hen 1 
Mielekkäistä ja nousujohtei-sista työtehtävistä huolehti-minen 

2 Pidempien ja perusteellisem-pien perehtymisjaksojen mahdollistaminen 
1 Haastavampia tehtäviä uran alkuvaiheessa 1 

    Maaupseerien ensimmäiset tehtävät varusmiesyksikköön 1 
ORGANISAATION KEHITTÄMINEN (46) Avoimuuden ja vuorovai-kutteisuuden kehittäminen 23 Organisaation toiminnan kehittäminen 15 Siviilikoulutuksen arvostus 8 

Henkilöstön parempi kuunte-leminen 9 Henkilöstöpolitiikan  järkevöittäminen 7 Siviilitutkinnon arvostaminen henkilöstövalinnoissa 5 
Parempi tieto uran tulevai-suudesta 9 Henkilöstömäärän vakautta-minen 4 Siviilikouluttautumiseen kan-nustaminen 3 
Eri koulutustasojen pelisään-töjen selkeyttäminen 3 Johtamiskulttuurin muutta-minen ja organisaation kehit-täminen 

3   

Työntekijän yksilöllinen ar-vostus 2 Esimieskoulutuksen lisäämi-nen 1   
Taulukko 25 – Miten Rajavartiolaitos voisi tukea upseereita paremmin heidän työurallaan? 
 
Työntekijän tuki -pääluokassa esitettiin joustavien työaikamuotojen käytön ja pakkosiirtojen 
haittakorvauksien kehittämistä. Osa vastaajista ilmaisi tyytyväisyyttään COVID:in myötä 



65  tulleisiin uusiin käytäntöihin joustavien työmuotojen käytössä. Siirtokorvauksien taas koettiin 
olevan riittämättömiä ja liian lyhytkestoisia. Vastauksissa esiintyneitä kommentteja:  

”Korona-ajan jälkeenkin soisi etätyöskentelymahdollisuuksien jatkuvan nykyisel-
lään.” 
”Etätyö on tullut jäädäkseen, sen erilaisia hyödyntämistapoja tulee edistää ja 

kannustaa henkilöstöä tätä käyttämään.” 
”Pakkosiirrot ovat sellaisia, että niistä kohdentuvaa haittaa tulee pienentää ja 
tuki olla niin kauan kuin haitta jatkuu. Ratkaisuina ovat esim. joustavat työaika-
järjestelyt (etä/hajatyö) mahd. laajasti, kotimatkatuen säilyminen niin kauan kuin 
haitta (perheestä erillään asuminen) jatkuu…” 
”Muutto- ja siirtokustanussopimuksen kehittäminen, erityskorvaus perheestään 
erillään asuvalle virkamiehelle ja tuetut matkat (määräaikojen poistaminen).” 
”Asunnon vaihtamiseen liittyvä varainsiirtovero tulisi poistaa heti, ei kannusta 
muuttamaan työn perässä jos joudut joka kerta maksamaan älyttömän määrän 
ylimääräistä veroa.” 

Työnantajalta toivottiin parempaa siviilielämän huomiointia. Vastauksissa toivottiin toimia 
pakkosiirtojen kitkemiseksi ja työn ja siviilielämän yhteensovittamisen tukemiseksi: 

”Rajavartiolaitoksen tulisi ehkä mieltää paremmin se, että ihmiset nykyään vaih-
tavat työpaikkaa herkemmin mikäli työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisessa on 
haasteita.” 
”Mahdollisissa siirroissa pitäisi pyrkiä kartoittamaan nykyistä paremmin henki-

löstön halukkuudet tehtäviin valtakunnallisesti. Lisäksi mahdollisissa vastentah-
toisissa tehtäväänmääräyksissä työnantajan pitäisi tukea ja joustaa yksityiselä-
män yhteensovittamiseksi.” 

Palkkauksen ja palkkausjärjestelmän kehittäminen nähtiin tärkeäksi erityisesti usein vaihtuvien 
tehtävien takia: 

”Usein siirtyvältä myös edellytetään kovempaa näyttöä aina uuteen tehtävään 
siirryttäessä, tämän osalta myös palkkausjärjestelmää tulisi kehittää.” 
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”Mahdollistamalla palkkauksen positiivisen kehittymisen työuralla edetessä. 
Tällä hetkellä palkkaus on tehtäväsidonnainen, joka tietyissä tilanteissa johtaa 
siihen, että palkkakehitys voi muodostua jossain vaiheessa virkauraa negatii-
viseksi (ottaen huomioon myös haittakorvaukset).” 

Työuran rakenteen pääluokassa erityisen paljon nähtiin kehitettävää yksilöllisessä urasuunnit-
telussa. Upseerit haluisivat itse vaikuttaa paremmin siihen, minkälaiseksi heidän uransa raken-
tuu. Urapolkuihin kaivattiin yksilöllistä lähestymistapaa. Lisäksi vastauksissa ilmeni, että up-
seerit haluaisivat paremmat mahdollisuudet erikoistua yksittäisille toimialoille. Vastauksissa 
esiintyneitä kommentteja: 

”Upseerienkin osalla olisi hyvä kuunnella henkilön omia halukkuuksia työtehtä-

vistä ilman pakollista tehtäväkiertoa.” 
”Selkeä personoitu urapolku vaihtoehtoineen vähintään 2-3 vuotta SM kurssin 
suorittamisen jälkeen.” 
”Nuorten upseerien omat halukkuudet tulee kartoittaa mahdollisimman hyvin. 
Kaikkien toiveita ei tietenkään voida täyttää, mutta voidaan yrittää ja pelkkä ky-
syminenkin jo luo tunteen, että työnantajaa kiinnostaa.” 
”Keskeistä olisi hahmottaa, että nykyaikainen rajavartiointi edellyttää poliisilta 
tuttua professioajattelua. Että henkilöstöllä on erikoisosaamisalueita ja näihin 
paneudutaan pitkäjänteisesti. Lakattaisiin siis ajattelemasta, että jokainen on ns. 
yleismies, joka tietää vähän kaikesta mutta ei osaa mitään kunnolla.” 
”Tekemällä selkeät urasuunnitelmat, joista voisi valita sellaisen, joka itsestä tun-
tuu mielekkäältä ja motivoivalta. Työnantajan tulisi suhtautua myönteisemmin yk-
sittäisen upseerin näkemykseen ja haluun hakeutua/erikoistua tietynlaisiin tehtä-
viin.” 
”Selkeän urakehityksen suunnittelu upseereille. Ei upseerikiertoa vaan, että mah-
dollistettaisiin myös upseerin erikoistua jo muutaman vuoden jälkeen eikä 
"lyödä" väkisin ihmisiä samaan putkeen.”  
”Ei ajeta kaikkia siihen malliin, että kiireellä hypätään tehtävästä toiseen.  Kaikki 
eivät halua kaikista korkeimpiin virkoihin, mihin tarvitaan laaja-alainen näkemys 
RVL:n tehtävistä, vaan jotkut haluavat pysyä hitaammassa tehtäväkierrossa ja 
syventää osaamistaan sekä ammattitaitoa kapeammalla sektorilla.” 



67  Myös työtehtävien sisäisen haun järjestelmää haluttaisiin kehittää. Osa vastaajista näki, että 
nykymuodossaan se ei kannusta hakeutumaan avoimiin tehtäviin: 

”Omaa halukkuutta siirtyä ja hakeutua uusiin tehtäviin tulee tukea vieläkin enem-
män. Siirtoon, muuttamiseen tai matkustamiseen asuinpaikkakunnalle tulisi tukea 
vielä nykyistäkin enemmän.” 
”Henkilöstön rankaisematta jättäminen siitä, jos hakee mielenkiintoista tehtävää 

muttei tule valituksi (ajatusmalli ei voi olla: jos työntekijä hakee jotain tehtävää 
muttei tule valituksi, hänet voidaan siirtää mihin tahansa tehtävään johon tarvi-
taan täyttö.)” 

Organisaation kehittämisen pääluokassa esiin nousi avoimuuden ja vuorovaikutuksen kehittä-
minen. Vuorovaikutukseen liittyen esiintyi yksilön huomioimisen osalta samankaltaisia näke-
myksiä kuin urasuunnittelussakin. Osa upseereista koki, että heidän toiveitaan ja näkemyksiään 
ei kuunnella. Lisäksi kaivattiin parempaa tietoa omasta tulevaisuudesta:  

”Kuunnella heitä [upseereita] enemmän, kehittää organisaatiota palautteen pe-
rusteella.” 
”Mahdollisista henkilöitä koskevista tehtävä/virkapaikkasiirroista tulisi kertoa 

mahdollisimman hyvissä ajoin.” 
”Parhaiten tukisi edes auttava tieto siitä, mitä tuleman pitää. Toisin sanoen ura-
suunnittelu voisi olla läpinäkyvämpää, jolloin tuleviin muutoksiin voisi valmis-
tautua paremmin. Jos ei tarvitsisi pelätä muun elämän mahdollisesti sotkevia pak-
kosiirtoja, olisi tilanne oikein hyvä. Esim. omakotitalon hankkiminen on tässä vai-
heessa melko hankala toteuttaa.” 

Yksittäisinä havaintoina nousi esiin myös tarve selkeyttää eri uralla tehtävien valintojen seu-
rauksia. Muutama vastaaja harmitteli, ettei selkeitä pelisääntöjä esimerkiksi kurssivalintojen 
vaikutuksista ole olemassa:  

”Myös kandeiksi jääville tulisi tehdä "pelisäännöt" selvemmiksi. Mitä tehtäviä 
mahdollisesti on tarjolla, miten kauan niissä lähtökohtaisesti saa palvella, täy-
tyykö siirtyä siirtymisen takia?” 
”Selkeys helpottaisi koulutusvalintojen tekemisessä, eli olisi tieto mitä vaihtoeh-

toja olisi jos teen valinnat näin tai noin (Esim euk/yek).” 



68  Organisaation kehittämisen pääluokan vastauksissa todettiin lisäksi, että henkilöstöpolitiikkaa 
pitäisi kehittää ja henkilöstömäärä saada vakautettua. Myös siviilikoulutuksen arvostuksen li-
säämisen koettiin olevan tärkeää. Vastauksissa esiintyneitä kommentteja: 

”Henkilöstöpolitiikan järkevöittäminen, koska niin moni upseeri on lähtenyt pois 

perhe-elämän ja työelämän yhdistämisen mahdottomuuden takia.” 
”Parantaa henkilöstöpolitiikkaansa siten, että epävarmuutta vähennettäisiin ja 
luottamusta lisättäisiin.” 
”Upseerien riittävän määrän takaaminen. Nykyisessä ja edellisissä tehtävissä (ja 

muita yksiköitä sivusta seuranneena) olen huomannut, että upseerit joutuvat te-
kemään valtavan määrän ylimääräistä työtä, koska huomattava määrä upseerien 
tehtäviä on täyttämättä.” 
”Maanpuolustuskoulun tarjoaman jatkokoulutuksen korvaaminen siviilistä han-

kituilla vastaavilla opinnoilla.” 
 ”Tukemalla asiantuntijuuden/osaamisen hakemista siviilistä.” 
Vastauksissa esiintyi laaja kirjo keinoja, jotka upseerien mielestä tukisivat heidän työuraansa. 
Pääsääntöisesti esitettyjen keinojen voidaan nähdä vastaavan niihin luotaantyöntäviksi koettui-
hin Rajavartiolaitoksen ominaisuuksiin, joita luvun toisessa osiossa ilmeni. Mitä paremmin Ra-
javartiolaitos kykenee korjaamaan tunnistettuja ongelmia, sitä tyytyväisempiä upseerit ovat 
työnantajaansa. Ainoa Rajavartiolaitoksen kannalta luotaantyöntävänä esiintyvä asia, johon esi-
tetyt tukitoimet eivät tuo suoraa ratkaisua, on upseerin halu kokea vaihtelua työurallaan. Siihen 
Rajavartiolaitos ei pysty tarjoamaan suoraa korjauskeinoa, sillä eriävien uratavoitteiden tukah-
duttaminen ei ole pidemmän päälle kannattavaa. Ratkaisuna on kehittää omasta organisaatiosta 
niin houkutteleva, että upseeri on halukas palaamaan sinne vielä jossain vaiheessa työuraansa. 
 
  



69  5. JOHTOPÄÄTÖKSET 
Luvussa esitellään tutkimuksen tuloksien pohjalta muodostettuja johtopäätöksiä. Johtopäätök-
sien avulla alaluvussa 5.4 vastataan tutkimuksen päätutkimuskysymykseen. Lukuun on sisälly-
tetty myös tutkimuksen luotettavuuden arviointi sekä esitykset jatkotutkimustarpeista. 
 

  Ura-ankkureiden ja urapolkujen harmonia? 
Kuten alaluvussa 4.1 todetaan, upseerien joukossa esiintyy kaikkia Scheinin tunnistamia ura-
ankkureita. Vaikka upseerien voisi kuvitella olevan melko homogeeninen ryhmä, suhtaudutaan 
upseeriston sisällä työuraan monin eri tavoittein. Ura-ankkureiden tarkastelu tarjosikin ennen 
kaikkea osoituksen erilaisten upseerien kirjosta. Organisaation kannalta työntekijöiden erilai-
suus on varmasti monella tavoin positiivista, mutta urasuunnittelusta se tekee haastavaa. Erilai-
suus tarkoittaa sitä, että työnantajan tulisi huomioida työntekijöiden urasuunnittelussa monen-
laiset eri päämäärät. Kun työntekijän työtehtävät ja ura-ankkuri ovat ristiriidassa, vaikuttaa ase-
telma negatiivisesti työntekijän sitoutumiseen (Coetzee ym. 2014, 8–11). Työntekijöiden tyy-
tyväisyyden ja sitoutumisen kasvattamiseksi yksilölliset uratavoitteet tulisi siis huomioida hen-
kilöstösuunnittelussa.  
Rajavartiolaitoksen henkilöstöstrategia 2027:ssä on tunnistettu urapolkujen kehitystarve. Stra-
tegiassa todetaan, että urapolkumahdollisuudet tulee tarkistaa ja kirjata henkilöstösuunnitel-
maan. Uusi henkilöstöstrategia on julkaistu vuonna 2019 ja sen myötä on käynnistetty myös 
henkilöstösuunnitelman päivitystyö. (Rajavartiolaitos 2019.) Tämän raportin kirjoitushetkellä 
päivitettyjä versioita ei ole kuitenkaan vielä julkaistu, vaan voimassa on Rajavartiolaitoksen 
vuonna 2014 julkaistu henkilöstösuunnitelma. Voimassaolevassa henkilöstösuunnitelmassa on 
esitelty upseereille erilaisia uramalleja (Rajavartiolaitos 2014). Esiteltyjä uramalleja ei kuiten-
kaan voi pitää varsinaisina urapolkuina, koska mallit eivät erittele työn eri kokonaisuuksia 
omiksi urikseen, kuten esimerkiksi alaluvussa 1.3 esitellyssä Heilmannin urapolkumallissa. 
Henkilöstösuunnitelman uramallit ovat enemmänkin vain peräkkäin asetettuja listauksia erilai-
sista tehtävistä ja toimialoista. On toki selvää, ettei henkilöstösuunnitelmassa ole tarkoituskaan 
esitellä kovin yksityiskohtaisia urapolkuja. Kuitenkin esimerkiksi se, että esiupseerin uramal-
lissa kaikki reitit johtavat samaan päätepisteeseen, kertoo siitä, ettei uran erilaisia päämääriä 
ole uramalleissa juuri huomioitu.  
Henkilöstösuunnitelmassa otetaan myös kantaa seuraajasuunnitteluun, johon liittyen tavoit-
teena on ollut kartoittaa upseerien omia uratoiveita. Tällainen toimintamalli ei kuitenkaan tut-
kimuksen tuloksien valossa ole juuri ollut käytössä tai täysimääräisesti toteutunut. Myös 



70  henkilöstösuunnitelmassa tunnustetaan, että: ”Seuraajasuunnittelu ei ole tae tulevasta, Raja-
vartiolaitoksen tehtävät täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumismenettelyllä ja tapauskohtai-
sen harkinnan perusteella RVLPAK B.1:n periaatteilla”. (Rajavartiolaitos 2014.) RVLPAK 
B.1 on Rajavartiolaitoksen pysyväisasiakirja, jolla linjataan tehtäviin määräämisen periaatteita 
(Rajavartiolaitos 2018). Henkilöstösuunnitelman tavoitteita ole siis kyetty seuraajasuunnittelun 
osalta täysimääräisesti toteuttamaan. Yksi henkilöstöpolitiikan kehityskohde onkin siinä, että 
omia suunnitelmia ja strategiaa pystyttäisiin paremmin noudattamaan. 

”En ymmärrä vouhotusta urakierrosta - siitä on tullut itselleni kirosana. Ne jotka 
siitä innoissaan kertoo, olettavat että kaikki haluaa samaa ja ylenemistä/etene-
mistä.” 

Edeltävä kommentti, sekä tutkimukseni tulokset osoittavat, miten tärkeäksi yksilöllinen ura-
suunnittelu on upseerien keskuudessa koettu. Urapolkujen yksilöllisellä räätälöinnillä olisi mer-
kittävä vaikutus siihen, miten hyvin Rajavartiolaitoksen upseerit kokisivat voivansa rakentaa 
työuraansa omien uratavoitteidensa mukaisesti. Tutkimukseni osoitti esimerkiksi teknis-funk-
tionaalisuuden olevan kyselyyn vastanneiden upseerien toiseksi yleisin ura-ankkuri. Teknis-
funktionaalisuus kertoo siitä, että työntekijä on motivoitunut käyttämään kykyjään jollakin sup-
pealla erityisalueella (Lähteenmäki 1995, 177). Teknis-funktionaalisuutta arvostavat upseerit 
olisivat oletettavasti työuraansa tyytyväisempiä, jos heille olisi mahdollista edetä urallaan jon-
kin yksittäisen toimialan asiantuntijaputkea pitkin.  
Kaikkien ankkureiden osalta tavoitteiden yhdistäminen johonkin tietynlaiseen urapolkuun ei 
ole yhtä yksinkertaista kuin teknis-funktionaalisuuden kohdalla. Tällöin urapolun sijasta esiin 
nousevat muut työuran ja työskentelyn osa-alueet, joiden tulisi olla järjestetty siten, että ne tu-
kisivat uratavoitteiden saavuttamista. Esimerkiksi eri elämänalueiden tasapainon ja turvallisuu-
den ankkureissa ovat työn sisällön sijasta oleellisempia ne olosuhteet, joissa työntekijä saa työs-
kennellä. Myös tämä vaatii organisaation kannalta työntekijöiden yksilöllistä huomioimista esi-
merkiksi työn ja siviilielämän yhdistämiseen liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi. 
On myös hyväksyttävä, että Rajavartiolaitos ei välttämättä ole upseerien uralla enää päätepiste, 
vaan monelle ennemminkin lähtöpiste. Sotilaiden työura on väistämättä muuttumassa institu-
tionaalisesta työstä kohti normaalimpaa ammattia (Hannola 2016, 313). Upseereita ei kannata 
pidemmän päälle yrittää mahduttaa samaan muottiin, sillä kuten tuloksetkin osoittivat, nykyup-
seereille koko uran rakentaminen Rajavartiolaitoksen ympärille ei ole enää itsestäänselvyys. 
Työuran rakentamista ei voi kuitenkaan sälyttää yksin työnantajan hoidettavaksi. Upseerin vas-
tuu oman työuransa rakentamisesta on vähintäänkin yhtä merkittävä kuin työnantajan vastuu 



71  mahdollisuuksien tarjoamisesta. Omaa uraansa ei voi viedä haluamaansa suuntaan, jos ei itse 
tiedä mikä tuo haluttu suunta on. Sattuman kautta voi toki päätyä urallaan mielekkäisiin tehtä-
viin, mutta jos täysin ulkoistaa vastuun työuransa rakentamisesta jollekin muulle, on huono 
kritisoida sitä, millaiseksi ura rakentuu. Upseerien tulisi itsekin tutkia, mitkä ovat heidän työ-
uriensa tavoitteet. Siihen esimerkiksi omien ura-ankkureiden kartoittaminen on hyvä työkalu. 
 

  Virkaurakurssit – upseerin valinnan paikka 
Tässä luvussa vastaan tutkimuksen 2. alatutkimuskysymykseen: Mitkä tekijät vaikuttavat up-
seerin päätökseen hakeutua virkaurakursseille? 
Tutkimuksessa tarkasteltiin kahta upseerin uran kannalta merkittää päätöstä: hakeutumista so-
tatieteiden maisterikurssille ja hakeutumista yleisesikuntaupseerikurssille. Virkaurakurssit 
määrittävät paljon sitä, minkälaiseksi upseerin työura rakentuu. Ennen kaikkea sen vaikutukset 
näkyvät työuran vertikaalisessa etenemisessä.  
Sotatieteiden kandidaatiksi jääminen tarkoittaa sitä, että työuran haluaa tietoisesti rakentaa käy-
tännönläheisten tehtävien, asiantuntijuuden ja horisontaalisen liikkuvuuden ympärille. Verti-
kaalinen eteneminen on rajattua ja uran tavoitteet rakentuvat muiden asioiden kuin hierarkisen 
ylenemisen ympärille. Johtamistehtävien sijasta kandidaatit osoittivat enemmän kiinnostusta 
kapea-alaisiin ja käytännöllisiin työtehtäviin. Vastauksien perusteella ne sotatieteiden kandi-
daatit, jotka ovat päättäneet olla kouluttautumatta pidemmälle, vaikuttivat määrätietoisilta ja 
tyytyväisiltä ratkaisuunsa. Päätös jättää hakeutumatta virkaurakursseille on tehty pitkälti työ-
tehtävien perusteella. Onkin tärkeä, että myös heille, joille uran tavoitteet eivät ole vertikaalisia, 
kyetään järjestämään mahdollisuus mielekkääseen työuraan.  
Sotatieteiden maisterien joukko vaikutti olevan tavoitteiden ja kurssille hakeutumiseen liitty-
vien perusteluiden osalta huomattavasti epäyhteneväisempi joukko kuin sotatieteiden kandi-
daatit. Kurssille hakeutuminen oli monen vastaajan kohdalla enemmänkin oven aukaisu sille, 
mitä tuleva työura voisi tarjota, kuin niinkään määrätietoinen askel työuran tavoitteita kohti. 
Kaikki maisterit eivät olleet varmoja siitä, mitä he uraltaan haluavat ja ovatko työuran tavoitteet 
saavutettavissa Rajavartiolaitoksen palveluksessa. Sotatieteiden maisterikurssin käyminen ei 
vaikuttanut yhtä selkeästi uran suuntaa määrittävältä ratkaisuilta kuin ye-kurssin käyminen. 
Maisterikurssille hakeutuminen vaikutti olevan enemmänkin luonnollinen osa työuraa, kuin 
minkään erityisen harkintaprosessin tulos. Korkeakoulututkinnon merkityksen korostumista 
vastauksissa ei voi väheksyä. Voidaankin kärjistäen todeta, että Rajavartiolaitos näyttää kou-
luttavan maistereita myös muiden työnantajien käyttöön. 



72  Tuloksien perusteella sotatieteiden maisterikurssille hakeutumiseen vaikuttavia tekijöitä olivat 
kurssin käymisen vaikutukset työtehtävien sisältöön ja työuran mahdollisuuksiin, vaikutukset 
virkapaikan ja työtehtävien pysyvyyteen, mahdollisuudet vaikuttaa omaan uraan, instrumentaa-
liset tekijät sekä se, kuinka paljon upseeri haluaa urallaan haastaa itseään vertikaalisen etene-
misen kautta. 
Yleisesikuntaupseerikurssille hakeutuminen jakoi vastaajia selkeästi heidän vertikaalisten ta-
voitteiden mukaan. Hakeutumisen yhteys johtamistaidollisuuden ja haasteellisuuden ura-ank-
kureihin kyettiin tuloksissa todentamaan. Samoin tunnistettiin se, että teknis-funktionaalisuus 
ja eri elämänalueiden tasapaino ovat yhteydessä haluttomuuteen hakeutua yleisesikuntaupsee-
rin uralle. Vastauksissa korostui myös, että monelle työtehtävien sisältö on ratkaisevassa roo-
lissa. Hakeutuminen ye-kurssille nähtiin osittain vastakkainasetteluna sen suhteen, haluaako 
työskennellä enemmän asiantuntijuutta korostavissa tehtävissä vai yleisjohtamista vaativissa 
tehtävissä. Havainto tukee Scheinin kolmiulotteisen organisaatiomallin ajatusta siitä, että mitä 
korkeammalle organisaatiossa etenee, sitä enemmän toimialojen rajat hämärtyvät. 
Kuvassa 11 esiteltävä vaaka kuvaa, miten upseerit vastauksien perusteella puntaroivat ye-kurs-
sille hakeutumiseen vaikuttavia tekijöitä. Se miten paljon vaa’alle asetettu laatikko itselleen 

merkitsee, lisää laatikoiden painoarvoa ja sitä kautta kallistaa vaakaa jompaankumpaan suun-
taan. Vaa’an laatikoihin voi myös kuulua yksilön kohdalla muitakin kokonaisuuksia. Kuvaa ei 
tule tulkita yksiselitteisenä totuutena, vaan pelkistyksenä ja koonnoksena niistä tekijöistä, jotka 
vastauksissa ovat nousseet esiin. 

 
Kuva 11 – Vaaka esiupseerikurssin ja yleisesikuntaupseerikurssin välillä 
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Osittain vaa’alle asetettujen tekijöiden kohdalla esiintyi ristiriitaisuutta tutkimuksen tuloksissa. 

Erityisesti kannustimien kohdalla esiintyi myös risteäviä näkemyksiä, joissa todettiin, ettei ye-
upseerin ura tarjoa riittäviä kannustimia houkutellakseen. Samoin esitettiin näkemyksiä, että 
palkkaus jopa heikkenee ye-upseerin uralle lähtiessä, kun haittakorvaukset ja mahdolliset rep-
puruuden kulut ottaa huomioon. Myös esiupseerien pysyvyyttä kyseenalaistettiin, vaikka moni 
koki nimenomaan ye-upseerin uran johtavan voimakkaampaan liikkuvuuteen. Yleisesikuntaup-
seerikurssin käymisen ei myöskään voi väittää tarkoittavan sitä, että perhe- ja siviilielämä jäisi 
automaattisesti taka-alalle. Moni yleisesikuntaupseeri on kenties kyennyt järjestämään elä-
mänsä siten, että elämän eri osa-alueet ovat tasapainossa, vaikka uraan suhtautuisi tavoitteelli-
sesti.  
Sekä sotatieteiden maisterikurssille että yleisesikuntaupseerikurssille hakeutumista tarkastel-
tuani, olen tunnistanut virkaurakursseille hakeutumiseen vaikuttavan yleisimmin seuraavat te-
kijät: 

• Kurssien käymisen vaikutukset tulevien työtehtävien sisältöön 
• Valinta asiantuntijuuden ja yleisjohtajuuden välillä 
• Instrumentaaliset tekijät  
• Valinnan vaikutukset perhe- ja siviilielämään 
• Vertikaalinen tavoitteellisuus 
• Mahdollisuudet vaikuttaa paremmin oman työuransa sisältöön 

 
  Upseerit ja Rajavartiolaitos – kestääkö liitto? 

Tässä luvussa vastaan tutkimuksen 3. alatutkimuskysymykseen: Mikä saa upseerin työskente-
lemään Rajavartiolaitoksessa, ja miten Rajavartiolaitos voisi tukea upseerien työuria parem-
min? 
Rajavartiolaitoksen palvelukseen hakeutumisen syitä kysyttäessä yleisimmät vastaukset liittyi-
vät Rajavartiolaitoksen mielenkiintoisiin ja monipuolisiin työtehtäviin, luotettavaan virkasuh-
teeseen ja hyvään työnantajaan sekä työn merkityksellisyyteen. Pitkälti samankaltaiset asiat 
nousivat esiin, kun vastaajilta kysyttiin syitä, miksi he tällä hetkellä haluavat työskennellä Ra-
javartiolaitoksessa. Vastauksien perusteella syitä olivat mm. mielekkäät työtehtävät, hyvä työ-
yhteisö, hyvä työnantaja, varma työsuhde kohtuullisella palkalla ja työn yhteiskunnallinen 



74  merkittävyys. Vastauksien samankaltaisuus kertoo siitä, että moni kokee saavansa työuraltaan 
sitä mitä on hakenutkin. Uravalinta näyttäytyy osoittautuneen monelle upseerille oikeaksi, 
koska työura tarjoaa nykyhetkenäkin niitä asioita, joita uraa valittaessa on tavoiteltu. 
Koska sotatieteiden kandidaatiksi hakeutuvan tulee olla kurssin alkaessa alle 26-vuotias (Maan-
puolustuskorkeakoulu 2021, 32), on upseerin uravalinta tehty hyvin nuoressa iässä. Lähes kai-
kille upseereille Rajavartiolaitos on työuralla ensimmäinen sellainen työnantaja, jonka ympä-
rille uraa aletaan rakentamaan. Kuten Lähteenmäki tutkimuksessaan toteaa, nuorena tehdyt ura-
valinnat perustuvat usein sattumanvaraisuuteen, koska nuori ihminen rakentaa vielä omaa iden-
titeettiään (1995, 353). Ura-ankkurit alkavat muotoutua vasta sen jälkeen, kun uravalinta on jo 
tehty ja nuori työntekijä voi huomatakin olevansa väärällä alalla. Noin 30 ikävuoden kohdilla 
ihmiselle on taipumus alkaa kyseenalaistamaan nuorena tehtyä uravalintaa. Joillekin tästä seu-
raa uralla kriisivaihe, jolloin voidaan tehdä radikaalejakin ratkaisuja työuran tulevaisuuden suh-
teen. (Lähteenmäki 1995, 42.) Mikäli upseerin uralle on hakeuduttu heti, kun se iän puolesta on 
ollut mahdollista, ajoittuu tämä 30 ikävuoden urakriisi sotatieteiden maisteritutkinnon suoritta-
misen vaiheille. Tämä selittänee osittain tuloksissa havaittua ilmiötä siitä, että maisterikurssille 
hakeutumisen yhteydessä korkeakoulututkinnon merkitys ja hyödynnettävyys muiden työnan-
tajien palveluksessa korostuivat. Vastaajat ovat saattaneet alkaa kyseenalaistamaan omaa ura-
valintaansa. Kun huomioidaan lisäksi alaluvussa 1.3 esitelty nykyaikaisia työuria mallintava 
kaaosteoria on ilmeistä, ettei kaikille upseereille nuorena tehty uravalinta tule olemaan lopulli-
nen.  

”Miksi kukaan tahtoisi tehdä korkeakoulutettuna toimistotyötä matalalla palkalla 

ja siten että työnantaja saattaa vielä käskeä toiselle puolelle maata.” 
Edeltävä kommentti, sekä tutkimukseni tulokset osoittavat, että Rajavartiolaitoksella on paljon 
toimintamalleja ja ominaisuuksia, jotka upseerit kokivat negatiivisiksi. On toki muistettava, että 
tuskinpa on olemassa sellaista organisaatiota, jossa näin ei olisi. Rajavartiolaitoksen houkutte-
levuutta työnantajana parantaakseen, tulisi keskittyä siihen, miten työnantajan luotaantyöntä-
viksi koettuja ominaisuuksia voidaan korjata. Luotaantyöntävinä tekijöinä tutkimustuloksissa 
näyttäytyivät mm. arvaamaton henkilöstöpolitiikka ja pakkosiirtouhka, perhe- ja siviilielämän 
yhteensovittamisen haasteet, oman osaamisen huonot hyödyntämismahdollisuudet ja urasuun-
nittelun puutteet, palkka ja palkkausjärjestelmä sekä halu kokeilla muita työnantajia. 
Kuvassa 12 esiteltävä vaaka on koonnos niistä tekijöistä, jotka upseerien vastauksien perus-
teella muodostavat Rajavartiolaitoksen vetovoimatekijät ja luotaantyöntävät tekijät työnanta-
jana. Kuvaa ei tule tulkita yksiselitteisenä totuutena, vaan pelkistyksenä niistä tekijöistä, jotka 
vastauksissa ovat nousseet esiin.  
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Kuva 12 – Vaaka Rajavartiolaitoksen houkuttelevuudesta upseerien näkemyksen mukaan 
 
Kuten yleisesikuntaupseerikurssille hakeutumista tarkasteltaessa, myös tässä tapauksessa 
vaa’alla olevien osa-alueiden sijoittelusta oli myös eri näkemyksiä. Vastauksien perusteella ris-
tiriitaisena tekijänä voidaan pitää esimerkiksi palkkausta, jonka moni koki olevan hyvällä ta-
solla suhteessa työtehtäviin, kun taas monen mielestä palkkaus ei ole kilpailukykyinen muihin 
työnantajiin verrattuna. Näkemyksien eroavaisuuksien taustalla saattaa olla erilaiset työtehtävät 
tai yksinkertaisesti eriävä näkemys siitä, miten työntekonsa arvottaa. Vaaka ei myöskään up-
seerien kohdalla kallistu herkästi. Sotilaiden sitoutuminen työhönsä on nykypäivänäkin vahvaa 
(Hannola 2016, 321). 
Vastausaineistossa rajaupseerit nostivat esiin paljon erilaisia asioita, joilla rajaupseerien uraa 
voisi paremmin tukea. Esiin nousi kehityskohteita, kuten joustavien työskentelymuotojen hyö-
dyntäminen, pakkosiirtojen kitkeminen ja siviilielämän parempi huomiointi, yksilöllinen ura-
suunnittelu ja sisäisen haun kehittäminen. Näitä kaikkia edellä lueteltuja, paljon mainintoja saa-
neita, kehityskohteita yhdistää se piirre, että ne viittaavat upseerin yhä enemmän haluavan pitää 
työuransa lankoja omissa käsissään. Perinteinen sotilaan ura on vähitellen muuttumassa enem-
män ja enemmän normaalin työuran kaltaiseksi, mikä näkyy mm. upseerien sitoutumisessa ja 
suostuvaisuudessa siirtoihin (Autio 2016, 313). Tuon trendin voi olettaa vain voimistuvan. On 
luonnollisesti myös selvä, että moni upseerien vastauksissa esitetyistä tukitoimista ovat sellai-
sia, jotka olisi jo korjattu, jos niihin olisi helppoja ratkaisuja tarjolla. 
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76  Vastaus tutkimuksen 3. alatutkimuskysymykseen esitellään kuvassa 13. Upseerin uran tuke-
miseksi esitetyt kokonaisuudet on ryhmitelty vastaamaan työnantajan luotaantyöntäviksi koet-
tuihin ongelmiin.  

 
Kuva 13 – Mikä saa upseerin työskentelemään Rajavartiolaitoksessa ja miten Rajavartiolaitos voisi tukea upsee-rien työuria paremmin? 
 

  Mikä ohjaa rajaupseereita uralla? 
Tässä luvussa vastaan tutkimuksen päätutkimuskysymykseen: Minkälaiset tekijät ohjaavat up-
seerien työuraa koskevia päätöksiä? Tuon esiin myös tutkimuksessa ilmi tulleita Rajavartiolai-
toksen upseerien virkauran rakentamista rajoittavia tekijöitä, koska niiden vaikutus ohjaa väis-
tämättä työuraa koskevien päätöksien tekemistä. 
Virkaurakurssien vaikutuksia upseerin työuraan voidaan arvioida Scheinin kolmiulotteisen or-
ganisaatiomallin kautta. Kuvassa 14 malliin on täydennetty kolme Rajavartiolaitoksen eri kou-
lutustasoa: sotatieteiden kandidaatit, esiupseerit ja yleisesikuntaupseerit. Koska sotatieteiden 
maisterit päätyvät aina joko esiupseerin tai yleisesikuntaupseerin uraputkeen, ei heitä ole tar-
vetta kuvassa eritellä.  
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Kuva 14 – Koulutustasot sidottuna kolmiulotteiseen organisaatiomalliin 
 Alkuperäisessä kolmiulotteisessa organisaatiomallissa ei lieriön eri tasoja ole sidottu tiettyyn 
lukumäärään. Rajavartiolaitoksen tapauksessa voidaan kuitenkin ajatella, että mallin alin taso 
kuvaisi sotatieteiden kandidaattien tehtäväkenttää, keskitaso esiupseerien tehtäväkenttää ja ylin 
taso yleisesikuntaupseerien tehtäväkenttää. Kuvaan piirrettyjen tasojen väliin voi kuvitella mal-
tillista vertikaalisuutta esittäviä pienempiä välitasoja. Esimerkiksi sotatieteiden kandidaatin ura 
voi sisältää myös vertikaalista nousua, mutta uralla ei lähtökohtaisesti voi ilman lisäkoulutusta 
edetä mallin keskitasolle saakka.  
Virkauran vertikaalisen rakentumisen kannalta virkaurakursseihin perustuva urarakenne näyt-
tää Rajavartiolaitoksessa selkeältä: kurssin käymällä tiedät eteneväsi organisaatiossa ylemmän 
tason tehtäviin. Horisontaalisuuden osalta vastaavat työuran sisäänrakennetut rakenteet kuiten-
kin puuttuvat. Vaikka Rajavartiolaitoksen henkilöstösuunnitelmassa uramalliajattelusta puhu-
taankin, osoittivat tutkimustulokset, että upseereilla ei ole käytännön elämässä ollut tarjolla sel-
laisia urapolkumalleja, joiden varaan voisi työuransa horisontaalista liikehdintää rakentaa. 
Tämä kaventaa upseerin vaikutusmahdollisuuksia oman työuransa rakentamiseen.  
Tutkimuksen 1. alatutkimuskysymyksessä tarkasteltiin rajaupseerien ura-ankkureita ja 2. ala-
tutkimuskysymyksessä virkaurakursseille hakeutumiseen vaikuttavia tekijöitä. Näiden arvioi-
minen, yhdistettynä tutkimuksessa tunnistettujen organisaation rajoitteiden kanssa, rakentaa 
vastauksen tutkimuksen päätutkimuskysymykseen. Päätutkimuskysymyksen vastausta tarkas-
tellaan kuvan 15 kautta. 
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Kuva 15 – Minkälaiset tekijät ohjaavat upseerien työuraa koskevia päätöksiä? 
 
Ura-ankkurit luovat työuran päätöksille perustan. Dominoiva ura-ankkuri ohjaa upseerien ural-
laan tekemiä valintoja. Se ohjaa myös sitä, minkälaisia tekijöitä upseeri arvottaa tehdessään 
päätöstä virkaurakursseille hakeutumisesta. Päätös hakeutumisesta tehdään yksilöllisen koko-
naisharkinnan perusteella, jossa huomioidaan valinnan vaikutukset niin työn sisältöön kuin työ-
uran ulkopuolisiin ulottuvuuksiin. Valintoja tehdään kuitenkin aina organisaation rajoitteiden 
ehdoilla. Vertikaalisen etenemisen rakenteet näyttäytyvät Rajavartiolaitoksessa selkeinä, niiden 
ollessa sidoksissa virkaurakurssien suorittamiseen. Horisontaalisuuden suhteen rakenteet ovat 
kuitenkin epäselvemmät, minkä seurauksena upseerilla on puutteelliset mahdollisuudet vaikut-
taa uransa horisontaaliseen suuntaan. Kaikille upseereille organisaatio ei välttämättä tarjoa työ-
uralle riittäviä puitteita omien tavoitteidensa saavuttamiseen. Heidän osaltaan Rajavartiolaitos 
saattaa olla vain välietappi työuralla. 
 

  Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 
Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan validiuden ja reliabiliteetin käsitteiden kautta. Lisäksi 
arvioin myös oman toimintani ja asemani vaikutusta tutkimuksen objektiivisuuteen. Validius 
tarkoittaa tutkimuksen pätevyyttä. Siinä arvioidaan, onko tutkimuksen mittareiden avulla on-
nistuttu tutkimaan juuri sitä mitä on haluttu. Reliaabelius taas tarkoittaa tutkimuksen toistetta-
vuutta, eli sitä kuinka luotettavia tulokset ovat. (Hirsjärvi ym. 2015, 231). 
Tutkimukseni ura-ankkureita tutkivan määrällisen aineistoin validiteettia voi arvioida kestä-
väksi. Kyselyssä hyödynnettiin Scheinin uraorientaatiotestiä (Schein 1990). Kyseinen kysy-
myssarja on ollut tieteellisessä käytössä pitkään ja se on käynyt läpi tieteellisen arvioinnin pro-
sessin. Tutkimuksessa käytetyn COI-kyselyn reliabiliteettia voidaan arvioida laskemalla 



79  kyselyn summamuuttujille Cronbachin alfa -arvo. Cronbachin alfa mittaa sitä, kuinka hyvin 
ura-ankkureiden summamuuttujan sisältämien kysymyksien vastaukset korreloivat keskenään. 
Toisin sanoen se kertoo, mittaavatko kysymykset samaa asiaa. Cronbachin alfa arvioi mittarin 
luotettavuutta asteikolla 0–1. Mitä lähempänä 1:ä arvo on, sitä luotettavampana mittaria voi 
pitää. Tilastotieteissä ei ole annettu yksiselitteistä määritelmää sille, mitä voi pitää luotettavuu-
den rajana, mutta Heikkilä pitää 0.7 arvon ylittämistä hyvänä. (Heikkilä 1998, 187.) Metsä-
muuronen taas toteaa, että 0.6 on arvo, jota ei olisi hyvä alittaa (2006, 497). Taulukossa 26 on 
SPSS-ohjelmiston avulla lasketut Cronbachin alfa -korrelaatiokertoimet mitatuilla summa-
muuttujille.  
Cronbachin α Turvallisuus 0.639 Teknis-funktionaalisuus 0.550 Johtamistaidollinen pätevyys 0.820 Itsenäisyys 0.710 Yrittäjyys 0.739 Omistautuminen 0.633 Haasteellisuus 0.771 Taulukko 26 – Summamuuttujien korrelaatiokertoimet 

 
Yleisesti ottaen voidaan mittauksen perusteella todeta COI-kyselyn reliabiliteetin olevan luo-
tettava. Analyysi osoittaa, että mittari on ollut luotettavin mitattaessa johtamistaidollisen päte-
vyyden ja haasteellisuuden summamuuttujia. Teknis-funktionaalisuutta mittaava summamuut-
tuja on osoittautunut epäluotettavimmaksi.  
Teknis-funktionaalisuutta kysymyskohtaisesti tarkasteltuani havaitsin, että summamuuttujan 
sisällä eniten keskiarvollista eroa oli kysymyksissä: ”Eroan ennemmin työnantajastani kuin 
hyväksyn siirron sellaiseen tehtävään, jonka seurauksena joudun pois erityisosaamisalueel-
tani.” (KA 2.30) ja ”Olen työssäni tyytyväisimmillään, kun saan hyödyntää ammattitaitoani ja 
erityisosaamistani.” (KA 4.25). Suuri keskiarvollinen poikkeama selittynee sillä, että ensim-
mäisenä mainitun kysymyksen väittämää voi pitää upseerin uran luonteen vastaisena. Upsee-
reille on tyypillistä, että tehtäväkierto tuo mukanaan horisontaalista vaihtelua, eikä siihen hel-
posti reagoida työantajaa vaihtamalla. Tarkastelin teknis-funktionaalisuuden kysymyksiä vielä 
SPSS:n toiminnolla, joka laskee Cronbachin alfan, mikäli jokin kysymyksistä poistetaan. Las-
kenta osoitti, että kysymyksen ”Haaveilen olevani työssäni niin hyvä, että asiantuntemustani 

tarvitaan jatkuvasti” poistamalla Cronbachin alfa olisi noussut arvoon 5.69. Pidin kuitenkin 
eroa niin pienenä, etten poistanut kysymystä. On siis huomioitava, että teknis-funktionaalisuu-
den mittaamiseen tutkimuksessa liittyy epävarmuustekijöitä.  



80  Ura-ankkureiden osalta on myös huomioitava pelkän kyselytutkimuksen olleen paikoin riittä-
mätön yksilöllisten ura-ankkureiden määrittämiseen. Uskon, että tutkimukseni kannalta kyse-
lyn tuoma tarkkuus oli riittävä, vaikka joidenkin vastaajien osalta dominoivan ura-ankkurin 
tunnistaminen olisi edellyttänyt COI-kyselyn lisäksi myös joitakin tarkentavia kysymyksiä. 
Olin osittain varautunut tähän kysymällä kyselyssä, että mitkä ovat vastaajalle olleet työuran 
mieluisimpia työtehtäviä, mitkä vähiten mieluisia ja miksi. Kysymyslomaketta laatiessani ar-
velin, että voisin hyödyntää näiden kysymyksien vastauksia määrittäessäni vastaajan ura-ank-
kuria. Analyysivaiheessa kuitenkin osoittautui, että vastauksista ei ollut ura-ankkureiden mää-
rittämisessä hyötyä, sillä vastaukset jäivät melko ympäripyöreiksi ja tulkinta ura-ankkureiden 
kannalta olisi ollut arvailua ja olettamista.  
Jälkikäteen arvioituna yksilöllisten ura-ankkureiden tarkempi määrittäminen olisi vaatinut hie-
man erilaista kyselyrakennetta. Ura-ankkureiden määrittämistä olisi voinut helpottaa esimer-
kiksi sillä, että vastaaja olisi lukenut eri ura-ankkureiden kuvaukset ja pohtinut mikä hänen ura-
ankkurinsa olisi oman näkemyksensä mukaan ollut. Tämä olisi kuitenkin tehnyt kyselystä ras-
kaamman ja vaatinut sitä, että jokin toinen kysymysteema olisi jouduttu poistamaan. Toinen 
ratkaisu ura-ankkureiden tarkempaan mittaamiseen olisi ollut se, että vastaaja olisi korostanut 
kysymyspatteristosta itseään parhaiten kuvaavia väittämiä. Tämä oli kuitenkin Webropol-jär-
jestelmän kanssa teknisesti huonosti toteutettavissa ja samalla se olisi pidentänyt vastaamisen 
kestoa. 
Toteutin kyselylle viiden vastaajan kokoisen pilotoinnin, minkä pohjalta muokkasin jonkin ver-
ran kysymyksiä. Keskeinen tavoite pilotoinnilla oli testata kyselyn tekninen toimivuus, mutta 
ohjeistin pilotointiin osallistuneita myös arvioimaan kysymysten ymmärrettävyyttä. Pilotointi 
ei paljastanut kaikkia kysymyksiin liittyviä ongelmia. Esimerkiksi mielekkäimpiä ja vähemmän 
mielekkäitä työtehtäviä käsitelleen kysymyksen vastaukset jouduin sivuuttamaan, koska huo-
masin vastaajien tulkinneen kysymystä eri tavoin, eikä vastauksen analysointi ollut mielekästä.  
Aineistonhankinnan jälkeen jouduin hieman hienosäätämään alatutkimuskysymyksiä, jotta ai-
neisto paremmin vastaisi niihin. Muokkaamisen taustalla oli myös alkuperäisten alatutkimus-
kysymysten hieman epätarkka muotoilu. Tämä osaltaan heikentää tutkimusprosessin validiutta, 
sillä tarve tutkimuskysymyksien hienosäädölle osoittaa, ettei alkuperäinen tutkimusongelman 
jalostus tutkimuskysymyksiksi ollut täysin onnistunut. Kysely sisälsi myös osittain tarpeetto-
mia kysymyksiä, joiden esittäminen ei tutkimuksen viitekehyksen kannalta olisi ollut oleellista. 
Tästä ei syntynyt varsinaista haittaa, vaikkakin kysymyksiä vähentämällä olisi voinut tehdä ky-
selylomakkeesta hieman kevyemmän. Tutkimuksen kannalta keskeisimpien teemojen osalta 
kysely oli kuitenkin onnistunut ja sain sillä muodostettua laadultaan sellaisen aineiston, kuin 
olin suunnitellutkin. Kokonaisuudessaan arvioin kyselylomakkeen validiuden hyväksi, sillä sen 



81  avulla sain käyttööni aineiston, josta oli mahdollista löytää tutkimusongelman ratkaisemiseen 
tarvittu tieto. 
Tutkimus oli luonteeltaan kuvaileva, mikä tarkoittaa sitä, että siinä ei täysimääräisesti pyritty 
tuottamaan yleistettävää tietoa. Kuvailevan tilastoanalyysin avulla ei kyetä tuottamaan tilastol-
lisesti luotettavaa tietoa siitä, kuinka hyvin vastaukset ovat yleistettävissä. Yleistettävänä voi 
kuitenkin pitää t-testillä tuotettua tietoa ye-kurssille hakeutumisen ja ura-ankkurikyselyn yh-
teydestä, sillä testi mahdollisti tilastollisen merkittävyyden tunnistamisen. Kokonaisuutena ar-
vioituna tutkimuksessani tuotettua tietoa tulee kuitenkin tilastollisen luotettavuuden osalta pitää 
tietona nimenomaan kohteena olleesta otosjoukosta. 
Tutkimukseni aineistonkeruu onnistui hyvin ja otanta muodostui sen verran kattavaksi, että ha-
vaintojen voi olettaa olevan samankaltaisia, mikäli perusjoukosta poimittu otos vaihdettaisiin 
tai sitä kasvatettaisiin. Vastauksissa alkoi otannan vastaajamäärillä ilmetä selkeää toistuvuutta.  
Satunnaisvirheiden mahdollisuutta ei voi kuitenkaan poissulkea. Esimerkiksi sellaisten upsee-
rien, jotka eivät ole hakeutuneet/hakeutumassa sotatieteiden maisterikurssille, määrä oli melko 
vähäinen ja siten otannan laajentuessa voisi heidän kohdallaan korostua erilaiset asiat. 
Tutkimuksen reliaabeliutta lisää se, että tutkimuksessa hyödynnettiin sekä kvantitatiivisia että 
kvalitatiivisia menetelmiä. Useampaa tutkimusmenetelmää käyttämällä saa tutkimuksesta luo-
tettavamman (Metsämuuronen 2006, 105). Vastauksien tarkastelu sekä numeerisesti että vas-
taajien suoria kommentteja hyödyntäen toi tutkimukseen syvyyttä.  
Aineistolähtöinen sisällönanalyysi antaa sijaa omalle tulkinnalle, mitä voi pitää reliaabeliuden 
kannalta ongelmallisena. Tutkija joutuu esimerkiksi itse määrittelemään luokittelussa käytettä-
vät käsitteet, mikä heikentää analyysin objektiivisuutta. Myös omat ennakkokäsitykset vaikut-
tavat siihen, miten aineistoa käsittelee. (Koistinen & Rantapelkonen 2016, 5.) Induktiivinen 
aineiston lähestymistapa lisää riskiä subjektiivisille tulkinnoille. Joku toinen tutkija olisi saat-
tanut samasta aineistosta muodostaa toisenlaisia johtopäätöksiä. 
Tutkimukseni tuotti tietoa siitä, miten Rajavartiolaitoksen upseeristo koki asiat tutkimushet-
kellä. Tutkimukseni ei sinänsä ole toistettavissa samoin lopputuloksin, sillä organisaatiossa tai 
yhteiskunnassa voi tapahtua muutoksia, jotka muuttavat upseerien käsitystä työurastaan. Täl-
lainen voisi olla vaikka jokin muutos Rajavartiolaitoksen henkilöstöpolitiikassa, mikä vaikut-
taisi upseereihin positiivisesti tai negatiivisesti. Näin ollen, vaikka tutkimuksessa käytettäisiin 
samaa kohdejoukkoa kuin nyt, voisi tutkimustulos olla muutaman vuoden päästä erilainen. Tut-
kimus on kuitenkin sellaisenaan helposti toistettavissa uudelleen. 



82  Myös oma positioni on syytä huomioida arvioitaessa tutkielman luotettavuutta. Olen itse työs-
kennellyt Rajavartiolaitoksen upseerina yli kuusi vuotta. Tunnen sitä myötä melko hyvin tut-
kittavan joukon työolosuhteet ja omaan käsityksen tutkittavien työn sisällöstä ja luonteesta. It-
selläni on myös käsityksiä ja näkemyksiä tutkittavasta aiheesta. On tärkeä ymmärtää, että omat 
käsitykset saattavat ohjata tutkimuksen tuottaman tiedon hankintaa, käsittelyä ja johtopäätösten 
laatimista, vaikka ne pyrkisi pitämään tulkinnan ulkopuolella. Rajavartiolaitoksen upseerina 
käsitykseni tutkittavilta saatavasta tiedosta rakentuu eri tavalla, kun jos tekisin uratutkimusta 
jossakin itselleni vieraassa organisaatiossa tai jostakin toisesta ammattikunnasta. 
 

  Jatkotutkimustarpeet 
Kuten tutkimukseni teoriaosiossa käy ilmi, voi työuria tutkia monesta näkökulmasta. Oma lä-
hestymiskulmani aiheeseen oli tarkastella työuria upseerin silmin. Se mahdollisti monen työ-
uraan liittyvän ilmiön tunnistamisen, mutta jätti huomioimatta sen, miltä asiat näyttävät orga-
nisaation silmin. Tutkimuksellani tuotiin esiin ongelmia, mutta organisatorisen näkökulman 
puuttuessa, ei tutkimuksellani juuri kyetty tarjoamaan konkreettisia ratkaisuja ongelmien kor-
jaamiseksi. Rajavartiolaitoksessa työurien tutkimiseen riittää siis jatkossakin erilaisia näkökul-
mia. Nyt tutkimuksessani keskityttiin ainoastaan upseereihin, mutta myös muiden Rajavartio-
laitoksen henkilöstöryhmien tutkiminen olisi hedelmällistä. Lisätutkimuksella kyettäisiin myös 
tuomaan vertailua sille, miten työurat eroavat toisistaan henkilöstöryhmien välillä. 
Oman tutkimukseni kautta nousi esiin kolme upseerien työuriin liittyvää tutkimusaihetta, jotka 
tutkimuksina voisivat olla hedelmällisiä. Ensimmäisenä lisätutkimusaiheena esitän kohdistettua 
tutkimusta sellaisiin upseereihin, jotka ovat työurallaan vaihtaneet työnantajaa, mutta palanneet 
takaisin Rajavartiolaitoksen palvelukseen. Näiden henkilöiden tarkempi tutkiminen auttaisi 
ymmärtämään sitä, mitkä asiat ovat aikanaan ajaneet irtisanoutumaan Rajavartiolaitoksesta ja 
toisaalta, se kertoisi ennen kaikkea niistä Rajavartiolaitoksen vetovoimatekijöistä, jotka ovat 
saaneet upseerin palaamaan takaisin.  
Toisena upseerien työuriin liittyvänä jatkotutkimuksena esitän tarkempaa tutkimusta upseerien 
sitoutumisesta Rajavartiolaitokseen. Tähän esimerkiksi Allenin ja Meyerin kolmen komponen-
tin organisaatiositoutumisen teoria tarjoaisi hyvän mittariston (ks. Allen & Meyer 1991). Teo-
rian avulla kyettäisiin tunnistamaan syvällisemmin niitä tekijöitä, jotka sitouttavat upseerin or-
ganisaatioon. Pidän sitoutumisen tutkimista tärkeänä, koska ilmiön ymmärtäminen voi antaa 
avaimia mahdollisten henkilöstöpoistumaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen. 



83  Kolmantena lisätutkimusaiheena myös Rajavartiolaitokseen tulisi kohdistaa sotilaiden työn ja 
perheen yhteensovittamiseen liittyvää tutkimusta. Kuten luvussa 1.3 esittelin, on aihetta tutkittu 
Puolustusvoimien sotilashenkilöstön osalta useammassakin eri tutkimuksessa. Rajavartiolai-
toksen ja Puolustusvoimien upseerien tehtäväkentässä ja työuran luonteessa on kuitenkin eroja, 
jotka aiheuttavat sen, ettei tutkimuksen havainnot ole suoraan yleistettävissä Rajavartiolaitok-
sen henkilöstöön. Ylipäätään Puolustusvoimissa perheen merkitystä nykysotilaiden uralla ym-
märretään paremmin. Tämä ilmenee esimerkiksi vertailtaessa Puolustusvoimien ja Rajavartio-
laitoksen henkilöstöstrategioita. Siinä missä Rajavartiolaitoksen henkilöstöstrategiassa ei työn 
ulkopuolisiin asioihin oteta kantaa, on Puolustusvoimien henkilöstöstrategian tavoitteisiin kir-
jattu työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen tähtäävien toimien kehittäminen, osana henki-
löstön sitoutumisen kehittämiseen tähtääviä toimia (Rajavartiolaitos 2019; Puolustusvoimat 
2015). Työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyvän tutkimisen avulla kenties myös Rajavar-
tiolaitoksessa tunnistettaisiin aiheen merkitys paremmin. 
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   LIITE 1: Kyselylomake ja saatekirje   
Saatekirje: 
Arvoisa upseerikollega.  Laadin pro gradu -tutkielmaani Rajavartiolaitoksen upseereiden työurista. Tutkimukseni ta-voitteena on selvittää, minkälaiset asiat ohjaavat meitä työurallamme ja mitä tekijöitä on taus-talla, kun teemme työuramme kannalta merkittäviä päätöksiä, kuten valintoja eri virkaura-kurssien välillä.  Pyytäisin Teitä osallistumaan tutkimukseeni vastaamalla alhaalla olevan linkin kautta kyse-lyyn. Vastauksenne olisi tärkeä, jotta saisin tutkimukseeni mahdollisimman kattavan kuvan Rajavartiolaitoksen eri toimialoilla ja eri virkauran vaiheissa työskentelevistä upseereista. Ky-selyyn vastaaminen vie noin 15–20 minuuttia. Kysely sulkeutuu 3.10.2021. Kysely on osoi-tettu ainoastaan kadettiupseereille.  Vastaukset eivät ole yhdistettävissä vastaajan sähköpostiosoitteeseen, eikä tutkimusraportissa vastauksia tulla käsittelemään siten, että vastaajat olisivat tunnistettavissa. Vastauksia tullaan käsittelemään luottamuksellisesti ja hyödyntämään ainoastaan omassa tutkielmassani. Kiitok-set, mikäli ehditte osallistua!  Ystävällisin terveisin, Yliluutnantti Johannes Kallionpää Pohjois-Karjalan rajavartiosto   



Rajaupseereiden työurat

Taustatietoja (1/5)

Olet *

Olet *

Hallintoyksikköni *

 Pakolliset kentät merkitään asteriskilla (*) ja ne tulee täyttää lomakkeen lähettämiseksi.

Alle 30 vuotias

30 – 35 vuotias

35 – 40 vuotias

40 – 45 vuotias

45 – 50 vuotias

50 – 55 vuotias

Yli 55 vuotias

Mies

Nainen

En halua vastata

Kaakkois-Suomen rajavartiosto

Kainuun rajavartiosto

Lapin rajavartiosto

Länsi-Suomen merivartiosto

Pohjois-Karjalan rajavartiosto
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Korkein käymäsi tutkinto/virkaurakurssi (Valitse koulutustaso myös siinä
tilanteessa, että olet valittu kurssille, mutta et ole vielä aloittanut sen suorittamista tai
kurssi on kesken) *

Oletko suorittanut lento-ohjaajan koulutusohjelman (HEKO/LEKO)? *

Ura-ankkurit (2/5)

Seuraavat 40 kysymystä testaavat Scheinin ura-ankkuriteorian mukaisesti työuraasi ohjaavia ura-ankkureita.

Kuinka hyvin seuraavat väittämät kuvaavat sinua? 

1= Täysin eri mieltä, 2=Jokseenkin eri mieltä, 3=Neutraali kanta, 4=Jokseenkin samaa mieltä, 5=Täysin samaa
mieltä

*

1 2 3 4 5

1. Haaveilen olevani työssäni niin hyvä, että
asiantuntemustani tarvitaan jatkuvasti  *

Raja- ja merivartiokoulu

Rajavartiolaitoksen esikunta

Suomenlahden merivartiosto

Vartiolentolaivue

Sotatieteiden kandidaatti

Sotatieteiden maisteri

Esiupseerikurssi

Yleisesikuntaupseerikurssi

Kyllä

En
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1 2 3 4 5

2. Tunnen eniten tyytyväisyyttä työtäni
kohtaan, kun voin johtaa ja ohjata muiden
työskentelyä.  *

3. Haaveilen urasta, joka mahdollistaisi
minulle vapauden tehdä työtä omalla
tavallani ja omalla aikataulullani.  *

4. Työsuhteen pysyvyys ja se, että
tulevaisuuteni on turvattu ovat minulle
tärkeämpiä asioita kuin vapaus ja autonomia
työssäni.  *

5. Pohdin jatkuvasti ideoita, jotka
mahdollistaisivat oman yrityksen
perustamisen.  *

6. Tunnen onnistuneeni työurallani vain, jos
koen, että olen todella voinut työlläni
vaikuttaa yhteiskunnan hyvinvointiin.  *

7. Haaveilen työurasta, jossa saan toistuvasti
ratkoa ongelmia ja selviytyä erittäin
haastavista tilanteista.  *

8. Eroan ennemmin työnantajastani kuin
päädyn työtehtävään, jossa joudun tekemään
kompromisseja siviilielämän ja perheeni
suhteen.  *

9. Tunnen onnistuneeni työurallani vain, jos
voin kehittyä arvostetuksi asiantuntijaksi
omalla erityisosaamisalueellani.  *

10. Haaveilen johtavani kompleksista
organisaatiota ja voivani tehdä päätöksiä,
jotka vaikuttavat lukuisiin ihmisiin.  *

11. Olen työssäni tyytyväisimmillään, kun
saan vapaasti suunnitella omat tehtäväni,
aikatauluni ja työskentelytapani.  *

12. Jättäisin ennemmin työnantajani, kun
hyväksyisin työtehtävän, joka asettaisi
työurani tulevaisuudennäkymät
epävarmoiksi.  *

13. Oman yrityksen perustaminen on
minulle tärkeämpää kuin saavuttaa korkea
asema, jonkun muun organisaatiossa.  *

14. Olen työssäni tyytyväisimmillään, kun
saan käyttää kykyjäni muiden auttamiseen. 
*
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15. Työurani tavoitteet täyttyvät vain, jos
olen saanut kohdata ja ratkaista hyvin
hankalia haasteita.  *

16. Haaveilen työurasta, jossa siviilielämän,
perhe-elämän ja työn yhdistäminen on
kitkatonta.  *

17. Asiantuntijatehtävssä toimiminen
houkuttaa minua enemmän kuin ylimmän
johdon esimiestehtävät.  *

18. Työurani tavoitteet täyttyvät vain, jos
saan toimia korkeimmissa
esimiestehtävissä.  *

19. Työurani tavoitteet täyttyvät vain, jos
saavutan työssäni täyden autonomian ja
vapauden.  *

20. Yritän hakeutua sellaisiin työtehtäviin,
jotka tuovat uralleni vakautta ja pysyvyyttä. 
*

21. Olen työssäni tyytyväisimmillään, kun
onnistun rakentamaan jotain sellaista, joka
on täysin minun ideoideni ja työpanokseni
tulosta.  *

22. Osaamiseni käyttäminen siihen, että
maailmasta tulisi parempi paikka, on
minulle tärkeämpää kuin esimiestehtävissä
eteneminen.  *

23. Olen työurallani ollut
tyytyväisimmillään silloin, kun olen
ratkaissut jonkin mahdottomalta näyttäneen
ongelman tai saanut hoidettua tehtävän, joka
tuntui täysin toivottomalta.  *

24. Tunnen onnistuneeni elämässäni vain,
jos olen saanut siviilielämäni, perhe-elämäni
ja työni vaatimukset tasapainoon.  *

25. Eroan ennemmin työnantajastani kuin
hyväksyn siirron sellaiseen tehtävään, jonka
seurauksena joudun pois
erityisosaamisalueeltani.  *

26. Ylimpiin esimiestehtäviin eteneminen
houkuttelee minua enemmän kuin
asiantuntija-aseman saavuttaminen jollakin
erityisosaamisalueella.  *
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27. Mahdollisuus tehdä työni omalla
tavallani, vapaana säännöistä ja
rajoituksista, on minulle tärkeämpää kuin
se, että työsuhteeni on tulevaisuudessakin
turvattu.  *

28. Työssäni minulle tärkeintä on se, että
taloudellinen tilanteeni ja työsuhteeni on
turvattu.  *

29. Työurani tavoitteet täyttyvät vain, jos
onnistun rakentamaan jotain sellaista
merkittävää, joka on täysin minun ideoideni
ja työpanokseni tulosta.  *

30. Haaveilen työurasta, joka tarjoaa
minulle mahdollisuuden todella vaikuttaa
työlläni ihmiskuntaan ja yhteiskuntaan.  *

31. Yritän hakeutua sellaisiin työtehtäviin,
jotka todella haastavat
ongelmanratkaisukykyäni ja/tai
kilpailuhenkisyyttäni.  *

32. Siviilielämän ja työuran tarpeiden
tasapainottaminen on minulle tärkeämpää
kuin korkeaan esimiesasemaan eteneminen. 
*

33. Olen työssäni tyytyväisimmillään, kun
saan hyödyntää ammattitaitoani ja
erityisosaamistani.  *

34. Eroan ennemmin työnantajastani kuin
hyväksyn työtehtävän, joka veisi minulta
mahdollisuuden edetä urallani ylimmän
tason tehtäviin.  *

35. Eroan ennemmin työnantajastani kuin
hyväksyn työtehtävän, joka veisi minulta
työstäni autonomian ja vapauden.  *

36. Haaveilen työurasta, joka tarjoaisi
minulle tunteen pysyvyydestä ja vakaudesta.
  *

37. Haaveilen oman yrityksen
perustamisesta.  *

38. Eroan ennemmin työnantajastani kuin
hyväksyn työtehtävän, jossa en työkseni
saisi palvella muita.  *
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39. Työskentely lähes mahdottomalta
tuntuvien ongelmien ratkaisemiseksi on
minulle tärkeämpää kuin korkean
esimiesaseman saavuttaminen.  *

40. Olen aina pyrkinyt hakeutumaan
sellaisiin työtehtäviin, jotka minimoisivat
siviilielämän ja perhe-elämän
häiriintymisen.  *

Kokemukset ja tavoitteet (3/5)

Miksi aikanaan päätit hakeutua Rajavartiolaitoksen palvelukseen? *

Minkälaisia tavoitteita olit asettanut itsellesi urasi alkuvaiheessa? *

Ovatko työurallesi asettamat tavoitteet muuttuneet urasi alkuvaiheista? *

Onko elämässäsi tapahtunut jotain merkittäviä käännekohtia, jotka ovat muuttaneet
suhtautumistasi työuraasi kohtaan? *
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Mitä tavoitteita sinulla on tällä hetkellä työurallesi? *

Mitkä ovat olleet tähänastisen työurasi mielekkäimpiä työtehtäviä? Mikä teki näistä
työtehtävistä mielekkäitä? *

Entäpä vähiten mielekkäitä? Mikä teki näistä työtehtävistä epämieluisia? *
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Työurallasi tekemät valinnat (4/5)

(KOULUTUSTASON MUKAISET VASTAUSPOLUT)

Sotatieteiden kandidaatti

Kyllä En
En, mutta aion mahdollisesti hakeutua vielä tulevaisuudessa

Olen hakenut, mutta hakuprosessi on kesken

Tulitko valituksi kurssille?

Mitkä tekijät vaikuttivat siihen, että päätit olla hakeutumatta maisterikurssille?

Minkä olisi pitänyt olla toisin, jotta olisit päättänyt hakeutua maisterikurssille?

Mitkä asiat vaikuttavat hakeutumispäätökseesi?

Mikä sai sinut hakeutumaan maisterikurssille?

Miten suhtautumisesi työuraasi kohtaan muuttuisi, jos et tulisi valituksi?

Kyllä, mutta en vastaanottanut opiskelupaikkaa
Kyllä, mutta en suorittanut kurssia loppuun En

Miksi et vastaanottanut opiskelupaikkaa?

Minkä olisi pitänyt olla toisin, jotta olisit vastaanottanut opiskelupaikan?

Miksi kurssi jäi suorittamatta?

Minkä olisi pitänyt olla toisin, jotta olisit suorittanut kurssin loppuun?

Vaikuttiko se, ettet tullut valituksi suhtautumiseesi työuraa kohtaan?

Sotatieteiden maisteri

Kyllä En En osaa sanoa

Miksi olet suunnitellut hakeutuvasi yleisesiupseerikurssille?

Miksi olet suunnitellut olla hakeutumatta yleisesikuntaupseerikurssille?

Mitkä asiat vaikuttavat hakeutumispäätökseesi?

Haitko aikanaan sotatieteiden maisterikurssille?

Mikä sai sinut aikanaan hakeutumaan sotatieteiden maisterikurssille?
Oletko suunnitellut hakeutuvasi yleisesikuntaupseerikurssille?
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Esiupseeri

Kyllä En

Tulitko valituksi kurssille?

Mitkä tekijät vaikuttivat aikanaan siihen, että päätit olla hakeutumatta yleisesiupseerikurssille?

Minkä olisi pitänyt olla toisin, jotta olisit päättänyt hakeutua yleisesikuntaupseerikurssille?

Kyllä, mutta en vastaanottanut opiskelupaikkaa
Kyllä, mutta en suorittanut kurssia loppuun En

Miksi et vastaanottanut opiskelupaikkaa?

Minkä olisi pitänyt olla toisin, jotta olisit vastaanottanut opiskelupaikan?

Miksi kurssi jäi suorittamatta?

Minkä olisi pitänyt olla toisin, jotta olisit suorittanut kurssin loppuun?

Vaikuttiko se, ettet tullut valituksi suhtautumiseesi työuraa kohtaan?

Yleisesikuntaupseeri
Mikä sai sinut aikanaan hakeutumaan yleisesikuntaupseerikurssille?

Oliko päätös hakeutumisesta helppo? Mitkä tekijät painoivat vaakakupissa päätöstä tehdessäsi?

Haitko aikanaan yleisesiupseerikurssille?
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Rajavartiolaitos työnantajana (5/5)

Mitkä tekijät saavat sinut työskentelemään juuri Rajavartiolaitoksessa? *

Oletko työurasi aikana harkinnut työnantajan vaihtamista? Miksi? *

Miten Rajavartiolaitos voisi tukea upseereita paremmin heidän työurallaan? *

Vapaa sana työuriin liittyen (vapaaehtoinen)
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Vaihe 1 - Aineiston redusointi
Miksi aikanaan päätit hakeutua Rajavartiolaitoksen palvelukseen?

Vastaukset:

Olen isänmaallinen, Rajavartiolaitos tarjoaa Puolustusvoimia monipuolisemmat tehtävät. Isänmaallisuus Monipuolisemmat tehtävät kuin PV:llä
Organisaatiokulttuurin ja monipuolisten tehtävien takia. Organisaatiokulttuuri Monipuolisia tehtäviä
Katsoin rajavartiolaitoksen tarjoavan kiinnostavia, vaativia ja monipuolisia tehtäviä, sekä hyvät mahdollisuudet edetä uralla. Lisäksi valintaan vaikutti merkittävästi työpisteiden sijainti
kotiseudullani Pohjois-Karjalassa. RVL tarjosi kiinnostavia, vaativia ja monipuolisia tehtäviä Työpisteet Pohjois-Karjalassa 
Hakeuduin aikanani merisotalinjalle. Ensimmäisen kouluvuoden aikana palvelus Rajavartiolaitoksessa alkoi näyttämään mielenkiinoisemmalta ja paremmalta vaihtoehdolta minulle, joten
päädyin valitsemaan Rajavartiolaitoksen. Halu työskennellä merellä

RVL:n tehtävät vaikuttivat kadettikouluaikaan 
mielenkiintoisemmilta

Koska olin harkinnut Poliisiammattikorkeakoulua, mutta kiinnosti myös sotilaallinen dimensio, jolloin Rajavartiolaitos tarjoaa molempia puolia laajalla tehtäväkentällä.
Sotilaallisen maanpuolustuksen ja viranomaistoiminnan 
yhdistelmä kiinnosti

Operatiivisten työtehtävien monipuolisuus. Paremmat palvelussuhteen ehdot, kuin PV:ssa. "Tyylikkäämpi" työnantaja kuin PV (tämä oli silloin - nyt ehkä vaakakuppi kääntynyt). Operatiivisten tehtävien monipuolisuus Paremmat palvelussuhteen ehdot kuin PV:ssä Tyylikkäämpi työnantaja kuin PV
Kadettikoulussa havahduin tienristeykseen, jossa toisena polkuna oli ura Rajavartiolaitoksessa. Koin sen silloin ja nyt huokuttelevammaksi tehtävien ja palveluspaikkojen suhteen, joten 
päätin hakeutua Rajavartiolaitoksen palvelukseen.

Tehtävät ja palveluspaikat vaikuttivat houkuttelevimmilta kuin 
PV:llä

Tuntui Puolustusvoimiin verrattuna mielenkiintoisemmalta ja monipuolisemmalta työnantajalta. Mielenkiintoisempi ja monipuolisempi työnantaja kuin PV
Lähinnä sattuma, eikä minkään pitkäaikaisen pohdinnan päätös. Työ merellä, ihmisten parissa ja turvallisuusalalla kiinnosti asepalveluksen jälkeen Sattumanvaraisuus Työ merellä kiinnosti Turvallisuusala kiinnosti

Sotilasura (upseeri) oli mielessäni ennen varusmiespalvelusta. Positiiviset kokemukset RVL:sta varusmiespalveluksen aikana RJK:ssa saivat hakeutumaan kadettikoulussa rajavartiolinjalle. Upseerin ura Varusmiespalveluksen kokemukset johtivat valitsemaan RVL:n
Tehtävät vaikuttivat mielenkiintoisilta ja palveluspaikkavaihtoehtoja oli esimerkiksi Kainuussa useita myös upseerille. Mielenkiintoisuus Palveluspaikkoja Kainuussa
Rajavartiolaitoksen tehtäväkenttä ja sitä myöten mahdollisuudet erilaisiin tehtäviin vaikuttivat paremmilta, kuin Puolustusvoimissa. Monipuolisempi tehtäväkenttä ja työura kuin PV:ssä
Mielenkiintoiset työtehtävät ja varma työpaikka Mielenkiintoisuus Varma työpaikka
En nuoruudessa oikein vielä tiennyt mitä tekisin ja päätin hankkia upseerin viran. Virkaa hoitaessa on mahdollista tehdä myös muita hommia ja ns. perustulo on turvattu. Ajautui sattumalta uralle Upseerin virka takaamaan toimeentulo
Hetken mielijohteesta, tietoa ei juuri ollut ja rekrytointi oli luotaantyöntävää. Hetken mielijohde
Näin sen hyvänä yhdistelmänä sotilaallista maanpuolustusta ja viranomaistoimintaa. Olin molemmista kiinnostunut ja näin puolustusvoimien tehtäväkentän ja upseerien tehtävät kapea- 
alaisina 2000- luvun alkupuolella. Nykyisin tilanne on tietenkin täysin toisenlainen, enkä ikinä valitsisi rajavartiolaitosta, jos olisin samanlaisen valinnan edessä.

Sotilaallisen maanpuolustuksen ja viranomaistoiminnan 
yhdistelmä kiinnosti PV:n tehtävät näyttäytyi silloin kapea-alaisina

Mielikuvien perusteella Mielikuvat
Aikoinaan tilanteeni oli se, että vaihtoehdot olivat Poliisi tai Raja. Näistä valitsin Rajan

Ajatus syntyi varusmiespalveluksen aikana. Sotilaallinen ympäristö ja luonnossa oleminen vaikutti sopivan minulle hyvin. Varumiespalveluksen kokemukset Sotilaallinen ympäristö kiinnosti Luonto
Positiiviset kokemukset varusmies ja VA-palveluksesta. Varusmiespalveluksen positiiviset kokemukset
Kaikkein laaja-alaisin toimintaympäristö, johon MPKK:sta voi hakeutua Laaja-alaisin toimintaympäristö MPKK:n vaihtoehdoista
Sukurasite, nimimerkki kolmas sukupolvi rajalla töissä Sukurasite

Yleisesti sotilasura kiinnosti. Tähän vaikutti pitkälti suvussa olevat kaksi EVP-upseeria. Tätä kautta oli saanut kosketuspintaa siihen, mitä upseerin ura olisi. Rajavartiolaitoksen 
(merivartiosto) tehtävät vaikuttivat olevan lähempänä yhteiskunnan normaalia arkea kuin mitä Puolustusvoimissa tehtävät olisivat olleet. Näiden lisäksi tottakai sotilasvirkojen eläkeikä 
houkutteli. Sotilasura Suvussa kaksi upseeria Merivartioston tehtävät arkipäiväisempiä kuin PV:llä Eläkeikä
Monipuolisen tehtäväkentän vuoksi. 
Rajavartiolaitos on vakaa ja varma työnantaja.
Mielenkiinto viranomaispuolta kohtaan.
Sopiva tasapaino sotilaallisuuden ja viranomaisena toimimisen "välimaastossa." Monipuolisuus RVL vakaa ja varma työnantaja Tasapaino sotilaalliuuden ja viranomaistoiminnan välissä

Halusin yhdistää käytännöllisen työn ja korkeakouluopiskelun. Käytännöllisen työn ja korkeakouluopiskelun yhdistäminen
Olin luonnossa liikkuja ja pääsin erittäin hyvää porukkaan suorittamaan varusmiespalvelusta ja siellä heräsi idea hakea MPKK:lle. RVL ajatus tuli vasta myöhemmin, kun palveluspaikkoja 
alettiin valitsemaan. Luonnossa liikkuminen Varusmiespalveluksen kokemukset
Varma työ, lyhyt koulutus, vähemmän pokkurointia kuin Puolustusvoimissa Varma työ Lyhyt koulutus Vähemmän pokkurointia kuin PV:ssä
Rajavartiolaitos ja erityisesti merivartiosto vaikutti työnantajalta, joka pystyy tarjoamaan monipuolisia työtehtäviä merellisessä ympäristössä. Monipuolisuus Merellinen toimintaympäristö
Koin että en tulisi nauttimaan Puolustusvoimissa työskentelystä. Rajavartiolaitos tuntui viranomaiselta, jossa pääsen työskentelemään minua kiinnostavien asioiden parissa. Ei olisi nauttinut PV:llä työskentelystä Kiinnostava työ
Halusin päästä merelle, pelastamaan ihmisiä. Merellinen toimintaympäristö Ihmishenkien pelastaminen

Halusin palvella ammattisotilaana operatiivisessa tehtävässä. Varusmiesaikana sain RVL:sta positiivisen kuvan verrattuna Puolustusvoimiin. Halusi palvella ammattisotilaana operatiivisissa tehtävissä Varusmiespalveluksessa RVL vaikutti positiivisemmalta kuin PV
Vakituinen työ ja monipuoliset tehtävät Vakituinen työ Monipuolisuus

Silloin vielä luulin, että Rajavartiolaitos tarjoaisi mielenkiintoisia ja monipuolisia työtehtäviä maakunnissa/rajavartiostoissa. Luuli että RVL:n tehtävät ovat mielenkiintoisia ja monipuolisia

Sattumalta. RUK:n aikana tuli esille tilaisuus hakea kadikseen ja ko. reissuun sai pari päivää vapaata; Helsinki houkutteli nuorta miestä. Kaksi ensimmäsitä kuukautta kadiksessa kului 
varusmiesaikana, jonka aikana halu jatkaa ko. uralla varmistui. RVL oli itselleni prioriteetti kadiksen valinnoissa, jonka eteen tein töitä riittävästi enkä jättänyt asiaa sattuman varaan. Sattuma Varusmiespalveluksen kokemukset
Vakituinen virka ja mielenkiintoisemmat tehtävät verrattaen Puolustusvoimien puolella. Vakituinen virka Mielenkiintoisemmat tehtävät kuin PV:llä
Kadettikoulussa tarjolla olleista linjavaihtoehdoista RVL vaikutti tarjoavan monipuolisimman ja kansainvälisimmän uran. Monipuolisuus Kansainvälisyys
Halusin tehdä työtä jolla on merkitystä Merkityksellisyys
Rajavartiolaitos tuntui mielenkiitoiselta työnantajalta. Mielenkiintoinen työnantaja
Työtehtävien merkityksellisyys ja rooli PV:n ja poliisin välimaastossa Työnteon merkityksellisyys Tehtävät PV:n ja Poliisin välimaastossa
Suoritin aikanaan varusmiespalveluksen rajajääkärikomppaniassa ja jäin siitä vielä määräaikaisen kouluttajan tehtävään. Siitä seurasi hakeutuminen kadettikouluun ja aikanaan rajavartio-
opintosuunnalle. Kysymys oli suuressa määrin sattuman kautta tapahtuneesta ajautumisesta. Sattumanvaraisuus
Upseerin ura sekä Rajavartiolaitoksen palveluksessa työskentely on kulkenut suvussani, joka osaltaan on ohjannut valintaani. Lisäksi monipuolinen tehtäväkenttä; parhaat puolet niin poliisin 
kuin puolustusvoimien työstä. Sukulaisia palvellut RVL:ssä Parhaat puolet niin poliisin kuin PV:n työstä
Mielenkiintoiset tehtävät, "varma" työpaikka, kohtuullisen 
 hyvä palkkataso Mielenkiintoisuus Varma työpaikka Kohtuullisen hyvä palkka
Haaveammatti, mahdollisuus työskennellä omalla kotipaikkakunnalla Haaveammatti Mahdollisuus työskennellä kotipaikkakunnalla
Koin pienemmän viraston mielekkäämmäksi, kuin Puolustusvoimat. Pienempi virasto houkutteli enemmän kuin PV
Lapsuuden haaveet Lapsuuden haave
Varma, kiinnostava ja monipuolinen työ. Varma työpaikka Monipuolisuus

Monipuolinen tehtäväkenttä sotilaallisessa maanpuolustuksessa ja viranomaistoiminnassa houkuttelivat palvelukseen. Monipuolisuus
Sotilaallisen maanpuolustuksen ja viranomaistoiminnan 
yhdistelmä kiinnosti

Jotta saan kokemusta muustakin kuin varusmiesten kouluttamisesta Puolustusvoimien puolella. Lisäksi käsitys siitä, että RVL:ssä ollaan enemmän ammattilaisten ja kollegoiden kanssa 
tekemisissä ja näin työilmapiiri on vähemmän militaristinen kuin PV:llä houkutteli. Tämä oli harhaluulo. Työ muutakin kuin varusmieskoulutusta

Luulo siitä että organisaatiokulttuuri on vähemmän 
sotilaallinen kuin PV:llä

Monipuoliset, mielenkiintoiset ja haastavat työtehtävät. Selkeä ja hyvin johdettu organisaatio. Monipuolisuus Mielenkiintoisuus Selkeä ja hyvin johdettu organisaatio
Koska Rajalla oli aikanaan varusmieskoulutuksen lisäksi myös viranomaistoimintaa ja operatiivista toimintaa. Operatiivinen toiminta
Työnteolla on oltava merkitystä, ainakaan työllä ei tulisi tuottaa lisää paskaa maailmaan. Merkityksellisyys

Työuran ja tehtäväkentän monipuolisuus verrattuna Puolustusvoimiin
Monipuolisempi tehtäväkenttä ja monipuolisemmat 
työskentelymahdollisuudet kuin PV:llä

Ajauduin Rajavartiolaitosken palvelukseen samalla tavalla kun ajauduin myös sotilasuralle.

Varusmiespalveluksesta RVL:ssä jäi hyvä kuva, jonka johdosta päätin hakeatua MPKK:lle ja myöhemmin rajavartiolinjalle. Lisäksi sukulaisia on palvellut aikaisemmin RVL:ssä. Varusmiespalveluksen hyvät kokemukset RVL:ssä työskentely kulkenut suvussa
Kadettikoulu -> maastorajalle esimiestehtäviin kun siihen tarjoutui kerta mahdollisuus.

Mielenkiintoiset työtehtävät Mielenkiintoisuus
Ystävän suosittelemana. Ei sitä nuorena pojankloppina ollut vielä mitään käsitystä siitä, että mitä isona haluaa tehdä työkseen. ystävä suositteli
- Sotilaallisen maanpuolustuksen ja lainvalvontaviranomaisen tehtävien yhdistelmä kiehtoi minua.
- Varusmiespalveluksesta syntynyt kokemus siitä, että raja on ns. "kova paikka".
- Mahdollisuus hakeutua kotiseudulle palvelukseen.

Sotilaallisen maanpuolustuksen ja lainvalvontaviranomaisen 
yhdistelmä kiehtoi Rajalla tehtiin "kovia" tehtäviä Mahdollisuus hakeutua kotiseudulle työskentelemään

Ajatus lähti jo lapsesta (isä oli rajan toimiupseeri) jas varusmiespalvelus meni hyvin. Sotilasura kiinnostanut jo nuorena Isä työskenteli rajalla
Halusin rajaa vartioimaan. Halusi vartioida rajaa
Tehtäväkenttä oli mielenkiintoisempi kuin esim. PV:n puolella Mielenkiintoisempi tehtäväkenttä kuin PV:llä
Varusmiespalveluksen aikaiset ja sopimussotilaana saadut hyvät kokemukset laitoksesta rohkaisivat tähän. Varusmiespalvelus
Koin rajavartiolaitoksen tehtäväkentän mielenkiintoisempana kuin Puolustusvoimien. Harkitsin alunperin toista uraa, mutta koin pääseväni tekemään myös sen alan asioita upseerina, mutta 
paljon myös muuta turvatulla työpaikalla. Mielenkiintoisemmat tehtävät kuin PV:llä Upseerina työpaikka on turvattu
Vakaa, turvallinen työnantaja. Mielenkiintoiset tehtävät ja uralla etenemisen mahdollisuus. Kohtuullinen palkka suhteessa 07:15h työaikaan. Vakaa ja turvallinen työnantaja Mielenkiintoiset tehtävät ja uramahdollisuudet Kohtuullinen palkka
MIelenkiintoinen toimintaympäristö ja erilaiset tehtävämahdollisuudet urapolulle. Mielenkiintoinen toimintaympäristö Erilaiset tehtävämahdollisuudet
Kokemukset varusmiespalveluksesta, varma työpaikka ja alhainen eläkeikä. Viihtyi RVL:n varusmiehenä Matala eläkeikä Varma työpaikka
Halusin sotilasuralle. Koin että RVL tarjoaa monipuolisemman tehtäväkentän kuin puolustusvoimat. Halusi sotilasuralle Monipuolisempi tehtäväkenttä kuin PV:llä

Viihdyin varusmiespalveluksessa Rajalla. Lisäksi MPKK:n tarjoama yhdistelmä akateemisia ja käytännön opintoja houkutteli. Itä-Suomesta kotoisin olevana palveluspaikat myös ok. Viihtyi RVL:n varusmiehenä Kadettikoulun akateemisuus ja käytännöllisyys kiinnosti Itäsuomalaisena palveluspaikat olivat hyviä
Hyvin mennyt varusmiespalvelus (erityisesti RUK) herättivät mielenkiinnon sotilasurasta. Lukion ja varusmiespalveluksen jälkeen minulla ei ollut selkeää urasuunnitelmaa, joka oli ehkä 
omiaan vaikuttamaan siihen, että sotilasura tempaisi minut mukaansa.

Hyvin mennyt varusmiespalvelus herätti kiinnostuksen 
sotilasurasta

Rajavartiolaitoksen sodanajon tehtävät ja varusmieskoulutksen tehtäväkenttä (tiedustelu) RVL:n sodanajan tehtävät Varusmiesten kouluttaminen
Kadettikoulun aikaan, heti perusopintojen alussa.

Merellisen toimintaympäristön ja työn imagon takia. Merellinen toimintaympäristö Työn imago

En keksinyt mitään muuta järkevää tekemistä, josta saisi vastaavan palkan. Ei keksinyt muuta järkevää tekemistä, josta saisi saman palkan
Monipuoliset ja mielenkiintoiset tehtävät.
Mahdollisuus työskennellä kotiseudulla. Monipuolisuus Mahdollisuus työskennellä kotipaikkakunnalla
Mahdollisuus turvata arvoja joita pidämme itsestäänselvyyksinä suomalaisessa yhteiskunnassa. Kansainvälisyys. Mahdollisuus turvata yhteiskunnan arvoja Kansainvälisyys
Yhteiskunnallisesti vaikuttava tehtävä, ihmishenkien pelastaminen - paraatiharjoitusten sijasta.
Siviililupakirjat, toisin kuin Puolustusvoimilla. Yhteiskunnallisesti vaikuttavat tehtävät Halu pelastaa ihmisiä Siviililupakirjat toisin kuin PV:llä (HEKO)
SK -tutkinnolla vakituinen virka, varusmiespalveluksen muistot, pitkäaikainen haave. SK-tutkinnon tuoma vakituinen virka Varusmiespalveluksen muistot Pitkäaikainen haave
Hyvät kokemukset RVL:sta Hyvät kokemukset RVL:stä
Tehtävä luonnonläheinen ja liikunnallinen. Lisäksi RVL:n tehtäväkenttä monipuolisempi ja operatiivisempi kuin PV:n. Luonnonläheiset ja liikunnalliset tehtävät Laajempi tehtäväkenttä kuin PV:llä
Sotilasuralle hakeuduin, koska se näyttäytyi varusmiespalveluksen jälkeen kiinnostavalta vaihtoehdolta. Rajavartiolaitoksen valintaan työnanatajana Puolustusvoimien sijasta vaikutti 
kiinnostus operatiivisiin tehtäviin sekä (ainakin silloisten luulojen perusteella) paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan urapolkuun ja valita (niin halutessaan) erityisalan asiantuntijan 
tehtävät uralla "putkea pitkin" etenemisen sijaan.

RVL:n operatiiviset tehtävät kiinnostivat enemmän kuin PV:n 
tehtävät Luulo siitä että omaan uraan voisi vaikuttaa 

Kotipaikkani ja lapsuuden kokemukset Rajavartiolaitoksesta vaikuttivat päätökseeni. Kotipaikka Lapsuuden kokemukset RVL:stä

Olen aina halunnut turvallisuusalan töihin ja mietin silloisen Poliisikoulun ja Kadettikoulun välillä. Poliisikouluun minulla ei silloin täyttynyt hakukriteerit työkokemuksen osalta jolloin päätin 
hakea Kadettikouluun ja pääsin. Kadettikoulussa huomasin, että  PV:ssä työskentely ei ollut oma juttuni, joten valitsin Rajavartiolaitoksen, jossa olin ollut myös asepalveluksessa. Turvallisuusalalla työskentely Ei päässyt poliisikouluun PV ei houkutellut
RVL:n tehtäväkenttä kiinnosti. Varma työpaikka ja kohtuullisen hyvä palkkaus. Matalampi eläkeikä (tuolloin 25 palvelusvuotta, joka sittemmin muuttunut kahteen otteeseen). RVL:n tehtäväkenttä kiinnosti Varma työpaikka Kohtuullisen hyvä palkka Eläke

Pelkistetyt vastaukset:
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Vaihe 2 - Redusoitujen ilmaisujen listaaminen
Ajautui sattumalta uralle Monipuolisuus 
Ei keksinyt muuta järkevää tekemistä, josta saisi saman palkan Monipuolisuus 
Ei olisi nauttinut PV:llä työskentelystä Operatiivinen toiminta
Ei päässyt poliisikouluun Operatiivisten tehtävien monipuolisuus
Eläke Organisaatiokulttuuri
Eläkeikä Palveluspaikkoja Kainuussa
Erilaiset tehtävämahdollisuudet Paremmat palvelussuhteen ehdot kuin PV:ssä
Haaveammatti Parhaat puolet niin poliisin kuin PV:n työstä
Halu pelastaa ihmisiä Pienempi virasto houkutteli enemmän kuin PV
Halu työskennellä merellä Pitkäaikainen haave
Halusi palvella ammattisotilaana operatiivisissa tehtävissä PV ei houkutellut
Halusi sotilasuralle PV:n tehtävät näyttäytyi silloin kapea-alaisina
Halusi vartioida rajaa Rajalla tehtiin "kovia" tehtäviä
Hetken mielijohde RVL tarjosi kiinnostavia, vaativia ja monipuolisia tehtäviä
Hyvin mennyt varusmiespalvelus herätti kiinnostuksen sotilasurasta RVL vakaa ja varma työnantaja
Hyvät kokemukset RVL:stä RVL:n operatiiviset tehtävät kiinnostivat enemmän kuin PV:n tehtävät 
Ihmishenkien pelastaminen RVL:n sodanajan tehtävät
Isä työskenteli rajalla RVL:n tehtäväkenttä kiinnosti
Isänmaallisuus RVL:n tehtävät vaikuttivat kadettikouluaikaan mielenkiintoisemmilta 
Itäsuomalaisena palveluspaikat olivat hyviä RVL:ssä pääsi työskentelemään mielenkiintoisempien asioiden parissa 
Kadettikoulun akateemisuus ja käytännöllisyys kiinnosti RVL:ssä työskentely kulkenut suvussa
Kansainvälisyys Sattumanvaraisuus
Kansainvälisyys Sattumanvaraisuus
Kiinnostava työ Selkeä ja hyvin johdettu organisaatio
Kohtuullinen palkka Siviililupakirjat toisin kuin PV:llä (HEKO)
Kohtuullisen hyvä palkka SK-tutkinnon tuoma vakituinen virka
Kohtuullisen hyvä palkka Sotilaallinen ympäristö kiinnosti
Kotipaikka Sotilaallisen maanpuolustuksen ja lainvalvontaviranomaisen yhdistelmä kiehtoi
Käytännöllisen työn ja korkeakouluopiskelun yhdistäminen Sotilaallisen maanpuolustuksen ja viranomaistoiminnan yhdistelmä kiinnosti 
Laaja-alaisin toimintaympäristö MPKK:n vaihtoehdoista Sotilaallisen maanpuolustuksen ja viranomaistoiminnan yhdistelmä kiinnosti 
Laajempi tehtäväkenttä kuin PV:llä Sotilaallisen maanpuolustuksen ja viranomaistoiminnan yhdistelmä kiinnosti 
Lapsuuden haave Sotilasura
Lapsuuden kokemukset RVL:stä Sotilasura kiinnostanut jo nuorena
Luonnonläheiset ja liikunnalliset tehtävät Sukulaisia palvellut RVL:ssä
Luonnossa liikkuminen Sukurasite
Luonto Suvussa kaksi upseeria
Luuli että RVL:n tehtävät ovat mielenkiintoisia ja monipuolisia Tasapaino sotilaalliuuden ja viranomaistoiminnan välissä
Luulo siitä että omaan uraan voisi vaikuttaa Tehtävät ja palveluspaikat vaikuttivat houkuttelevimmilta kuin PV:llä
Luulo siitä että organisaatiokulttuuri on vähemmän sotilaallinen kuin PV:llä Tehtävät PV:n ja Poliisin välimaastossa
Lyhyt koulutus Turvallisuusala kiinnosti
Mahdollisuus hakeutua kotiseudulle työskentelemään Turvallisuusalalla työskentely
Mahdollisuus turvata yhteiskunnan arvoja Tyylikkäämpi työnantaja kuin PV
Mahdollisuus työskennellä kotipaikkakunnalla Työ merellä kiinnosti
Mahdollisuus työskennellä kotipaikkakunnalla Työ muutakin kuin varusmieskoulutusta
Matala eläkeikä Työn imago
Merellinen toimintaympäristö Työnteon merkityksellisyys
Merellinen toimintaympäristö Työpisteet Pohjois-Karjalassa
Merellinen toimintaympäristö Upseerin ura
Merivartioston tehtävät arkipäiväisempiä kuin PV:llä Upseerin virka takaamaan toimeentulo
Merkityksellisyys Upseerina työpaikka on turvattu
Merkityksellisyys Vakaa ja turvallinen työnantaja
Mielenkiintoinen toimintaympäristö Vakituinen työ
Mielenkiintoinen työnantaja Vakituinen työpaikka
Mielenkiintoisemmat tehtävät kuin PV:llä Vakituinen virka
Mielenkiintoisemmat tehtävät kuin PV:llä Varma työ
Mielenkiintoisempi ja monipuolisempi työnantaja kuin PV Varma työ
Mielenkiintoisempi tehtäväkenttä kuin PV:llä Varma työpaikka
Mielenkiintoiset tehtävät ja uramahdollisuudet Varma työpaikka
Mielenkiintoisuus Varma työpaikka
Mielenkiintoisuus Varumiespalveluksen kokemukset
Mielenkiintoisuus Varusmiespalveluksen hyvät kokemukset
Mielenkiintoisuus Varusmiespalveluksen kokemukset
Mielenkiintoisuus Varusmiespalveluksen kokemukset
Mielikuvat Varusmiespalveluksen kokemukset johtivat valitsemaan RVL:n 
Monipuolisemmat tehtävät kuin PV:llä Varusmiespalveluksen muistot
Monipuolisempi tehtäväkenttä ja monipuolisemmat työskentelymahdollisuudet kuin PV:llä Varusmiespalveluksen positiiviset kokemukset
Monipuolisempi tehtäväkenttä ja työura kuin PV:ssä Varusmiespalveluksessa RVL vaikutti positiivisemmalta kuin PV 
Monipuolisempi tehtäväkenttä kuin PV:llä Varusmiespalvelus
Monipuolisia tehtäviä Varusmiesten kouluttaminen
Monipuolisuus Viihtyi RVL:n varusmiehenä
Monipuolisuus Viihtyi RVL:n varusmiehenä
Monipuolisuus Vähemmän pokkurointia kuin PV:ssä
Monipuolisuus Yhdistelmä sotilaallista maanpuolustusta ja viranomaistoimintaa 
Monipuolisuus Yhteiskunnallisesti vaikuttavat tehtävät
Monipuolisuus Ystävä suositteli
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Vaihe 3 - Redusoitujen ilmausten klusterointi
Arvot työnteossa Operatiiviset tehtävät

Tehtävien 
monipuolisuus

Työn mielenkiintoisuus Työnantajan ominaisuudet Sotilastoiminta Ulkopuoliset vaikutteet

Isänmaallisuus
Halusi palvella ammattisotilaana 
operatiivisissa tehtävissä Monipuolisuus Mielenkiintoisuus Mielenkiintoinen työnantaja Sotilasura ystävä suositteli

Merkityksellisyys Operatiivinen toiminta

Monipuolisempi tehtäväkenttä ja 
monipuolisemmat 
työskentelymahdollisuudet kuin 
PV:llä

RVL:n tehtävät vaikuttivat kadettikouluaikaan 
mielenkiintoisemmilta Organisaatiokulttuuri Sotilaallinen ympäristö kiinnosti RVL:ssä työskentely kulkenut suvussa

Työnteon merkityksellisyys Rajalla tehtiin "kovia" tehtäviä
Luuli että RVL:n tehtävät ovat 
mielenkiintoisia ja monipuolisia

Mielenkiintoisempi ja monipuolisempi 
työnantaja kuin PV

Pienempi virasto houkutteli enemmän kuin 
PV RVL:n sodanajan tehtävät Isä työskenteli rajalla

Ihmishenkien pelastaminen
Merivartioston tehtävät 
arkipäiväisempiä kuin PV:llä

RVL tarjosi kiinnostavia, vaativia ja 
monipuolisia tehtäviä

Tehtävät ja palveluspaikat vaikuttivat 
houkuttelevimmilta kuin PV:llä Vakaa ja turvallinen työnantaja Sotilasura kiinnostanut jo nuorena Sukurasite

Merkityksellisyys Halusi vartioida rajaa Monipuolisuus
RVL:n operatiiviset tehtävät kiinnostivat 
enemmän kuin PV:n tehtävät Kansainvälisyys Halusi sotilasuralle Suvussa kaksi upseeria

Mahdollisuus turvata 
yhteiskunnan arvoja

Monipuolisempi tehtäväkenttä ja 
työura kuin PV:ssä Mielenkiintoisuus Paremmat palvelussuhteen ehdot kuin PV:ssä Upseerin ura Sukulaisia palvellut RVL:ssä

Yhteiskunnallisesti 
vaikuttavat tehtävät Monipuolisuus Mielenkiintoinen toimintaympäristö RVL vakaa ja varma työnantaja Varusmiesten kouluttaminen

Halu pelastaa ihmisiä
Monipuolisemmat tehtävät kuin 
PV:llä Kiinnostava työ Vähemmän pokkurointia kuin PV:ssä

Työn imago Monipuolisuus Mielenkiintoisemmat tehtävät kuin PV:llä PV ei houkutellut
Erilaiset tehtävämahdollisuudet Mielenkiintoisuus Tyylikkäämpi työnantaja kuin PV
Laajempi tehtäväkenttä kuin PV:llä RVL:ssä pääsi työskentelemään 

mielenkiintoisempien asioiden parissa Selkeä ja hyvin johdettu organisaatio
Monipuolisempi tehtäväkenttä kuin 
PV:llä

Mielenkiintoiset tehtävät ja 
uramahdollisuudet Ei olisi nauttinut PV:llä työskentelystä

Monipuolisuus Mielenkiintoisempi tehtäväkenttä kuin PV:llä Luulo siitä että omaan uraan voisi vaikuttaa 
Monipuolisuus Mielenkiintoisuus Ei päässyt poliisikouluun
PV:n tehtävät näyttäytyi silloin kapea-
alaisina Mielenkiintoisuus

Luulo siitä että organisaatiokulttuuri on 
vähemmän sotilaallinen kuin PV:llä

Monipuolisuus RVL:n tehtäväkenttä kiinnosti Kansainvälisyys
Monipuolisuus Mielenkiintoisemmat tehtävät kuin PV:llä

Monipuolisia tehtäviä
Käytännöllisen työn ja korkeakouluopiskelun 
yhdistäminen

Työ muutakin kuin 
varusmieskoulutusta Turvallisuusalalla työskentely
Operatiivisten tehtävien 
monipuolisuus Turvallisuusala kiinnosti
Laaja-alaisin toimintaympäristö 
MPKK:n vaihtoehdoista
Sotilaallisen maanpuolustuksen ja 
lainvalvontaviranomaisen yhdistelmä 
kiehtoi
Tehtävät PV:n ja Poliisin 
välimaastossa
Parhaat puolet niin poliisin kuin PV:n 
työstä
Tasapaino sotilaalliuuden ja 
viranomaistoiminnan välissä
Sotilaallisen maanpuolustuksen ja 
viranomaistoiminnan yhdistelmä 
kiinnosti
Sotilaallisen maanpuolustuksen ja 
viranomaistoiminnan yhdistelmä 
kiinnosti
Sotilaallisen maanpuolustuksen ja 
viranomaistoiminnan yhdistelmä 
kiinnosti
Yhdistelmä sotilaallista 
maanpuolustusta ja 
viranomaistoimintaa

Virka ja koulutus Omat kokemukset Työskentely luonnossa Haaveet Maantieteellisyys Sattuma Työskentely merellä

Upseerin virka takaamaan toimeentuloHyvät kokemukset RVL:stä
Luonnonläheiset ja liikunnalliset 
tehtävät Lapsuuden haave Palveluspaikkoja Kainuussa Hetken mielijohde Merellinen toimintaympäristö

Varma työ
Varusmiespalveluksen positiiviset 
kokemukset Luonto Haaveammatti Kotipaikka Sattumanvaraisuus Työ merellä kiinnosti

Varma työpaikka Viihtyi RVL:n varusmiehenä Luonnossa liikkuminen Pitkäaikainen haave Mahdollisuus työskennellä kotipaikkakunnalla Sattumanvaraisuus Merellinen toimintaympäristö
Ei keksinyt muuta järkevää 
tekemistä, josta saisi saman 
palkan Viihtyi RVL:n varusmiehenä Työpisteet Pohjois-Karjalassa Ajautui sattumalta uralle Halu työskennellä merellä
Vakituinen työ Varumiespalveluksen kokemukset Itäsuomalaisena palveluspaikat olivat hyviä Merellinen toimintaympäristö

Vakituinen virka Varusmiespalveluksen kokemukset Mahdollisuus työskennellä kotipaikkakunnalla

SK-tutkinnon tuoma vakituinen virka
Varusmiespalveluksen hyvät 
kokemukset 

Mahdollisuus hakeutua kotiseudulle 
työskentelemään

Upseerina työpaikka on turvattu
Hyvin mennyt varusmiespalvelus 
herätti kiinnostuksen sotilasurasta

Varma työpaikka Varusmiespalveluksen kokemukset

Varma työpaikka
Varusmiespalveluksen kokemukset 
johtivat valitsemaan RVL:n

Kohtuullisen hyvä palkka Mielikuvat
Varma työpaikka Varusmiespalveluksen muistot
Eläke Varusmiespalvelus

Kohtuullisen hyvä palkka
Varusmiespalveluksessa RVL vaikutti 
positiivisemmalta kuin PV

Varma työpaikka Lapsuuden kokemukset RVL:stä
Kohtuullinen palkka
Eläkeikä
Matala eläkeikä
Siviililupakirjat toisin kuin PV:llä (HEKO)
Lyhyt koulutus
Kadettikoulun akateemisuus ja käytännöllisyys kiinnosti
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Vaihe 4 - Alaluokkien yhdistäminen yläluokiksi

Operatiiviset tehtävät Tehtävien monipuolisuus Työn mielenkiintoisuus Sotilastoiminta Työskentely merellä Työskentely luonnossa

Työn sisältö

Työnantajan 
ominaisuudet

Virka ja koulutus Maantieteellisyys

Työnantaja ja virka

Omat kokemukset Ulkopuoliset vaikutteet Sattuma

Mielikuvat

Haaveet Arvot työnteossa

Työn merkityksellisyys

Vaihe 5 - Käsitteistön kvantifiointi ja taulukointi
Työn sisältö 69 Työnantaja ja virka 44 Mielikuvat 25 Työn merkityksellisyys 12
Tehtävien monipuolisuus 29 Virka ja koulutus 21 Omat kokemukset 15 Arvot työnteossa 9
Työn mielenkiintoisuus 20 Työnantajan ominaisuudet 16 Ulkopuoliset vaikutteet 6 Haaveet 3
Sotilastoiminta 7 Maantieteellisyys 7 Sattuma 4
Operatiiviset tehtävät 5
Työskentely merellä 5
Työskentely luonnossa 3
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