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TIIVISTELMÄ 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia upseereiden uria ohjaavia arvoja ja asenteita. Tutkimuksen 

keskiössä on työelämän ja työurien muutos sekä niiden heijastuminen upseereiden uriin. Arvoja ja 

asenteita lähestyttiin ura-ankkurikäsitteen kautta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää upseereiden 

yleisimmät ura-ankkurit ja pohtia miten ura-ankkureita olisi mahdollista hyödyntää osana tulevaisuuden 

urasuunnittelua. 

Upseereiden arvoja ja asenteita lähestyttiin Edgar H. Scheinin kehittämän ura-ankkurikäsitteen kautta. 

Ura-ankkurit edustavat niitä arvoja ja motiiveja, joista ihminen ei ole valmis luopumaan uraan liittyvien 

vaikeiden valintojen edessä. Ura-ankkurit kehittyvät ajan ja työkokemuksen kautta. Ihminen tulee 

tietoiseksi omista arvoistaan ja motiiveistaan vasta, kun hän joutuu tekemään uraan, perheeseen ja 

itsensä kehittämiseen liittyviä valintoja. Tietoisuus omista arvoista ja motiiveista ura-ankkureiden 

kautta auttaa ihmisiä tekemään järkiperäisempiä uraan liittyviä valintoja. 

Tutkimus toteutettiin määrällisenä tutkimuksena ja aineisto kerättiin sähköisesti syksyllä 2021. 

Tutkimustehtävään vastaamiseksi upseereiden yleisimmät ura-ankkurit selvitettiin valmiin 

itsearviointikyselyn (Career Orientation Inventory) avulla. Otos koostui Maanpuolustuskorkeakoulussa 

opiskelevista sotatieteiden maisteri-, yleisesikuntaupseeri- ja esiupseerikurssilaisista. Kyselyyn vastasi 

yhteensä 196 upseeria. Kyselyn väittämiin annetut vastaukset pisteytettiin kyselyn virallisella 

pisteytyjärjestelmällä upseereiden ura-ankkureiden määrittämiseksi. 

Tutkimuksen mukaan upseereiden selkeästi yleisin ura-ankkuri on elämänalueiden tasapaino. Toiseksi 

yleisin ura-ankkuri on asiantuntijapätevyys. Uran eri vaiheissa ja eri kursseilla olevien upseereiden 

yleisimmissä ura-ankkureissa ei ollut merkittäviä eroavaisuuksia, mutta tiettyjen ura-ankkureiden osalta 

eroja löytyi erityisesti yleisesikuntaupseerin tutkintoa opiskelevien sekä esiupseerikurssilaisten välillä. 

Esimiespätevyyden ja johtamisen -ura-ankkurin saamia huonoja pisteitä voidaan pitää tutkimuksen 

yllättävämpänä tuloksena. Upseerit sijoittuvat Puolustusvoimien johtotehtäviin kaikilla tasoilla ja 

vaikka johtaminen on osa melkein jokaista upseerintehtävää, upseerit eivät tutkimuksen mukaan tee 

uravalintoja johtamismahdollisuuksien perusteella.   

Elämänalueiden tasapaino on monen aikaisemman tutkimuksen perusteella yleistynyt monella alalla 

1990-luvulta lähtien ja kasvu näyttää yhä voimistuvan. Upseereiden osalta tämä kehitys näkyy myös 

tämän tutkimuksen tuloksissa. Upseereiden uravalintoja ohjaa vahvimmin työn, perheen ja muun 

elämän tasapaino. Asiantuntijuus ja mahdollisuus kehittyä oman alansa asiantuntijaksi on toinen 

keskeinen uraa ohjaava tekijä. Esimiehenä ja johtajana toimiminen vaikuttaa tutkimuksen mukaan 

olevan vähemmän merkityksellistä. Mikäli elämänalueiden tasapaino jatkaa yleistymistään muilla 

aloilla nähdyillä tavoilla, Puolustusvoimille saattaa muodostua haasteeksi rekrytoida ja sitouttaa 

upseereita upseerinuralle.  

AVAINSANAT 

Työelämä, työura, urakehitys, uravalinta, urasuunnittelu, ura-ankkurit, upseerin ura 
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ELÄMÄNALUEIDEN TASAPAINO UPSEEREIDEN URA-ANKKURINA 

 

1. JOHDANTO  

1.1. Tutkimuksen taustaa ja tutkimuksen tavoitteet 

Organisaatiot kohtaavat perustavanlaatuisen haasteen, kun ne koittavat suunnitella 

henkilövoimavarojensa käyttöä tavalla, joka yhdistää organisaation ja työntekijöiden tarpeet 

(Schein, 1990a, 1). Maailman ja organisaatioiden monimutkaistumisen myötä uran 

rakentaminen on vaikeutunut yksilön näkökulmasta. Uran alkuvaiheissa tehdyt valinnat eivät 

useinkaan kerro, mitä työntekijä omalta uraltaan haluaa. Samaan aikaan organisaatioiden haaste 

työn ja sen sisällön määrittämiseen on kasvanut. Oikeiden ihmisten sijoittaminen sopiviin 

tehtäviin ja heidän sitouttaminen organisaatioon on yhdessä työntekijöiden osaamisen 

kehittämisen ja siitä huolehtimisen kanssa edellytys tehokkaalle toiminnalle. Yhteisillä 

työkaluilla organisaation on mahdollista tukea työntekijöitä tavalla, joka hyödyttää sekä yksilöä 

että organisaatiota. Yksilön tarpeet on mahdollista yhdistää siihen, mitä organisaatio tarvitsee 

yksilöltä työssä suoriutumiseen. (Schein & van Maanen, 2016, s. 165) 

Tulevaisuuden työntekijät tulevat olemaan taustoiltaan, arvoiltaan ja odotuksiltaan hyvin 

erilaisia. Uralla menestyminen tullaan myös tulkitsemaan entistä yksilöllisemmin. 

Organisaatioiden on kyettävä tarjoamaan uraohjausta ja erilaisia urapolkuja, mikäli ne haluavat 

houkutella ja säilyttää hyviä työntekijöitä. Työntekijät haluavat entistä enemmän osallistua 

omanlaisensa työuran rakentamisessa. Tulevaisuudessa työntekijät eivät ole pelkästään 

yhdenlaisen osaamisen varassa. Työntekijät eivät myöskään sitoudu tekemään yhtä työtä tai jää 

yhden työnantajan palvelukseen koko uransa aikana. Uudelleenkouluttautuminen ja 

täydennyskoulutukset ovat keskeisiä tulevaisuuden urille. Työnantajaorganisaation on tuettava 

työntekijöidensä erilaisia urapolkuja ja autettava heitä löytämän itselleen parhaiten sopiva 

työura. Työntekijän henkilökohtainen menestys on tulevaisuuden urapolulla myös 

organisaation menestys. (Piha & Poussa, 2012, s. 91–93) 
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Työelämän yleinen muutos vaikuttaa myös Puolustusvoimiin ja sen henkilöstöön. 

Puolustusvoimien upseerit ovat yhteisistä arvoista ja homogeenisestä koulutustaustastaan 

huolimatta erilaisia yksilöitä. Upseerit haluavat myös uriltaan erilaisia asioita. Jotkut haluavat 

kiivetä hierarkiassa ylöspäin välittämättä sen enempää, missä tehtävissä joutuvat toimimaan. 

Toiset puolestaan haluavat kehittyä tietyn osa-alueen asiantuntijaksi ja tehtävän sisällöllä 

saattaa olla isompi merkitys kuin pelkällä siirtymisellä hierarkiassa ylöspäin. Päästäkseen 

Puolustusvoimien korkeimpiin tehtäviin upseerin on kuitenkin varauduttava myös siihen, että 

uran aikana joutuu siirtymään paikkakunnalta toiselle työnantajan sanelemina ajankohtina. 

Lisäksi erilaiset ulkomaankomennukset, kuten kriisinhallintapalvelus tai kansainväliset 

esikuntatehtävät tai opinnot, voidaan katsoa välttämättömiksi korkeimpia tehtäviä varten.  

Monelle upseerille uran alkuvaihe eli upseeriksi valmistumisen jälkeiset ensimmäiset 

kymmenen vuotta on myös ajanjakso elämässä, jolloin perheen perustaminen on ajankohtaista. 

Moni perustaakin perheen ja saa lapsia juuri uran alkuvaiheen aikana. Silloin työn ja perhe-

elämän yhteensovittaminen voi muodostua haasteeksi. Kaikki upseerit eivät ole valmiita 

asettamaan uraa perheen ja muun elämän edelle.  Nämä esimerkit kuvaavat sitä, miten erilaiset 

motiivit ja arvot vaikuttavat upseereiden uraan liittyviin päätöksiin. 

Tässä tutkimuksessa uria tarkastellaan ura-ankkuriteorian kautta. Ura-ankkuriteoria on 

yhdysvaltalaispsykologi Edgar Scheinin kehittämä teoria, joka perustuu hänen tekemiin 

tutkimuksiin 1970- ja 1980-luvulla. Ura-ankkurit kuvaavat henkilön ammatillista minäkuvaa, 

joka koostuu tiedoista ja kyvyistä, motiiveista ja tarpeista sekä asenteista ja arvoista. (Schein, 

1978, 1990, 2013a). Ura-ankkurit vaikuttavat uraan liittyviin valintoihin ja muodostuvat ajan 

myötä elämän- ja työkokemuksen karttuessa. Ura-ankkurit edustavat sitä, mitä ihmiset etsivät 

elämältään, heidän näkemystä tulevaisuudesta ja millaisia tavoitteita he itselleen asettavat. 

Tärkeitä ja vaikeita uravalintoja tehtäessä tärkein ura-ankkuri ohjaa uraan liittyviä valintoja 

olleessaan niin olennainen ja vahva osa minäkuvaa, että ihminen ei halua luopua siitä mistään 

hinnasta.  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa Puolustusvoimien upseereiden tärkeimmät ura-

ankkurit uran eri vaiheissa ja pohtia ura-ankkureiden hyödyntämistä tulevaisuuden 

urasuunnittelua tukevana työkaluna. Ura-ankkurit kehittyvät Scheinin mukaan vain 

työkokemuksen myötä. Tästä syystä tutkittavana joukkona ovat uransa eri vaiheissa olevat 

upseerit, joilla on vähintään viisi vuotta työkokemusta. Ura-ankkureiden selvittämiseksi 

hyödynnetään Scheinin kehittämää kyselyä ura-ankkureiden määrittämiseksi.  
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Kyselyn kohdejoukkona oli sotatieteiden maisterikurssilla, esiupseerikurssilla ja 

yleisesikuntaupseerikurssilla opiskelleet Maa-, Meri- ja Ilmavoimien upseerit. Lentoupseerit 

rajattiin pois. Heidän ura-ankkureita on tutkittu aikaisemmin Sipilän (2007) pro gradu -työssä. 

Kohdistamalla kysely pitkillä kursseilla oleville upseereille on mahdollista vertailla sekä 

samassa että eri uran vaiheessa olevien upseereiden mahdollisia eroja ura-ankkureissa. 

Esiupseeri- ja yleisesikuntaupseerikurssilla opiskelevien upseereiden osalta on myös 

mahdollisesti havaittavissa korrelaatioita ura-ankkureiden ja suoritettavan tutkinnon välillä. 

Kadettikurssilla opiskelevia kadetteja ei sisällytetä tutkimukseen. Heillä on lähtökohtaisesti 

Scheinin määrittelyn mukaan liian vähän työkokemusta ura-ankkureiden muodostumista 

varten.  

Aineiston perusteella on mahdollista vertailla eri vaiheessa uraa olevien upseereiden ura-

ankkureita ja löytää kaikkien vastanneiden osalta esiintyviä ura-ankkureita. Tulosten 

yleistäminen ja vertaileminen kohdejoukon eri ryhmien välillä oli haastavaa, koska kyselyyn 

vastattiin vain kerran. Muutostarkastelua ajan suhteen ei tästä syystä ollut mahdollista tehdä. 

Tutkimuksen aikatauluista johtuen poikkileikkausasetelma oli kuitenkin hyväksyttävä. 

1.2. Työelämän muutos ja tulevaisuus 

Työ ja työelämä ovat jatkuvassa muutoksessa. Useimmiten suurimmat muutokset ovat 

nähtävillä vasta jälkikäteen. Digitalisaation ja automaation kaltaiset megatrendit ja niiden 

aiheuttamat muutokset tulevaisuuden työhön ovat vielä osittain epäselviä. Perinteinen 

palkkatyö on säilyttänyt asemansa yhteiskunnallisen järjestyksen perustana. Kokoaikaiset ja 

pysyvät työsuhteet arvellaan tulevaisuudessa korvautuvan osa- ja määräaikaisuuksilla sekä 

työurien yleisellä silppuuntumisella. Näiden aiheuttaman epävarmuuden kasvun johdosta 

perinteisen palkkatyön merkitystä yhteiskunnassa pelätään murenevan. Tilastollisesti 

tarkasteltuna tämä kehitys ei kuitenkaan Suomessa ole vielä konkretisoitunut. Vakituinen 

palkkatyö on edelleen yleisin työnteon muoto ja työsuhteiden kesto on pidentynyt ja työurat 

vakautuneet viimeisten vuosikymmenten aikana. (Pyöriä ym., 2019, s. 139–142). Lineaarinen 

uranäkymä on kuitenkin monella korvautunut heikosti hahmottuvilla tulevaisuuksilla ja 

tarpeella reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin (Järvensivu, 2019, s. 341). 
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Yhteiskunnassa puhutaan yleisesti työn murroksesta sekä jatkuvasta muutoksesta ihmisten 

käsityksestä työstä ja työurista. Perinteisen lineaarisen urakehityksen rinnalle on ilmestynyt 

muita näkemyksiä. Lineaarisen uran aikana edetään perinteisesti kohti haastavampia tehtäviä 

liikkumalla ylöspäin hierarkiassa organisaation sisällä tai siirtymällä korkeampaan tehtävään 

toiseen organisaatioon. Nykyisen näkemyksen mukaan ihmiset haluavat uriltaan myös jotain 

muuta. Tulevaisuuden työntekijä on ensisijaisesti kiinnostunut työn sisällöstä ja tämä muuttaa 

myös tapaa tarkastella urakehitystä (Piha & Poussa, 2012, s. 90). 

 Hallin ja Mirviksen (1996) käyttämä käsite monimuotoinen ura voidaan nähdä lineaarisen uran 

vastakohtana (Ruohotie, 2000, s. 205). Monimuotoinen uranäkemys korostaa horisontaalista 

kasvua. Tämä tarkoittaa osaamisen jatkuvaa laajentamista, monipuolistamista sekä työhön 

liittyvää kanssakäymistä ihmisten kanssa.  Yhä useampi haluaa ajoittaista vaihtelua ja 

siirtymistä organisaatioissa tehtävästä toiseen horisontaalisesti. Tavoitteet eivät liity vain 

hierarkiassa nousemiseen, vaan painottuvat myös työn sisältöön. Monet organisaatiot eivät tätä 

mahdollista ja moni hyvä työntekijä siirtyykin tästä syystä toisen työnantajan palvelukseen 

(Piha & Poussa, 2012, s. 91)  

Uralla eteneminen on perinteisesti tarkoittanut, että ihmisen on toimittava johtotehtävissä, 

vaikka johtaminen ei välttämättä itsessään kiinnosta. Tulevaisuudessa esimiestyö nähdään 

enemmän ammattina eikä uraportaikon tavoiteltuna loppupisteenä (Piha & Poussa, 2012, s. 92) 

Nykyisen käsityksen mukaan työn merkityksellisyydestä on tullut entistä keskeisempi 

motivaatio- ja tuloksellisuustekijä. Hakasen (2014) mukaan meillä on työelämän tarpeiden ja 

ihmisten odotusten näkökulmasta ainutkertainen mahdollisuus luoda töistä ja työyhteistöistä 

sellaisia, jotka mahdollistavat työssä energisoitumisen, sille omistautumisen ja ylpeyden siinä 

koetuista onnistumisista hyvän ja täysipainoisen elämän rinnalle (Hakanen, 2014, s. 341).  

Perinteisesti työmenestystä on tarkasteltu pääosin objektiivisten määreiden kautta. Näitä ovat 

olleet esimerkiksi titteli, palkka tai ylenemisen tahti. Uuden työn tekijät määrittävät 

menestyksen subjektiivisen näkemyksen kautta. Tällä tavalla tarkasteltuna esiin nousee 

ihmissuhteet, aika, työn ilo sekä omat päämäärät. Tärkeä tekijä on tasapaino merkityksellisen 

työn ja yhä tärkeämmäksi nähdyn vapaa-ajan välillä. (Piha & Poussa, 2012) 
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Yritykset ja organisaatiot pitävät Pihan ja Poussan (2012, s. 96) mukaan yksilöllisiä ura- ja 

työnteon malleja keskeisinä tulevaisuuden työn muutostekijöinä. Yksi malli ei sovi kaikille 

organisaatioille. Organisaatioiden tulisi tästä syystä määritellä menestys uudelleen ja kehittää 

tapoja uudistaa työuria siten, että työn ja muun elämän yhteensovittaminen erilaisissa 

elämäntilanteissa mahdollistuu (Piha & Poussa, 2012, s. 96–97).  

Työn imu tarkoittaa työssä koettua aktiivista tunne- ja motivaatiotäyttymyksen tilaa, jota 

luonnehtivat omistautumisen, tarmokkuuden ja uppoutumisen kokemukset (Schaufeli, 2002, 

kuten Hakala on esittänyt ,2014, s. 343). Työn imua vahvistaa merkitykselliseksi koettu työ, 

jossa voi toteuttaa omia vahvuuksia ja kehittyä. Työn imua voi synnyttää hyvällä johtamisella. 

Hyvää johtamisilmapiiriä kuvaa innostava ja psykologisesti turvallinen ilmapiiri, jossa vallitsee 

luottamus, oikeudenmukaisuus sekä pyrkimys sovittaa työtehtävät vastaamaan työntekijän 

tarpeita, prioriteetteja ja vahvuuksia. Työssä oppiminen, kehittymisen turvaaminen, 

onnistumisten näkyväksi tekeminen sekä arvostus ja kunnioitus alaisia kohtaan ovat ominaisia 

hyvälle johtamiselle (Hakala, 2004, s. 353). 

Nykyisin asiantuntijatehtävien lisääntyessä on helpompaa kehittyä ja edetä uralla myös muulla 

tavalla kuin hierarkkisesti kiipeämällä. Sipilän (1996) mukaan asiantuntijuus on suhteellista ja 

sen oleellisena piirteenä on erottuminen vertailuryhmästä. Sipilän mukaan asiantuntija voidaan 

määritellä henkilönä, joka tietää muita enemmän tietystä asiasta, omaa ammatin vaatiman 

tutkinnon, pystyy antamaan virallisia lausuntoja omaan alaansa liittyen ja tekee luovaa työtä 

(Sipilä, 1996, s. 18). Palosen ja kumppaneiden (2007) mukaan asiantuntijat kykenevät myös 

hyödyntämän osaamisensa omassa ympäristössään, siirtämään sitä ympäristöstä toiseen ja he 

tuntevat eri tahoille hajautuneet tietolähteet.  
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Tynjälän (2008) mukaan asiantuntijuus voidaan nähdä koostuvan erilaisista elementeistä, joita 

asiantuntija tarvitsee voidakseen kutsua itseään asiantuntijaksi. Asiantuntija tarvitsee 

ensinnäkin formaalia tietoa. Formaali eli muodollinen tieto on alan perustietoa, joka on yleisesti 

hyväksyttyä ja faktuaalista. Formaaliksi tiedoksi lukeutuu myös käsitteellinen tieto eli tieto 

teoreettisista malleista ja käsitejärjestelmistä. Proseduraalinen tieto on puolestaan tietoa, miten 

proseduurit ja toimenpiteet suoritetaan eli taidoista tai käytännöllisestä tiedosta. Tämä 

tunnetaan myös niin sanottuna ”know how” -tietona. Lisäksi asiantuntija tarvitsee hiljaista tai 

äänetöntä tietoa. Tämä on intuition kaltaista vaikeasti ilmaistavaa ja sanoiksi puettavaa 

kokemuksen kautta syntyvää tietoa. Viimeinen tiedon elementti on metakognitiiviset ja 

reflektiiviset taidot eli itsesäätelytaitoja. Tämä tarkoittaa omaan toimintaan, oppimiseen, 

tietämiseen ja osaamiseen kohdistuvia tietoja ja taitoja. Kyky oman toiminnan kriittiseen 

tarkasteluun ja omien vahvuuksien ja heikkouksien tunteminen on siis osa asiantuntijuutta. 

(Tynjälä, 2008, s. 125-126) 

Puolustusvoimat voidaan nähdä asiantuntujaorganisaationa erityisesti monen siviilityöntekijän 

näkökulmasta. Upseereiden työtehtäviä voidaan myös sisällöllisesti tarkastella 

asiantuntijatehtävinä, mutta nopean vaihtuvuuden takia upseerit itsessään eivät välttämättä 

koskaan ehdi kasvaa varsinaisiksi asiantuntijoiksi omissa tehtävissään. 

Asiantuntijaorganisaatio voidaan määritellä seuraavasti: työ pitää sisällään analysointia, 

monimutkaista ongelmanratkaisua ja suunnittelua, organisaatio tuottaa jotain uutta, henkilöstön 

osaamis- ja koulutustaso on yleisesti korkeaa ja asiantuntijatehtävien määrä suhteessa muihin 

tehtäviin on iso. Lisäksi asiantuntijaorganisaatio on riippuvainen henkilöstöstään ja yksittäisten 

henkilöiden korvaaminen on vaikeaa. (Sipilä, 1996, s. 23–24) 

Valtioneuvoston kansilian vuonna 2017 julkaisemassa raportissa Kohti jaettua ymmärrystä työn 

tulevaisuudesta luodaan katsaus suomalaisen työn tulevaisuudesta. Raportin mukaan 

keskeisimmät työn murroksen ajureita ovat globalisaatio, väestön ikääntyminen ja 

digitalisaatio. Yhdessä nämä tekijät muuttavat työpaikkojen määrää ja työn luonnetta. Raportin 

mukaan kuusi keskeisintä muutoskulkua ovat työn sisältö, organisaatiot ja työn käytänteet, 

osaaminen, toimeentulo ja sosiaaliturva, kansantalous sekä yhteiskuntarakenteet. (Kohti jaettua 

ymmärrystä työn tulevaisuudesta, Valtioneuvoston kanslia, 2017) Raportin julkistamisen 

jälkeen koronapandemian takia työn käytänteet ovat kokeneet jonkinlaisen murroksen. Etätyön 

määrä, siihen liittyvät käytänteet ja yleinen hyväksyttävyys ovat pandemian takia ottaneet 

merkittäviä askelia, joiden vaikutukset työelämään ovat ainakin osaltaan pysyviä.  
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Valtioneuvoston raportin mukaan tulevaisuudessa osaamistarpeet voidaan jaotella yksilön 

ajattelu- ja oppimistaitoihin liittyviin, yhteisön vuorovaikutukseen sekä toimintaympäristössä 

toimimiseen liittyviin taitoihin. Yksilön tasolla korostuu monimutkaisissa, verkostomaisissa ja 

jatkuvasti muuttuvissa ympäristöissä pärjäämisen taidot, kuten joustavuus, refleksiivisyys, 

luovuus, kriittinen ajattelu sekä itsensä johtaminen. Tulevaisuudessa korostetaan yhteisön 

osaamista ja yksilöiden osaamisen soveltamista osana kokonaisuutta. Organisaatioiden on 

tuettava jatkuvaa työn kautta oppimista ja luovaa oppimisen kulttuuria. Osaamisen 

painopisteiden muutos edellyttää muutoksia myös koulutusjärjestelmiltä. Koulutuksen on 

oltava aikaisempaa joustavampaa. Yksilöllisiä opiskelupolkuja mahdollistavaa sekä 

työelämäkeskeisyyttä ja työssä oppimisen tunnustavaa koulutusta tulee painottaa. (Kohti 

jaettua ymmärrystä työn tulevaisuudesta, Valtioneuvoston kanslia, 2017, s. 20–22) 

Puolustusvoimia voidaan pitää upseereiden näkökulmasta hyvin turvallisena työnantajana. 

Pintapuolisesti tarkasteltuna keskustelu työelämän epävarmuudesta, pirstoutumisesta ja 

lyhyistä työsuhteista voi tuntua etäiseltä. Puolustusvoimien upseerit nimitetään valmistuessaan 

sotatieteiden kandidaatiksi kymmenen vuoden määräaikaiseen virkaan ja sotatieteiden 

maisterintutkinnon suoritettuaan upseeri nimitetään vakituiseen virkaan. Puolustusvoimien 

tavoite on, että kaikki upseerit suorittavat sotatieteiden maisteriopinnot (Puolustusvoimien 

henkilöstöstrategia, 2015, s. 23).  Työpaikka voidaan näin ollen mieltää varmaksi 

eläköitymiseen saakka. Työn epävarmuutta voidaan kuitenkin myös tarkastella irtisanomisuhan 

tai määräaikaisten työsuhteiden päättymisen sijaan suuria ja ennakoimattomia, omaa 

selviytymistä ja jaksamista uhkaavien muutosten näkökulmasta (Julkunen, 2007, s. 40). 

Upseereiden osalta näitä voivat olla esimerkiksi siirtovelvollisuuden kautta totutettavat 

pakkosiirrot paikkakunnalta toiselle tehtäväkiertoon liittyen. Puolustusvoimien 

henkilöstöstrategian (2015, 22) mukaan tehtäväkierron pituus vaihtelee tehtävittäin. 

Nuorempien upseereiden tehtävissä tehtäväkierron nopeus on yleensä 2–3 vuotta ja uran 

myöhemmässä vaiheessa tavoitetila on 3–4 vuotta yleisesikuntaupseerin ja 4–6 vuotta 

esiupseerin tehtävissä. Tällaisella tarkastelulla voidaan todeta keskustelu työn epävarmuudesta 

koskevan myös Puolustusvoimien upseereita.  
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Puolustusvoimien henkilöstöstrategia (2015) on Puolustusvoimien palkattua henkilöstöä ja 

asevelvollisia koskeva strategia, joka sisältää keskeiset perusteet henkilöstöjohtamisen, -

hallinnon sekä henkilöstön osaamisen, toimintakyvyn ja harjoitustoiminnan kehittämiseksi 

(Puolustusvoimien henkilöstöstrategia, 2015, s. 7). Henkilöstöstrategiassaan Puolustusvoimat 

on tunnistanut tulevaisuuden kilpailun osaavasta työvoimasta kaikissa ikäluokissa ja 

henkilöstöryhmissä. Kehitys edellyttää puolustusvoimilta toimenpiteitä osaavan henkilöstön 

rekrytointiin. Työntekijät arvostavat aikaisempaa enemmän mahdollisuutta itsensä 

kehittämiseen työelämässä. Kehitysmahdollisuuksien tukeminen vahvistaa osaavan 

henkilöstön sitouttamista organisaatioon ja työnantajakuvaa. Sitoutumista pyritään 

vahvistamaan esimerkiksi nousujohteisilla kehitys- ja koulutusmahdollisuuksilla. 

(Puolustusvoimien henkilöstöstrategia, 2015, s. 7) 

Työtehtävien nopea muutos ja tiedon vanheneminen vaikeuttavat työssä osaamisen ennakointia 

ja osaamistarpeiden tunnistamista. Työ on luonteeltaan yhä enemmän tietotyötä ja henkilöstöltä 

edellytetään aikaisempaa enemmän luovuutta, muutosvalmiutta, omatoimisuutta sekä halua ja 

kykyä uuden oppimiseen. Henkilöstöstrategian mukaan ammattitaitoisen henkilöstön 

ylläpitäminen edellyttää, että tehtäväkierto ja seuraajasuunnittelu tukee henkilöstön 

ammattitaidon nousujohteista kehittymistä sekä osaamisen hallittua siirtämistä. 

Tehtäväkierrolla varmistetaan tarvittavan osaamisen ja henkilöstön ammattitaidon 

kehittyminen. Ammattitaidon karttuminen edellyttää osaamisen syventämistä ja laajentamista 

erilaisissa tehtävissä. (Puolustusvoimien henkilöstöstrategia, 2015, s.  8, 14) 

Henkilöstöstrategian mukaan henkilöstön koulutus kytketään henkilön aikaisempiin tietoihin, 

taitoihin ja valmiuksiin sekä työelämän että sodan ajan tarpeisiin. Palkatun henkilöstön 

osaamista, toimintakykyä ja kokemusta kehitetään, arvioidaan ja hyödynnetään uran aikana eri 

tehtävissä. Henkilöstön käytettävyyttä eri tehtäviin arvioitaessa huomioon otetaan muun 

muassa henkilökohtaiset valmiudet, kokemus sekä tehtävien osaamis- ja kokemusvaatimukset. 

(Puolustusvoimien henkilöstöstrategia, 2015, s. 22) 
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1.3. Työura tutkimuksen kohteena 

Suomessa eri ammattiryhmien ja alojen ura-ankkureita on tutkittu muun muassa Heilmanin 

(2006), Tuonosen (2018) ja Pernaan (2020) tutkimuksissa. Heilmanin tutkimuksessa tutkittiin 

tieto- ja viestintätekniikan sekä paperiteollisuuden toimialalla työskentelevien (N=30) johtajien 

erilaisia urapolkuja ja ura-ankkureita.  Molemmilla aloilla oli tutkimuksen mukaan mahdollista 

erottaa kolme urapolkutyyppiä yleisjohtajan, spesialistin ja projektijohtajan muodossa. 

Tutkimuksen mukaan yleisimmät ura-ankkurit kuitenkin vaihtelivat eri aloilla työskentelevien 

välillä. Tieto- ja viestintätekniikan alalla yleisimmät ura-ankkurit olivat elämänalueiden 

tasapaino ja asiantuntijapätevyyden ankkurit. Paperiteollisuuden alalla yleisimmät ura-

ankkurit olivat esimiespätevyys ja johtaminen sekä aito haasteellisuus.  

Tuononen (2018) keskittyi tutkimuksessaan suomalaisten hammaslääkärijohtajien (N=209) 

urapolkuihin. Tarkastelun näkökulmana oli erityisesti johtamistehtävissä pysymiseen tai siitä 

luopumiseen liittyviä tekijöitä. Tuononen määritti myös osana tutkimusta kohderyhmänsä ura-

ankkurit. Yleisimmät ura-ankkurit olivat asiantuntijapätevyys sekä elämänalueiden tasapaino. 

Johtamistehtävissä pysymisen näkökulmasta esimiespätevyyden ja johtamisen pisteytys nousi 

merkittävään rooliin. Urallaan pitkälle edenneitten hammaslääkärien merkittävimmät ura-

ankkurit olivat aito haasteellisuus sekä esimiespätevyys ja johtaminen. 

Pernaa (2020) käsitteli tutkimuksessaan teknistaustaisten hankinnan vastuuhenkilöiden (N=15) 

uria ja ura-ankkureita yksilön näkökulmasta. Tutkimuksessa kuvattiin tutkittavien urahistoria 

hankinnan alalla luomalla uramuotokuvia ja selvittämällä tutkittavien henkilöiden ura-

ankkureita. Yleisimmät ura-ankkurit hankinnan vastuuhenkilöillä olivat asiantuntijapätevyys 

sekä elämänalueiden tasapaino.  

Upseereiden uria on tutkittu Puolustusvoimissa erilaisista näkökulmista. Upseereiden uria on 

tarkasteltu muun muassa uramotivaation, sitoutumisen, urasuunnittelun sekä uran ja perhe-

elämän yhteensovittamisen näkökulmista. Pois lukien lentoupseereita, upseereiden uria ei ole 

tutkittu ura-ankkureiden näkökulmasta. Puolustusvoimien muiden henkilöstöryhmien uria ei 

ole tutkittu uratutkimuksen näkökulmasta.  

Hämäläinen (1978) tutki upseereiden uralla menestymisen ennustamista kadettikoulun 

pääsykokeiden menestymisen perusteella. Hämäläisen mukaan korrelaatiota pääsykoetulosten 

ja uramenestyksen välillä on olemassa. Vastaavia tuloksia oli Salosen (2009) tutkimuksessa, 

jossa tutkittiin työssä menestymisen ja pääsykoe- ja opintomenestyksen yhteyttä lyhyellä 

aikavälillä.  
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Raittila (1996) tutki upseereiden uramotivaatioon vaikuttavia tekijöitä ja kartoitti 

uramotivaation rakentumista ja osa-alueita eri upseeriryhmien välillä. Raittilan mukaan 

upseereilla on samanlaisia uratavoitteita, mutta tärkeysjärjestys vaihtelee uravaiheiden ja 

yksilöiden välillä. 

Heinonen (1998) tutki upseereiden urapolkuja. Heinonen keskittyi tarkastelemaan 

Merivoimien upseereita ja selvittämään, miten Puolustusvoimien rakennemuutokseen liittyvä 

Merivoimien organisaatiouudistus 1.7.1998 on vaikuttanut upseereiden uraodotuksiin. Hänen 

mukaan uraodotukset organisaatiomuutoksen jälkeen eroavat laivasto- ja 

rannikkotykistöupseereiden välillä. Tämä johtuu osittain siitä, urasuunnittelu oli aikaisemmin 

ollut avoimempaa ja yksilöllisempää rannikkotykistöupseereiden osalta. Yleisesti usko 

urasuunnitteluprosessiin toimivuuteen oli heikko. Urasuunnittelun uskottiin olevan 

lyhytjänteistä ja sattumanvaraista.  

Sipilä (2007) tutki lentoupseereiden ura-ankkureita selvittämällä, mitkä ovat lentoupseereiden 

yleisimpiä ura-ankkureita ja mikä ura-ankkuri on lentoupseerille sopivin. Sipilän mukaan tietyt 

ankkurit painottuvat selkeästi lentoupseereilla. Nämä olivat asiantuntijapätevyyden ja 

elämänalueiden tasapaino -ankkurit. Ankkureiden esiintymistiheydessä esiintyi eroja 

ikäryhmien ja tehtävien kesken. Ura-ankkureiden muuttumisesta uran aikana löytyi myös 

viitteitä.  

Sistonen (2012) tutki palvelusuria eri vuosina valmistuneiden kadettikurssien osalta. 

Tutkimuksella selvitettiin, miten upseereiden urat eroavat ja miten tulokset suhteutuvat 

ympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin. Ympäristön muutokset liittyvät tässä tutkimuksessa 

upseerin virkauran pidentymiseen vuoden 1995 eläkelain muutoksen johdosta.  Tuloksissa 

tuodaan esiin, että upseerin ura on pidentynyt ajallisesti ja suhteellisesti eniten uran 

alkuvaiheessa.  

Sirvo (2017) tutki upseereiden sitoutumista Puolustusvoimiin. Tutkimuksessa tarkasteltiin, 

mitkä tekijät ovat yhteydessä upseereiden sitoutumiseen ja millaisia eroja upseereiden 

sitoutumisessa ilmenee. Tulosten perusteella upseerit voidaan jakaa kahteen toisista eroavaan 

ryhmään sitoutumisen tason perusteella. Tutkimuksen mukaan upseerit ovat yleisesti enemmän 

tunneperäisesti sitoutuneita kuin velvollisuuden tai jatkuvuuden perusteella sitoutuneita.  



    

    11 

Hoot (2018) tutki upseerielämän valintoja. Hoot tutki, miten upseerin ammatti ja ura 

mahdollistavat elämän hallinnan ja varhaisaikuisuuden elämänkaaripsykologisten 

kehitystehtävien läpikäymisen. Upseerin ura muodostaa haasteellisen asetelman elämän 

hallinnan ja elämänkaaripsykologisten kehitystehtävien osalta. Onnistuminen vaatii 

tasapainottelua sekä upseerilta, hänen perheeltään että organisaatiolta. 

Pärnän (2019) tutkimuksessa tutkittiin upseereiden kokemuksia etätyön merkityksistä työn ja 

perhe-elämän yhteensovittamisessa. Tutkimuksen mukaan upseerit kokevat monenlaisia 

ristiriitoja työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa. Merkittävimmät ristiriidat koetaan 

ajankäyttöön liittyvissä asioissa. Pitkät poissaolot ja reppuruus eli työskentely eri 

paikkakunnalla kuin missä muu perhe asuu ovat suurimmat ristiriitoja aiheuttavat 

kokonaisuudet. Tutkimuksen keskeisin tulos on, että etätyö vähentää työn ja perhe-elämän 

välisiä ristiriitoja. Etätyö ja sen kautta parantunut perheessä koettu yhteisöllisyys ja 

sitoutuminen ovat yhteydessä psyykkiseen kuormittumisen vähenemiseen ja paremman 

elämänlaadun kokemukseen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kautta.  

Rosti (2021) tutki miten tehtävä- ja seuraajasuunnittelun avulla on mahdollista vaikuttaa 

upseereiden motivaatioon itseohjautuvuusteorian kautta. Itseohjautuvuusteorian mukaan 

ihmisen motivaatio muodostuu omaehtoisuudesta, kyvykkyydestä ja yhteenkuuluvuudesta. 

Tulosten perusteella tehtyjen keskeisten johtopäätösten mukaan upseerin motivaatioon voidaan 

vaikutta yksilön omaehtoisuuden ja kyvykkyyden tarpeiden huomioimisella osana tehtävä- ja 

seuraajasuunnittelua. Myönteiset kokemukset hankitun osaamisen hyödyntämisestä 

työtehtävissä sekä merkityksestä urasuunnittelussa näyttäytyy tutkimuksen mukaan 

korkeampana sisäisenä motivaationa ja itseohjautuvuutena.  
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2. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

2.1. Lähestymistapa ja menetelmät 

Työni kuuluu metodologisesti aristoteeliseen eli sosiaalista ontologiaa ja relativistista 

epistemologiaa korostavaan tutkimusperinteeseen, mutta on raportoinniltaan määrällinen 

tutkimus. Toisin sanoen, tutkimuskohteeni on luonteeltaan sosiaalisesti rakentuneiden 

käsitysten kokonaisuus, mutta tutkimusaineiston määrällisellä raportoinnilla olen katsonut 

pystyväni tuottamaan tutkimuskohteestani yksiselitteisempää ymmärrystä kuin mihin 

laadullisella raportoinnilla olisin pystynyt (Siren & Pekkarinen, 2017, s. 13). 

Metsämuurosen (2006, s. 23) mukaan tieteellisen tiedon luonteeseen kuuluu sen itseään 

korjaava piirre. Keskeistä tieteelliselle tiedolle on sen rakentuminen vanhan tiedon perustalle. 

Uuden tiedon lähtökohtana on se mitä asiasta tiedetään entuudestaan. Tieteellisen tiedon 

hankintamenetelmät ovat tyypillisesti yleisesti tunnettuja, mikä tekee tiedosta vertailukelpoisen 

vanhan tiedon kanssa. Tieteellinen tieto on objektiivista ja puolueetonta. Subjektiivisuutta ja 

spekulaatioita pyritään välttämään, vaikka tiedonhankinta ei koskaan voi olla arvovapaata 

tutkijan luotettavasta tiedosta ja todellisuudesta omaksumista käsityksistä. Tieteelliset 

tiedonhankintamenetelmät voidaan nähdä joukkona menetelmiä, joiden on todettu tuottavan 

tietoa, jossa erehdysten mahdollisuus on pyritty minimoimaan (Karma, 1987, kuten 

Metsämuuronen on esittänyt, 2006, s. 23). Toinen luonteenomainen piirre tieteelliselle tiedolle 

on se, että tulokset tulee olla toistettavissa. (Metsämuuronen, 2006, s. 23) 

Tutkiminen on valintojen ja päätösten tekoa. Valittu lähestymistapa vaikuttaa suuresti 

tutkimuksen kokonaisuuteen. Kaikkein syvimmät ja periaatteellisimmat päätökset tehdään 

tieteenfilosofisella tasolla ja nämä voivat olla sekä tiedostettuja että tiedostamattomia (Hirsjärvi 

ym., 2009, s. 123). Valinnat, joita tutkija joutuu tekemään ennen aineiston keruuta luovat hyvän 

pohjan tutkimukselle, kun ne ovat yhteensopivia. Hirsjärvi kumppaneineen (2009) jakavaa 

valinnat neljään tasoon, jotka ovat ongelmanasettelu, tieteenfilosofiset valinnat, 

menetelmävalinnat sekä teoreettinen ymmärtäminen.  
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Ongelman asettaminen ja muotoileminen on usein vaikeampaa kuin sen ratkaiseminen. 

Tutkimuksessa pitäisi aina löytyä johtoajatus. Johtoajatuksesta voidaan johtaa tutkimuksen 

pääongelma. Pääongelmaa analysoimalla ja täsmentämällä voidaan muodostaa osaongelmat tai 

alaongelmat. Tutkimusongelma esitetään yleensä kysymysmuotoisesti. Pääongelma on yleensä 

yleisluontoinen kysymys, jonka perusteella voidaan hahmottaa tutkittava kokonaisuus. 

Alaongelmiin vastaamalla mahdollistetaan myös pääongelmaan vastaaminen. 

Tutkimusongelmia esitettäessä selvitetään, miksi näihin ongelmiin päädyttiin sekä 

perusteellaan tehdyt rajaukset ja täsmennykset. (Hirsjärvi ym., 2009, s. 125−129) 

Tutkimuksessa on selvitettävä luoneeltaan filosofisia kysymyksiä, jotka perustuvat lukuisiin 

piileviin oletuksiin. Nämä oletukset koskevat muun muassa ihmistä, maailmaa ja 

tiedonhankintaa eikä näistä olla kaikilta osin tietoisia. Oletukset nimetään taustasitoumuksiksi 

tai filosofisiksi perusoletuksiksi. (Hirsjärvi ym., 2009, s. 129) Tieteenfilosofisten kysymysten 

taustalla ovat filosofian neljä osa-aluetta: ontologia, epistemologia, logiikka ja teleologia. 

Ontologia käsittelee todellisuuden luonnetta. Epistemologia tiedon olemusta, alkuperää, 

luonnetta ja mahdollisuuksia. Logiikka käsittelee toteen näyttämistä ja todistamisen 

periaatteita. Teleologia liittyy tutkimuksen päämäärään ja siihen, miksi tutkimusta tehdään. 

(Rantapelkonen & Koistinen ,2016, s. 147) 

Tutkimusstrategialla tarkoitetaan tutkimuksen menettelemällisten ratkaisujen kokonaisuutta ja 

siitä voidaan erottaa suppeampana käsitteenä termi tutkimusmetodi (Hirsjärvi ym., 2009, s. 

132). Robson (1995, 40, kuten Hirsjärvi ym. ovat esittäneet, 2009, s. 134) jaottelee periteiset 

tutkimusstrategiat kolmeen ryhmään. Nämä ovat kokeellinen tutkimus, survey-tutkimus ja 

tapaustutkimus. Tämä tutkimus kuuluu tutkimusstrategialtaan survey-tutkimukseen. Survey-

tutkimuksessa kerätään tietoa joukolta ihmisiä standardoidussa muodossa. Tyypillisiä piirteitä 

survey-tutkimukselle ovat tietystä ihmisjoukosta poimittu otos yksilöitä ja aineiston keruu 

jokaiselta yksilöltä strukturoidussa muodossa kyselylomaketta tai strukturoitua haastattelua 

käyttäen. Kerätyn aineiston avulla pyritään kuvailemaan, vertailemaan ja selittämään ilmiöitä.  

(Hirsjärvi ym., 2009, s. 134) 
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Tutkimuksen antama kuva tutkimuskohteesta on aina vajavainen. Tieto ei kata kaikkia 

näkökulmia ja tutkimus tuottaa teoreettisia abstraktioita, jotka ovat näkökulmiltaan 

valikoituneita. Näkökulmista eliminoidaan idiosynkraattisia eli yksilöiden tai ryhmien 

käyttäytymiselle ominaisia erikoispiirteitä. Kvantitatiivinen tutkimus korostaa osaltaan edellä 

mainittua valikoitumista koska tietojen kerääminen keskittyy tutkijan tärkeiksi mieltämiin 

asioihin. Kvantitatiivinen aineisto on aina osaprojektio tutkimuskohteesta kuvattuna enemmän 

tai vähemmän abstraktisella tasolla. Kvantitatiivisen tutkimuksen peruskysymyksenä voidaan 

pitää tutkittavan ilmiön peruspiirteiden systemaattista mitattavauutta ja sitä, missä määrin 

tutkittavasta ilmiöstä voidaan eristää mitattavia osia. (Alkula ym., 1994, s. 20). 

Tutkittavan kohteen ja sen ympäristön käyttämien merkitysjärjestelmien ymmärtäminen on 

kvantitatiivisen tutkimuksen perusedellytys. Tutkijan on tunnettava tutkimuksen kohteena 

oleva ilmiö. Yhteys tutkittavan yhteisön oman käsitteistön on yleensä perusedellytys 

mittaamiselle tutkimuksen muodossa. Kvantitatiivisilla menetelmillä saadaan yleensä tuloksia, 

mutta niiden tulkinta ja ymmärtäminen edellyttää tutkimuskohteen tuntemista laajemmin kuin 

pelkän aineiston antaman kuvauksen rajoissa. (Alkula ym., 1994, s. 20–21). 

Tilastotiede on menetelmätiedettä, jonka pyrkimyksenä on kehittää menetelmiä päätelmien 

tekoon empiirisistä, kokemusperäisistä ilmiöistä (Metsämuuronen, 2006, s. 24). Määrällisestä 

aineistosta voidaan saada tarkkaa tietoa ja asioiden suuruusluokkia ja eri asioiden välisiä 

riippuvuuksia voidaan kuvata sen avulla. Käyttämällä tilastollisia menetelmiä aukeaa 

mahdollisuus sattuman ja systemaattisen vaihtelun erottamiseen. Tämä puolestaan edellyttää, 

että kvantitatiivinen mittaus pystyy antamaan tutkittavasta ilmiöstä tutkimusongelman kannalta 

relevanttia tietoa. Kvantitatiivisilla menetelmillä on myös yleisesti mahdollista vertailla 

ilmiöitä eri tilanteissa tai yhteisöissä tai seurata ajallista kehitystä. Kvantitatiiviset mittaukset 

eivät kuitenkaan sellaisenaan takaa vertailukelpoisuutta. (Alkula ym., 1994, s. 21). 

2.2. Kysely 

Tämän tutkimuksen aineiston keräyksessä käytettiin kyselyä. Kysely tunnetaan survey-

tutkimuksen keskeisenä menetelmänä. Kyselyllä aineisto kerätään standardoidusti ja 

kohdehenkilöt muodostavat otoksen tai näytteen tietystä perusjoukosta (Hirsjärvi ym., 2009, s. 

193). Standardoituus tarkoittaa, että asioita kysytään kaikilta vastaajilta samalla tavalla. Tässä 

tutkimuksessa hyödynnettiin sähköistä kyselyä. Sähköisessä kyselyssä vastaukset tallentuvat 

tietokantaan, joka mahdollistaa aineiston käsittelyn analyysiohjelmistolla heti aineiston keruun 

päätyttyä (Heikkilä, 2010, s. 69).  
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Tutkimuksen perusjoukon muodostaa se kohdejoukko, josta tietoa halutaan (Heikkilä, 2010, s. 

34). Tämän tutkimuksen perusjoukkona toimi Puolustusvoimien palveluksessa olevat maa-, 

meri- ja ilmavoimien kadettiupseerit. Perusjoukosta on rajattu pois lentoupseerit. Ura-

ankkureiden muodostuminen ajoittuu uran alkuvaiheen aikana saatavaan työkokemukseen. 

Tämän tutkimuksen osalta se tarkoittaa, että vielä työelämässä olevat sotatieteiden kandidaatit 

on myös rajattu tutkimuksen ulkopuolelle.   

Perusjoukon laajuudesta ja tutkimuksen aikatauluista johtuen tutkimus toteutettiin 

otantatutkimuksena. Otannalla pyritään muodostamaan laajasta perusjoukosta eräänlainen 

pienoismalli, joka edustaa perusjoukon erilaisia jäseniä oikeassa suhteessa (Valli, 2015, s. 21). 

Näin pyritään varmistamaan, että arvioitaessa otoksesta laskettujen tunnuslukujen avulla 

perusjoukon vastaavia lukuja päästään mahdollisimman lähelle perusjoukon arvoja. Otoksesta 

saatavat tulokset pyritään yleistämään koko perusjoukkoa koskeviksi. (Heikkilä, 2010, s. 34) 

Otoksen edustavuutta varten otoksessa tulee olla samoja ominaisuuksia kuin koko 

perusjoukossa (Heikkilä, 2010, s. 33–34). Kohderyhmä valittiin tässä tutkimuksessa 

harkinnanvaraisella otannalla. Tutkijan tulkinnan mukaan valittu otanta kuvaa perusjoukkoa 

riittävän hyvin. Otosta luotaessa hyödynnettiin kadettiupseereiden koulutusjärjestelmää. Koska 

upseerit koulutetaan vain kerran vuodessa alkavilla kadettikursseilla, nämä vuosikurssit 

muodostavat itsessään pienet otoksen koko upseerikunnasta. Scheinin ura-ankkuriteorian 

mukaan ura-ankkurin muodostuminen tapahtuu noin viiden vuoden työkokemuksen myötä. 

Tästä syystä luonnolliseksi otannaksi muodostui sotatieteiden maisterikursseilla opiskelevat 

upseerit. Sotatieteiden maisterikurssille käsketään lähtökohtaisesti kaikki upseerit noin viiden 

vuoden työelämäjakson jälkeen. Sotatieteiden maisterikurssilla opiskelee samaan aikaan kaksi 

vuosikurssia. Otannan laajentamiseksi mukaan valittiin myös urallaan jo pidemmälle ehtineet 

yleisesikuntaupseerikurssilaiset ja esiupseerikurssilaiset. Jokainen upseeri suorittaa 

suunnitelman mukaan joko Yleisesikuntaupseerin tutkinnon tai Esiupseerikurssin uransa 

aikana. Samana hetkenä Maanpuolustuskorkeakoulussa opiskelee korkeintaan yksi 

yleisesikuntaupseerikurssi ja yksi esiupseerikurssi.  

Tämän tutkimuksen kysely lähetettiin yhteensä 354 upseerille. Upseerit opiskelivat 

Sotatieteiden maisterikursseilla 10 ja 11, Yleisesikuntaupseerikurssilla 61 sekä 

Esiupseerikurssilla 72. Vastaajien jakautuminen kurssien kesken oli seuraavanlainen: 

sotatieteiden maisterikurssit 205, yleisesikuntaupseerikurssi 78 ja esiupseerikurssi 71. Kysely 

toteutettiin syys- ja lokakuussa 2021. Tutkimuksen aikataulusta johtuen Esiupseerikurssi 72 oli 

jo vastaushetkellä ehtinyt valmistua ja siirtyä takaisin työelämään.  
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Kyselyn alustana käytettiin Julkisen hallinnon turvallisuusverkon (TUVE) TUVE-

PVMOODLE -alustaa ja sen tarjoamia kyselytyökaluja. Kaikilla vastaajilla oli pääsy kyseiseen 

alustaan ja sen käyttö oli opinnoista johtuen tuttua. Kyselyn saatekirje ja vastauslinkki 

lähetettiin sähköpostilla vastaajien työsähköpostiin. Saatekirjeen tehtävänä on motivoida 

vastaajaa vastaamaan kyselyyn ja selvittää tutkimuksen taustaa ja vastaamista (Heikkilä, 2010, 

s. 61). Vastaaminen oli mahdollista vain TUVE-verkkoon liitetyllä tietokoneella. Vastausaikaa 

annettiin yhteensä noin neljä viikkoa ja vastaajia muistutettiin kyselystä yhdellä 

muistutusviestillä noin viikkoa ennen kyselyn sulkeutumista. Kyselyyn vastattiin anonyymisti 

ja kyselyyn oli mahdollista vastata vain kerran. Kyselyyn vastasi yhteensä 196 henkilöä, jolloin 

vastasprosentiksi muodostui 55,4 %. Tutkimuksen kysely saatekirjeineen löytyy tämän 

tutkimuksen liitteestä 1.  

Tarvittavan otoskoon laskemiseen on käytettävissä erilaisia laskukaavoja. Usein otoskoko 

kuitenkin ratkaistaan käytännön kokemuksella ilman kaavoja (Heikkilä, 2010, s. 44). Heikkilän 

(2010, s. 45) mukaan otoskoosta voidaan antaa tiettyjä yleisiä viitearvoja. Otoskoon tulisi olla 

vähintään 100 tilastoyksikköä, mikäli kohderyhmä on suppea ja tuloksia tarkastellaan yleisellä 

tasolla. Mikäli tutkimuksessa on tarkoitus vertailla perusjoukosta löytyviä ryhmiä, otoskoon 

tulisi olla 200 – 300 yksikköä. Vertailun mahdollistamiseksi jokaisessa ryhmässä tulisi tällöin 

olla ainakin 30 tilastoyksikköä. (Heikkilä, 2010, s. 45). Tässä tutkimuksessa otoskoko oli 196 

ja jokaisen opiskelijaryhmän (maisteri, yleisesikunta, esiupseeri) vastaajien määrä vähintään 

30.  

Tässä tutkimuksessa käytetty kysely ja sen arviointijärjestelmä ura-ankkurien määrittämiseksi 

ovat ura-ankkuriteorian kehittäjän Edgar Scheinin kehittämiä ja muokkaamia. Käytetyn 

uraorientaatiokyselyn (Career Orientation Invenvtory, sittemmin Career Anchors Self 

Assessment) väittämien sanamuodot ja pisteytys ovat kehittyneet olemassaolonsa aikana useita 

kertoja. Tässä tutkimuksessa käytetty kysely perustuu tuoreimpaan Schein ja Van Maanenin 

vuonna 2013 julkaisemaan kyselyversioon. Itsearviointina tehtävä kysely on jokaisen omiin 

kokemuksiin perustuva, systemaattinen tapa tutkia, mitkä ovat vastaajan prioriteetteja ja miten 

hän mieltää itsensä ammatillisesti (Pernaa, 2020, s. 28). Kysely pisteytyksineen on validoitu 

lukuisissa aiemmissa kansainvälisissä tutkimuksissa (Pernaa, 2020, s. 290) 
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Kyselyn aluksi vastaajista kerättiin taustatietoina sukupuoli, puolustushaara, viimeksi suoritettu 

sotatieteellinen tutkinto, parhaillaan suoritettava sotatieteellinen tutkinto, perheasema ja 

siviilisääty, mikäli vastaaja on joutunut työnsä takia asumaan pitempiä aikoja erillään 

perheestään sekä mikäli vastaaja on joutunut muuttamaan työnsä takia. Varsinainen kysely 

koostui neljästäkymmenestä väittämästä, joihin vastaajat vastasivat neliportaisella Likert-

asteikolla. Väittämät olivat strukturoituja eli suljettuja kysymyksiä (Heikkilä, 2010, s. 50). 

Likert-asteikko on mielipideväittämissä käytetty järjestysasteikko, joissa asteikon ääripään 

muodostavat toistensa vastakohtia. Vastaajan tulee valita asteikolta omaa käsitystä vastaava 

vaihtoehto (Heikkilä, 2010, s. 53). Tässä kyselyssä väitteisiin vastattiin arvioimalla miten usein 

kyseinen väite omalta osaltaan pitää paikkansa: ei koskaan, harvoin, usein tai aina. Lopuksi 

vastaajat valitsevat samoista neljästäkymmenestä väittämästä ne viisi väittämää, jotka parhaiten 

kuvaavat heitä. 

Kyselylomakkeen laadinnan jälkeen suoritettiin pilotointi kohdejoukon edustajilla. Tämän 

jälkeen kyselyyn tehtiin muutamia tarpeellisia muutoksia. Muutokset liittyivät lähinnä 

taustatietoihin, kyselyn selkeyteen ja muotoiluun. Väittämät ja niiden käännökset perustuivat 

Scheinin valmiiseen kyselyyn, joten niiden toimivuus oli verrattain helposti todennettavissa 

pilotoinnin yhteydessä.   

2.3. Otoksen kuvaus 

Kyselyyn vastasi yhteensä 196 upseeria. Vastaajista naisia oli viisi ja kaksi eivät halunneet 

ilmoittaa sukupuoltaan. Vastaajien keski-ikä oli 33,4 vuotta. Tämä tarkoittaa viisi vuotta 

vähemmän verrattaessa kaikkien Puolustusvoimien upseereiden keski-ikään, joka vuonna 2020 

oli 38,4 vuotta (Puolustusvoimien henkilöstötilinpäätös 2020, 2021, s. 8).  Nuorimmat vastaajat 

olivat 27-vuotiaita ja vanhin 45-vuotias. Vastaajista 133 edusti puolustushaaraltaan Maavoimia, 

40 Merivoimia ja 23 Ilmavoimia. 12 vastaajaa vastasi parhaillaan suorittavansa toista 

korkeakoulututkintoa sotatieteellisen tutkinnon lisäksi. 14 vastaajaa oli jo suorittanut toisen 

korkeakoulututkinnon sotatieteellisen tutkintonsa lisäksi.  

Vastaajien perheaseman ja siviilisäädyn osalta 160 vastaajaa ilmoitti olevansa naimisissa tai 

avosuhteessa ja 100 vastaajalla oli kyselyyn vastaamisen hetkellä lapsia. Hieman yli puolet 

vastaajista (106) kertoi, että he ovat upseerin uransa takia joutuneet asumaan perheestään 

erillään pitempiä aikoja myös vaikka sotaharjoituksia, kriisinhallintapalvelusta tai vastaavia ei 

lasketa mukaan. 126 vastaajaa ei ole joutuneet muuttamaan paikkakunnalta toiselle uransa 

takia. 49 vastaajaa vastasi joutuneensa muuttamaan kerran ja 21 useita kertoja.  
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Kuvio 1. Vastaajien ikäjakauma (N=196). Aineistona ura-ankkurikysely.  

 

 

 

Kuvio 2. Otoksen kuvaus suoritettavan tutkinnon mukaan (N=196). Aineistona ura-

ankkurikysely.  

 

Vastaajat jakautuivat kolmeen ryhmään suoritettavien sotatieteellisten opintojen mukaan. 

Nämä ryhmät olivat sotatieteiden maisterin tutkintoa suorittavat, yleisesikuntaupseerin 

tutkintoa suorittavat ja äskettäin esiupseerikurssin suorittaneet upseerit. Sotatieteiden maisterin 

tutkintoa suorittavat muodostivat suurimman vastaajien ryhmän 116 upseerilla. 

Yleisesikuntaupseerin tutkintoa suorittavia vastaajia oli 49 ja esiupseerikurssin suorittaneita 31. 

Näiden ryhmien keski-iät olivat 30,2 (sotatieteiden maisterin tutkintoa suorittavat), 37,4 

(yleisesikuntaupseerin tutkintoa suorittavat) ja 39,1 vuotta (esiupseerikurssin suorittaneet). 
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2.4. Analysointimenetelmät 

Tutkimusongelmat ohjaavat menetelmien ja analyysien valintaa. Kerätyn aineiston analyysi, 

tulkinta ja johtopäätösten tekeminen on jokaisen tutkimuksen ydinasia. Analyysin kautta 

saadaan vastukset tutkimusongelmaan. Aineiston kanssa on tehtävä esitöitä ennen päätelmien 

tekoa. Ensimmäisessä vaiheessa aineisto ja sen tiedot tarkastetaan. Tämän jälkeen tietoja 

täydennetään, mikäli siihen on tarvetta. Kolmannessa vaiheessa aineisto järjestetään tiedon 

tallennusta ja analysointia varten. Tämän kvantitatiivisen tutkimuksen tapauksessa tiedon 

järjestäminen tarkoittaa tarvittavien muuttujien muodostamista ja koodaamista. Koodaaminen 

tarkoittaa, että muodostetaan arvot käytettäville muuttujille jokaiselle havaintoyksikölle. 

(Hirsjärvi ym., 2009, s. 221–222) 

Analysointivaiheessa pyritään selvittämään riippuvien muuttujien riippuvuuksia ja eroja sekä 

mittaamaan aineistossa mahdollisesti esiintyviä muutoksia. Aineiston analysointimenetelmät 

valitaan tutkimuksessa käytettävien mittareiden ja mittaustasojen mukaan. Mittauksen taso on 

syytä tiedostaa, koska se vaikuttaa suoraan millaiset tunnusluvut ja analyysimenetelmät ovat 

sallittuja ja miten tuloksia voi mitata (Heikkilä, 2010, s. 184).  

Tilastotieteissä mittaaminen on tilastoyksiköiden ominaisuuksien määrittämistä ja 

luokittelemista. Muuttujien mittaustasojen ilmaisukykyä kuvataan mitta-asteikon käsitteillä. 

Nominaaliasteikon tasoisten muuttujien arvoja ei voida asettaa mitattavan ominaisuuden 

mukaan järjestykseen, eikä arvoilla voi suorittaa laskutoimituksia. Arvoista voidaan vain sanoa, 

ovatko ne samanlaisia vai erilaisia. Esimerkki nominaaliasteikon mukaisista muuttujista ovat 

sukupuoli ja siviilisääty. Järjestysasteikon muuttujat voidaan sen sijaan laittaa luonnolliseen 

järjestykseen mitattavan ominaisuuden mukaan. Mittausten etäisyyttä toisistaan ei voida 

kuitenkaan tarkasti mitata, koska arvot eivät välttämättä ole tasavälein. (Heikkilä, 2010, s. 81) 

Tämän tutkimuksen kyselyssä hyödynnetty Likertin asteikko on esimerkki järjestysasteikosta 

(Heikkilä, 2010, s. 53).  

Muut käytettävät mitta-asteikot ovat välimatka- ja suhdeasteikko. Välimatka-asteikossa 

mittausarvojen etäisyys toisistaan on tunnettu, mutta asteikolla ei ole yksiselitteistä nollakohtaa. 

Esimerkki välimatka-asteikollisesta muuttujasta on syntymävuosi. Suhdeasteikollisella 

muuttujalla on yksiselitteinen nollakohta ja tämän takia voidaan myös mitata, kuinka 

moninkertainen muuttujan arvo on suhteessa toiseen. Esimerkkejä suhdeasteikollisesta 

muuttujasta on ikä tai lasten määrä.  (Heikkilä, 2010, s. 81–82) 



    

    20 

Aineiston analysoinnissa hyödynnettiin SPSS 25 (Statistical Package for the Social Sciences) 

-ohjelmistoa. Ennen varsinaisten analyysien tekoa aineistosta muodostettiin summamuuttujia 

ura-ankkureita varten. Lisäksi muodostettiin muuttujia kuvailevat taulukot ja kuviot 

esimerkiksi otoksen kuvausta varten.  

Aineiston analysointia varten luodut muuttujat perustuivat pääosin käytetyn kyselyn viralliseen 

pistetykseen. Korkeimmat pisteet saanut ura-ankkuri on vastaajan ura-ankkuri. Ura-

ankkureiden muodostamista varten käytettiin Scheinin (2013b) tuoreinta pisteytysmallia. 

Tämän mallin mukaan pisteitä kertyy jokaisesta neljästäkymmenestä väittämästä 

vastausvaihtoehdon mukaan yhdestä neljään pistettä (ei koskaan = 1, harvoin = 2, usein =3, 

aina = 4). Väittämät ovat jaettu kahdeksaan ryhmään, jotka kuvaavat eri ura-ankkureita. 

Viimeisen kysymyksen tarkoituksena on antaa lisäpisteitä erityisen tärkeiksi koetuille 

väittämille. Viimeisen kysymyksen viidelle valituille väittämälle jokaiselle annetaan viisi 

ylimääräistä pistettä, jotka huomioidaan lopputuloksissa väittämien edustamien ura-

ankkureiden pisteissä.  (Schein & van Maanen, 2013b, s. 7)  

Summamuuttujien eli tässä tapauksessa ura-ankkureiden korrelaatiota tarkasteltiin 

korrelaatiokertoimen avulla. Tässä tutkimuksessa käytettiin Pearsonin korrelaatiokerrointa, 

joka on yleisimmin käytetty korrelaatiokerroin. Pearsonin korrelaationkerroin r mittaa 

muuttujien välisten lineaaristen yhteyksien voimakkuutta. Korrelaatiokertoimen arvo on -1 ja 

1 välillä. Mitä lähempänä korrelaatiokertoimen itseisarvo on lukua yksi, sitä voimakkaampaa 

on muuttujien välinen lineaarinen yhteys. Muuttujat eivät välttämättä ole riippumattomia, 

vaikka korrelaatiokerroin on nolla. (Nummenmaa ym., 2014, s. 214–217). Raja-arvoina 

voidaan ihmistieteissä pitää heikon yhteyden osalta r=0.3, keskinkertaisen yhteyden osalta 

r=0.5 ja voimakkaan yhteyden osalta r=0.7. Alle 0.3 korrelaatiota ei yleensä huomioida, sillä 

muuttujien välinen yhteisvaihtelu jää tällöin hyvin alhaiseksi. (Häyhä ym., 2021, s. 61). 

Analysoinnin yhteydessä ura-ankkureista muodostettiin summamuuttujia. Ennen 

summamuuttujien keskiarvojen vertailua summamuuttujien jakaumia testattiin Kolmogorov-

Smirnovin-testillä. Testin avulla huomattiin, että elämänalueiden tasapaino -ankkuria lukuun 

ottamatta mikään muu ura-ankkureiden summamuuttuja ei seurannut normaalijakaumaa. 

Tästä seurasi, että t-testin edellyttämä normaalijakautumaoletus ei täyttynyt ja testaus 

suoritettiin Mann-Whitneyn U -testin avulla.  Mann-Whitneyn U -testi on riippumattomien 

otosten järjestyslukuihin perustuva vastine t-testille (Häyhä ym., 2021, s. 45).  
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Mittarin luotettavuutta ja johdonmukaisuutta arvioitaessa puhutaan reliabiliteetista. Hyvää 

reliabiliteettia varten mittariin eivät saa vaikuttaa satunnaisvirheet tai olosuhteet. (Häyhä ym. 

2021, s. 22) Reliabiliteettia on mahdollista tarkastella mittaamisen jälkeen ja se määritellään 

kahden riippumattoman mittauksen korrelaatioksi (Heikkilä, 2010, s. 187). Toisin sanoen 

samaa asiaa mitataan kahdella tai useammalla kysymyksellä ja lasketaan niiden välinen 

korrelaatiokerroin. Reliabiliteetti voidaan jakaa stabiliteettiin ja konsistenssiin. Stabiliteetilla 

tarkoitetaan mittarin tai menetelmän pysyvyyttä erityisesti ajassa. Konsistenssilla puolestaan 

tarkoitetaan mittarin sisäistä yhdenmukaisuutta tai yhtenäisyyttä (Häyhä ym. 2021, s. 22) 

Yleisimmin käytetty reliabiliteettia ja erityisesti konsistenssia mittaava kerroin on Cronbachin 

alfa, joka lasketaan muuttujien välisten keskimääräisten korrelaatioiden ja väittämien 

lukumäärän pohjalta. Korrelaatiokertoimen arvolle ei ole olemassa yksiselitteistä rajaa 

(Heikkilä, 2010, s. 187). Yleisesti ihmistieteissä voidaan kuitenkin Häyhän ym. (2021, s. 23) 

mukaan arvioida Cronbachin alfan tulosta seuraavasti (George & Mallery, 2003, kuten Häyhä 

ym. ovat esittäneet, 2021, s. 23): 

 α ≥ 0.9 Erinomainen 

 0.7 ≤ α < 0.9 Hyvä 

 0.6 ≤ α < 0.7 Hyväksyttävä 

 0.5 ≤ α < 0.6 Heikko 

 α < 0.5 Ei hyväksyttävä 

 

Likert-asteikollisia väittämiä yhdistettäessä mittarin sisäistä konsistenssia kannattaa Häyhän ja 

kumppaneiden (2021, s. 23) mukaan testata laskemalla Cronbachin alfa. Mikäli testitulos jää 

alhaiseksi mittarin reliabiliteettia on mahdollista parantaa jättämällä heikentävät muuttujat pois. 

Tämän tutkimuksen reliabiliteettia on arvioitu luvussa 5.3. 

2.5.  Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tarkoitus ohjaa tutkimusstrategisia valintoja. Tutkimuksen tarkoitus voidaan 

luonnehtia neljän piirteen mukaan. Tutkimus voi olla kartoittava, selittävä, kuvaileva tai 

ennustava (Hirsjärvi ym., 2009, s. 138). Tämä tutkimus on luonteeltaan kuvaileva.  

Tämän tutkimuksen tutkimusongelma rakentuu työelämän ja työurien muutoksen, upseereiden 

urien sekä ura-ankkureiden ympärille. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailevan tutkimuksen 

avulla tuottaa tietoa upseereiden uriin liittyviin arvoihin ja asenteisiin ura-ankkureiden kautta. 

Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa upseereiden yleisimmät ura-ankkurit ja pohtia miten ura-

ankkureita olisi mahdollista hyödyntää osana upseereiden urasuunnittelua tulevaisuudessa.  
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Tätä taustaa vasten tutkimuksen päätutkimuskysymykseksi muodostui:  

Miten upseereiden ura-ankkureita voisi tulevaisuudessa hyödyntää upseereiden 

urien suunnittelussa? 

Tutkimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi on vastattava seuraaviin kysymyksiin: 

Mitkä ovat upseereiden yleisimpiä ura-ankkureita? 

Miten uran eri vaiheissa olevien upseereiden yleisimmät ura-ankkurit eroavat? 

Kartoittamalla upseereiden yleisimmät ura-ankkurit yleisesti sekä uran eri vaiheissa on 

mahdollista tuoda esiin ura-ankkureiden jakautuminen tällä hetkellä. Kartoittamalla eri ura-

ankkureiden esiintyvyyttä ja miten ne jakaantuvat upseerikunnan kesken on mahdollista pohtia 

mikäli ura-ankkurit voivat tarjoat jotain tulevaisuuden upseeriurien tai yleisesti 

Puolustusvoimien eri urapoluille. Kartoitus antaa myös perusteet tulevaisuudessa tutkia miten 

työelämään liittyvät muutokset ja ura-ankkureiden yleinen kehitys heijastuvat upseereiden 

keskuudessa. Päätutkimuskysymykseen vastaamalla on mahdollista antaa kuva siitä, mikäli 

ura-ankkurit voisivat olla tulevaisuuden urasuunnittelussa hyödynnettävä työkalu. 
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3. URA JA URA-ANKKURIT 

3.1. Ura 

Uran tarkastelu muuttuu ajan myötä ja liittyy aina sen ajan viitekehykseen, jossa elämme. 

Historiallinen ja kulttuurinen konteksti antaa tarkastelun näkökulman myös uraan liittyvään 

tarkasteluun. Maailman jatkuva muutos on yleisesti tiedostettu tosiasia, mutta käsityksemme 

muutoksesta on tällä hetkellä erilainen kuin aikaisemmin. Tämä johtuu muutoksen nopeudesta 

ja kansainvälisistä yhteyksistä. Elämme tällä hetkellä teknologian vallankumouksen aikaa ja 

maailman muutoksen tahti on vahvasti sidoksissa teknologian kehitykseen. (Wilson & 

Hutchison, 2014, s. 17) 

Sana ura tarkoittaa suomen kielessä alun perin kulkuneuvon maastoon tai veteen tekemää 

jälkeä. Myöhemmin sana on liitetty ihmisten toimintaan ja etenemiseen tietyllä alalla tai 

ammatissa. (Kotimaisten kielten keskuksen kielitoimiston sanakirja, 2021). Tässä 

tutkimuksessa uralla tarkoitetaan ihmisten eli upseereiden yksilöinä tekemää pitkäjänteistä 

toimintaa ja etenemistä tehtävästä toiseen Puolustusvoimissa. Ura tarkoittaa siis työkokemusten 

kautta rakentuvaa tapahtumien sarjaa tai prosessia (Arthur ym. 1989, s. 8). Ura on läpi elämän 

tapahtuva opiskelun ja ammatillisen kasvun prosessi. Prosessiin vaikuttavat työ, työympäristö 

sekä henkilökohtaiset työelämän ulkopuoliset asiat kuten harrastukset, perhe, muut ihmiset ja 

yksilön arvomaailma (Greenhaus ym., 2010, kuten Häyrynen on esittänyt, 2017). Raittilan 

(1996, s. 1) mukaan upseerin uralla ymmärretään upseerin toimintaa ja menestymistä 

Puolustusvoimien palveluksessa ja upseerin ammatissa. 

Ruohotien (2000) mukaan ura on perinteisesti nähty sarjana työkokemuksia, joita yksilölle 

kehittyy ajan myötä. Perinteisen urakehitysmallin mukaan yksilön iän, viran tai toimen, 

persoonallisuuden piirteiden, arvojen ja oppisen tyylien perusteella on mahdollista ennustaa 

uran ongelmakohtia ja määritellä kehittämisalueita. Uuden näkemyksen mukaan ikä ja asema 

eivät riitä ennustajiksi. Työuran kannalta ratkaisevampaa on kuinka hyvin yksilö tunnistaa omat 

persoonallisuuden piirteensä, arvonsa, asenteensa ja käytänteensä oppimiseen sekä 

yhteistyötaitonsa. Näiden tietojen hyödyntäminen muuttuvissa työympäristöissä ja tehtävissä 

on keskeistä työuran kannalta. Ikä ja toisiaan seuraavat tehtävät saman työnantajan 

palveluksessa eivät enää määrittele työuraa. Riippumattomuus perinteisistä uranäkemyksistä ja 

-periaatteista on tyypillistä uusille urille. (Ruohotie, 1999; 2000) 



    

    24 

Työsuhteiden lyhentyminen on todellisuutta monella alalla, vaikka suomalaisten työsuhteiden 

pituus ja työuran vakaus ovatkin keskimäärin kasvaneet. Perinteisten työsopimusten voidaan 

jopa nähdä tulevaisuudessa osittain katoavan. Organisaatiot eivät enää tarjoa työntekijöilleen 

elinikäistä työllistämisturvaa vaan tarjoavat sen sijaan työntekijöidensä työllistymiskykyä 

tukevia koulutuksia ja taitoja. Työsopimukset on mahdollista jakaa traditionaalisiin ja uusiin 

moraalisiin sopimuksiin (Ghosal & Bartlett, 1999, kuten Ruohotie on esittänyt, 2000, s. 34). 

Traditionaalisen sopimuksen mukaan ihmisten arvo organisaatiolle riippuu siitä, miten 

erikoistuneita he ovat organisaation toimintaan, omaleimaiseen asiakaskuntaan, tekniikkaan, 

laitteistoon tai vastaavaan. Tässä tilanteessa pitkäaikainen sopimus hyödyntää molempia 

osapuolia. Organisaatio uskaltaa sitoa resursseja jäsentensä erityisosaamisen kehittämiseen ja 

vastaavasti jäsenet uskaltavat uhrata aikaa ja energiaa erityisosaamisen hankkimiseksi 

työllisyysturvan takia. Erikoistuminen tekee ihmisistä vähemmän liikkuvia ja vähentää heidän 

markkina-arvoa työelämässä. (Ruohotie, 2000, s. 33–34) 

Uuden moraalisen sopimuksen hengessä yritykset ovat vastuussa palveluksessaan olevien 

työntekijöiden turvallisuudesta ja hyvinvoinnista eri tavalla kuin aiemmin. Organisaation 

tehtävä on auttaa työntekijöitään kehittymään hyviksi siinä missä työntekijä haluaa. Työntekijät 

ottavat itse vastuun suorituksestaan ja sitoutuvat jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen 

suorituskyvyn ylläpitoon muutoksen aallolla. Organisaatio puolestaan mahdollistaa taitojen ja 

osaamisen kehittämisen edistämällä joustavuutta ja luomalla innostavan ja kannustavan 

ilmapiirin. Organisaatio myöntää tällä tavalla työntekijöilleen työllistymisvapauden. 

Työntekijälle joustava ura edellyttää itseluottamusta ja rohkeutta hylätä pitkäaikaiset työsuhteet 

ja luoda uusi ura, joka perustuu jatkuvaan kehittymiseen ja uuden oppimiseen. (Ruohotie, 2000, 

s. 34–35) 
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Uuden moraalisen sopimuksen näkökulmasta ura voidaan ymmärtää Ruohotien sanoin ”Ura on 

osaamisen kasvua, mikä ilmenee taitojen ja asiantuntemuksen lisääntymisenä ja 

vuorovaikutusverkon kehittymisenä”. Toisin sanoin ura on taitoihin, asiantuntijuuteen ja 

vuorovaikutusverkkoihin liittyvän tiedon varasto tai kertymä, joka muodostuu kehittyvien 

työkokemusten perusteella (Bird 1994, 326). Tämän näkemyksen mukaan ura ei rajoitu 

organisaatioon, alaan tai muuhun konkreettiseen. Uraa määrittää tiedon luomisen prosessi, 

yksilön osallistuminen niihin ja niistä omaksutut taidot, asiantuntemus ja vuorovaikutustaidot. 

Uran taustalla on siis yksilön halu ja kyky oppia, soveltaa ja kokeilla uutta. Jäykkärakenteiset 

organisaatiot, jotka rajoittavat tiedon luomista voivat tämän näkemyksen mukaan ajaa 

työntekijöitään etsimään vaihtoehtoisia työnantajia. Joustavat urat hyödyttävät myös 

organisaatioita, kun työntekijöillä on korkeampi oppimisen halu ja luovuus verrattuna 

perinteiseen suljettuun, lineaariseen uraan (Bird, 1994, s. 328). (Ruohotie, 2000, s. 209–210) 

Ura on merkityksellinen osa ihmisen elämää ja kattaa henkilön koko työelämän. Monelle työ 

on myös keskeinen tekijä elämänlaadun määrittelyn kannalta. Ura antaa ihmiselle 

mahdollisuuden tyydyttää tarpeitaan kattavasti. Maslowin tarvehierarkian mukaiset 

fysiologiset, turvallisuuden, sosiaaliset, arvonannon ja itsensä toteuttamisen tarpeet tai 

McClellandin tarveteorian mukaiset suoriutumisen, liittymisen ja vallan tarpeet ovat 

käytännössä kaikki mahdollisia tyydyttää työllä. (Hall, 2002, s. 12) 

Työn ja uran tarkastelussa esiin nousee myös identiteetti. Eteläpellon (2007, s. 90) mukaan 

työhön liittyvä identiteetti kuvaa laajasti ja monitasoisesti ihmisen ja työn välistä suhdetta. 

Ammattialan yhteiskunnallinen, sosiaalinen ja kulttuurinen käytäntö kietoutuu työssä yhteen 

yksilön rakentamiin ja jatkuvasti muokkaantuviin yksilöllisiin merkityksiin ja käsityksiin työn 

asemasta elämässä sekä työhön liittyvistä arvoista ja eettisistä sitoumuksista. Työidentiteetti 

rakentuu oman henkilöhistorian lisäksi myös työhön liittyvien tulevaisuuden odotuksien 

varaan. (Eteläpelto, 2007, s. 90) Identiteetin käsite on siitä mielenkiintoinen ja hyödyllinen, että 

siinä kohtaavat yhteisöllinen ja yksilöllinen. Identiteetin ymmärtäminen auttaa määrittämään 

prosessit, jonka kautta yhteisöllinen ja yksilöllinen kohtaavat ja vaikuttavat toisiinsa. 

Yksilöiden sosiokulttuurisia ajattelu- ja suhtautumistapoja oppimis- ja työympäristöissä 

ymmärtämällä voidaan paremmin ohjata ja ymmärtää oppimista, sosiaalista vuovaikutusta ja 

ihmisten toimintaa. (Eteläpelto, 2007, s. 98). 

Uraa voidaan jakaa myös sisäiseen ja ulkoiseen uraan. Ulkoisella uralla tarkoitetaan ulospäinä 

näkyviä ulottuvuuksia. Näitä voivat olla tehtävät, tehtävänimikkeet ja mitä muut viralliset tiedot 

tai asiakirjat pitävät sisällään. Sotilaskontekstissa tämä näkyy esimerkiksi tutkintonimikkeinä 
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tai tehtävä- ja virkanimikkeinä (Raittila, 1996, s. 5). Esimerkkinä voidaan mainita perusyksikön 

päällikkö, joukko-osaston komentaja tai yleisesikuntaeverstiluutnantti.  

3.2. Urakehitys ja sen vaiheet 

Urakehitystä on mahdollista tarkastella monella tavalla ja käsitteenä urakehitys on harvoin 

yksiselitteinen. Tarkastelu on mahdollista suorittaa uran vaiheiden, roolien, mallien tai 

konseptien kautta (Tuononen, 2018, s. 3). Tuonosen (2018, s. 3) mukaan urakehitystä voidaan 

yleisesti tarkastella Superin (1992) ja Scheinin (1993) mallien mukaan erilaisten 

elämänvaiheiden kautta. Superin mallissa on viisi vaihetta, kun Scheinin mallissa vaiheita on 

kymmenen. Superin mallissa vaiheet ovat liitettynä ikäluokkiin, kun Scheinin mallissa vaiheet 

liittyvät tiiviimmin ammatin vaiheisiin ja niiden pituus on enemmän riippuvaisia yksilöstä ja 

ammatista. Superin vaiheet ja ikäluokat ovat kasvu (0–14 vuotta), tutkiskelu (14–25 vuotta), 

perustaminen (25–45 vuotta), ylläpito (45–65 vuotta) ja vanhuus.  

Scheinin (1990, s. 10) mukaan yksilötasolla tarkasteltuna elämä ja ura koostuvat lukuisista 

merkityksellisistä vaiheista. Näiden vaiheiden pituus voi vaihdella vahvasti yksilön ja ammatin 

mukaan. Scheinin mukaan vaiheet voivat myös toistua, mikäli yksilö siirtyy urasta toiseen. 

Tiettyjen ammattien sisällä on mahdollista yhdistää tietyt vaiheet tiettyyn ikäluokkaan, mutta 

ammattien välillä ikähaarukka saattaa vaihdella vahvasti. (Schein, 1990, s. 10–12).  

Schein kutsuu elämän ensimmäistä vaihetta kasvun, mielikuvituksen ja tutkimisen vaiheeksi. 

Ensimmäinen vaihe liittyy lapsuuteen ja varhaismurrosikään, jonka aikana työpaikalla ja uralla 

on vähäinen merkitys. Kuva työstä on sidoksissa ammattien stereotyyppeihin ja yleiseen 

menestymiseen. Yksilö valmistautuu tämän vaiheen aikana ammattiin tarvittavan koulutukseen 

prosessiin. (Schein, 1990, s. 10) 

Toinen vaihe on opetus ja koulutus. Ammatista riippuen tämän vaiheen kesto ja kattavuus voi 

vaihdella kuukausista vuosiin. Tämän vaiheen aikana muodostuu yleensä monta valintakohtaa, 

sen mukaan miten yksilön tavoitteet tarkentuvat ja muuttuvat. Tietyt alat vaativat aikaisia 

päätöksiä ammatin tulevien vaatimusten täyttämiseksi jo koulutusvaiheessa. (Schein, 1990, s. 

10) 
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Kolmas vaihe Scheinin elämänvaiheissa on työelämään siirtyminen. Monille ihmisille tämä 

vaihe aiheuttaa suurta tarvetta sopeutumiseen. Tämän vaiheen aikana opitaan työn ja ammatin 

todellisuudesta ja omista reaktioistaan. Koulutusvaihe valmistaa harvoin yksilön ammatin 

irrationaalisuuteen ja poliittiseen puoleen ja siihen tosiasiaan, että iso osa työstä liittyy muiden 

ihmisten kanssa toimimiseen ja ihmisten tunteisiin. Kolmas vaihe on henkilökohtaisen kasvun 

ja oppimisen sekä ammatillisen minäkuvan syntymisen aikaa. Ammattiin liittyvät 

velvollisuudet panevat yksilön lahjakkuuden, motiivit ja arvot todellisen työelämän 

tulikokeeseen. (Schein ,1990, s. 10) 

Uran neljäs vaihe on peruskoulutus ja sosialisointi. Tämän vaiheen ajallinen kesto ja kattavuus 

riippuvat monesta ammattiin liittyvästä tekijästä. Näitä tekijöitä ovat tehtävä, organisaatio, työn 

monimutkaisuus, organisaation näkemys organisaationkulttuuristen arvojen opetuksen 

tärkeydestä sekä yhteiskunnan asettamat vaatimukset tehtävälle tai ammattikunnalle. Mitä 

vastuullisempi tehtävä, sitä pitempi ja intensiivisempi neljäs vaihe yleensä on. Tämä vaihe on 

henkilökohtaisen oppimisen vaihe. Organisaatio asettaa tässä vaiheessa olevalle työntekijälle 

melko isoja ammatillisia vaatimuksia. Neljännen vaiheen aikana työntekijä joutuu valitsemaan, 

mikäli todella haluaa pysyä tehtävässä tai organisaatiossa ja tähän vaikuttavat vahvasti, miten 

työntekijä on reagoinut sopeutumisprosessiin. (Schein, 1990, s. 10) 

Viides vaihe on jäsenyyden saavuttaminen. Uran tietyssä vaiheessa työntekijä kokee päässeensä 

harjoittelijavaiheesta organisaation täysimääräiseksi jäseneksi. Tämän voi huomata riittien tai 

työntekijälle uskottujen tehtävien perusteella. Tämän vaiheen aikana työntekijälle alkaa 

muodostumaan merkittävä minäkäsitys organisaatioon kuulumisesta. Motiivit ja arvot 

selkeytyvät haastavissa tilanteissa, jotka vaativat päätöksentekoa. Yksilön kuva omista 

lahjakkuuksista, vahvuuksista ja heikkouksista vastaavat todellisuutta. (Schein, 1990, s. 10–11) 

Kuudes vaihe on vakinaistuminen tai pysyvä jäsenyys. Tämän vaiheen aikana työntekijän 

asema organisaatiossa vakinaistuu tai vakinaistetaan. Organisaatio antaa tavalla tai toisella 

työntekijän ymmärtää, että hänelle on paikka organisaatiossa myös tulevaisuudessa. Tämä voi 

olla sekä formaalia esimerkiksi vakinaisen viran muodossa tai vaihtoehtoisesti 

informaalisempaa. (Schein, 1990, s. 11) 
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Seitsemännen uravaiheen muodostaa keski-iän kriisit ja uudelleenarviointi. Tämän vaiheen 

olemassaolosta on kiistelty, mutta se on monesti tunnistettavissa. Tämän vaiheen aikana 

työntekijä kyseenalaistaa omia valintojaan uraan liittyen, siihen mennessä saavutettua 

menestystä sekä tulevaisuuttaan valitulla uralla. Tämä vaihe voi olla traumaattinen, mutta 

monelle se näyttäytyy melko kivuttomana ja sen seurauksena on omien valintojen 

vahvistaminen ja omien tavoitteiden selkeytymien. (Schein, 1990, s. 11–12) 

Scheinin jaottelun mukaan kahdeksas uravaihe on vauhdin ylläpitäminen, uudelleenlöytäminen 

tai tasautuminen. Tämä vaihe liittyy seitsemännessä vaiheessa koettuun oivallukseen uran 

jatkosta. Työntekijä löytää tässä vaiheessa oman ratkaisunsa uran jatkoa varten. Joillekin se 

tarkoittaa määrätietoisuutta kiivetä organisaatiossa niin ylös kuin mahdollista. Toisille se 

tarkoittaa omien pyrkimyksien uudelleenmäärittämistä omaan työkuvaan liittyen, kun taas 

joillekin se voi tarkoittaa monitahoisen analyysin suorittamista siitä, miten työ, perhe ja omia 

mieltymyksiä tasapainotetaan jatkossa. Päätös urankehityksen tasauksesta voi olla henkisesti 

raskasta. Monille päätös urankehityksen tietoisesta tasauksesta perustuu ymmärrykseen siitä, 

että oma lahjakkuus, motiivit ja arvoit eivät enää vaadi ihmistä pyrkimään urallaan pidemmälle. 

(Schein, 1990, s. 12) 

Uran yhdeksäs vaihe on irtautuminen. Tässä vaiheessa toiminta hidastuu, osallisuus tekemiseen 

heikentyy ja ajatukset suuntautuvat kohti eläköitymistä ja siihen valmistautumista. Toisilla 

lähestyvä eläköityminen saa aikaan aggressiivisen todellisuudesta kieltäytymisen, joka 

näyttäytyy toiminnan jatkumisen normaalin tapaan ja eläkevalmisteluiden tekemättä 

jättämiseen. (Schein, 1990, s. 12) 

Uran viimeinen vaihe on eläköityminen. Riippumatta siitä, onko työntekijä valmistautunut tai 

vältellyt valmistautumista eläkkeelle siirtymiseen, jossain vaiheessa organisaatio ei enää 

mahdollista työn jatkamista. Yksilön on viimeistään silloin sopeuduttava tilanteeseen. Yksilön 

ammatillisen minäkuvan kannalta reaktiot voivat vaihdella suuresti ja toisilla eläköitymien voi 

olla traumaattista ja jopa vaikuttaa henkiseen ja fyysiseen terveyteen heikkenevästi. (Schein, 

1990, s. 12) 
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Schein (1978, s. 37) on myös tarkastellut urakehitystä siirtymien perusteella. Työuran kehitys 

on tämän mukaan mahdollista jakaa kolmeen ulottuvuuteen, jotka ovat vertikaaliset siirtymiset, 

funktionaaliset siirtymiset sekä siirtyminen organisaation ytimeen. Vertikaaliset siirtymiset 

tarkoittavat vertikaalista urakehitystä, jossa siirrytään hierarkiassa ylöspäin. Funktionaaliset 

siirtymät taas kuvaavat horisontaalista urakehitystä, jossa vaihdetaan tehtävää siirtymättä 

hierarkkisesti ylöspäin. Siirtymisellä ytimeen Schein kuvaa horisontaalisen urakehityksen 

toista muotoa. (Schein, 1978, s. 37–39) 

 

3.3. Scheinin uramalli ja ura-ankkurit 

Scheinin mukaan uralla tarkoitetaan yksilön työelämän kehittymistä ajan myötä ja yksilön omaa 

käsitystä tästä kehityksestä. Jokaisella yksilöllä on jonkinlainen käsitys omasta työelämästään 

ja omasta roolistaan siinä. Tätä omaa käsitystä hyödynnetään ura-ankkurikonseptia 

tarkasteltaessa. (Schein, 1990, s. 9)  

Schein on kehittänyt ura-ankkuriteorian 1970-luvulla. Myöhemmin Schein on jatkanut teorian 

kehittämistä ja muut tutkijat ovat tukeneet ja jatkaneet teorian kehittämistä.  Ihmiset 

muodostavat Schein mukaan yksilön ja työorganisaation välisen vuorovaikutuksen tuotteena 

uraan liittyvän minäkuvan. Vuorovaikutuksen psykologisen prosessin osana syntyvät tai esiin 

nousevat ura-ankkurit ovat siis ihmisen itsensä muodostaman käsityksen tuotteita. Ura-ankkurit 

voidaan Scheinin mukaan jakaa kolmeen ryhmään. Ensimmäinen ryhmä on yksilön itsensä 

havaitut taidot ja kyvyt työssään. Tästä esimerkkinä voidaan nähdä taipumus toimia johtajana. 

Toisen ryhmän muodostavat perusarvot ja asenteet, jotka tässä tutkimuksessa voidaan käsittää 

esimerkiksi isänmaallisuutena. Kolmas ja Scheinin mukaan tärkein ryhmä on itse havaitut 

motiivit ja tarpeet omaan uraan liittyen (Schein, 2007, s. 27).  

Uransa aikana ihminen kehittää Scheinin (1990, 2013a) mukaan vähitellen entistä selvemmän 

minäkuvan, joka vastaa seuraaviin kysymyksiin:  

 

1. Mitkä ovat taitoni, kykyni ja osaamisalueeni? Mitkä ovat vahvuuteni ja heikkouteni? 

2. Mitkä ovat tärkeimmät motiivit, tarpeet ja tavoitteet elämässä? Mitä haluan tai en halua, 

koska en ole koskaan halunnut tai olen jo saavuttanut oivalluksen enkä enää halua sitä? 

3. Mitkä ovat arvoni, tärkeimmät kriteerini, jonka mukaan arvioin tekemistäni? Olenko 

organisaatiossa tai työssä, jonka arvot vastaavat omiani? Miltä minusta tuntuu tehdä sitä 

mitä teen? Olenko ylpeä vai häpeänkö työtäni ja uraani? 
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Minäkuva, jonka perusteella näihin kysymyksiin vastataan, perustuu siihen minäkuvaan, jonka 

ihminen on rakentanut nuoruuden ja koulutuksen aikana. Tämä minäkuva ei kuitenkaan 

Scheinin mukaan voi olla täysin kehittynyt ennen kuin ihminen on saavuttanut tarpeeksi 

työkokemusta, jonka perusteella tiedostaa varsinaiset omat kyvyt, motiivit ja arvot. Alku-urien 

valintojen osalta ihmisten välillä esiintyy yksilöllisiä eroja sen osalta, onko uravalintojen 

perusteena kyvyt, motiivit vai arvot. Minäkuvaan tarvittavan työkokemuksen hankkiminen voi 

viedä jopa yli kymmenen vuotta. Vaihtelevien työkokemusten ja palautteen kautta on 

mahdollista rakentaa minäkuvaa nopeammin. Ihminen kehittyy entistä taitavammaksi niissä 

asioissa, joita hän arvostaa ja jotka häntä motivoi. Lisäksi ihminen saattaa oppia arvostamaan 

niitä asioita, joita kokee vahvuuksikseen ja vastaavasti välttelemään niitä asioita, jossa ei 

menesty. (Schein 1990, 2013a s. 17; Schein ym., 1987, s. 30) 

 

Ura-ankkurit kehittyvät vain työ- ja elämänkokemuksen myötä. Siinä vaiheessa, kun uraan 

liittyvä minäkuva on muodostunut, se toimii tasapainottavana voimana eli niin sanottuna 

ankkurina. Ankkuri voidaan nähdä niinä arvoina ja motiiveina, joista ihminen ei ole valmis 

luopumaan uraan liittyvien valintojen edessä. Scheinin mukaan moni ei tiedosta omaa ura-

ankkuriaan ennen kuin joutuu tekemään merkittäviä valintoja, jotka liittyvät itsensä 

kehittämiseen, perheeseen tai uraan. Minäkuvan kehittyessä ihminen oppii tekemään 

järkiperäisempiä uraa koskevia valintoja oman ura-ankkurin avulla. Ankkuri ei kuitenkaan aina 

heijastu ihmisen tekemisistä, koska välillä uralla on jopa pakosta niin sanottuja välivaiheita. 

Näiden vaiheiden aikana ihminen voi joutua esimerkiksi taloudellisten tai perheestä johtuvista 

syistä hyväksymään työn, joka ei vastaa henkilön minäkuvaa. Tällaiset olosuhteista johtuvat 

vaiheet ehkäisevät minäkuvan ilmentymisen, mutta eivät automaattisesti sitä muokkaa.  (Schein 

1987, 1990, 2007; Schein ym., 1978, Schein & Van Maanen, 2013a) 

Scheinin ja Van Maanenin mukaan ihmisellä voi olla vain yksi ura-ankkuri. Uran aikana 

ihmisellä voi kuitenkin olla työtehtäviä, jotka tyydyttävät monen eri ankkurin kriteereitä. 

Scheinin ja Van Maanenin mukaan ihminen, joka ei pysty määrittelemään, mikä hänen 

varsinainen ura-ankkurinsa on ei ole kerännyt tarpeeksi työ- ja elämänkokemusta ja sitä kautta 

joutunut tekemään valintoja tärkeiksi koettujen ankkureiden välillä. Tällaisia valintatilaisuuksia 

on mahdollista luoda myös kuvitteellisina valintatilaisuuksina, joissa ihminen pakotetaan 

valitsemaan tärkeiksi kokemien uravaihtoehtojen välillä kuvitteellisia työtarjouksia 

käyttämällä. (Schein & Van Maanen, 2013a, s. 50–51) 
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Ura-ankkuriteorian perustana toimivat Scheinin kahdeksan ura-ankkuria. Näistä ura-

ankkureista yhdestä muodostuu Scheinin mukaan tärkein ja dominoivin. Tämä ura-ankkuri 

vahvistuu uran aikana ja sillä on vahva yhteys tyytyväisyyteen uralla sekä uralla pysymiseen 

(Schein, 1978, 1990, 2007, 2013a). Kahdeksan ura-ankkuria ovat: 

1. Asiantuntijapätevyys (technical/functional competence): oman alansa asiantuntijoita, 

joilla on tietynlaista teknistä tai funktionaalista erityisosaamista ja jotka haluavat 

työskennellä tämän alan asiantuntijoina.  

2. Esimiespätevyys ja johtaminen (general managerial competence): kokevat olevansa 

hyviä esimiehiä ja johtajia, kunnianhimoisia, tavoittelevat statusta, valtaa ja vastuuta 

sekä suuria tuloja. 

3. Itsenäisyys (autonomy/independence): tarve toteuttaa asioita omalla tavalla ja olla 

itseohjautuvia, toiminnanvapaus ja mahdollisuus vaikuttaa oman työn sisältöön tärkeää. 

4. Työsuhteen turvallisuus (security/stability): pyrkimys työsuhteen vakauteen, 

pitkäaikaisuuteen ja ennakoitavaan jatkuvuuteen 

5. Luovuus ja yrittäjyys (entrepreneurial creativity): halu luoda uutta, onnistua ja sitä 

kautta taloudellisen korvauksen saaminen 

6. Palvelu ja omistautuminen (service/dedication): arvot ohjaavat työuraa ja siihen liittyviä 

valintoja, tehtyä työtä arvostetaan 

7. Aito haasteellisuus (pure challenge): haasteellisuus ja ongelmanratkaisu keskeistä, 

mahdollisuus kehittyä ja haastaa itseään jatkuvasti 

8. Elämänalueiden tasapaino (lifestyle): eri elämänalueiden – uran, perhe-elämän ja 

omien tarpeiden tasapaino 

 

Scheinin tekemässä tutkimuksessa 1970- ja 1980-luvulla saavutettiin melko tasaisia tuloksia, 

joiden mukaan noin 25 prosenttia ihmisistä kuuluvat esimiespätevyyden ja johtajuuden ura-

ankkuriin, 25 prosenttia asiantuntijapätevyyden ura-ankkuriin, 10 prosenttia itsenäisyys ura-

ankkuriin, 10 prosenttia työsuhteen turvallisuus -ankkuriin ja loput jakaantuivat tasaisesti 

jäljelle jäävien ankkureiden välille. Tutkimuksissa hajonta oli laajaa jokaisen tutkitun 

ammattikunnan sisällä, vaikka oletusarvoisesti voisi kuvitella tiettyjen ankkureiden painottuvan 

selvästi. (Schein, 2007, s. 28) 

Scheinin ja Van Maanenin mukaan ura-ankkuritutkimusta ja varsinkin pitkän aikavälin 

seurantaa ei vielä ole tehty tarpeeksi, jotta olisi mahdollista sanoa muuttuvatko ura-ankkurit 

uran aikana. Tähän asti tehdyt tutkimukset kuitenkin viittaavat ankkureiden pysyvyyteen. Kun 

ulkoiset indikaattorit viittaavat ankkurin muuttuneen on Scheinin ja Van Maanenin mukaan 
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useimmiten kysymys siitä, että ihmisen työtehtävä ei siihen mennessä ole vastannut henkilön 

ura-ankkuria. Ihmisellä on saattanut olla valheellinen kuva omasta ankkuristaan ja vaikka hän 

onkin menestynyt työssään erinomaisesti, hän on myöhemmin ehkä jopa tietämättään oivaltanut 

mikä hänen todellinen ura-ankkurinsa on. Uran keskivaiheille tehdyt radikaalit uravalinnat eivät 

siis välttämättä viittaa ankkurin muutokseen vaan lähinnä kokemuksen kautta tapahtuneeseen 

oivallukseen oikeasta ura-ankkurista. (Schein & Van Maanen, 2013a, s. 52–53) 

3.3.1. Asiantuntijapätevyys 

Asiantuntijapätevyyden ura-ankkuriin kuuluvien ihmisten lahjakkuudet ja motivaatio ovat 

sidoksissa tietyn tyyppisiin tehtäviin. Nämä ihmiset tuntevat vetoa niille tehtäväalueille, missä 

he ovat motivoituneita ja päteviä. Työn sisältö on keskeinen osa heidän työidentiteetin 

rakentumista ja johtoajatuksena toimii asiantuntijuus ja alansa kärkiosaajaksi kehittyminen. 

Identiteetti liittyy vahvasti omiin lahjakkuuksiin.  Asiantuntijapätevyyden ihmisten tarve 

harjoittaa ja näyttää taitojansa voittaa usein muunlaiset tarpeet ja huolenaiheet kuten 

turvallisuuden, pysyvyyden, autonomian tai yrittäjyyden. Tällä tavalla ankkuroituneet ihmiset 

etsivät omalta osaamisalueeltaan haasteita sekä mahdollisuuksia olla luovia ja toivovat 

saavansa tunnustusta taidoista ja suorituksista. Mahdollisuus jatkuvaan kasvuun ja 

kehittymiseen omalla erikoisalallaan määrittävät näiden ihmisten halua pysyä 

organisaatiossaan. Toisaalta nämä ihmiset seuraavat tarvittaessa työn haasteita minne tahansa. 

(Schein & van Maanen, 2013a, s 20–21; Schein, 1978, 1990; Schein ym., 1987, s. 32–34) 

Organisaatioiden urat alkavat monesti teknisiltä tai toiminnallisilta alueilta ja uuden työntekijän 

tehtävä on usein erityisalueen tietty tehtävä, jonka työntekijän oletetaan hallitsevan.  

Asiantuntijapätevyysankkurin ihmiset löytävät työn sisäisen merkityksen ja tyydytyksen 

havaitessaan olevansa taitavia ja pitävänsä työstään. Tämän ankkurin ihmiset ovat haavoittuvia 

uran väärinsuuntautumiselle, koska usein organisaatioiden urat ovat muotoiltuja yleisjohtajien 

mukaisesti. Sopivan roolin ja haasteellisesti kehittyvän työn löytäminen voi olla vaikeaa sekä 

yksilön että organisaation näkökulmasta. (Schein & van Maanen, 2013a, s. 20–21) 
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Organisaatioiden vaativat tehtävät edellyttävät yleensä monien alueiden ihmisten johtamista ja 

toimintojen yhteensovittamista. Useat organisaatiot palkitsevat hyvän asiantuntijasuorituksen 

ylentämällä henkilö. Tämä tarkoittaa monesti nousua esimiesasemaan, jossa tarvitaan 

johtamistaitoja. Asiantuntijapätevyyden ihmiset vierastavat työn jakautumista ja tarvetta 

keskittyä työn ydinsisällön ulkopuolisiin asioihin, kuten esimerkiksi johtamiseen. 

Asiantuntijapätevyyden ihmisten yksi ydinkysymys liittyy tästä syystä siihen, kannattaako 

hyväksyä yleisjohtajan tai esimiehen vastuuta. Tietyn erikoisalan tai funktion johtaminen voi 

olla näille ihmisille tavoiteltava asetelma, mikäli heillä on taitoa johtaa oman erikoisalansa 

puitteissa. (Schein & van Maanen, 2013a, s. 21; Schein, 1978, 1990; Schein ym., 1987, s. 32–

34) 

Asiantuntijapätevyyden ankkuriin kuuluvat ihmiset muodostavat usein organisaation 

suurimman ryhmän ja muodostavat organisaatioiden pätevyyden perustan. Tästä syystä näiden 

ihmisten urien kehittäminen on organisaatioiden näkökulmasta merkityksellistä. Luomalla 

urapolkumahdollisuuksia, jossa tietyn erikoisalan sisällä voi edetä muutoin kuin yleisjohtajaksi 

tulemalla sekä liikkua tilapäisiin johtotehtäviin tämän ura-ankkurin ihmisten taitoja 

hyödynnetään parhaiten. (Schein & van Maanen, s. 21; Schein, 1978, 1990; Schein ym., 1987, 

s. 32–34) 

Mikäli tarkastellaan mahdollisia upseerintehtäviä, joissa asiantuntijapätevyyden ura-ankkurin 

omaavat henkilöt saavat toimia heidän ankkuriaan vastaavissa tehtävissä esimerkkinä voidaan 

pitää aselajiupseerit eri tasoilla. Nämä toimivat oman aselajinsa asiantuntijoina ja saavat 

hyödyntää omaa asiantuntijuuttaan työssään. Muita mahdollisia tehtäviä voisi olla esimerkiksi 

erilaiset opettajatehtävät tai sektorinjohtajan tehtävät. Yleisesti on tiedostettava, että melkein 

kaikki upseeritehtävät pitävät sisällään jonkintasoisen asiantuntijuusvaatimuksen. 

Asiantuntijuuden kehittämistä voidaan yleisesti pitää helpompana esiupseerin tehtävissä, joissa 

pysyvyys tietyssä tehtävässä tai erikoisalalla on yleensä pitempiaikaista. Muista 

Puolustusvoimien henkilöstöryhmistä, esimerkiksi siviilityöntekijöistä, löytyy myös monta 

sellaista tehtävää, jossa henkilö on palkattu varta vasten asiantuntijuuttaan vastaavaan tehtävään 

ja nämä voivat toimia samassa tehtävässä hyvinkin pitkään.  

3.3.2. Esimiespätevyys ja johtaminen 

Esimiespätevyyden ja johtamisen ankkureihin kuuluvat ihmiset oivaltavat yleensä alku-uransa 

aikana haluavansa toimia johtotehtävissä ja että heitä kiinnostaa johtaminen itsessään. 

Johtamistaidot ja kyvyt mahdollistavat näille ihmisille yleisjohtajana toimimisen. Heillä on 

yleensä halu kiivetä organisaatiossa ja olla vastuussa päätöksissä, jotka vaikuttavat suoraan 
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organisaation menestykseen tai tehokkuuteen. Esimiespätevyyden ja johtamisen ankkuriin 

kuuluvat ihmiset eroavat asiantuntijapätevyyden ihmisistä siten, että he näkevät erikoistumisen 

ansana. Nämä ihmiset tunnistavat kokonaisuuksien hallinnan sekä useiden erikoisalojen 

tuntemisen olevan edellytyksiä yleisjohtajan tehtäviin. Tämän ankkurin tärkeimmät arvot ja 

motiivit ovat eteneminen organisaatiossa vaativimpiin tehtäviin, johtamistilanteet, 

henkilökohtainen osallisuus organisaation menestykseen sekä korkeat tulot.  (Schein & van 

Maanen, 2013a, s. 24) 

Scheinin ja van Maanenin (2013a, s. 24) mukaan on tavallista, että monet ihmiset sanovat 

haluavansa johtaa aloittaessaan uransa. Työkokemuksen kertyessä selkeytyy monelle 

vähitellen, mikäli heillä todellakin on tarvittavat taidot ja motivaatio yleisjohtajaksi tulemiseksi. 

Scheinin mukaan tehokkuuteen tarvittavat taidot voidaan jakaa kolmeen perusalueeseen, joissa 

ihmisellä on oltava vähintäänkin jonkinlaiset pätevyydet. Nämä perusalueet ovat analyyttinen, 

ihmisten ja ryhmien välisiin suhteisiin liittyvä sekä emotionaalinen pätevyys. Analyyttisellä 

pätevyydellä tarkoitetaan kykyä tunnistaa, eritellä, koota yhteen ja ratkoa pulmia jopa vajain 

tiedoin ja epävarmuuden vallitessa. Ihmisten ja ryhmien välisiin suhteisiin liittyvällä 

pätevyydellä tarkoitetaan kykyä vaikuttaa, johtaa, ohjata, käsitellä ja valvoa organisaation 

kaikkien tasojen työntekijöitä saavuttamaan organisaation tavoitteet. Emotionaalisella 

pätevyydellä tarkoitetaan kykyä virittyä tunne-elämään ja ihmissuhteista johtuvasta 

vuorovaikutuksesta ja kriiseistä ennemmin kuin väsyä tai lamaantua niiden takia, eli toisin 

sanoen vaativan vastuun ottaminen lannistumatta sekä kykyä käyttää valtaa ja tehdä vaikeita 

päätöksiä tuntematta syyllisyyttä ja häpeää. (Schein & van Maanen, 2013a, s. 24–27) 

Kolme edellä kuvatut taidot tai ominaisuudet erottavat esimiespätevyyden ja johtamisen ura-

ankkuriin kuuluvat ihmiset muiden ankkureiden ryhmistä. Esimiespätevyyden ja johtamisen 

ankkurin ihmisillä täytyy olla tarpeeksi pätevyyttä kaikilta näiltä perusalueilta. Monen asian 

hallinta tarkoittaa, että tämän ankkurin kehittyminen vie enemmän aikaa verrattuna esimerkiksi 

asiantuntijapätevyyden ankkuriin. Yleisjohtajaksi kehittyminen vaatii kokemusta tilanteista, 

joissa näitä johtamiseen liittyviä taitojaa voi kehittää ja minäkuva voi muodostua. (Schein & 

van Maanen, 2013a, s. 27) 

Esimiesasema ja johtaminen ovat osa melkein jokaista upseerintehtävää. Jotkut tehtävät ovat 

enemmän luonteeltaan yleisjohtajan tehtäviä mutta hyvin moneen liittyy myös tietyn alan asian-

tuntijuus. Yhtenä esimerkkinä tehtävästä, jota voisi luonnehtia ensimmäiseksi yleisjohtajan 

tehtäväksi on perusyksikön päällikön tehtävä. Yleisjohtajan tehtäviä voidaan liittää yleisemmin 
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korkeimpiin johtotehtäviin. Näin ollen yleisesikuntaupseerit toimivat yleisemmin 

esimiespätevyyden ja johtamisen ankkuria vastaavissa tehtävissä.  

3.3.3. Itsenäisyys 

Itsenäisyys- tai riippumattomuusankkuriin kuuluvat ihmiset oivaltavat melko nopeasti uransa 

aikana vieroksuvansa toimimista muiden asettamin ehdoin. Säännöt, toimintamallit, työaika, 

pukeutuminen ja muita jopa pakosta organisaatioille ominaiset normit aiheuttavat harmia tälle 

ihmisryhmälle. Näillä ihmisillä on tarve tehdä asioita omalla tavallaan, omaan tahtiin ja omien 

vaatimustasojensa mukaan. Organisaatiot rajoittavat itsenäisyyttä ja jopa tunkeutuvat liikaa 

yksilön elämään. Tämän ura-ankkurin ihmiset hakeutuvat tehtäviin, jotka takaavat heille 

itsenäisyyttä ja toimimista omilla ehdoilla. (Schein & van Maanen, 2013a, s. 30) 

Kaikilla ihmisillä on Scheinin ja van Maanenin (2013a, 30) mukaan tarvetta tietyn tason 

itsenäisyydelle työssään ja tarve vaihtelee uran aikana.  Itsenäisyysankkurin ihmiset vievä 

tämän tarpeen vielä pidemmälle. Tarve itsenäisyydelle voi johtaa juonensa jo lapsuudesta, 

mikäli kyseessä on perheen ainoa lapsi. Itsenäisyyden tavoittelu voi johtua myös korkeasta 

koulutustasosta ja hyvästä itseluottamuksen tasosta omaan ammattitaitoon liittyen. 

Itseluottamus on rakentunut koulutuksen ja opintojen aikana, kun opinnot ovat itsenäisyyttä ja 

vastuullisuutta. Tästä syystä esimerkkinä tämän ankkurin ihmisistä voidaan pitää tohtoreita ja 

professoreita. Tämän ankkurin ihmiset eivät yleensä viihdy isoissa organisaatioissa vaan he 

ajautuvat itsenäisyyttä takaaviin tehtäviin kuten esimerkiksi opettamaan tai konsultiksi. Toinen 

vaihtoehto on löytää oma rajattu ja suojaisa paikkansa isommasta organisaatiosta, joka 

mahdollistaa itsenäisen työskentelyn. Tällaiset tehtävät voivat liittyä esimerkiksi tutkimukseen, 

kehittämiseen tai analysointiin liittyviä tai maantieteellisesti erillään olevien yksiköiden 

johtaminen (Schein & van Maanen, 2013a, 31) 

Itsenäisyyden ura-ankkurin ihmiset toivovat sisällöllisesti ja ajallisesti selkeästi rajattuja 

tehtäviä oman erikoisalansa sisällä. Projektiluonteiset, jopa niin sanotut pätkätyöt sopivat näille 

ihmisille. Työllä on hyvä olla selkeä tavoite, mutta toteutuksen osalta toivottavaa on täydellinen 

vapaus. Tämän ura-ankkurin ihmiset eivät yleensä ole tehokkaimmillaan tiukan valvonnan alla.  

Puolustusvoimat ja upseerinura voi itsenäisyysankkurin kuvauksen perusteella vaikuttaa 

huonolta työnantajavaihtoehdolta monine sääntöineen, toimintamalleineen ja pukeutumista 

ohjaavine normeineen. Mahdollisia itsenäisyysankkuria vastaavia tehtäviä voisi löytyä 

tutkimukseen tai opetukseen liittyen. Yleisesti voisi kuvitella sotatieteiden tohtoreiksi 

hakeutuvia tai professorin virassa olevia mahdollisiksi itsenäisyysankkurin edustajiksi.  Muista 
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henkilöstöryhmistä tätä ankkuria hyvin vastaavissa tehtävissä toimivat esimerkiksi 

tutkijanvirassa olevat siviilityöntekijät.  

 

3.3.4. Työsuhteen turvallisuus 

Kaikilla ihmisillä on vähintään jossain vaiheessa uraa tarvetta turvallisuudelle ja pysyvyydelle. 

Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi tarvetta taloudelliselle turvallisuudelle perheen perustamisen 

elämänvaiheeseen. Joillain ihmisillä turvallisuuden ja pysyvyyden tavoittelusta tulee tärkein 

yksittäinen uraa ohjaava tai rajoittava tekijä. Näiden ihmisten ura-ankkuri on työsuhteen 

turvallisuus. Nämä ihmiset hakutuvat töihin turvallisiin organisaatioihin, jotka tarjoavat 

vakinaisia virkoja ja hyviä etuja. Organisaatiot ovat yleensä tunnettuja, vahvoja sekä alansa 

johtavia organisaatioita. Tämän takia nämä ihmiset löytävät itsensä usein esimerkiksi 

julkkishallinnon tehtäväistä. (Schein & van Maanen, 2013a, s. 32–33; Schein ym., 1987, s. 31) 

Työsuhteen turvallisuus -ankkurin ihmiset samaistuvat omaan organisaatioon muiden 

ankkureiden ihmisiä helpommin riippumatta siitä, onko heillä korkeaa virka-asemaa tai 

erityisen merkityksellistä tehtävää. Nämä ihmiset ovat usein myös halukkaita antamaan vastuu 

uransa suunnittelusta ja ohjaamisesta työnantajansa käsiin. Tämän ura-ankkurit sisällä on 

mahdollista jakaa ihmiset kahteen ryhmään. Ensimmäinen ryhmä sitoutuu organisaatioon ja 

tuntee loppuun asti vastuuta työnantajaansa kohtaan.  Turvallisen työsuhteen takia nämä 

ihmiset ovat valmiita hyväksymään heille osoitetut tehtävät, matkustamaan, vaihtamaan 

työtehtäviä tai muuttamaan työnsä perässä organisaation tarpeiden mukaan. Toinen ryhmä 

sitoutuu puolestaan kiinteästi tietylle maantieteelliselle alueelle. Tämän ryhmän ihmiset 

juurtuvat paikkakunnalle ja ovat tämän takia valmiita tarvittaessa työtehtävien tai organisaation 

vaihtamiseen saadakseen pysyä samalla paikkakunnalla. (Schein & van Maanen, 2013a, s. 33; 

Schein ym., 1987, s. 31) 

Nämä ihmiset voivat vaikuttaa kunnianhimottomilta, mutta moni lahjakas menestyy hyvin ja 

voi saavuttaa korkeita virkoja tai tehtäviä organisaatioissa, mikäli työtehtävät vaativat vakaata 

ja ennustettavaa suorittamista. Työsuhteen turvallisuus -ankkuriin kuuluvat ihmiset suosivat 

vakaita ja ennustettavia työsuhteita. Työn sisällöllä on suurempi vaikutus kuin työn luonteella. 

Työsuhteen ehdoilla, vakaalla palkkauksella sekä eduilla on suurempi merkitys kuin työn 

sisällön haasteellisuudella tai muilla luontaisesti motivaatiota kasvattavilla tekijöillä. (Schein, 

1990, s. 28) 
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Työsuhteen turvallisuus -ankkurin ihmiset haluavat saada tunnustusta lojaaliudesta 

organisaatiotaan kohti sekä vakaasta suorittamisesta. Ennen kaikkea nämä ihmiset haluavat 

tuntea myötävaikuttavansa organisaationsa menestykseen ja toivovat lopulta saavansa kiitosta 

omista panostuksistaan menestymisen myötä. Aikaisemmin monien organisaatioiden 

henkilöstöjärjestelmät sopivat hyvin tämän ankkurin ihmisille, mutta muutos kohti osa-

aikatyötä ja lyhyitä projektiluontoisia työsopimuksia on muuttanut tätä. Työsuhteen turvallisuus 

-ankkurin ihmiset ovat usein niitä, jotka joutuvat kärsimään, kun organisaatiot siirtyvät kohti 

virtaviivaisempia ja tehokkaampia rakenteita. (Schein & van Maanen, 2013a, s. 34) 

Puolustusvoimat voidaan mieltää turvalliseksi työnantajaksi varsinkin upseerin näkökulmasta. 

Vakituinen virka Puolustusvoimissa voidaan mieltää hyvinkin turvalliseksi työsuhteeksi. 

Toisaalta upseerin uraan liittyy vahvasti siirtovelvollisuus sekä nopea urakierto. Nämä 

tarkoittavat, että ennustettavuus sekä maantieteellinen turvallisuus ovat heikommalla tasolla. 

Yleisesti voisi luonnehtia esiupseereiden tehtäviä paremmin sopiviksi tämän ankkurin 

ihmisille, koska niissä pysyvyys ja ennustettavuus ovat yleisesti parempia, vaikka 

poikkeuksiakin löytyy. Muista henkilöstöryhmistä on todennäköisesti helpompi löytää tämän 

ankkurin ihmisiä. Esimerkki näistä voisi olla varuskuntien varastohenkilökunnan siviiliviroissa 

olevat henkilöt.  

3.3.5. Luovuus ja yrittäjyys 

Luovuuden ja yrittäjyyden ura-ankkuriin kuuluvat ihmiset tuntevat ylitsepääsemättömän 

tarpeen luoda uusia yrityksiä kehittämällä uusia tuotteita tai palveluita tai vaihtoehtoisesti ottaa 

haltuun ja uudistaa olemassa olevia yrityksiä omien vaatimustensa mukaisiksi. Luovuus sen eri 

muodoissa kuuluu kaikkiin ura-ankkureihin mutta luovuuden ja yrittäjyyden ura-ankkurin 

ihmisille luovuus muodostaa uran tärkeimmän piirteen. Nämä ihmiset eivät ole vain luovia 

keksijöitä tai taitelijoita. Näiden ihmisten luovuus suuntautuu erityisesti uusien 

organisaatioiden, tuotteiden tai palveluiden luomiseen. Näiden ihmisten luomusten 

menestyminen ja selviytyminen sekä taloudellinen menestyminen ovat tärkeimpiä tekijöitä 

menestystä arvioitaessa.  (Schein & van Maanen, 2013a, s. 35) 

Tietyille ihmisille oman yrityksen luomisen tärkein pyrkimys on autonomian saavuttaminen. 

Luovuuden ja yrittäjyyden ura-ankkurin ihmiset aloittavat usein pienten yritysten perustamista 

jo nuoruudessaan. He tuntevat silloin omaavansa tarvittavat taidot ja erityisen korkean 

motivaation todistaa maailmalle olevansa kykeneviä oman yrityksen rakentamiseen. Nämä 

ihmiset tulevat myös usein yrittäjähenkisistä perheistä. Tyypillisesti tämän ura-ankkurin 

ihmiset eivät viihdy perinteisissä organisaatioissa pitkään tai työskentelevät näissä 
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organisaatioissa sivutyönä samalla kun heidän todellinen panostus on oman yrityksen 

rakentaminen.  (Schein & van Maanen, 2013a, s. 37) 

Luovuuden ja yrittäjyyden ura-ankkurin ihmiset on mahdollista sekoittaa itsenäisyysankkuriin. 

Itsenäisyyden ja riippumattomuuden ollessa tärkeimmät uraa ohjaavat tekijät yrityksen 

luominen liittyy itsenäisyyden ja riippumattomuuden tavoitteluun. Luovuuden ja yrittäjyyden 

ankkurin ihmisille pakkomielle liittyy erityisesti heidän tarpeeseen todistaa olevansa kykeneviä 

perustamaan yrityksiä. Tämä näkyy myös siten, että nämä ihmiset tylsistyvät nopeasti ja moni 

päätykin myymään nykyisen yrityksensä vain perustakseen seuraavan. Tällä tavalla on 

mahdollista tyydyttää jatkuva tarve uusille haasteille. (Schein & van Maanen, 2013a, s.35–36) 

Luovuuden ja yrittäjyyden -ura-ankkurin ihmisille Puolustusvoimat ja upseerinura ei 

välttämättä ole paras mahdollinen organisaatio. Yrittäjähenkiselle luovuudelle ei usein jää 

paljon tilaa upseerin tehtävissä. Upseerinuran kuormittavuus tarkoittaa myös, että vaikka 

vakituinen työsuhde Puolustusvoimiin tarjoaakin turvaa, joka voisi mahdollista oman yrityksen 

rakentamisen työn ohessa, aikaa ei monesti jää muiden asioiden hoitamiseen. Näistä syistä on 

pidettävä epätodennäköisenä, että tämän ankkurin ihmiset hakeutuvat tai ainakaan pysyvät 

upseerin uralla.  

3.3.6. Palvelu ja omistautuminen 

Palvelu ja omistautumisen -ankkurin ihmisten uravalinnat liittyvät uran tai ammatin keskeisiin 

arvoihin. He suuntautuvat tästä syystä enemmän työhön liittyviin arvoihin kuin niihin taitoihin 

tai pätevyyksiin, joita kyseisessä työssä tarvitaan. Ura-valinnat perustuvat maailman tai 

yhteiskunnan kehittämiseen tai parantamiseen joillain osa-alueella. Tämän ankkurin ihmiset 

ovat kiinnostuneita ammateista, joihin liittyy auttaminen. Tyypillisiä ammatteja voivat olla 

esimerkiksi lääkäri, opettaja, sosiaalityöntekijä tai pappi tai he voivat työskennellä voittoa 

tavoittelemattomissa organisaatioissa. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että kaikki näillä aloilla 

työskentelevät eivät ole töissä arvojen takia ja vastaavasti tämän ura-ankkurin ihmisiä voi löytää 

myös muilta aloilta. (Schein & van Maanen, 2013a, s.37) 

Palvelu ja omistautumisen -ankkurin tärkeimpinä piirteinä voidaan pitää työtä ihmisten kanssa 

ja ihmisten eteen ja se voi ilmentyä esimerkiksi ihmisarvojen puolustamisena, 

ympäristönsuojeluna tai oman maansa eteen työskentelystä. Tämän ankkurin ihmiset haluavat 

tehdä työtä jonkun isomman asian puolesta. Nämä ihmiset haluavat tehdä heidän omia arvoja 

edistävää työtä tai vaihtoehtoisesti työskennellä organisaatiossa, jossa arvot näkyvät ja ovat osa 

koko organisaatiota. Tämän ura-ankkurin ihmiset haluavat saada tunnustusta ja tukea sekä 



    

    39 

vertaisiltaan että esimiehiltään. Tällä tavalla he voivat tuntea yhteenkuuluvuutta jaettujen 

arvojen kautta. (Schein 1990, s. 30; Schein ym., 1987, s. 35–36) 

Palvelu ja omistautumisen -ankkurin ihmiset toivovat urakehityksen perustuvan heidän 

henkilökohtaiseen panostukseen ja että he saavat enemmän vaikutusvaltaa ja vapautta. Tällä 

tavalla he saavat paremmat edellytykset tavoitella ja ajaa omia arvojaan organisaatiossa ja sen 

toiminnassa. Siirrot korkeampiin tehtäviin, jotka eivät kuitenkaan tarjoa mahdollisuutta ajaa 

omia arvoja on huono kehityssuunta tämän ankkurin ihmisille. (Schein & van Maanen, 2013a, 

s. 38) 

Upseerinura voidaan nähdä perustuvan haluun palvella muita palvelemalla omaa maataan. 

Tämä isänmaallisuus ja halu puolustaa isänmaata on varmasti yksi perusarvo, joka on jollain 

tasolla olemassa kaikilla upseereilla. Koska tämä on osa, jokaista upseerintehtävää on 

todennäköistä, että harva upseeri on valinnut ammattinsa pelkästään tästä syystä. Upseerit 

voivat myös valita upseerinuran jonkun toisen arvon perusteella. Tätä ura-ankkuria vastaavaa 

yksittäistä tehtävää on vaikea yksilöidä. Muista Puolustusvoimien henkilöstöryhmistä tätä ura-

ankkuria vastaavissa tehtävissä palvelevia voitaisiin esimerkiksi pitää kirkollisen työn parissa 

työskenteleviä sotilaspappeja.  

3.3.7. Aito haasteellisuus 

Seitsemäs ura-ankkuri on aito haasteellisuus. Nämä ihmiset rakentavat uransa olettamukseen, 

että he voivat tehdä mitä tahansa ja voittaa kenet tahansa. Heille menestyminen tarkoittaa 

mahdottomilta vaikuttavien esteiden ylittämistä, ratkaisemattomilta vaikuttavien ongelmien 

ratkaisua tai erityisen haastavien vastustajien lyömistä. Halu menestyä saa heidät jatkuvasti 

hakeutumaan toinen toistaan haastavimpiin tehtäviin. Nämä ihmiset eivät kuitenkaan vaikuta 

olevan kiinnostuneita asiantuntijuudesta. Heille haasteet itsessään ovat tärkeämpiä kuin niiden 

sijoittuminen tiettyyn erityisalaan. (Schein & van Maanen, 2013a, s. 39) 

Monet ihmiset toivovat uraltaan haasteellisuutta mutta haasteellisuuden ura-ankkurin ihmisille 

se on tärkein uraa ohjaava tekijä. Työn alue, organisaatio, palkkaus, etenemismahdollisuudet 

sekä tunnustuksen saamisen tavat ovat kaikki toissijaisia verrattuna työn tarjoamiin 

mahdollisuuksiin jatkuvaan itsensä haastamiseen. Haasteellisuuden puute johtaa nopeasti 

ikävystymiseen. (Schein & van Maanen, 2013a, s. 39) 

Derrin (1986, kuten Schein & van Maanen ovat esittäneet, 2013a) mukaan tietyt 

hävittäjälentäjät pitävät valmistautumista lopulliseen, elämään tai kuolemaan päättyvään 

kaksinkamppailuun elämänsä tarkoituksena. Tässä lopullisessa mittelössä he todistavat 
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itselleen ja maailmalle ylemmyytensä ilmataistelussa. Tämä sotilasilmailun maailmaan viety 

esimerkki on jopa ylidramaattinen, mutta kuvastaa sitä mentaliteettia, joka on tämän ura-

ankkurin kilpailullisuuden takana. Aidon haasteellisuuden ihmisille voittaminen on 

merkityksellistä ja jotain, minkä takia asioita tehdään. (Schein & van Maanen, 2013a, s. 39)  

Työn vaihtelevuus on tämän ura-ankkurin ihmisille tärkeää, minkä johdosta moni kiinnostuu 

tai ajautuu johtotehtäviin. Yleisjohtajan tehtäväkenttä ja sen haasteellisuus voi tarjota tämän 

ura-ankkurin ihmisille mahdollisuuden tyydyttää tarpeet itsensä haastamiseen. Tämän ura-

ankkurin ihmisten motivointi ja kehittäminen on johtamisen näkökulmasta usein haastavaa. He 

ovat toisaalta usein hyvin motivoituneita ja lojaaleja haasteellisuutta tarjoaville 

organisaatioilleen. Toisaalta he voivat olla ylimielisiä ja tehdä muiden ihmisten elämästä 

haastavaa, kun pyrkimys- ja tavoitetasot eivät kohtaa. (Schein & van Maanen, 2013a, s. 41) 

Upseereiden yleisimmistä tehtävistä voi olla vaikea löytää tätä ura-ankkuria vastaavia tehtäviä. 

Erikoisjoukkojen upseerintehtävät voitaisi kuitenkin pitää esimerkkinä tehtävistä, joissa tämän 

ura-ankkurin ihmiset pääsisivät tyydyttämään uraan liittyviä tarpeitaan. Erikoisjoukot 

suorittavat vaihtelevia ja haastavia tehtäviä, joissa panokset ovat yleensä korkeat. Toisaalta 

liiallinen kilpailuhenkisyys ja henkilökohtaisen menestymisen tavoittelu eivät välttämättä ole 

erikoisjoukoissa palveleville ihmisille soveltuvia ominaisuuksia.  

3.3.8. Elämänalueiden tasapaino 

Viimeinen Scheinin tunnistama ura-ankkuri on elämänalueiden tasapaino tai elämäntyylin 

integroituminen. Ankkuri on tietyiltä osin ristiriitainen. Tämän ankkurin ihmisille työura on 

vähemmän merkityksellinen verrattuna elämän muihin alueisiin ja heitä voi tulkita kuten heillä 

ei olisi ura-ankkureita ollenkaan. Kuvaavaa tämän ankkurin ihmisille on, että he eivät toivo 

joutuvansa valitsemaan perheen, uran ja oman kehittymisensä välillä. Heille näiden alueiden 

tasapaino on tärkein uraa ohjaava tekijä. Heille itselle tämä voi vaikuttaa siltä, kun heillä ei olisi 

selkeätä ura-ankkuria. Nämä ihmiset ovat motivoituneita luomaan merkityksellisen uran, mutta 

sen ehtona he pitävät uran yhteensopivuutta heidän elämään ja elämäntyyliinsä. Tällä 

tasapainolla ei tarkoiteta vain perinteistä yksityiselämän ja työelämän välistä tasapainottelua. 

Scheinin kuvaama tasapaino keskittyy löytämään henkilökohtaisten, perheen ja uran tarpeiden 

tasapaino (Singh ym., 2009, s. 54). (Schein, 1990, s. 32) 

Schein kuvasi jo 1990-luvulla tämän ihmisryhmän kasvavan ja kasvu näyttää jatkuvan vahvana. 

Scheinin ja Van Maanenin (2013a, s. 40–41) mukaan syitä tälle kasvulle on madollista tarkastaa 

neljän muuttujan kautta. Näitä ovat itsenäisyyteen liittyvien sosiaalisten arvojen muutos sekä 
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täysiaikaista uraa luovien naisten lisääntyminen työelämässä, mikä osaltaan johtaa perheiden 

osalta niin sanottuun kaksoisuraan, jossa perheen molemmat osapuolet rakentavat omaa uraa. 

Kolmas muuttuja on työhön liittyvien epävarmuustekijöiden (työllistyminen, osa-aikaiset 

työsuhteet) lisääntyminen ja työsuhde-etujen vähentyminen. Viimeinen muuttujan Scheinin 

mukaan on jatkuvasti kasvava osuus ihmisistä ja perheistä, jotka eivät pärjää taloudellisesti, 

mikäli perheen molemmat osapuolet eivät käy töissä. Nämä tekijät pakottavat ihmisiä 

huomioimaan myös kumppaninsa uraan liittyviä asioita entistä enemmän. Malli, jossa perheen 

toinen osapuoli toimii vain toisen uraa tukevana osapuolena, on vanhentunut, kun yhä useampi 

perhe on kahden uran perheitä. (Schein & Van Maanen, 2013a, s. 40–41) 

Joustavuudesta tulee tasapainotavoittelun vuoksi keskeinen tekijä uravalinnoille. Tämä 

ihmisryhmä työskentelee itsenäisyysankkurin ihmisistä poiketen mielellään organisaatioissa 

olettaen ehtojen olevan elämäntyyliin sopivat. Näihin ehtoihin voidaan lukea esimerkiksi tarve 

muuttaa paikkakunnalta toiselle työn perässä vain silloin kun se sopii perhetilanteeseen, osa-

aikaisuuden mahdollistaminen tarvittaessa, mahdollisuudet virkavapauksiin ja perhevapaisiin, 

joustavat työajat ja mahdollisuudet etätyön tekemiseen. Organisaation toivotaan kunnioittavan 

näitä henkilökohtaisia ja perheeseen liittyviä huolenaiheita. Sosiaaliset normit tähdentävät 

tasapainoisen ja integroidun elämän tärkeyttä, mikä tarkoittaa, että pelkästään uraa koskevat 

päätökset eivät saa olla hallitsevia näiden ihmisten elämässä (Schein ym., 1987). (Schein, 1990, 

s. 32, Schein & Van Maanen, 2013a, s. 43) 

Elämänalueiden tasapaino -ankkurin ihmisten erityispiirre on kasvava haluttomuus muuttaa 

paikkakunnalta toiselle. Aikaisemmin tämä on monen uran osalta kuulunut uran luonnolliseen 

etenemiseen. Elämänalueiden tasapaino -ankkurin ihmisille muutto ja siihen liittyvät haasteet, 

joita voivat olla esimerkiksi puolison työllistyminen uudella paikkakunnalla tai tarve pakottaa 

lapset vaihtamaan koulua voivat aiheuttaa haluttomuutta ottaa vastaan uusi työ, vaikka se 

olisikin selkeä edistyminen omalla työuralla. Mikäli tällainen trendi jatkuu tällä voi olla isoja 

vaikutuksia tapaan, jolla erityisesti isot organisaatiot joutuvat muuttamaan työntekijöilleen 

tarjottavia urapolkuvaihtoehtojaan.   

Elämänalueiden tasapaino -ankkuria vastaavia yksittäisiä upseerintehtäviä on vaikea 

määritellä. Työn joustavuus sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen ovat tekijöitä, joita 

on vaikea määritellä. Ne voivat tarkoittaa eri asioita eri ihmisille. Yleisesti tätä ankkuria 

vastaavina tehtävinä voidaan pitää tehtäviä, joissa ajankäytön suunnittelu on mahdollista 

toteuttaa itse. Lisäksi mahdollisuus etätyöhön sekä itsensä kehittämiseen ovat tekijöitä, jotka 

parantavat tämän ura-ankkurin ihmisten viihtymistä urallaan. Yleistäen eritasoiset 
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esikuntatehtävät voidaan pitää sopivina elämänalueiden tasapaino -ankkurin ihmisille. Tämän 

ura-ankkurin yleinen kasvu tarkoittaa, että kaikki tämän ura-ankkurin ihmiset ei ole mahdollista 

sijoittaa ura-ankkuria vastaaviin yksittäisin tehtäviin. Tämän takia nämä ovat asioita, jotka 

vaativat kokonaisvaltaista kehittämistä, jotta jousto ja tasapaino on helpompi saavuttaa kaikissa 

tehtävissä.  

3.4. Upseeriuran erityispiirteet 

Upseerin ammatti voidaan katsoa kuuluvaksi pappien ja lääkäreiden tapaan perinteisiin 

professioammatteihin (Bolin, 2008; Helander,1993). Häyrysen (2017, s. 61) mukaan (ks. 

Bujold, 2004; Young & Collin, 2004; Cochran, 1990) 2000-luvun militäärikontekstissa tehdylle 

uratutkimukselle yhteistä on sen keskittyminen aikaisempaa yksilöllisempään tarkasteluun. 

Uraa tarkastellaan nykyisin militäärikontekstissa yksilön näkökulmasta urakäsityksen ja 

uratutkimuksen yleistä kehitystä mukaillen. Suomessa tällaista uratutkimusta 

sotilaskontekstissa on kuitenkin tehty vain vähän (Häyrynen, 2017, s. 61). 

Puolustusvoimat on työnantajana muihin työnantajiin verrattuna luonteeltaan institutionaalinen 

ja totaalinen. Sotilasorganisaationa Puolustusvoimat muodostaa omaleimaisen 

työorganisaation ja ympäristön työn ja muun elämän yhteensovittamiselle. (Otonkorpi-

Lehtoranta, 2017, s. 25) Upseeriuran yksi keskeisimmistä piirteistä verrattaessa siviilielämän 

käytänteisiin on sitoutuminen yhteen työantajaan koko palvelusuran ajaksi. Tämä ero on vain 

korostumassa tulevaisuudessa, kun ennusteiden mukaan työelämä muuttuu yhä vahvemmin 

kokoaikaisista ja pysyvistä työsuhteista osa- ja määräaikaisiksi. Yleisestä keskustelusta 

työelämän pirstoutumisesta huolimatta tilastot kuitenkin osoittavat, että suomalaisten 

keskimääräisten työsuhteiden pituus ja työuran vakaus ovat kasvaneet viimeisten 

vuosikymmenten aikana. (Pyöriä ym., 2019). Puolustusvoimat ja erityisesti upseerit edustavat 

joka tapauksessa yhtä ääripäätä. He tietävät jo hakeutuessaan upseerin uralle sitoutuvansa 

vahvasti yhteen organisaatioon koko uransa ajaksi. Puolustusvoimien organisaation sisällä 

upseereiden urat ovat kuitenkin vaihtelevia ja voidaan tavallaan tulkita määräaikaisten 

tehtävien ketjuna, jonka aikana työnantaja pysyy samana.  

 

Puolustusvoimien oman arvotutkimuksen mukaan suurin osa upseereista kokee ammattinsa 

kutsumusammattina, vaikka lievää laskusuuntausta on ollut havaittavissa 2000-luvulla 

(Otonkorpi-Lehtoranta, 2017, s. 127). Otonkorpi-Lehtorannan (2017) mukaan upseeriuus 

nähdään samaan aikaan yhä enemmän ammattina muiden joukoissa. Tämä on nähtävissä 



    

    43 

erityisesti nuorempien upseereiden keskuudessa, missä ammatillistuminen on voimistunut 

(Heinänen, 2008, s. 21–22).  

 

Puolustusvoimien palkatun henkilöstön määrä vuoden 2020 lopussa oli 12 520 henkilöä. 

Suurimman henkilöstöryhmän muodostavat siviilit ja toiseksi suurimman tämän tutkimuksen 

keskiössä olevat upseerit. Upseerit muodostavat noin neljäsosan Puolustusvoimien 

henkilöstöstä ja heitä oli palveluksessa vuoden 2020 lopussa yhteensä 3007. Upseereiden keski-

ikä oli noin 38,4 vuotta. Naisupseereiden osuus upseereista on noin 3 prosenttia. Vuosittain 

eläkkeelle jää noin 2-3 prosenttia upseereista. (Puolustusvoimien henkilöstötilinpäätös 2020, 

2021) 

 

 

 

Kuvio 3. Puolustusvoimien henkilöstömäärä vuonna 2020 (Puolustusvoimien 

henkilöstötilinpäätös 2020, s. 6) 

 

 

Upseerin ammattiin ja uraan liittyy vahvasti jatkuvan koulutuksen periaate ja eteneminen 

tapahtuu virkaiän mukaan. Puolustusvoimien upseerit toimivat koulutus-, johto-, suunnittelu- 

ja asiantuntijatehtävissä Puolustusvoimien sisällä. Tehtävät vaihtelevat puolustushaarasta ja 

aselajista riippuen. Upseerin alku-uran tehtävät liittyvät yleisesti asevelvollisten ja naisten 

vapaaehtoista asepalvelusta suorittavien kouluttamiseen. Myöhemmässä vaiheessa tehtäväkirjo 

laajenee ja monipuolistuu. (Hietapakka ym., 2021, s.  6) 

 

Upseeriuraa leimaa sekä Suomessa että kansainvälisesti tarkasteltuna nopea tehtäväkierto. 

Erityisesti kehittyneiden maiden asevoimissa upseereiden urakehitys perustuu tehtäväkiertoon. 

Tehtäväkierrolla upseerille mahdollistetaan nousujohteisia haasteita ja vastuuta sekä omalla 

erikoisalalla että sen ulkopuolella. Jans ja Frazer-Jansin (2003) mukaan varsinkin 
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englanninkielisten maiden asevoimissa upseerien tehtäväkierto on yritysmaailmaan verrattuna 

selvästi nopeampaa. Nopea tehtäväkierto on osittain selitettävissä käytännön syillä.  

Henkilöstön eläköityminen, eroaminen organisaatiosta tai pitkät kurssit aiheuttavat tarpeen 

täyttää tehtäviä jäljelle jäävillä henkilöillä. Nykypäivän sotilasorganisaatiot ovat monimutkaisia 

kokonaisuuksia, jotka sisältävät hyvin erilaisia kokonaisuuksia ja suuntauksia. Tällaisen 

instituution johtamiseen vaaditaankin tästä syystä keskiarvoa paremmat tiedot ja taidot eri 

kokonaisuuksien ja niitten välisten yhteyksien ymmärtämiseen. Koska horisontaalista siirtymää 

tehtävien välillä esiintyy yleensä vähän, on upseereiden kehitettävä yleisjohtajan taitoja jo 

melko aikaisessa uravaiheessa. Tällä varmistetaan tulevaisuuden johtajien riittävyys eri 

tehtävien täyttämiseksi. (Jans & Frazer-Jans, 2003, s. 255–256) 

 

Upseeriksi opiskellaan Maanpuolustuskorkeakoulussa ja opetus ja tutkinnot perustuvat 

lainsäädäntöön (Laki Maanpuolustuskorkeakoulusta 30.12.2008/1128). Upseerin uraan kuuluu 

nousujohteinen täydennys- ja jatkokoulutus. Keskeisimpiä opintokokonaisuuksia ovat niin 

sanotut virkaurakurssit, jotka antavat upseereille eritasoisia sotatieteellisiä tutkintoja. 

Nykyaikainen upseerikoulutus muodostuu tieteellisistä ja ammatillisista opinnoista sekä 

upseerikasvatuksesta. Upseerien koulutusjärjestelmä koostuu sotatieteellisistä 

perustutkinnoista, jatkotutkinnoista sekä täydennyskoulutuksista. Sotatieteelliset 

perustutkinnot ovat sotatieteiden kandidaatin (SK) sekä sotatieteiden maisterin (SM) tutkinto 

(Hietapakka ym., 2021, s. 8). Sotatieteellisiä jatkotutkintoja ovat puolestaan 

yleisesikuntaupseerin (YE) sekä sotatieteiden tohtorin (ST) tutkinto (Hietapakka ym., 2021, s. 

4). 

 

Sotatieteiden kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto. Osana tutkintoa opiskelija 

suorittaa virkaan vaadittavia ammatillisia opintoja. Sotatieteiden kandidaatin tutkinto antaa 

myös valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja sotatieteiden maisterin opintoihin. Opinnot tuottavat 

ammatillisesti päteviä upseereita, joilla on puolustushaaransa ja toimialansa tehtävissä 

vaadittavaa erityisosaamista. Opinnot suoritetaan kolmessa vuodessa, jonka aikana opiskelija 

palvelee kadetin sotilasarvossa. Valmistuva sotatieteiden kandidaatti ylennetään luutnantiksi ja 

nimitetään nuoremman upseerin vähintään 10 vuoden määräaikaiseen virkaan. (Hietapakka 

ym., 7–8, 12) Valmistumisen jälkeen määräaikaiset nuoret upseerit hankkivat perusosaamisen 

ja kokemuksen puolustushaaransa perustehtävissä viiden vuoden joukko-osastopalveluksensa 

aikana. Vuosittain sotatieteiden kandidaatiksi valmistuu noin 120 upseeria (Puolustusvoimien 

henkilöstötilinpäätös 2020, 2021, 14).  
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Sotatieteiden maisterin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, joka sijoittuu sotatieteiden 

kandidaatin ja yleisesikuntaupseerin sekä sotatieteiden tohtorin tutkintojen väliin. Sotatieteiden 

maisterin tutkinto antaa upseereille tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia keskijohdon 

tehtävissä. Puolustusvoimien tavoitteena on, että kaikki sotatieteiden kandidaatin tutkinnon 

suorittaneet upseerit suorittavat sotatieteiden maisterin tutkinnon (Puolustusvoimien 

henkilöstöstrategia, 2015, s. 23). Opinnot aloitetaan viiden vuoden päästä 

kandidaatintutkinnosta valmistumisen jälkeen ja suoritetaan kahden vuoden aikana 

päätoimisesti opiskeltaessa. Lentoupseereiden maisteriopinnot poikkeavat muiden upseereiden 

opinnoista siten, että lentoupseerit aloittavat opinnot suoraan kandidaatin tutkinnon jälkeen ja 

opiskelevat töiden ohessa seitsemän vuoden ajan. Valmistumisen jälkeen sotatieteiden maisterit 

palaavat joukko-osastoihin ja heidät nimitetään upseerin vakituiseen virkaan. (Hietapakka ym., 

2021, s. 47–48). Sotatieteiden maisteriksi valmistuu vuosittain noin 105 upseeria 

(Puolustusvoimien henkilöstötilinpäätös 2020, 2021, s. 14). 

 

Yleisesikuntaupseerin tutkinto on sotatieteellinen jatkotutkinto. Tutkinto on suunnattu 

sotatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneille upseereille. Tutkinnon perustehtävänä on antaa 

tiedot ja taidot sekä tutkijavalmiudet upseerin ylimpiin normaali- ja poikkeusolojen tehtäviin. 

Yleisesikuntaupseerien toivotaan myös saavuttavan yliopistollisen jatkotutkinnon tasoisen 

tutkijavalmiuden osana tutkintoa. Yleisesikuntaupseerin tutkinto on edellytys 

Puolustusvoimien ylimpiin sotilastehtäviin. Tutkintoa suorittamaan haetaan ensisijaisesti 4-6 

vuotta sotatieteiden maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeen. Tutkinnon suorittaminen 

perustuu lähtökohtaisesti upseerin omaan halukkuuteen ja tutkintoon haetaan valintakokeen 

kautta. Tutkintoon johtavat opinnot kestävät noin kaksi vuotta. (Hietapakka ym., 2021, s. 5) 

Yleisesikuntaupseerin tutkinnon suorittavat joka toinen vuosi noin 70 upseeria 

(Puolustusvoimien henkilöstötilinpäätös 2020, 2021, s. 14). 

 

Sotatieteiden tohtorin tutkinto on sotatieteellinen jatkotutkinto. Tutkinto on suunnattu 

ensisijaisesti sotatieteiden maisterin tai yleisesikuntaupseeritukinnon suorittaneille upseereille, 

mutta myös muussa korkeakoulussa suoritettu soveltuva ylemmän korkeakoulututkinnon 

suorittanut henkilö voidaan hyväksyä opiskelijaksi. Tutkinnon tarkoituksena on tutkimuksen ja 

tieteen tekeminen sekä uuden, tutkitun tiedon tuottaminen puolustuskyvyn ja sotatieteiden 

kehittämiseksi sekä opetuksen ja päätöksenteon tueksi. Tutkinto antaa tutkijavalmiudet 

itsenäiseen tutkimustyöhön sekä tiedot ja taidot toimia erilaisissa vaativissa 

asiantuntijatehtävissä tai esimerkiksi sotilasprofessorin tai tutkimusjohtajan tehtäviin. 

Sotatieteiden tohtorin tutkinto-opiskelijaksi voi hakeutua jatkuvasti sotatieteiden 
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maisterintutkinnon jälkeen. Tutkinto voidaan suorittaa päätoimisesti opiskellessa neljässä 

vuodessa. (Hietapakka ym., 2021, s. 6). Maanpuolustuskorkeakoulun mukaan sotatieteiden 

tohtorin tutkinnon on vuoden 2021 kevääseen mennessä suorittanut 55 henkilöä 

(Maanpuolustuskorkeakoulusta sotatieteiden tohtoriksi (ST) väitelleet, 2021). 

 

Sotatieteiden maisterintutkinnon suorittanut upseeri, joka päättää olla hakematta 

yliesikuntaupseerin tutkintoa johtaviin opintoihin tai vaihtoehtoisesti ei tule valituksi 

yleisesikuntaupseerin tutkintoon johtaviin opintoihin määrätään suorittamaan 

täydennyskoulutus esiupseerikurssin muodossa. Esiupseerikurssi suoritetaan noin 6-8 vuotta 

sotatieteiden maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeen. Esiupseerikurssi lasketaan 

toimialakohtaiseksi täydennyskoulutukseksi. Esiupseerikurssi antaa valmiudet toimia 

hallintoyksikön, puolustushaaran tai laitoksen esikunnan johto- ja asiantuntijatehtävissä 

(Puolustusvoimien henkilöstöstrategia, 2015, s. 24). Esiupseerikurssin pituus on noin puoli 

vuotta ja sen toteutuksesta vastaa Maanpuolustuskorkeakoulu. Esiupseerikurssilta valmistuu 

vuosittain noin 80-90 esiupseeria (Puolustusvoimien henkilöstötilinpäätös 2020, 2021, s. 14).   

 

Upseerin uran erityispiirteinä voidaan myös pitää palvelussitoumusta. Laki 

Maanpuolustuskorkeakoulusta (30.12.2008/1128) 29 § velvoittaa upseerin antamaan kirjallisen 

sitoumuksen siitä, että hän palvelee koulutustaan vastaavassa Puolustusvoimien virassa tietyn 

vähimmäisajan eli sitoumusajan. Mikäli henkilö irtisanoutuu Puolustusvoimien palveluksesta 

palvelussitoumuksen aikana, on henkilön korvattava opiskelustaan valtiolle aiheutuneet 

kustannukset. Sitoumusajan pituus määräytyy suoritettavan tutkinnon opintojen pituuden 

mukaisesti ja on sotatieteiden kandidaatin tutkinnon suorittamisesta lukien kolme vuotta, 

maisterin tutkinnon osalta kaksi vuotta, yleisesikuntaupseeritutkinnon osalta kolme ja 

sotatieteiden tohtorin tutkinnon osalta neljä vuotta. Lentoupseereiden osalta sitoumuksen kesto 

on 14 vuotta koulutuksen alkamisesta lähtien. (Laki Maanpuolustuskorkeakoulusta 

30.12.2008/1128; Hietapakka ym., 2021, s. 7, 48; Vuoksenranta ym., 2021 s. 27–28). 

 

Upseerin uran loppuvaiheessa oman erityispiirteensä tuo eläkejärjestelmä. Upseerit kuuluvat 

muiden sotilaiden tavoin sotilaseläkejärjestelmän piiriin. Sotilaseläkejärjestelmällä 

varmistetaan sodan ajan puolustusjärjestelmän edellyttämä ammatillinen sotilaallinen reservi 

(Puolustusvoimien henkilöstötilinpäätös 2020, 2021, s. 9). Sotilaseläkejärjestelmän takia 

sotilaat jäävät eläkkeelle sellaisessa iässä, että he kykenevät tarvittaessa toimimaan sodanajan 

vaativissa tehtävissä myös eläköitymisen jälkeen reservinä. Näitä kaikkia tehtäviä ei ole 

mahdollista täyttää rauhan ajan organisaation sotilailla.  Sotilaseläkettä koskevan 
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lainsäädännön perusteella upseerina palvelevalla on oikeus jäädä vanhuuseläkkeelle 

syntymävuoden perusteella. Suurimmalle osalle tämä tarkoitta nykyisen lainsäädännön 

mukaisesti 55–57 vuoden ikää. Kenraalin, amiraalin tai tiettyjen Puolustusvoimien 

korkeimmissa johtotehtävissä palvelevilla eläkeikä on 60-65 vuotta. (Julkisten alojen eläkelaki 

29.1.2016/81 § 102)  

 

Puolustusvoimissa tehtäväkiertoa korostetaan henkilöstöstrategiassa. Henkilöstöstrategian 

(2015) mukaan ”tarkoituksena on tuottaa henkilöstölle sodan ja rauhan ajan tehtävissä 

tarvittava osaaminen ja valmius sekä mahdollisuuksia toimia laaja-alaisesti Puolustusvoimien 

eri tehtävissä. Lisäksi tehtäväkierrolla voidaan ylläpitää palvelusmotivaatiota erityisesti 

ammattitehtävissä.” (Puolustusvoimien henkilöstöstrategia, 2015, s. 23). Henkilöstöstrategian 

mukaan henkilöstön ammattitaito perustuu elinikäiseen oppimiseen ja sitä tukevaan 

tehtäväkiertoon (Puolustusvoimien henkilöstöstrategia, 2015, s. 5).  

 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että ihmiset ovat tyytyväisiä työtehtäviinsä kesimäärin noin 

neljän vuoden ajan. Uuteen tehtävään siirryttäessä ensimmäinen vuosi menee tehtävästä 

riippuen uuden tehtävän oppimiseen. Muutaman vuoden jälkeen mielenkiinto tehtävää kohtaan 

rupeaa yleensä laskemaan. Tämän perusteella tehtävien kierrättämien on järkevää ja neljän 

vuoden kiertoa pidetään yleisesti hyvänä. Hyvin koulutetut ja nopeaa urakehitystä hakevat 

ihmiset voivat haluta vaihtaa tehtäviä jo kahden tai kolmen vuoden välein. Tämä ei välttämättä 

ole organisaation ja työsuoritusten kannalta tarkoituksenmukaista. (Kauhanen, 2009, s. 139). 

Puolustusvoimien henkilöstöstrategiassa henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon 

kehittämistoimeenpiteenä todetaan, että upseereiden tehtäväkiertoa olisi pidennettävä siten, että 

alle kahden vuoden välein tapahtuvia siirtoja ei tehdä kuin poikkeustapauksissa 

(Puolustusvoimien henkilöstöstrategia, 2015, s. 34).  

 

Tehtäväkiertoon liittyy tutkimusten mukaan myös negatiivisia ja suorituskykyjä laskevia 

piirteitä. Yksi keskeisimpiä on tehtäväkierron vaikutus työn ja perhe-elämän 

yhteensovittamiseen tehtävien kierrosta johtuvasta muuttamisesta eri paikkakuntien välillä. 

Tästä aiheutuva ylimääräinen stressi vaikuttaa henkilön suorituskykyyn. Perheeseen liittyvä 

ongelmat yleensä kuitenkin hyväksytään koska tehtäväkierron myönteisiä vaikutuksia 

urakehityksen kannalta pidetään merkittävinä. Jatkuva uuden oppiminen nopean tehtäväkierron 

takia tarkoittaa, että syvällistä oppimista ja asiantuntijuutta ei kerkeä syntymään ennen 

siirtymistä seuraavaan tehtävään. (Jans & Frazer-Jans, 2003, s. 25) 
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3.5. Upseerin oletusurapolku 

Upseereiden, kuten muidenkin henkilöstöryhmien urasuunnittelua ohjaa Puolustusvoimien 

henkilöstösuunnittelun perusteet, joista vastaa Pääesikunta. Henkilöstösuunnittelun perustana 

toimii Puolustusvoimien lakisääteiset tehtävät ja niihin edellytettävä osaaminen. Erityspiirteenä 

on normaaliolojen ja poikkeusolojen suunnittelun yhteensovittaminen. Henkilöstön 

ammattitaito luodaan järjestelmällisellä osaamisen kehittämisellä, joka käsittää perus- ja 

täydennyskoulutukset sekä suunnitelmallisen tehtäväkierron. Henkilön osaaminen ja omat 

tehtävähalukkuudet pyritään ohjeistuksen mukaan huomioimaan ja niitä tarkastellaan tehtävien 

osaamisvaatimuksia vastaan. Henkilöstön mahdollisuus ilmoittaa omista tehtävä- ja 

seuraajasuunnitelmahalukkuuksista tapahtuu kehityskeskusteluiden kautta. 

Kehityskeskusteluissa ilmoitetut halukkuudet tehtäviin kirjataan ja huomioidaan tehtävien 

täytön yhteydessä hyväksytyn tehtävä- ja seuraajasuunnitelman mukaisten ehdokkaiden 

rinnalla. (Henkilöstösuunnittelu Puolustusvoimissa, 2020, s. 12, 37) 

Henkilöstösuunnittelussa tulee ohjeistuksen mukaan varmistua avoimuudesta, henkilöiden 

tasapuolisesta vertailusta ja objektiviteetin turvaamisesta. Tämä tarkoittaa käytännössä, että 

ehdokkailla on tosiasiallinen mahdollisuus ilmoittaa käytettävyys tehtäviin ja kelpoisuusehdot 

täyttävät henkilöt ovat tietoisia mahdollisista tehtävistä. (Henkilöstösuunnittelu 

Puolustusvoimissa, 2020, s. 6) 

Virallista oletusurapolkua ei ole Puolustusvoimissa olemassa. Rekrytointia ja 

henkilöstösuunnittelua ohjaavista asiakirjoista löytyy kuitenkin urapolkua ohjaavia perusteita 

ja esimerkkejä niin sanotusta oletusurapolusta. Henkilöstösuunnittelun perusteiden mukaan 

sotatieteiden kandidaatit hankkivat perusosaamisen ja kokemuksen puolustushaaransa 

perustehtävissä viiden vuoden joukko-osastokokemuksen aikana. Lisäksi sotatieteiden 

kandidaatit osallistuvat mahdollisuuksien mukaan kansainvälisiin harjoituksiin, koulutuksiin 

tai kriisinhallintaoperaatioon ennen maisteriopintojen aloittamista. (Henkilöstösuunnittelu 

Puolustusvoimissa, 2020, s. 12) 
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Yleisin ensimmäinen tehtävä sotatieteiden kandidaatille on joukkueenjohtaja 

varusmieskoulutusta antavassa perusyksikössä tai puolustushaarojen alueellisen 

koskemattomuuden valvonnan ja turvaamisen tehtävissä esimerkiksi aselajiupseerina aluksella 

tai lentoupseerina lentueessa. Viiden vuoden aikana kandidaatit siirtyvät vähitellen 

vastuullisimpiin ja vaativimpiin tehtäviin, joita voivat olla esimerkiksi perusyksikössä 

linjanjohtaja aliupseerioppilaille tai aluksella vaativampi aselajiupseeritehtävä. 

Mahdollisuuksien mukaan upseerit osallistuvat kansainväliseen harjoitukseen tai kolutukseen 

ennen maisteriopintojen aloittamista. (Puolustusvoimien henkilöstöstrategia, 2015, s. 23) 

Erilaisilla tehtävillä luodaan edellytykset toimia yksikön varapäällikön ja myöhemmin 

päällikön tehtävissä. Moni sotatieteiden kandidaatti tunnistaa myös varmasti, miten tätä 

mahdollista tulevaa päällikkyyttä pidetään tietynlaisena tavoitteena.  Viiden vuoden aikana 

puhutaan usein siitä, miten asiat pitää osata tai ymmärtää silmällä pitäen sitä, kun ”sinusta tulee 

päällikkö”.  

Upseerien virkaan johtavien koulutusohjelmien opintojen tavoitteena on luoda valmiuksia 

toimia rauhanajan päällikkötehtävissä, perusyksikköpäällystön kansanvälisissä tehtävissä sekä 

poikkeusolojen joukkojen joukkoyksikköpäällystötehtävissä (Sotatieteiden maisterin tutkinnon 

opetussuunnitelma 2020-2025, 2020, s. 5). Sotatieteiden maisteri palaa pääsääntöisesti joukko-

osastoonsa perusyksikön varapäälliköksi, koulutusalan sekä aselajin tai puolustushaaran 

osastoupseerin tehtäviin. Monet sotatieteiden maisterit toimivat myös perusyksikön päällikön 

tehtävissä, vaikka henkilöstösuunnittelun mukaan näihin tehtäviin sijoitettaisi pääsääntöisesti 

esiupseerikurssin suorittaneita upseereita. 

Muita esiupseerikurssin suorittaneiden upseereiden tehtäviä voivat olla joukkoyksikön 

esikunnan tehtävät tai hallintoyksiköiden osastoesiupseeritehtävät. Kokemuksen ja 

täydennyskoulutuksen myötä esiupseereiden tehtäviä voivat olla hallintoyksikön, 

puolustushaaran tai laitoksen esikunnan asiantuntija- tai johtotehtävät. Joillain esiupseereilla on 

myös mahdollisuus toimialojen valtakunnallisiin asiantuntija- ja johtotehtäviin. Joukko-

osastojen johtotehtävät vaativat esiupseereilta kokemusta ja palvelusta joukko-osaston 

ulkopuolella esimerkiksi puolustushaaraesikunnassa tai pääesikunnan alaisissa laitoksissa. 

(Puolustusvoimien henkilöstöstrategia, 2015, s. 24) 
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Yleisesikuntaupseereiden tyypillisimpiä tehtäviä ovat erityisesti operatiivisen alan sekä muiden 

toimialojen suunnittelutehtävät joukko-osastojen ja puolustushaarojen esikunnissa. 

Myöhemmässä vaiheessa uraa yleisesikuntaupseerit sijoittuvat puolustushaarojen ja 

pääesikunnan asiantuntija ja johtotehtäviin. Yleisesikuntaupseerit voivat myös palvella 

joukkoyksikön tai joukko-osaston komentajatehtävissä tai kansainvälisissä tehtävissä. 

(Puolustusvoimien henkilöstöstrategia, 2015, s. 24) 

 

Kuvio 4. Esimerkki upseerin urasta jaoteltuna tutkintojen mukaisesti (Hietapakka ym., 2021, s. 

7). 
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4. TUTKIMUKSEN TULOKSET 

4.1.  Upseereiden ura-ankkurit 

Upseereiden ura-ankkureiden määrittämiseksi hyödynnettiin Scheinin ura-ankkurikyselyn 

pisteytysjärjestelmää. Pisteytyksen perusteella jokaiselle upseerille määritettiin ura-ankkuri ja 

toiseksi parhaiten vastaava ura-ankkuri. Nämä ovat ne ankkurit, jotka pisteytyksen perusteella 

saivat parhaat ja toiseksi parhaat pisteet. Muutamissa tapauksissa, joissa vastaajan kaksi parasta 

ura-ankkuria olivat tasapisteissä, molemmat ankkurit tilastoitiin henkilön varsinaiseksi ura-

ankkuriksi. Tästä syystä varsinaisten ura-ankkureiden määrä ylittää kyselyyn vastanneiden 

määrän (208). Näissä tapauksissa toiseksi parhaiten vastaavan ura-ankkurin osalta ei tilastoitu 

erillistä ura-ankkuria. Vastaavalla tavalla meneteltiin toiseksi parhaiten vastaajaa kuvaavan ura-

ankkurin kohdalla (215).  

Kyselyn perusteella upseereiden (N=196) yleisin ura-ankkuri on elämänalueiden tasapaino. 

Elämänalueiden tasapaino oli kyselyn perusteella 81 upseerin ura-ankkuri. Huomioitavaa on, 

että määrä on melkein kaksi kertaa suurempi kuin toiseksi yleisimmän ura-ankkurin. Toiseksi 

yleisin ura-ankkuri on asiantuntijapätevyys, joka oli 41 upseerin ura-ankkuri. Johtuen siitä, että 

ura-ankkureiden määrittäminen perustuu kyselyn vastausten suoraviivaiseen pisteytykseen ura-

ankkureiden keskiarvopisteet ja mediaanit kuvaavat suoraan, miten yleisiä eri ura-ankkurit ovat 

upseereiden keskuudessa.  

Kun tarkasteluun otetaan mukaan toiseksi parhaat pisteet eli vastaajaa toiseksi parhaiten 

kuvaava ura-ankkuri samat ura-ankkurit ovat kärjessä. Elämänalueiden tasapaino oli yleisin 

toiseksi parhaiten upseereita kuvaavista ura-ankkureista 51 upseerin osalta. Tämä tarkoittaa, 

että mikäli tarkastellaan parhaiten ja toiseksi parhaiten vastaajia kuvaavia ura-ankkureita 

elämänalueiden tasapaino on mukana 132 vastaajalla. Asiantuntijapätevyys on kuten 

varsinaisen ura-ankkurin kohdalla toiseksi yleisin tarkasteltaessa toista ura-ankkuria. 

Asiantuntijapätevyys oli 42 vastaajan toiseksi parhaiten kuvaava ura-ankkuri.  

Kaikista harvinaisin ura-ankkuri oli luovuus ja yrittäjyys. Tämä ura-ankkuri muodostui vain 

kahden vastaajan ura-ankkuriksi. Vaikka mukaan otetaan ne, jotka määrittivät sen heitä toiseksi 

parhaiten kuvaavaksi ankkuriksi (8) määrä jää silti samaan kuin toiseksi harvinaisimman ura-

ankkurin kohdalla. Toiseksi harvinaisin ura-ankkuri on esimiespätevyys ja johtaminen.  
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Tasapisteiden kohdalla molemmat ura-ankkurit on laskettu mukaan tarkasteluun. Tällöin toista ankkuria kyseisen henkilön 

kohdalla ei ollut. Vastaavalla tavalla toista ura-ankkuria laskettaessa tasapisteisiin päätyneet ankkurit huomioitu tuloksissa.   

Kuvio 5. Upseereiden yleisimmät varsinaiset ura-ankkurit ja toiset ura-ankkurit (N=196). 

Aineistona ura-ankkurikysely. 

 

Kun vastausten perusteella tarkastellaan, mitkä ura-ankkurit ovat saanet kaikkein huonoimmat 

pisteet upseereilta selkeästi erottuvan kärjen muodostaa luovuuden ja yrittäjyyden ura-ankkuri. 

Tämä ura-ankkuri sai huonoimmat pisteet 108 vastaajalta. Ottaen huomioon upseereiden 

tehtävien luonnetta huomionarvoista on, että toiseksi yleisin huonoimmat pisteet saanut ura-

ankkuri oli esimiespätevyys ja johtaminen. Vastaavasti yleisimmän ura-ankkurin eli 

elämänalueiden tasapainon ura-ankkuri oli vain neljän vastaajan heitä huonoiten kuvaava 

ankkuri.  
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Tasapisteiden kohdalla molemmat ura-ankkurit on huomioitu tarkastelussa laskemalla ne mukaan kumpaankin ankkuriin. 

Kuvio 6. Kyselyn perusteella huonoiten upseereita kuvaavat ura-ankkurit (N=196). Aineistona 

ura-ankkurikysely. 

 

Tarkasteltaessa kyselyn kaikkien vastaajien eri ura-ankkureille muodostuneita pisteitä ja niiden 

perusteella laskettuja keskiarvopisteitä nähdään, että niiden järjestys vastaa melko hyvin 

upseereiden yleisimpien ura-ankkureiden järjestystä. Ainoa järjestyksellinen ero muodostuu 

työsuhteen turvallisuuden ja palvelu ja omistautuminen -ankkureiden osalta, missä ne vaihtavat 

järjestystä viidennellä ja kuudennella sijalla. Korkeimman pistekeskiarvon 22.30 saa 

elämänalueiden tasapaino ja toiseksi korkeimmat 19.15 asiantuntijapätevyys. Elämänalueiden 

tasapaino -ankkurin vaihteluväli on 8–40. Selvästi heikoin pistekeskiarvo muodostuu 

luovuuden ja yrittäjyyden ura-ankkurille, jonka pistekeskiarvo on 10.98. Luovuuden ja 

yrittäjyyden pisteiden vaihteluväli on 6–26.  
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Taulukko 1. Upseereiden ura-ankkureiden pistekeskiarvot (N=196). Aineistona ura-

ankkurikysely. 

Muuttuja k.a Md s xmin xmax Vinous Huipukkuus 

Asiantuntijapätevyys 19.15 19 5.47 8 40 .74 .72 

Esimiespätevyys ja 

johtaminen 

13.78 12 5.13 6 38 1.28 2.38 

Itsenäisyys  15.79 13 6.15 6 40 .87 .19 

Työsuhteen turvallisuus  15.42 14 4.97 5 31 .80 .19 

Luovuus ja yrittäjyys  10.98 10 4.05 6 26 1.42 2.15 

Palvelu ja omistautuminen  13.92 13 5.01 6 35 1.46 2.63 

Aito haasteellisuus 16.20 13 5.83 6 34 .81 .15 

Elämänalueiden tasapaino  22.30 22 7.38 8 40 .20 -.64 

Asteikko 5-45. 

 

Vinous kuvastaa havaintojen jakautumisen tasaisuutta keskiarvon ympärillä. Vinouden 

tunnusluku on positiivinen, kun keskiarvoa pienempiä havaintoja on suuria enemmän ja 

vastaavasti negatiivinen, mikäli suuria arvoja on pieniä enemmän (Häyhä ym., 2021, s. 15) 

Tarkasteltaessa ura-ankkureiden jakautumista vinouman näkökulmasta voidaan nähdä, että 

elämänalueiden tasapaino on selkeästi tasaisesti jakautunein summamuuttuja. Toiseksi yleisin 

ura-ankkuri asiantuntijapätevyys on myös toiseksi tasaisimmin jakautunut muuttuja. Kaikkien 

ura-ankkureiden jakaumat ovat oikealle vinoja eli pienempiä arvoja on suuria enemmän.  

Tämän selittää osaltaan käytetyn kyselylomakkeen pisteytysjärjestelmän viimeisen osuuden 

vahva painoarvo ankkureiden laskemisessa. Tämä korostaa eroja tärkeimmiksi koettujen ura-

ankkureiden ja muiden välillä. Luovuuden ja yrittäjyyden, palvelun ja omistautumisen sekä 

esimiespätevyyden ja johtamisen ura-ankkurit ovat melko selkeästi oikealle vinosti jakautuneita 

eli suhteessa matalammat pisteet korostuvat näille ura-ankkureille melko selkeästi.  
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Korrelaatiot kuvaavat kahden muuttujan välistä riippuvuutta. Vastausten perusteella oli 

löydettävissä kolme korrelaatiokerrointa, jotka ylittävät heikon yhteyden rajaa r=.3. Nämä 

korrelaatiot muodostuvat elämänalueiden tasapaino ja aito haasteellisuus (-.39), aito 

haasteellisuus ja työsuhteen turvallisuus (.38) sekä elämänalueiden tasapaino ja 

asiantuntijapätevyyden (-.34) ankkureiden välillä.  

 

Taulukko 2. Ura-ankkureiden keskinäiset korrelaatiot (N=196). Aineistona ura-

ankkurikysely. 

Muuttuja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Asiantuntijapätevyys -        

2. Esimiespätevyys ja johtaminen -.21** -       

3. Itsenäisyys  -.03 -.16* -      

4. Työsuhteen turvallisuus  -.24*** -.23** .02 -     

5. Luovuus ja yrittäjyys  .05 -.10 .14* .21** -    

6. Palvelu ja omistautuminen  -.08 .15* .08 .21** .05 -   

7. Aito haasteellisuus  .19** .21** .12 .38*** -.01 .06 -  

8. Elämänalueiden tasapaino  -.34*** -.23** .07 .24*** -.04 -.20** -.39*** - 

*p < .05, **p<.01, ***p<.001  
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Kyselyn viimeisessä osiossa vastaajia pyydettiin valitsemaan viisi heitä parhaiten kuvaavaa 

väittämää niistä 40 väittämästä, joihin he olivat jo kyselyn aikana vastanneet. Kaksi väittämää 

erottautuivat melko selvästi muista kärjessä. 91 vastaajaa (46%) oli valinnut väittämän 16 eli 

”Haaveilen urasta, jossa voin yhdistää omat tarpeet ja työn vaatimukset”. Toiseksi yleisin 

väittämä oli väittämä ”Haluan olla työssäni niin hyvä, että muut kysyvät minulta asiantuntijan 

neuvoja”, jonka 84 vastaajaa (43%) olivat valinneet. Nämä väittämät edustavat osaltaan kahta 

yleisintä ura-ankkuria (elämänalueiden tasapaino, asiantuntijapätevyys). Kun tarkastellaan 

kymmentä eniten vastauksia saanutta väittämää niiden edustamiensa ura-ankkureiden mukaan 

elämänalueiden tasapaino -ankkuria mittaavia väittämiä on neljä (väittämät 16, 32, 8, 24), 

asiantuntijapätevyys -ankkuria mittaavia kolme (1, 9, 33) ja itsenäisyys (3), esimiespätevyys ja 

johtaminen (2) sekä palvelu ja omistautuminen (14) -ankkureita mittaavilla väittämillä yksi 

jokaista.  
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Taulukko 3. Kyselyn viimeisen osion kymmenen eniten vastauksia saaneet väittämät.(N=196) 

Väittämä f % 

16. Haaveilen urasta, jossa voin yhdistää omat tarpeeni, perheen 

tarpeet ja työn vaatimukset. 

91  46% 

1. Haluan olla työssäni niin hyvä, että muut kysyvät minulta 

asiantuntijan neuvoja. 

84  43% 

32. Henkilökohtaisen elämän ja työn vaatimusten välinen tasapaino on 

minulle tärkeämpää kuin korkean tason johtava asema. 

55  28% 

3. Haaveilen urasta, joka antaa minulle vapauden tehdä työtä omalla 

tavallani ja oman aikatauluni mukaan. 

53  27% 

2. Olen tyytyväisin työssäni, kun olen kyennyt yhdistämään muidenkin 

ponnistelut yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. 

50  26% 

8. Jättäisin organisaationi mieluummin kuin siirtyisin tehtävään, joka 

vaarantaisi kykyni huolehtia itsestäni tai perheestäni. 

44  22% 

24. Tunnen onnistuneeni elämässä vain, jos olen pystynyt pitämään 

tasapainossa omat ja perheen tarpeet sekä uran asettamat 

vaatimukset. 

44  22% 

9. Tunnen onnistuneeni urallani vain, jos jatkuvasti pystyn kehittämään 

osaamistani yhä paremmaksi. 

42  21% 

33. Olen tyytyväisin työssäni, kun olen kyennyt käyttämään 

erityistaitojani ja -kykyjäni. 

42  21% 

14. Olen ollut urallani tyytyväisin, kun olen pystynyt käyttämään 

lahjojani toisten auttamiseen. 

37  19% 

 

Vähiten vastauksia saaneet väittämät ovat väittämät 29 ”Tunnen onnistuneeni urallani vain, jos 

olen kyennyt luomaan ideoihini ja kykyihini perustuvan oman yrityksen”, jota kukaan 

vastaajista ei valinnut sekä väittämä 38 ”Jättäisin organisaationi mieluummin kuin hyväksyisin 

työn, joka heikentäisi mahdollisuuksiani toimia muiden hyväksi”, jonka valitsi vain yksi 

vastaaja. Kymmenen vähiten vastauksia saanutta väittämää jakaantuivat seuraavasti: luovuus ja 

yrittäjyys kolme, esimiespätevyys ja johtaminen sekä palvelu ja omistautuminen kaksi, 

asiantuntijapätevyys, itsenäisyys sekä työsuhteen turvallisuus yksi.  
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4.2. Upseereiden ura-ankkurit uran eri vaiheissa 

Tässä tutkimuksessa upseerit voidaan jakaa kahteen ryhmään uran vaiheen perusteella. Ne 

upseerit, jotka suorittavat sotatieteiden maisterin tutkintoa muodostavat ensimmäisen ryhmän. 

Heillä palvelusvuosia upseerin tehtävissä on yleensä noin viisi vuotta. Toisen ryhmän 

muodostavat seuraavassa virkaurakurssivaiheessa olevat yleisesikuntaupseerin tutkintoa tai 

esiupseerikurssia suorittavat upseerit. Nykyisessä järjestelmässä upseeri suorittaa 

lähtökohtaisesti vain toisen näistä kahdesta, vaikka poikkeuksiakin löytyy. Näissä 

poikkeustapauksissa upseeri suorittaa ensin esiupseerikurssin ja tämän jälkeen 

yleisesikuntaupseerin tutkinnon. Tässä seuraavassa uravaiheessa olevilla upseereilla on 

yleensä noin 10–15 palvelusvuotta upseerin tehtävissä. Tässä tutkimuksessa tulen 

tarkastelemaan ura-ankkureita näiden kahden uranvaiheiden lisäksi kolmen suoritettavan 

tutkinnon tai kurssin kautta.  

Molempien uravaiheiden ja kaikkien eri tutkinnon tai kurssin osalta yleisin ja toiseksi yleisin 

ura-ankkuri ja toinen ura-ankkuri ovat elämänalueiden tasapaino ja asiantuntijapätevyys. 

Nämä vastaavat siis kaikkien kyselyyn osallistuneiden upseereiden yleisintä ja toiseksi 

yleisintä ura-ankkuria eikä yksikään erikseen tarkasteltava eronnut muista. Sotatieteiden 

maisterin tutkintoa suorittavien (N=116) osalta elämänalueiden tasapaino on 47 vastaajan 

ensimmäinen ura-ankkuri (41% vastaajista). Asiantuntijapätevyys on toiseksi yleisin ollen 26 

(22%) vastaajan ura-ankkuri. Seuraavaksi yleisimmät ankkurit ovat aito haasteellisuus (19 

/16%) ja itsenäisyys (16 / 14%). Harvinaisin ura-ankkuri oli luovuus ja yrittäjyys, joka oli vain 

yhden vastaajan ura-ankkuri. Sotatieteiden maisterin tutkintoa suorittavien yleisimmät ura-

ankkurit vastaavat järjestykseltään koko otoksen järjestystä. 
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.  
Tasapisteiden kohdalla molemmat ura-ankkurit on huomioitu tarkastelussa. Tällöin toista ankkuria kyseisen vastaajan 

kohdalla ei laskettu. Vastaavalla tavalla toista ura-ankkuria laskettaessa tasapisteisiin päätyneet ankkurit huomioitu 

tuloksissa. 

Kuvio 7. Sotatieteiden maistereiden tutkintoa suorittavien yleisimmät varsinaiset ura-ankkurit 

ja toiset ura-ankkurit (N=116). Aineistona ura-ankkurikysely. 

 

Yleisesikuntaupseerin tutkintoa suorittavien upseereiden (N=49) osalta yleisin ura-ankkuri oli 

elämänalueiden tasapaino, joka oli 18 vastaajan ura-ankkuri (37% vastaajista). Toiseksi 

yleisin ura-ankkuri oli asiantuntijapätevyys, joka oli 9 vastaajan ura-ankkuri (18%) ja 

kolmanneksi yleisin sotatieteiden maisterin tutkintoa suorittavien tapaan aito haasteellisuus 

(14%).  Sotatieteiden maisterin tutkintoa suorittaviin sekä koko otokseen verrattuna 

yleisesikuntaupseerin tutkintoa suorittavien ura-ankkureiden järjestys eroaa hiukan tämän 

jälkeen. Palvelu ja omistautuminen on neljänneksi yleisin (10%) ja esimiespätevyys ja 

johtaminen jakaa viidennen tilan itsenäisyyden (8%) kanssa. Työsuhteen turvallisuus oli 

kahden upseerin (5%) ura-ankkuri. Luovuuden ja yrittäjyyden ankkuri on myös 

yleisesikuntaupseerin tutkintoa suorittavien harvinaisin ura-ankkuri eikä se esiinny ollenkaan 

varsinaisena ura-ankkurina.  
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Tasapisteiden kohdalla molemmat ura-ankkurit on huomioitu tarkastelussa. Tällöin toista ankkuria kyseisen vastaajan 

kohdalla ei laskettu. Vastaavalla tavalla toista ura-ankkuria laskettaessa tasapisteisiin päätyneet ankkurit huomioitu 

tuloksissa. 

 

Kuvio 8. Yleisesikuntaupseerin tutkintoa suorittavien upseereiden yleisimmät varsinaiset ura-

ankkurit ja toiset ura-ankkurit (N=49). Aineistona ura-ankkurikysely. 

Esiupseerinkurssilaisten (N=31) osalta kaksi yleisintä ura-ankkuria vastaavat edellisten tapaan 

tutkimuksen koko otoksen kahta yleisintä ura-ankkuria. Yleisin ura-ankkuri on 

elämänalueiden tasapaino 16 vastaajalla (52% vastaajista) ja toiseksi yleisin 

asiantuntijapätevyys kuuden vastaajan (19%) osuudella. Tämän jälkeen ankkureiden järjestys 

on seuraava: itsenäisyys (13%), työsuhteen turvallisuus (10%), aito haasteellisuus (3%) sekä 

luovuus ja yrittäjyys (3%). Palvelu ja omistautuminen sekä esimiespätevyys ja johtaminen 

eivät ole yhdenkään esiupseerikurssilaisen ura-ankkureita. Huomionarvoista on, että 

esimiespätevyys ja johtaminen ei ole yhdenkään esiupseerikurssilaisen ura-ankkuri, vaikka 

tarkasteluun otetaan mukaan toiseksi parhaat pisteet saaneet ura-ankkurit (toinen ura-ankkuri).  
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Tasapisteiden kohdalla molemmat ura-ankkurit on huomioitu tarkastelussa. Tällöin toista ankkuria kyseisen vastaajan 

kohdalla ei laskettu. Vastaavalla tavalla toista ura-ankkuria laskettaessa tasapisteisiin päätyneet ankkurit huomioitu 

tuloksissa. 

Kuvio 9. Esiupseerikurssin suorittaneiden upseereiden yleisimmät varsinaiset ura-ankkurit ja 

toiset ura-ankkurit (N=31). Aineistona ura-ankkurikysely. 

 

Mikäli tarkastellaan kahta uravaihetta (sotatieteiden maisterin tutkintoa suorittavat vs. muut) 

huomataan että ne vastaavat toisiaan hyvin. Yleisimpien ura-ankkureiden järjestys on 

molempien uravaiheiden osalta sama vaikkakin sotatieteiden maistereiden osalta kuudenneksi 

ja seitsemänneksi yleisimmät (työsuhteen turvallisuus / esimiespätevyys ja johtaminen) sekä 

myöhemmässä vaiheessa olevien ura-ankkureiden osalta kolmanneksi (aito haasteellisuus / 

itsenäisyys) ja viidenneksi (palvelu ja omistautuminen / työsuhteen turvallisuus) yleisimmät 

ankkurit ovatkin jaettuja.  
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Tasapisteiden kohdalla molemmat ura-ankkurit on huomioitu tarkastelussa. Tällöin toista ankkuria kyseisen vastaajan 

kohdalla ei laskettu. Vastaavalla tavalla toista ura-ankkuria laskettaessa tasapisteisiin päätyneet ankkurit huomioitu 

tuloksissa. 

 

Kuvio 10. Myöhemmässä vaiheessa uraa (yleisesikuntaupseerin tutkintoa suorittavat, 

esiupseerikurssilaiset) olevien upseereiden yleisimmät varsinaiset ura-ankkurit ja toiset ura-

ankkurit (N=80). Aineistona ura-ankkurikysely. 

 

Edelliset tarkastelut perustuvat kyselyn vastausten perusteella pisteytettyjen yksittäisten 

vastaajien parhaisiin sekä toiseksi parhaimpiin pisteisiin. Seuraavaksi ura-ankkureita 

tarkastellaan vastaajien kaikkien vastausten perusteella. Kyselyn vastauksia on näin 

mahdollista tarkastella jokaisen yksittäisen vastaajan saamia pisteitä kaikkien ura-ankkureiden 

osalta. Alla olevassa taulukossa esittelen ura-ankkureiden pisteytyksiä eri tutkintoa tai kurssia 

suorittavien ryhmien mukaan.  
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Taulukko 4. Upseereiden ura-ankkureiden pistekeskiarvot suoritettavan tutkinnon mukaan. 

(N=196). Aineistona ura-ankkurikysely. 

Muuttuja Sotatieteiden 

maisteri 

N=116 

Yleisesikuntaupseerin 

tutkinto 

 N=49 

Esiupseerikurssi 

N=31 

 Ka s Ka s Ka s 

Asiantuntijapätevyys 19.54 5.57 18.02 5.29 19.45 5.32 

Esimiespätevyys ja 

johtaminen 

13.64 5.33 16.16 4.64 10.55 2.77 

Itsenäisyys  16.03 6.17 14.73 6.06 16.55 6.20 

Työsuhteen 

turvallisuus  

15.84 4.96 13.82 4.25 16.42 5.60 

Luovuus ja yrittäjyys  11.03 3.85 10.45 3.71 11.61 5.21 

Palvelu ja 

omistautuminen  

13.73 5.00 14.96 5.71 13.00 3.46 

Aito haasteellisuus  16.78 5.95 16.22 6.03 13.45 4.28 

Elämänalueiden 

tasapaino  

21.78 7.27 21.45 7.13 25.58 7.55 

Asteikko 5-45. Pisteytykset upseereiden ura-ankkureiden määrittämiseksi kyselyn perusteella. 

 

Mann-Whitneyn U -testin tulokset osoittavat, että tarkasteltaessa ura-ankkureiden saamia 

pisteitä uravaiheiden välillä ainoa tilastollisesti merkittäviä ero (p<0.05) löytyy aito 

haasteellisuus -ankkurin osalta. (Mann-Whitney U=3829.0, p=.037).  
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Kun tarkasteluun otetaan eri tutkintoa tai kurssia suorittavat kolme ryhmää, tilastollisesti 

merkittäviä eroja kurssien välillä löytyy enemmän. Sotatieteiden maisterin ja 

yleisesikuntaupseerin tutkintoa suorittavien upseereiden ura-ankkureiden pisteytyksistä 

tilastollisesti merkittäviä eroja löytyy esimiespätevyyden ja johtamisen (U=18495, p=.000) 

sekä työsuhteen turvallisuuden (U=2098.0, p=.008) osalta. 

Keskiarvopisteitä tarkasteltaessa huomataan, että yleisesikuntaupseerin tutkintoa suorittavilla 

on selvästi korkeammat pisteet esimiespätevyyden ja johtamisen osalta verrattuna 

sotatieteiden maisterin tutkintoa suorittaviin. Vastaavasti yleisesikuntaupseerin tutkintoa 

suorittavilla on matalammat pisteet työsuhteen turvallisuuden osalta. Tämä vastaa omalta 

osaltaan melko hyvin sitä minkälainen yleisesikuntaupseerin työnkuva on. 

Yleisesikuntaupseerit sijoittuvat ylempiin johtotehtäviin ja on yleisesti tiedossa, että 

yleisesikuntaupseerit joutuvat muita useammin vaihtamaan virkapaikkakuntaa. Työsuhteen 

turvallisuutta voidaan tällöin tulkita maantieteellisenä turvallisuutena tai pysyvyytenä.  
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Taulukko 5. Sotatieteiden maisterin ja yleisesikuntaupseerin tutkintoa suorittavien ura-

ankkureiden vertailu. (N=165). Aineistona ura-ankkurikysely. 

Muuttuja Sotatieteiden maisteri 

N=116 

Yleisesikuntaupseerin 

tutkinto N=49 

  

 Ka s Ka s U p 

Asiantuntijapätevyys 19.54 5.57 18.02 5.29 2462.5 .175 

Esimiespätevyys ja 

johtaminen 

13.64 5.33 16.16 4.64 1849.5 .000 

Itsenäisyys  16.03 6.17 14.73 6.06 2430.5 .141 

Työsuhteen turvallisuus  15.84 4.96 13.82 4.25 2098.0 .008 

Luovuus ja yrittäjyys  11.03 3.85 10.45 3.71 2576.0 .340 

Palvelu ja 

omistautuminen  

13.73 5.00 14.96 5.71 2479.5 .194 

Aito haasteellisuus  16.78 5.95 16.22 6.03 2674.5 .549 

Elämänalueiden 

tasapaino  

21.78 7.27 21.45 7.13 2762.0 .775 

Asteikko 5-45 

 

Sotatieteiden maisterin tutkintoa suorittavien ja esiupseerikurssilaisten välillä tilastollisesti 

merkittäviä eroja löytyy kolmen ura-ankkurin osalta. Nämä ankkurit ovat esimiespätevyys ja 

johtaminen (U=1130.0, p=.001), aito haasteellisuus (U=1154.0, p=.002) sekä elämänalueiden 

tasapaino (U=1298.5, p=.018). 

Verrattaessa sotatieteiden maisterin tutkintoa suorittavia esiupseerikurssilaisiin 

esiupseerikurssilaisilla on selväsi matalammat kaskiarvopisteet esimiespätevyyden ja 

johtamisen sekä aidon haasteellisuuden ankkureilla. Vastaavasti esiupseerikurssilaisilla on 

selvästi korkeammat keksiarvopisteet elämänalueiden tasapainon osalta.  
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Taulukko 6. Sotatieteiden maisterin tutkintoa suorittavien ja esiupseerikurssilaisten ura-

ankkureiden vertailu. (N=147). Aineistona ura-ankkurikysely. 

Muuttuja Sotatieteiden maisteri 

N=116 

Esiupseerikurssi 

N=31 

  

 Ka s Ka s U p 

Asiantuntijapätevyys 19.54 5.57 19.45 5.32 1777.0 .920 

Esimiespätevyys ja 

johtaminen 

13.64 5.33 10.55 2.77 1130.5 .001 

Itsenäisyys  16.03 6.17 16.55 6.20 1675.0 .558 

Työsuhteen turvallisuus  15.84 4.96 16.42 5.60 1731.0 .750 

Luovuus ja yrittäjyys  11.03 3.85 11.61 5.21 1792.5 .979 

Palvelu ja omistautuminen  13.73 5.00 13.00 3.46 1776.5 .918 

Aito haasteellisuus  16.78 5.95 13.45 4.28 1154.5 .002 

Elämänalueiden tasapaino  21.78 7.27 25.58 7.55 1298.5 .018 

Asteikko 5-45 

 

Mann-Whitneyn U -testin tulokset osoittavat, että yleisesikuntaupseerin tutkintoa suorittavien 

ja esiupseerikurssilaisten välillä eroja löytyy neljän ura-ankkurin osalta. Nämä ankkurit ovat 

esimiespätevyys ja johtaminen (U=220.5, p=.000), työsuhteen tuvallisuus (U=544.0, p=.032), 

aito haasteellisuus (U=533.0, p=.025) sekä elämänalueiden tasapaino (U=520, p=.018). 

Suurimmat erot ura-ankkureiden pisteytyksissä muodostuivat yleisesikuntaupseerin tutkintoa 

suorittavien ja esiupseerikurssilaisten välillä. Yleisesikuntaupseerin tutkintoa suorittavilla on 

korkeammat pisteet esimiespätevyyden ja johtamisen sekä aidon haasteellisuuden ura-

ankkureilla. Vastaavasti esiupseerikurssilaisilla on korkeammat pisteet työsuhteen 

turvallisuuden sekä elämänalueiden tasapainon osalta.  
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Taulukko 7. Yleisesikuntaupseerin tutkintoa suorittavien ja esiupseerikurssilaisten ura-

ankkureiden vertailu. (N=80). Aineistona ura-ankkurikysely. 

Muuttuja Yleisesikuntaupseerin 

tutkinto N=49 

Esiupseerikurssi 

N=31 

  

 Ka s Ka s U p 

Asiantuntijapätevyys 18.02 5.29 19.45 5.32 652.0 .287 

Esimiespätevyys ja 

johtaminen 

16.16 4.64 10.55 2.77 220.5 .000 

Itsenäisyys  14.73 6.06 16.55 6.20 578.5 .073 

Työsuhteen turvallisuus  13.82 4.25 16.42 5.60 544.0 .032 

Luovuus ja yrittäjyys  10.45 3.71 11.61 5.21 692.0 .503 

Palvelu ja omistautuminen  14.96 5.71 13.00 3.46 635.0 .217 

Aito haasteellisuus  16.22 6.03 13.45 4.28 533.0 .025 

Elämänalueiden tasapaino  21.45 7.13 25.58 7.55 520.0 .018 

Asteikko 5-45 

 

4.3. Muiden tutkimusten ura-ankkurit 

Suomessa on 2000-luvun aikana muutamissa tutkimuksia kartoitettu eri ammattiryhmien ura-

ankkureita. Tutkimusten ajoittuminen noin kahden vuosikymmenen ajalle tekee jo itsessään 

tulosten vertailusta haastavaa koska urat ja niihin liittyvät arvot ovat itsessään muuttuneet tämän 

ajanjakson aikana. Eri ammattiryhmien ura-ankkureiden esiintymistiheyksiä vertaamalla on 

kuitenkin nähtävissä eroja. Uraan liittyvät arvot ja motiivit vaihtelevat selvästi eri 

ammattiryhmien välillä ja näitä eroja on mahdollista kartoittaa esimerkiksi ura-ankkureiden 

avulla.   
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Sipilän (2007) lentoupseereiden ura-ankkureita selvittäneessä tutkimuksessa lentoupseereiden 

(N=25) osalta esiintyi vain neljä ura-ankkuria. Nämä ura-ankkurit olivat esiintymistiheyden 

mukaisesti asiantuntijapätevyys (48%), elämänalueiden tasapaino (38%), esimiespätevyys ja 

johtaminen (10%) sekä aito haasteellisuus (5%). Tähän tutkimukseen verrattaessa huomataan, 

että samat kaksi ura-ankkuria erottuivat melko selvästi yleisimmiksi ura-ankkureiksi. 

Lentoupseerit muodostavat erityisen ryhmät upseereiden joukossa ja heidän valikoituminen 

lentoupseerin uralle ja urakehitys ovat tämän tutkimuksen upseereihin verrattuna erilaiset. Tästä 

huolimatta kaksi yleisintä ura-ankkuria ovat tutkimusten mukaan samat lentoupseereilla ja 

muilla upseereilla. Sipilän tutkimuksen otanta on melko pieni ja sen suorittamisesta on kulunut 

melkein viisitoista vuotta, joten tulosten vertailu ei ole ongelmatonta.  

Yhdysvaltojen Ilmavoimien tietojärjestelmien kanssa työskentelevien aliupseereiden ura-

ankkureita tutkittiin laajassa (N=2724) tutkimuksessa vuonna 2002 Wynnen toimesta. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mikäli ura-ankkureiden ja työtehtävien 

yhteensopivuudella on merkitystä työtyytyväisyyteen ja organisaatioon sitoutumiseen.  

Tutkimuksen mukaan yleisimmät ura-ankkurit tietojärjestelmähenkilöstön keskuudessa olivat 

työsuhteen turvallisuus (33%), palvelu ja omistautuminen (19%) sekä elämänalueiden 

tasapaino (12%). Tutkimus osoitti, että työtehtävien ja ura-ankkureiden yhteensopivuus 

ennustaa osittain työtyytyväsyyttä. Wynnen mukaan tutkimuksen merkittävin löydös oli se, että 

asiantuntijapätevyyden sekä esimiespätevyyden ja johtamisen ankkurit eivät olleet yhtä yleisiä 

kuin vastaavissa työtehtävissä olevilla siviileillä. (Wynne, 2002)  

Arnold ym. (2019) tutkivat tietotekniikan alalla työskentelevien uria Sveitsissä, Saksassa ja Iso-

Britanniassa. Tutkimuksen painopiste oli urien hallinnassa organisaatioissa. Tätä varten 

tutkittavien 1629 tietotekniikan alan ammattilaiset vastasivat ura-ankkureita mittaavaan 

kyselyyn. Ura-ankkureiden määrittelemiseksi käytettiin Igbarian ja Baroudin (1993) kehittämää 

25 väittämän kyselyä ja työsuhteen turvallisuus -ankkuri jaettiin samojen tutkijoiden 

ehdottamalla tavalla. Tämän tavan mukaan työsuhteen turvallisuus -ankkuri jaetaan työsuhteen 

turvallisuuden ja maantieteellisen pysyvyyden -ankkureihin. Tutkimuksen mukaan korkeimmat 

pistekeskiarvot muodostuivat elämänalueiden tasapainon (3.92), työsuhteen turvallisuuden 

(3.80) sekä palvelun ja omistautumisen (3.75) ankkureille. Maiden välillä esiintyi myös 

tilastollisesti merkittäviä eroja ura-ankkureiden pisteytyksissä.  
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Järlström (2000) tutki Vaasan yliopiston kauppatieteiden opiskelijoiden (N=533) 

persoonallisuusulottuvuuksia ja uraodotuksia ura-ankkuriteorian näkökulmasta. Tämän 

tutkimuksen mukaan yleisimmät ura-ankkurit olivat asiantuntijapätevyys (26%) sekä 

esimiespätevyys ja johtaminen (17%). Tähän tutkimukseen verrattuna suurin ero oli 

elämänalueiden tasapaino -ankkurin osalta.  Elämänalueiden tasapaino jäi Järlströmin 

tutkimuksessa kaikista harvinaisimmaksi ura-ankkuriksi (3%). Scheinin mukaan 

Elämänalueiden tasapaino on se ankkuri, joka on yleistynyt jo 1990-luvulta lähtien ja kasvu on 

vain voimistunut tämän jälkeen. Tästä syystä Järlströmin tutkimuksen tulokset eivät välttämättä 

ole verrattavissa tämän tutkimuksen kanssa. 

Pernaa (2020) tutki omassa tutkimuksessaan viidentoista (N=15) teknistaustaisen hankinnan 

vastuuhenkilöiden uria ja ura-ankkureita. Pernaan tutkimuksen kaksi yleisintä ura-ankkuria 

vastaavat tämän tutkimuksen tuloksia, vaikka kärkiankkureiden järjestys onkin päinvastainen. 

Asiantuntijapätevyys oli kuuden (40%) vastaajan ura-ankkuri ja Elämänalueiden tasapaino 

viiden (33%). Tarkasteltaessa Pernaan suorittaman kyselyn ankkurikohtaisia pistekeskiarvoja 

elämänalueiden tasapainolla on korkeimmat pisteet ennen asiantuntijapätevyyttä.  

Tuononen (2018) tutki omassa tutkimuksessaan hammaslääkärijohtajien (N=209) urapolkuja ja 

erityisesti johtamistehtävissä pysymiseen liittyneitä tekijöitä. Osana tutkimusta Tuononen 

kartoitti myös hammaslääkärijohtajien ura-ankkureita. Yleisimmät ura-ankkurit olivat 

asiantuntijapätevyys sekä elämänalueiden tasapaino. Johtotehtävissä pysymiseen osalta 

esimiespätevyys ja johtamisankkurin korkeat pisteet tukivat johtotehtävissä pysymistä. 

Tuonosen tutkimukseen verrattuna upseereiden kaksi yleisintä ura-ankkuria vastasivat 

hammaslääkärijohtajien tuloksia.  

Verrattaessa tämän tutkimuksen tuloksia edellä kuvattuihin sekä muihin kansainvälisiin 

tutkimuksiin huomionarvoista on, että tuoreimmissa tutkimuksissa, jotka ovat tehty 2010-

luvusta eteenpäin elämänalueiden tasapaino -ankkuri on usein noussut hyvin yleiseksi ura-

ankkuriksi.  Tämä tukee Scheinin (2007, 2013a) ajatuksia ja ennusteita tämän ura-ankkurin 

kasvusta tulevaisuuden yleisimmäksi ura-ankkuriksi. Elämänalueiden tasapaino edustaa myös 

monella tavalla niitä arvoja ja asenteita, joita voidaan nähdä vallitsevina tulevaisuuden työ- ja 

urakeskusteluissa.  
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

5.1. Upseereiden ura-ankkurit 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että tutkittujen upseereiden osalta elämänalueiden tasapaino 

on selkeästi yleisin ura-ankkuri muodostaen ura-ankkurin noin 41% upseereista. Se on melkein 

kaksi kertaa yleisempi kuin toiseksi yleisin ura-ankkuri, joka on asiantuntijapätevyys. Yhdessä 

nämä kaksi muodostavat ura-ankkurin selkeästi yli puolelle upseereista. Kun tarkasteluun 

otetaan mukaan toiseksi parhaat pisteet eli toiseksi parhaiten upseereita kuvaavat ura-ankkurit 

nämä kaksi ura-ankkuria erottuvat entistä selkeämmin yleisimpinä ura-ankkureina. 

Upseereiden osalta tämä tarkoittaa, että hyvin isolle osalle työura Puolustusvoimissa ei ole 

elämän keskipiste, jonka mukaan muun elämän on sopeuduttava. Perhe, henkilökohtaiset 

tavoitteet ja itsensä kehittäminen ovat merkittävälle osalle upseereista keskeisiä 

kokonaisuuksia, jotka asettavat omia vaatimuksia uralle. Upseerin ammatista puhutaan usein 

perinteisenä kutsumusammattina, mutta tutkimus osoittaa, että tämä ei poissulje muiden 

elämänalueiden painottamista. Tämän huomaa myös siitä, että upseereiden eniten vastauksia 

saanut yksittäinen väittämä, kun heitä pyydetiin valitseman kyselyn väittämien joukosta heitä 

parhaiten kuvaavat viisi väittämää oli ”Haaveilen urasta, jossa voin yhdistää omat tarpeeni, 

perheen tarpeet ja työn vaatimukset”. Tämän väittämän valitsi melkein puolet kaikista 

vastaajista (46%). Tämä on niin merkittävä osa upseereista, että tämä osoittaa myös työnantajan 

tarpeen huomioida tämä suunniteltaessa upseereiden tulevaisuuden urapolkuja.  

Asiantuntijapätevyys on omalta osaltaan selkeä toiseksi yleisin ura-ankkuri. Tämä osoittaa, että 

upseereita kiinnostaa toimia ja kehittyä oman erityisalansa asiantuntijoiksi. Upseereiden 

koulutuksessa korostetaan usein johtajan asemaa, mutta tutkimuksen perusteella asiantuntijuus 

ja tekninen osaaminen on monen upseerin osalta tärkeä osa upseerin uraa. Yksittäisiä väittämiä 

tarkasteltaessa toiseksi yleisin yksittäinen väittämä oli ”Haluan olla työssäni niin hyvä, että 

muut kysyvät minulta asiantuntijan neuvoja”. Tämän väittämän oli valinnut 43% kaikista 

upseereista. Tämä korostaa upseereiden halua olla myös jotain muuta kuin vain yleisjohtajia. 

Upseerin uran nykyinen rakenne tukee omalta osaltaan tällaisen asiantuntijuuden alun 

muodostumista, kun jokainen upseeri valitsee oman aselajinsa ja aloittaa kehittymisen tietyn 

alueen asiantuntijaksi. Monelle upseereilla tämä polku saattaa jossain vaiheessa uraa katketa tai 

muuttaa muotoaan nopean tehtäväkierron johdosta. 
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Ajateltaessa upseerin ammattia ja sen erityispiirteitä tutkimuksen tulosten perusteella yllättävää 

oli esimiespätevyyden ja johtamisen -ankkurin olevan vain joka kahdenkymmenen upseerin 

ura-ankkuri. Lisäksi ankkuri sai ura-ankkureiden muodostamista varten laskettavia pisteitä 

tarkasteltaessa toiseksi huonoimmat keskiarvopisteet kaikista ura-ankkureista. Johtaminen on 

merkittävimpiä kokonaisuuksia, jotka kuuluvat tavalla tai toisella jokaisen upseerin tehtäviin. 

Johtaminen ei kuitenkaan itsessään näytä muodostavan ura-ankkuria merkittävälle osalle 

upseereista. Johtaminen ja esimiehenä toimiminen voivat osaltaan olla niin luonnollinen osa 

jokaista upseerintehtävää, että se saattaa vääristää tuloksia. Upseerin ei lähtökohtaisesti tarvitse 

useinkaan valita johtotehtävän tai muun tehtävän välillä, koska jokainen tehtävä sisältää 

johtamista jossain muodossa. Tämä uraan liittyvä valinta on saattanut vaikuttaa valintaan jo 

siinä vaiheessa kun upseeri on valinnut upseerin uralle ryhtymistä ylipäätään.  

Toinen upseerin uraan liittyvä erityispiirre on upseerin sitoutuminen yhteen työnantajaan koko 

uransa ajaksi. Nykyisen koulutusjärjestelmän mukaisesti upseeri nimitetään valmistuessaan 

sotatieteiden kandidaatiksi kymmenen vuoden määräaikaiseen virkaan ja valmistuessaan 

sotatieteiden maisteriksi vakituiseen virkaan. Tämä tarkoittaa, että upseerin osalta työsuhde 

voidaan varsinkin muuhun yhteiskuntaan verrattuna nähdä poikkeuksellisen turvallisena 

työsuhteena. Tämä saattaa heijastua tuloksissa työsuhteen turvallisuus -ankkurin 

harvinaisuutena upseereiden kesken. Samalla tarkasteltaessa ura-ankkureiden keskiarvopisteitä 

huomataan, että työsuhteen turvallisuus -ankkuri on saanut korkeammat pisteet esimerkiksi 

esimiespätevyyden ja johtamisen -ankkuriin verrattuna.  

Työsuhteen turvallisuus -ankkuri voidaan toisaalta myös tarkastella maantieteellisen 

turvallisuuden tai pysyvyyden mukaisesti. Upseerin uraan liittyy myös siirtovelvollisuus, 

jolloin Puolustusvoimien on tarpeidensa mukaan mahdollista siirtää upseeri paikkakunnalta 

toiselle. Tämä koskee erityisesti yleisesikuntaupseerin tutkinnon suorittaneita mutta siirrot ovat 

mahdollisia uran kaikissa vaiheissa.  Kyselyn perusteella tämä näkyy selvänä erona työsuhteen 

turvallisuus -ankkurin pisteytyksissä vertailtaessa yleisesikuntaupseerin tutkintoa suorittavia 

esiupseerikurssilaisiin. Esiupseereilla on yleisempää palvella pitempiä jaksoja tai jopa 

suurimman osan urastaan tietyssä joukko-osastossa, jolloin työsuhteesta muodostuu myös 

maantieteellisesti tarkasteltuna turvallisempi.  
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Harvinaisin ura-ankkuri ja heikoimmat pisteet saanut ura-ankkuri on luovuus ja yrittäjyys. Tätä 

ei voida pitää erityisen yllättävänä asiana. Yrittäjähenkiset ihmiset eivät todennäköisesti 

hakeudu upseerin uralle. Upseerin ura voidaan nähdä olevan melko kuormittava ja sen 

yhdistäminen esimerkiksi omaan yritystoimintaan upseerin uran ohella on haasteellista, vaikka 

sitäkin toki esiintyy.  

Vertailtaessa eri tutkintoa suorittavien ryhmien ura-ankkureita keskenään eroja on havaittavissa 

erityisesti esiupseerikurssilaisten sekä yleisesikuntaupseerin tutkintoa suorittavien välillä. 

Sotatieteiden maisterit edustavat hyvin koko otoksen keskiarvoa. Tämä oli myös odotettavissa, 

koska sotatieteiden maisterikurssin suorittavat lähtökohtaisesti kokonaiset kadettikurssit, joiden 

voidaan nähdä muodostavan melko tarkkoja läpileikkauksia upseerikunnasta. Sotatieteiden 

maisterit joutuvat myöhemmin uransa aikana päättämään, hakeutuvatko he 

yleisesikuntaupseerin tutkintoa johtavalle kurssille vai suorittavatko he esiupseerikurssin. 

Tämän tutkimusten tulosten perusteella ura-ankkureiden jakautumisen ja pisteytyksen 

perusteella yleisesikuntaupseerin tutkintoa suorittamaan pyrkivien ja valikoituvien upseereiden 

ura-ankkurit eroavat melko selvästi esiupseerikurssilaisiin verrattuna. Tarkasteltaessa 

yleisesikuntaupseerin tutkintoa ja esiupseerikurssilaisia kokonaisuutena ja verrattaessa niitä 

sotatieteiden maistereihin huomataan, että ryhmät vastaavat melko hyvin toisiaan.  

Selkein ero yleisesikuntaupseerin tutkintoa suorettavien sekä esiupseerikurssilaisten välillä 

esiintyi esimiespätevyys ja johtaminen -ankkurin osalta. Esimiespätevyys ja johtaminen ei ollut 

yleisesikuntaupseerin tutkintoa suorittavien keskuudessakaan yleinen varsinainen ura-ankkuri, 

mutta tarkasteltaessa ankkurin saamia keskiarvopisteitä ja vertailtaessa niitä 

esiupseerikurssilaisten vastaaviin ero on hyvin selkeä. Tämä viittaa vahvasti siihen, että ne 

upseerit, jotka antavat uravalintoja tehdessään enemmän painoarvoa esimiehenä toimimiselle 

ja johtamiselle näyttävät päätyvän yleisesikuntaupseerin tutkintoa suorittamaan. Tästä 

huolimatta yleisesikuntaupseereiden tutkintoa suorittavien selkeästi yleisin ura-ankkuri on 

muiden upseereiden tapaan elämänalueiden tasapaino.  
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Toinen merkittävä ero kahden edellisen ryhmän välillä muodostuu elämänalueiden tasapaino -

ankkurin keskiarvopisteiden osalta. Esiupseerikurssilaisilla on selkeästi korkeimmat pisteet 

tämän ankkurin osalta. Tämä voidaan nähdä johtuvan siitä, että esiupseerikurssin suorittamalla 

on helpompi yhteensovittaa upseerin ura muun elämän kanssa. Esiupseerit joutuvat siirtymään 

yleisesikuntaupseereita harvemmin paikkakunnalta toiselle ja monet yleisesikuntaupseerin 

tehtävät, kuten esimerkiksi eritasoiset komentajuudet ovat hyvinkin kuormittavia ja eroavat 

jopa työaikalaskennan näkökulmasta. Hootin (2018) tutkimuksen mukaan esiupseereiden ja 

yleisesikuntaupseereiden uratavoitteissa on eroja. Esiupseereiden yleisin tavoite on palvella 

mielekkäissä tehtävissä ja toiseksi yleisin edetä uralla perheen, kodin ja muun elämän ehdoilla. 

Yleisesikuntaupseereiden yleisin uratavoite oli puolestaan edetä uransa aikana mahdollisimman 

pitkälle ja toiseksi yleisin mielekkäissä tehtävissä palveleminen. Hootin tulokset jakavat 

esiupseerit ja yleisesikuntaupseerit kahteen ryhmään, jotka ovat löydettävissä myös tästä 

tutkimuksesta.  

Muita mainitsemisen arvoisia eroja yleisesikuntaupseerin tutkintoa suorittavien sekä 

esiupseerikurssilaisten osalta löytyi aidon haasteellisuuden, itsenäisyyden sekä aikaisemmin 

mainitun työsuhteen turvallisuus -ankkureiden osalta. Erot näyttävät melko hyvin vastaavan 

niitä tehtäviä, joihin näiden ryhmien tehtävien sisällön puolesta voidaan nähdä jakaantuvan. 

Aito haasteellisuus -ankkuri sai yleisesikuntaupseerin tutkintoa suorittavilta korkeammat 

keskiarvopisteet ja itsenäisyysankkuri vastaavasti esiupseerikurssilaisilta. 

Yleisesikuntaupseerit sijoittuvat Puolustusvoimien ylimpiin ja vaativimpiin johtotehtäviin, kun 

esiupseerin tehtävät ovat yleisesti paikallisempia esiupseeritehtäviä eri esikuntatasoilla. Hootin 

(2018) tutkimuksen mukaan yleisesikuntaupseereiden suhtautuminen siirtoihin paikkakuntien 

välillä on neutraalia tai he pitävät sitä uraan kuuluvana asiana. Esiupseerit suhtautuvat 

tutkimuksen mukaan selkeästi negatiivisemmin siirtoihin ja yli puolet tutkimukseen 

osallistuneista upseereista eivät olleet halukkaita siirtymään ollenkaan. (Hoot, 2018, s. 68-70)  
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5.2. Ura-ankkurit osana tulevaisuuden urasuunnittelua 

Ura-ankkureita on mahdollista hyödyntää osana tulevaisuuden urasuunnittelua sekä yksilön että 

organisaation näkökulmasta. Yksilön näkökulmasta tarkasteltuna ura-ankkurit tarjoavat 

työkalun oman ammatillisen minäkuvan ja omaan uraan liittyvien arvojen, motiivien ja taitojen 

esiin tuomiseen. Tulevaisuuden työelämässä vastuu itsensä kehittämisestä ja tarvittavien 

taitojen oppimiseen jää entistä enemmän yksilölle. Upseerit ja ammattisotilaat muodostavat 

tästä näkökulmasta muihin ammattiryhmiin verrattuna poikkeuksellisen ammattiryhmän. 

Upseereiden osaamisen kehittäminen on tulevaisuudessakin pitkälti Puolustusvoimien 

vastuulla. Yksittäisen upseerin näkökulmasta omien vahvuuksien, motiivien ja arvojen 

löytäminen ja tunteminen antavat paremmat edellytykset tuoda esiin omia halukkuuksia, 

tarpeita ja uratavoitteita, kun siihen annetaan mahdollisuus.   

Organisaation eli tässä tapauksessa Puolustusvoimien näkökulmasta ura-ankkureita on 

mahdollista hyöyntää sekä suunniteltaessa yksittäisten upseereiden uria että laajemmin osana 

koko ura-suunnittelujärjestelmää. Ura-ankkurit tarjoavat kaikilla tasoilla esimiehille työkalun 

tukea alaisiaan seuraavien työtehtävien löytämisessä ja palkitsevan uran rakentamiseen. 

Laajemmin katsottuna urasuunnittelua ja Puolustusvoimien tarjoamia mahdollisia urapolkuja 

on mahdollista kehittää seuraamalla henkilöstöryhmien ura-ankkureita ja niiden kehittymistä.  

Ura-ankkureiden tunnistaminen auttaa myös organisaatiota löytämään ihmisiä parhaiten 

kannustavia palkitsemisjärjestelmiä. Tutkimusten mukaan ihmiset, jotka tekevät ura-

ankkureitaan vastaavia työtehtäviä ovat tyytyväisempiä, tuntevat enemmän tyydytystä 

työssään, ovat sitoutuneempia organisaatioonsa ja heillä on vähemmän ajatuksia muihin 

organisaatioihin hakeutumiseen verrattuna niihin, jotka eivät ole ura-ankkureitaan vastaavissa 

tehtävissä (McMurtrey ym., 2002; Sing, Bhattacharjee & Kodwani, 2009 mukaan). 
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Puolustusvoimien suunnitellessa upseereidensa uria ja niiden kehittämistä ura-ankkureita olisi 

mahdollista hyödyntää esimerkiksi erilaisten urapolkujen ja -vaihtoehtojen luomiseen. 

Puolustusvoimat vastaa käytännössä upseereiden koko urien urasuunnittelusta. Upseereiden 

pysyvyys ja sitoutuminen yhteen organisaatioon tulee tulevaisuudessakin olemaan vahvaa ja 

ero muihin ammattiryhmiin tulee todennäköisesti vain korostumaan. Tästä huolimatta 

upseereidenkin arvot ja asenteet muuttuvat ja mikäli Puolustusvoimat ei onnistu luomaan 

haluttavia ja nykyaikaisia urapolkuja, tulevaisuus voi tuoda mukanaan rekrytointi- ja 

sitouttamishaasteita. Puolustusvoimat on iso organisaatio, joka tarvitsee erilaisia ihmisiä eri 

tehtäviin. Ura-ankkurit voisivat olla yksi työkalu löytää oikeat ihmiset eri tehtäviin sekä 

tunnistaa ja tukea erilaisten urapolkujen rakentamista tulevaisuuden työmarkkinoita vastaavalla 

tavalla.  

Puolustusvoimien upseereiden melko nopea tehtäväkierto monipuolisissa ja erilaisissa 

tehtävissä mahdollistaa monipuolisen työkokemuksen hankkimisen jo uran alkuvaiheissa. 

Tämä tukee osaltaan ura-ankkureiden muodostumista ja esille nousemista yksittäisten 

upseereiden osalta. Oman ura-ankkurinsa selvittäminen auttaa myös upseereita tunnistamaan 

omia vahvuuksia ja heikkouksia.  Tästä syystä ura-ankkurit voisivat tarjota varteenotettavan 

työkalun kehityskeskusteluiden tueksi uran ensimmäisten vuosien ja tehtävien jälkeen. 

Kehityskeskusteluissa työntekijällä on mahdollista ilmaista oman halukkuutensa 

palveluspaikasta tai tehtävästä kotimaassa tai ulkomailla (Kehityskeskustelut 

Puolustusvoimissa, 2013, s. 3) Ura-ankkureiden muodostumien on yksilöllistä mutta sopiva 

ajankohta työkalun käytölle voisi löytyä esimerkiksi sotatieteiden maisterikurssin yhteydessä, 

kun upseereilla on keskimäärin noin viiden vuoden työkokemus. Tämä tarjoaisi upseereille 

mahdollisuuden löytää heitä vastaavat uratavoitteet ja suuntautumiset omilla urillaan. Ura-

ankkureiden hyödynnettävyys ei toki rajoitu pelkästään upseereihin. Ura-ankkurit ovat 

hyödynnettävissä kaikkien henkilöstöryhmien keskuudessa. 
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Tämän tutkimuksen perusteella upseereiden yleisin ura-ankkuri on elämänalueiden tasapaino.  

Tämä tarkoittaa, että merkittävä osa upseereista toivoo Puolustusvoimilta ennen kaikkea 

joustavuutta työn ja muun elämän yhteensovittamiseen ja tasapainottamiseen. Upseerit haluavat 

tehdä työtä organisaatiossa, jonka asennoituminen työntekijöihinsä mahdollistaa yksilön, 

perheen ja uraan liittyvän tasapainon löytämisen. Joustavuus tarkoittaa tässä tapauksessa 

mahdollisuuden vuoropuheluun ja joustoon, kun elämä sen vaatii. Tämä tarkoittaa myös, että 

perinteinen upseerinura monine siirtoineen paikkakunnalta toiselle ja kuormittava työ 

sotaharjoituksineen, joka asettaa perheellisten tapauksessa paljon vaatimuksia puolisoille ei 

välttämättä ole yhteensopiva upseereiden yleisimmän ura-ankkurin kanssa. Mikäli 

elämänalueiden tasapaino -ankkuri jatkaa kasvuaan työmarkkinoilla yleisesti kuten Schein on 

kuvannut ja tämä tarkoittaa upseereiden osalta vieläkin isompaa esiintyvyyttä, haasteeksi 

saattaa muodostua esimerkiksi haluttomuus yleisesikuntaupseerin tutkintoon johtavaan 

koulutukseen ja sen myötä avautuviin korkeimpiin tehtäviin tai irtisanoutumisten kasvuun 

upseereiden hakeutuessa muihin organisaatioihin.    

Puolustusvoimien henkilöstöstrategian (2020) mukaan ammattitaitoisen henkilöstön 

ylläpitäminen edellyttää Puolustusvoimien olevan arvostettu työnantaja, jonka tehtäviin 

hakeutuvat kyvykkäät henkilöt. Tämä tarkoittaa myös, että urien ja työelämään liittyvien 

arvojen muuttuessa Puolustusvoimien on seurattava työelämän yleistä kehitystä ja yritettävä 

tuoda esiin omia vahvuuksiaan entistä selkeämmin. Puolustusvoimien tapauksessa henkilöstön 

käyttö ja kehittäminen perustuvat aina Puolustusvoimien lakisääteisiin tehtäviin ja sodan ajan 

suorituskykyvaatimuksiin, joka aiheuttaa omia haasteitaan yksittäisten ihmisten toiveiden 

huomioon ottamiseen osana henkilöstösuunnittelua. Tulevaisuuden yksilökeskeisimmässä 

työelämässä tämä voi aiheuttaa ristiriitatilanteita, kun etenemistä perinteisillä urapoluilla ei 

enää nähdä yhtä vahvasti menestymisen mittarina.  
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Puolustusvoimien erityispiirteisiin työnantajana kuuluvat muun muassa siirtymisvelvollisuus, 

päivystystehtävät ja pitkäkestoisen harjoitustoiminnan aiheuttamat haasteet. Tämä tarkoittaa, 

että tutkimuksen mukaan suurimman ryhmän eli elämänalueiden tasapaino -ankkurin 

upseereille Puolustusvoimat ei tästä näkökulmasta ole ideaalinen työnantaja.  Puolustusvoimien 

pitää siis pystyä tarjoamaan muita tätä upseereiden yleisintä ankkuria tukevia kannustumia. 

Puolustusvoimat on tunnistanut näiden tekojöiden aiheuttamia haasteita ja Puolustusvoimien 

henkilöstöstrategian (2015, s. 15) mukaan henkilöstön sitoutumista ja työssä jaksamista tuetaan 

joustavilla työaikamuodoilla ja muilla työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen tähtäävillä 

toimilla. Esimerkki näistä toimista nähtiin syksyllä 2020, kun Puolustushallintoa ja 

Puolustusvoimien henkilöstöä koskevat uudet etätyön laajentamista mahdollistavat ohjeistukset 

julkaistiin (Puolustusministeriön tiedote 24.11.2020). Ohjeistusten muutosta olivat varmasti 

ajaneet koronapandemian takia etätyöskentelystä saadut kokemukset. Etätyön tekeminen on 

kuitenkin edelleen rajoitettua tiettyyn määrään päiviä kuukaudessa, joten etätyöskentelyn 

mahdollistaminen on edelleen mahdollista laajentaa.  

Tulevaisuudessa Puolustusvoimien on suunnitellessaan upseereidensa uria mahdollistettava 

nykyistä enemmän joustoa ja vaihtoehtoja, mikäli Puolustusvoimat haluaa onnistua 

rekrytoinnissaan. Urasuunnittelun läpinäkyvyys ja erityisesti siirtovelvollisuuden 

hyödyntämisen pitkäaikainen ennustettavuus ovat tekijöitä, joita tutkimuksen perusteella 

dominoivan ura-ankkurin upseerit todennäköisesti arvostavat. Tämä auttaa heitä 

suunnittelemaan ja yhteensovittamaan upseeriuransa perheensä ja henkilökohtaisten 

tavoitteiden kanssa. Kun tämän yhdistää joustaviin työaikamuotoihin sekä muihin työ- ja perhe-

elämän yhteensovittamiseen tähtääviin toimiin, Puolustusvoimat voi tulevaisuuden 

työmarkkinoillakin olla haluttu työnantaja ja upseerin ura haluttu uravaihtoehto myös 

elämänalueiden tasapaino -ankkurin ihmisille.  

Upseereiden toiseksi yleisimmän ura-ankkurin, asiantuntijapätevyyden näkökulmasta 

urasuunnittelussa on pyrittävä huomioimaan ja tukemaan asiantuntijuuden kehittymistä 

aikaisempaa paremmin. Tämä on nähtävä sekä organisaation että yksilön näkökulmasta 

toivottavana kehityssuuntana. Rostin (2021, s. 96) tutkimuksen mukaan hankitun osaamisen 

hyödyntäminen työtehtävissä ja sen merkitys urasuunnitteluun näyttäytyy myös korkeampina 

sisäisen motivaation ja itseohjautuvuuden tuntemuksina. Osaamiseen nähden liian vaatimaton 

tehtävä puolestaan heikentää motivaatiota. Rostin mukaan nykyisin hankitun osaamisen 

tunnistaminen ja tunnustaminen perustuvat enimmäkseen virkaikään.  
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Riippumatta upseerin ura-ankkurista ura-ankkurit tarjoavat kehityskeskusteluja mahdollisesti 

tukevan työkalun sekä Puolustusvoimien että upseereiden näkökulmasta. Kehityskeskustelun 

yhtenä tavoitteena on tuoda esiin Puolustusvoimien näkemys mahdollisesta seuraavasta 

palveluspaikasta ja tehtävästä ja työntekijällä on vastaavalla tavalla mahdollisuus tuoda esiin 

omat näkemyksensä näihin liittyen (Kehityskeskustelut puolustusvoimissa, 2013, 3). Tämä on 

kuitenkin nähtävä melko yksityiskohtaisena ja lyhytjänteisenä koko uran ja urakehityksen 

näkökulmasta. Ura-ankkurit tarjoaisivat kattavamman ja pitkäjänteisemmän urasuunnittelun 

mahdollistavan perustan molemmille osapuolille. Oikein hyödynnettynä ura-ankkurit auttavat 

yksilöä tunnistamaan omia motiiveja ja tarpeita uraan liittyen. Tunnistettuja motiiveja on tämän 

jälkeen helpompi tuoda esiin osana nykyisiä virallisia urasuunnittelua ohjaavia prosesseja. 

Organisaation näkökulmasta työntekijöiden tunnistetut ura-ankkurit auttavat löytämään oikeat 

ihmiset oikeisiin tehtäviin ja yleinen kuva työntekijöiden ura-ankkureista tukee koko 

urasuunnittelujärjestelmän kehittämistä. 

5.3. Arvio tutkimuksen onnistumisesta ja luotettavuudesta 

Tutkimuksen alkuperäinen tarkoitus oli selvittää tulevaisuuden uria Puolustusvoimissa. Ajatus 

muotoutui tutkimuksen alussa keskittymään upseereiden ura-ankkureihin ja niiden 

kartoittamiseen. Tutkimuskysymykseni haki muotoaan jonkun verran tutkimuksen aikana, 

mutta säilytti luonteensa ura-ankkureita kartoittavana ja niiden tulevaisuuden urasuunnittelun 

hyödyntämismahdollisuuksia selvittävänä työnä. Ura-ankkuriteoria valikoitui johtavaksi 

taustateoriaksi melko aikaisessa vaiheessa tutkimusta. Ura-ankkuriteoria tarjosi tutkitun ja 

selkeän tavan kartoittaa upseereiden uriin liittyviä arvoja ja asenteita. 

Kyselytutkimukseen liittyviä tavallisimpia heikkouksia ovat aineiston pinnallisuus ja 

teoreettinen vaatimattomuus. Epävarmuus vastaajien suhtautumisesta tutkimukseen, 

onnistuneiden vastausvaihtoehtojen muotoilu, vastaajien perehtyneisyys sekä kato ovat muita 

kyselytutkimukseen liitettyjä haittoja. (Hirsjärvi ym., 2009, s. 195) Ura-ankkureiden 

kartoittamiseen oli olemassa valmis kysely. Kysely nähdään sen kehittäjän toimesta 

ensimmäisenä askeleena yksittäisen henkilön ura-ankkurin löytämiseen. Kysely on tarkoitus 

yhdistää haastatteluun, jotta siitä saadaan yksilölle muodostettua mahdollisimman hyvä kuva 

omasta ura-ankkuristaan. Tämän tutkimuksen kaltaisessa kartoittavassa tarkoituksessa kysely 

yksinään antaa jo hyödynnettävissä olevia tuloksia. Vastaavia ura-ankkurikyselyä hyödyntäviä 

kartoittavia tutkimuksia on tehty eri ammattikuntien ja ryhmien osalta melko laajasti.  
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Kyselyn toteutus onnistui hyvin. Kyselyn kohdejoukkona toimineet upseerit antavat mielestäni 

melko hyvän läpileikkauksen upseerikunnasta. Sotatieteiden maisterikurssit voidaan nähdä 

yhden vuoden tai vuosikerran läpileikkauksena upseerikunnasta. Esiupseerikurssilaiset ja 

yleisesikuntaupseerikurssilaiset yhdistettynä puolestaan vastaavana läpileikkauksena 

myöhemmässä vaiheessa uraa. Kohdejoukko valikoitui myös koska arvioni mukaan 

Maanpuolustuskorkeakoulun kursseilla opiskelevat upseerit vastaavat paremmalla 

todennäköisyydellä tämänkaltaisiin tutkimukseen liittyviin kyselyihin. Kysely lähetettiin 

yhteensä 354 upseerille joista 196 vastasi kyselyyn. Vastausprosentiksi muodostui 55%. 

Vastaajajoukko jakautui hyvin eri tutkintoa tai kurssia opiskelevien kesken. Vastaajat edustavat 

myös puolustushaarojen ja sukupuolen jakautumisen osalta upseereiden perusjoukkoa.  

Tavoitteena, jotta eri tutkintoa tai kurssia opiskelevien upseereiden tuloksia olisi mahdollista 

verrata keskenään, voidaan pitää 30 vastausta jokaisesta ryhmästä (Heikkilä, 2010, s. 45). Tämä 

täyttyi myös pienimmän eli esiupseerikurssilaisten osalta (N=31), joka mahdollisti eri tutkintoa 

tai kurssilla opiskelevien ryhmien vertailun. Kyselyn rakenteesta johtuen yhtään vastausta ei 

ollut tarpeen hylätä puutteellisten tietojen takia.  

Kyselyn pilotointi tapahtui tutkijan omalla sotatieteiden maisterikurssilla opiskelevilla 

henkilöillä. Nämä henkilöt vastasivat myös varsinaiseen kyselyyn, joten pilotointi tapahtui 

varsinaisen kyselyn kohdejoukolla. Kysely itsessään on validoitu useissa tutkimuksissa, joten 

pilotoinnin tarkoituksena oli lähinnä todentaa teknisen toteutuksen sekä muotoiluun ja 

vastaamiseen liittyviä yksityiskohtia. Pilotoinnin kautta saadun palautteen perusteella kysely 

sai lopullisen muotonsa. 

Kyselyn vastaaminen tapahtui syyskuun ja lokakuun aikana syksyllä 2021. Tämä oli ajankohta, 

jolloin mahdollisimman iso osa kohdejoukon upseereista opiskelivat 

Maanpuolustuskorkeakoulun eri kursseilla. Sotatieteiden maisterikurssi 11 ja 

Yleisesikuntaupseerikurssi 61 olivat juuri aloittaneet omat opintonsa ja sotatieteiden 

maisterikurssi 10 oli omien kahden vuoden opintojensa puolessavälissä. Esiupseerikurssi 72 oli 

ainoa ryhmä kyselyn kohdejoukosta, joka oli jo siirtynyt takaisin työelämään heidän kurssinsa 

jo päätyttyä kesäkuun aikana. Syksyisin Maanpuolustuskorkeakoulussa ei ole käynnissä 

esiupseerikurssia nykyisen koulutusrytmin mukaisesti.  
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Kyselyn vastausohjeet lähettiin kohdejoukkona toimineille upseereille heidän 

työsähköposteihin. Vastausohjeet sisälsivät valitusohjeet sekä linkin TUVE-PVMOODLE -

sivustolle, jossa varsinainen kyselyyn vastaaminen tapahtui. TUVE-PVMOODLE oli kaikille 

vastaajille tuttu alusta, joten sen kanssa ei ilmennyt haasteita. Vastausohjeet olivat 

toteutustavasta johtuen täysin identtiset kaikille vastaajille.  

Kysely itsessään mittasi siltä toivottuja asioita eli tämän voidaan nähdä parantavan tutkimuksen 

validiteettia. Kysely itsessään ja sen pisteytysjärjestelmä on validoitu monessa kansainvälisessä 

tutkimuksessa ja sitä on kehitetty olemassaolonsa aikana jatkuvasti. Tässä tutkimuksessa 

vastaajien ura-ankkureiden määrittämiseksi käytettiin uusinta saatavilla olevaa kyselyä ja sen 

käännösversioita sekä pisteytysjärjestelmää.  Tulokset ovat toistettavissa vastaavalla kyselyllä 

vastaavalla kohdejoukolla myös tulevaisuudessa. Tästä johtuen näen tutkimuksen täyttävän 

tieteellisten tulosten toistettavuuden vaatimukset (Metsämuuronen, 2006, s. 23). Tulosluvussa 

olen verrannut tutkimuksen tuloksia vastaaviin Suomessa tehtyihin tutkimuksiin.  

Kyselyn osalta on huomioitava, että kysely ja sen väittämät eivät ole räätälöityjä upseereille tai 

yleensä sotilasuralle. Tämä tarkoittaa, että tiettyjen kysymysten osalta vastaajat ovat saattaneet 

tulkita kysyttävää asiaa eri näkökulmasta verrattuna kyselyn luojaan. Erityisesti 

asiantuntijuuspätevyyttä sekä esimiespätevyyttä ja johtamisista mittaavissa kysymyksissä 

upseeri saattaa tulkita niitä eri tavalla. Esimiestoiminta ja johtamien sekä asiantuntijuus ovat 

käytännössä osa jokaista upseeritehtävää. Tämän takia upseeri ei välttämättä tunnista niitä yhtä 

selkeästi erillisinä tekijöinä ja tästä syystä tulokset saattavat vääristyä.  

Kyselyssä kerättyjen taustatietojen perusteella olisi ollut mahdollista tarkastella ura-ankkureita 

vieläkin monipuolisemmin. Ura-ankkureita olisi esimerkiksi ollut mahdollista tarkastella 

perheasemaan ja siviilisäätyyn perustuvien luokkien perusteella. Päädyin kuitenkin nyt 

käytettyyn suoritettavien tutkintojen mukaisten luokkien käyttöön koska se antaa mielestäni 

enemmän lisäarvoa urasuunnittelun näkökulmasta. 
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Käytetyn kyselyn ja sen pisteytysohjeen mukaan laskettavien ura-ankkureiden 

summamuuttujien reliabiliteetti tarkastettiin laskemalla niille Cronbachin alfat. Kyselyn 

summamuuttujat eli ura-ankkurit ja niiden alfat ovat esitelty taulukossa 16. Summamuuttujien 

alfat vaihtelevat asiantuntijapätevyyden summamuuttujaa lukuun ottamatta 0.73 ja 0.83 välillä, 

joka kuvaa hyvää summamuuttujaa (George & Mallery, 2003, Häyhä ym. 2021, s. 31). 

Asiantuntijapätevyyden summamuuttujan tulos 0.49 jäi tässä tutkimuksessa juuri alle heikon 

tason, mutta tässä tutkimuksessa se päädyttiin pitämän mukana sellaisenaan koska kysely ja sen 

pisteytys on yleisesti käytössä ura-ankkuritutkimukessa. Taulukossa esitettyjen summautujien 

muodostamiseksi mukaan otettujen väittämien lisäksi jokaiseen on sisällytetty väittämän 41 

perusteella eri ura-ankkureille annetut lisäpisteet. Nämä vaikuttavat siten myös Cronbachin 

alfaan.  
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Taulukko 8. Summamuuttujat ja niiden Cronbachin alfat (N=196). Aineistona ura-

ankkurikysely. 

Summamuuttuja α Väittämät 

Asiantuntijapätevyys .49 1, 9, 17, 25, 33 

Esimiespätevyys ja johtaminen .77 2, 10, 18, 26, 34 

Itsenäisyys  .83 3, 11, 19, 27, 35 

Työsuhteen turvallisuus  .74 4, 12, 20, 28, 36 

Luovuus ja yrittäjyys  .77 5, 13, 21, 29, 37 

Palvelu ja omistautuminen  .73 6, 14, 22, 30, 38 

Aito haasteellisuus  .79 7, 15, 23, 31, 39 

Elämänalueiden tasapaino  .78 8, 16, 24, 32, 40 

 

Vehkalahden (2014, s. 124) mukaan Cronbachin alfaa käytettäessä on tavanomaista jättää 

osioita pois summamuuttujista, jotta alfa-arvo saadaan korkeammaksi. Tällainen reliabiliteetin 

maksimointi huonontaa Vehkalahden mukaan usein validiteettia ja osioiden karsiminen 

mielivaltaisten alfa-rajojen avulla on tästä syystä vaikea perustella sisällöllisesti kestävällä 

tavalla. (Vehkalahti, 2014, s. 120). Vehkalahden tulkinta tukee tällä tavalla 

asiantuntijapätevyyden summamuuttujan mukana pitämistä sellaisenaan.  

Tämä tutkimus antaa selkeän kuvan upseereiden ura-ankkureista. Otannan upseereiden keski-

ikä on Puolustusvoimien kaikkiin upseereihin verrattuna viisi vuotta nuorempi. Tämä 

tarkoittaa, että tutkimuksen tulokset eivät välttämättä ole yleistettävissä kaikkiin, erityisesti 

vanhempiin upseereihin. Otannan upseerit edustavat kuitenkin kaikki samaa nykyistä 

koulutusjärjestelmää ja ryhmää, joiden uraa on vielä paljon jäljellä.  
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5.4. Esitys jatkotutkimusaiheista 

Tämä tutkimus keskittyi upseereiden uriin. Puolustusvoimien muita henkilöstöryhmiä olisi 

mahdollista tutkita vastaavalla tavalla esimerkiksi aliupseereiden ura-ankkureiden 

kartoittamiseksi. Aliupseereiden urat ja urakehitys ovat upseereita vastaavalla tavalla hyvin 

vahvasti Puolustusvoimien ohjauksessa ja omistuksessa.  Olisi mielenkiintoista nähdä, miten 

aliupseereiden ura-ankkurit eroavat upseereiden vastaavista.  Myös erikoisupseereiden ja 

siviilien ura-ankkureita olisi mielenkiintoista verrata vastaavissa tehtävissä 

siviilityömarkkinoilla oleviin henkilöihin. 

Upseereiden ura-ankkureita voisi myös tutkia pitkittäistutkimuksena ja seurata, miten niiden 

kehittyminen näkyy uran aikana. Olisi esimerkiksi mahdollista tutkia valmistuvia sotatieteiden 

kandidaatteja ja seurata ura-ankkureiden muutosta heidän aloittaessa sotatieteiden 

maisterikurssin ja myöhemmässä vaiheessa esimerkiksi viisi tai kymmenen vuotta sotatieteiden 

maisterin tutkinnon jälkeen.  Tämä voisi myös antaa viitteitä, siitä missä vaiheessa upseerin 

uraa uraan liittyvät arvot ja asenteet kehittyvät niin sanotusti pysyviksi.  

Tämän tutkimuksen perusteella elämänalueiden tasapaino on selkeästi upseereiden yleisin ura-

ankkuri. Tämän ryhmän tarkempi tarkastelu olisi mahdollista tehdä selvittämällä mitkä tekijät 

ovat olleet merkittäviä tämän ura-ankkurin kehityksessä heidän ura-ankkuriksi. Perheaseman 

ja siviilisäädyn, lapsuuden, koulutuksen ja asumisen perusteella olisi kenties mahdollista löytää 

merkittäviä tekijöitä. Näitten tekijöiden tunnistaminen voisi mahdollistaa tämän ryhmän 

parempaa tukemista työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen liittyen työnantajan 

näkökulmasta. 

Tämän tutkimuksen mukaan suurimmat erot ura-ankkureissa eri tutkintoa opiskelevien 

upseereiden kesken löytyvät melko odotetusti yleisesikuntaupseerin tutkintoa opiskelevien ja 

esiupseerikurssilaisten välillä.  Ura-ankkureiden perusteella voisi olla mahdollista ennustaa 

upseereiden hakeutumista ja päätymistä yleisesikuntaupseerikurssille jo esimerkiksi 

sotatieteiden maisterikurssin jälkeen yhdessä muiden tekijöiden kanssa. Tätä voisi kenties 

hyödyntää upseereiden urasuunnittelussa, jotta tehtävät valmistelevat tulevaa uraa ja tehtäviä 

varten entistä paremmin.  
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Arvon vastaaja  

Opiskelen Maanpuolustuskorkeakoulun sotatieteiden maisterikurssilla 10. Teetän pro gradu -

opinnäytetyötäni varten kyselyn selvittääkseni upseereiden yleisimmät ura-ankkurit. Ura-

ankkurit liittyvät henkilön minäkuvaan ja koostuvat henkilökohtaisista motiiveista, tarpeista, 

taidoista, lahjakkuuksista ja arvoista. Ura-ankkurit voidaan nähdä niinä motiiveina ja arvoina, 

joista ihminen ei ole valmis luopumaan vaikeidenkaan uraan liittyvien valintojen edessä. 

Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa upseerikunnan yleisimmät ura-ankkurit. Kyselyn 

runkona käytetään ura-ankkuriteorian kehittäjän Edgar Scheinin laatimaa kyselyä ja siihen 

liittyvää arviointijärjestelmää (Career Orientation Inventory / Career Anchors Self-

Assessment).  

Kysely teetetään Maa, Meri ja Ilmavoimien upseereille Sotatieteiden maisterikursseilla 10 ja 

11, Yleisesikuntaupseerikurssilla 61 sekä opintonsa jo suorittaneella Esiupseerikurssilla 72. 

Osallistuminen kyselyyn on vapaaehtoista ja luottamuksellista. Kysely toteutetaan 

anonyymisti ja vastaukset käsitellään ja säilytetään luottamuksellisina. Kyselystä kerättävää 

tietoa käytetään vain opinnäytetyöni tekoon.   

Kysely koostuu kahdesta osiosta: taustatiedoista sekä varsinaisesta kyselystä, joka koostuu 40 

väittämästä sekä yhdestä arvioinnista, jossa valitaan aikaisemmista väittämistä parhaiten 

vastaajaa kuvaavat yksittäiset väittämät.  

Kyselyyn vastaaminen vie noin 10-15 minuuttia. 

Kiitos vastauksestasi! 

 

A. Taustatiedot 

 

1. Ikä 

 

2. Sukupuoli 

a. Mies 

b. Nainen 

c. Ei vastausta 

 

3. Puolustushaara 

a. Maavoimat 

b. Merivoimat 

c. Ilmavoimat 

 

4. Edellinen suoritettu sotatieteellinen tutkinto 

a. Sotatieteiden kandidaatti  

b. Sotatieteiden maisteri  

c. Sotatieteiden tohtori 

 

5. Tällä hetkellä suoritettavat sotatieteelliset opinnot 

a. Sotatieteiden maisterin tutkinto  

b. Yleisesikuntaupseerin tutkinto  

c. Esiupseerikurssi (valmistunut EUK 72) 



Yliluutnantti Jonas Wickströmin pro gradu -tutkielman          LIITE 1

   

 

 

6. Olen sotatieteellisen tutkintoni lisäksi suorittanut toisen 

korkeakoulututkinnon (kandidaatti/maisteri/tohtori) 

a. En ole suorittanut toista tutkintoa  

b. Olen suorittamassa toista kandidaatin/maisterin/tohtorin tutkintoa 

parhaillaan  

c. Olen suorittanut toisen kandidaatin/maisterin/tohtorin tutkinnon 

 

7. Perheasema ja siviilisääty 

a. Naimaton, asun vanhempien luona  

b. Asun yksin  

c. Naimisissa/avopari, ei lapsia  

d. Naimisissa/avopari, on lapsi/lapsia  

e. Yksinhuoltaja, aikuinen, asun lapsen/lasten kanssa  

f. Naimisissa/avopari, lapsi/lapset eivät asu kotona  

g. Jokin muu 

 

8. Olen upseeriurani takia joutunut asumaan erillään perheestäni pitempiä 

aikoja (pl. sotaharjoitukset/kriisinhallintapalvelus/vastaava) 

a. Kyllä 

b. Ei 

 

9. Olen joutunut muuttamaan työni takia urani ensimmäisen tehtävän jälkeen 

a. En ole 

b. Kyllä, kerran 

c. Kyllä, useita kertoja 

 

B. Ura-ankkurit (Career Orientation Inventory) 

 

Arvioi, miten hyvin seuraavat väittämät pitävät paikkansa sinun kohdallasi 

asteikolla 1-4 

 1 = ei koskaan (eli väittämä ei pidä pakkaansa koskaan) 

2 = harvoin (eli väittämä pitää paikkansa harvoin) 

3 = usein (eli väittämä pitää paikkansa usein) 

4 = aina (eli väittämä pitää paikkansa aina) 

 

10.  

1. Haluan olla työssäni niin hyvä, että muut kysyvät minulta asiantuntijan 

neuvoja. 

2. Olen tyytyväisin työssäni, kun olen kyennyt yhdistämään muidenkin 

ponnistelut yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. 

3. Haaveilen urasta, joka antaa minulle vapauden tehdä työtä omalla tavallani ja 

oman aikatauluni mukaan. 

4. Turvallisuus ja vakaus ovat minulle tärkeämpiä kuin vapaus ja itsenäisyys. 

5. Etsin aina ideoita, jotka mahdollistaisivat minulle oman yrityksen 

aloittamisen. 

6. Tunnen onnistuneeni urallani vain, jos todella koen antaneeni oman 

panokseni yhteiskunnan hyvinvoinnin puolesta. 
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7. Haaveilen urasta, joka tarjoaa minulle ratkaistavaksi yhä vaikeampia 

ongelmia. 

8. Jättäisin organisaationi mieluummin kuin siirtyisin tehtävään, joka vaarantaisi 

kykyni huolehtia itsestäni tai perheestäni. 

 

11.  

9. Tunnen onnistuneeni urallani vain, jos jatkuvasti pystyn kehittämään 

osaamistani yhä paremmaksi. 

10. Haaveeni on olla johtajana vastuussa koko organisaatiosta. 

11. Olen tyytyväisin työssäni, kun voin täysin vapaasti määritellä omat 

tehtäväni, aikatauluni ja menettelytapani. 

12. En jäisi organisaatioon, joka antaisi minulle työsuhteeseen liittyvää 

turvallisuudentunnettani vaarantavia tehtäviä. 

13. Oman yrityksen luominen on minulle tärkeämpää kuin toimiminen korkean 

tason johtoasemassa jonkun toisen organisaatiossa. 

14. Olen ollut urallani tyytyväisin, kun olen pystynyt käyttämään lahjojani 

toisten auttamiseen. 

15. Tunnen onnistuneeni urallani vain, jos olen kyennyt selviytymään yhä 

vaativammista tehtävistä. 

16. Haaveilen urasta, jossa voin yhdistää omat tarpeeni, perheen tarpeet ja työn 

vaatimukset. 

 

12. 

17. Minua houkuttaa enemmän oman erityisalueeni johtaminen kuin 

nouseminen yleisjohtoon. 

18. Tunnen onnistuneeni vain, jos nousen jonkin organisaation ylimpään 

johtoon. 

19. Tunnen onnistuneeni urallani vain, jos saan määritellä työni vapaasti ja 

itsenäisesti. 

20. Etsin yleensä työtä organisaatioista, jotka pystyvät tarjoamaan minulle 

pysyvyyden ja turvallisuuden tunteen. 

21. Olen tyytyväisin, kun olen kyennyt kehittämään jotakin, joka on 

ensisijaisesti omien kykyjeni ja ponnistelujeni tulosta. 

22. Uraratkaisujani ohjaa halu käyttää lahjojani maailman muuttamiseen 

paremmaksi paikaksi elää. 

23. Olen ollut urallani tyytyväisin, kun olen pystynyt ratkaisemaan 

ylipääsemättömiltä näyttäneitä ongelmia tai selviytynyt mahdottomalta 

näyttäneestä tilanteesta. 

24. Tunnen onnistuneeni elämässä vain, jos olen pystynyt pitämään tasapainossa 

omat ja perheen tarpeet sekä uran asettamat vaatimukset. 

 

13. 

25. Jättäisin organisaationi mieluummin kuin hyväksyisin työkierrossa tehtävän, 

joka on oman asiantuntemusalueeni ulkopuolella. 

26. Minua houkuttaa enemmän yleisjohtajaksi nouseminen kuin omasta 

erityisalueesta vastaavaksi johtajaksi pääseminen. 

27. Minulle on hyvin tärkeää saada tehdä työtä omalla tavallani, ilman sääntöjä 

ja rajoitteita. 

28. Haaveilen urasta, joka antaa minulle pysyvyyden ja turvallisuuden tunteen. 
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29. Tunnen onnistuneeni urallani vain, jos olen kyennyt luomaan ideoihini ja 

kykyihini perustuvan oman yrityksen. 

30. Haaveilen urasta, jossa voin todella antaa oman panokseni ihmisyyden ja 

yhteiskunnan hyväksi. 

31. Asetan etusijalle työmahdollisuudet, jotka vahvasti haastavat 

ongelmanratkaisukykyäni ja kilpailuhenkisyyttäni. 

32. Henkilökohtaisen elämän ja työn vaatimusten välinen tasapaino on minulle 

tärkeämpää kuin korkean tason johtava asema. 

14. 

33. Olen tyytyväisin työssäni, kun olen kyennyt käyttämään erityistaitojani ja -

kykyjäni. 

34. Jättäisin organisaationi mieluummin kuin hyväksyisin työn, joka estäisi 

minua etenemästä yleisjohdon tehtäviin. 

35. Jättäisin organisaationi mieluummin kuin hyväksyisin työn, joka vähentäisi 

itsenäisyyttäni ja vapauttani. 

36. Olen tyytyväisin työelämässäni, kun tunnen olevani täysin turvattu 

taloudellisesti ja työni puolesta. 

37. Haaveilen oman yrityksen aloittamisesta ja kehittämisestä. 

38. Jättäisin organisaationi mieluummin kuin hyväksyisin työn, joka heikentäisi 

mahdollisuuksiani toimia muiden hyväksi. 

39. Minulle on tärkeämpää saada työskennellä vaikeasti ratkaistavien ongelmien 

parissa kuin saavuttaa korkean tason johtoasema. 

40. Olen aina pyrkinyt löytämään työtilaisuuksia, jotka mahdollisimman vähän 

häiritsevät omaa ja perheeni elämää. 

  

  

15. Palaa uudelleen väittämiin ja valitse niistä viisi (5), jotka kaikkein parhaiten 

kuvaavat sinua. 
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Kyselyn viimeisen osion vastausten jakautuminen. 

Väittämä f % Ua 

1. Haluan olla työssäni niin hyvä, että muut kysyvät minulta asiantuntijan neuvoja. 84  43% Ap 

2. Olen tyytyväisin työssäni, kun olen kyennyt yhdistämään muidenkin ponnistelut 

yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. 

50  26% Ej 

3. Haaveilen urasta, joka antaa minulle vapauden tehdä työtä omalla tavallani ja oman 

aikatauluni mukaan. 

53  27% It 

4. Turvallisuus ja vakaus ovat minulle tärkeämpiä kuin vapaus ja itsenäisyys. 14  7% Tt 

5. Etsin aina ideoita, jotka mahdollistaisivat minulle oman yrityksen aloittamisen. 4  2% Ly 

6. Tunnen onnistuneeni urallani vain, jos todella koen antaneeni oman panokseni 

yhteiskunnan hyvinvoinnin puolesta. 

15  8% Po 

7. Haaveilen urasta, joka tarjoaa minulle ratkaistavaksi yhä vaikeampia ongelmia. 16  8% Ah 

8. Jättäisin organisaationi mieluummin kuin siirtyisin tehtävään, joka vaarantaisi kykyni 

huolehtia itsestäni tai perheestäni. 

44  22% Et 

9. Tunnen onnistuneeni urallani vain, jos jatkuvasti pystyn kehittämään osaamistani yhä 

paremmaksi. 

42  21% Ap 

10. Haaveeni on olla johtajana vastuussa koko organisaatiosta. 8  4% Ej 

11. Olen tyytyväisin työssäni, kun voin täysin vapaasti määritellä omat tehtäväni, 

aikatauluni ja menettelytapani. 

29  15% It 

12. En jäisi organisaatioon, joka antaisi minulle työsuhteeseen liittyvää 

turvallisuudentunnettani vaarantavia tehtäviä. 

3  2% Tt 

13. Oman yrityksen luominen on minulle tärkeämpää kuin toimiminen korkean tason 

johtoasemassa jonkun toisen organisaatiossa. 

3  2% Ly 

14. Olen ollut urallani tyytyväisin, kun olen pystynyt käyttämään lahjojani toisten 

auttamiseen. 

37  19% Po 

15. Tunnen onnistuneeni urallani vain, jos olen kyennyt selviytymään yhä 

vaativammista tehtävistä. 

15  8% Ah 

16. Haaveilen urasta, jossa voin yhdistää omat tarpeeni, perheen tarpeet ja työn 

vaatimukset. 

91  46% Et 

17. Minua houkuttaa enemmän oman erityisalueeni johtaminen kuin nouseminen 

yleisjohtoon. 

30  15% Ap 

18. Tunnen onnistuneeni vain, jos nousen jonkin organisaation ylimpään johtoon. 3  2% Ej 

19. Tunnen onnistuneeni urallani vain, jos saan määritellä työni vapaasti ja itsenäisesti. 11  6% It 

20. Etsin yleensä työtä organisaatioista, jotka pystyvät tarjoamaan minulle pysyvyyden 

ja turvallisuuden tunteen. 

13  7% Tt 

21. Olen tyytyväisin, kun olen kyennyt kehittämään jotakin, joka on ensisijaisesti omien 

kykyjeni ja ponnistelujeni tulosta. 

31  16% Ly 

22. Uraratkaisujani ohjaa halu käyttää lahjojani maailman muuttamiseen paremmaksi 

paikaksi elää. 

8  4% Po 
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23. Olen ollut urallani tyytyväisin, kun olen pystynyt ratkaisemaan ylipääsemättömiltä 

näyttäneitä ongelmia tai selviytynyt mahdottomalta näyttäneestä tilanteesta. 

34  17% Ah 

24. Tunnen onnistuneeni elämässä vain, jos olen pystynyt pitämään tasapainossa omat ja 

perheen tarpeet sekä uran asettamat vaatimukset. 

44  22% Et 

25. Jättäisin organisaationi mieluummin kuin hyväksyisin työkierrossa tehtävän, joka on 

oman asiantuntemusalueeni ulkopuolella. 

4  2% Ap 

26. Minua houkuttaa enemmän yleisjohtajaksi nouseminen kuin omasta erityisalueesta 

vastaavaksi johtajaksi pääseminen. 

21  11% Ej 

27. Minulle on hyvin tärkeää saada tehdä työtä omalla tavallani, ilman sääntöjä ja 

rajoitteita. 

10  5% It 

28. Haaveilen urasta, joka antaa minulle pysyvyyden ja turvallisuuden tunteen. 20  10% Tt 

29. Tunnen onnistuneeni urallani vain, jos olen kyennyt luomaan ideoihini ja kykyihini 

perustuvan oman yrityksen. 

0 0 % Ly 

30. Haaveilen urasta, jossa voin todella antaa oman panokseni ihmisyyden ja 

yhteiskunnan hyväksi. 

12  6% Po 

31. Asetan etusijalle työmahdollisuudet, jotka vahvasti haastavat 

ongelmanratkaisukykyäni ja kilpailuhenkisyyttäni. 

22  11% Ah 

32. Henkilökohtaisen elämän ja työn vaatimusten välinen tasapaino on minulle 

tärkeämpää kuin korkean tason johtava asema. 

55  28% Et 

33. Olen tyytyväisin työssäni, kun olen kyennyt käyttämään erityistaitojani ja -kykyjäni. 42  21% Ap 

34. Jättäisin organisaationi mieluummin kuin hyväksyisin työn, joka estäisi minua 

etenemästä yleisjohdon tehtäviin. 

7  4% Ej 

35. Jättäisin organisaationi mieluummin kuin hyväksyisin työn, joka vähentäisi 

itsenäisyyttäni ja vapauttani. 

4  2% It 

36. Olen tyytyväisin työelämässäni, kun tunnen olevani täysin turvattu taloudellisesti ja 

työni puolesta. 

37  19% Tt 

37. Haaveilen oman yrityksen aloittamisesta ja kehittämisestä. 12  6% Ly 

38. Jättäisin organisaationi mieluummin kuin hyväksyisin työn, joka heikentäisi 

mahdollisuuksiani toimia muiden hyväksi. 

1  1% Po 

39. Minulle on tärkeämpää saada työskennellä vaikeasti ratkaistavien ongelmien parissa 

kuin saavuttaa korkean tason johtoasema. 

20  10% Ah 

40. Olen aina pyrkinyt löytämään työtilaisuuksia, jotka mahdollisimman vähän 

häiritsevät omaa ja perheeni elämää. 

31  16% Et 

N=196 

Ua=Ura-ankkuri 

Asiantuntijapätevyys = Ap, Esimiespätevyys ja johtaminen = Ej, Itsenäisyys = It, Työsuhteen turvallisuus = Tt, Luovuus 

ja yrittäjyys = Ly, Palvelu ja omistautuminen 


