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kategorioiden ja näiden tiivistämisen pohjalta. Avoimet haastattelut litteroitiin ja analyysissä 
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opiskelu, keskittyminen ja sosiaalinen ympäristö verkostoineen. Tämä tutkimustulos voitiin 
vahvistaa teoreettisella integraatiolla. 
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The objective to this study is to find out how success can be experienced on individual basis 
and how this experience of success arises, what kind of conditions, characteristics, and activities 
it requires to emerge. 
 
This study was carried out applying the qualitative study tradition aiming at comprehension of 
the experiences of the successful informants in business life. The data of the study was based 
on purposeful sampling. The target group contained six informants from the Finnish 
Metropolitan area and who had found themselves successful in their lives. All informants are 
or have acted as entrepreneurs or business directors. Two of the informants were women and 
four were men. The age range was from under forty to retirement. All acted or had acted as 
entrepreneurs or business leaders. Thematic interviewing was applied for data collection. These 
interviews formed the empirical material of the study. 
 
The analysis method of the study was carried out using the Strauss Corbin grounded theory 
method. The method creates a theory based on ascending categories from empirical data. From 
the interview material aroused codes that formed categories and eventually aimed at a theory 
based on these categories. 
 
As a research result a theory generating from the experience of the individual on success was 
approached. It arises from many overlapping actions and characteristics. Self-knowledge turned 
out to be the most significant feature. Reinforcement of self-knowledge and execution of 
successful action in life were based on the following dimensions: positive attitude, flexibility 
and open-mindedness, courage to face discomfort zones, sense of responsibility, activity, life-
long learning and finally concentration on and with the social environment with its networks. 
This research result was confirmed by theoretical integration. 
 
The result can be easily applied in educational work. The research clarifies the kinds of 
activities and characteristics that should be supported in order to achieve the educator's 
paramount goal - an independent, self-directed adult who develops on his or her own potential 
and is satisfied with his or her life.



  

 

 

ALKUSANAT 
 
 
Opiskelu Lappeenrannan yliopistossa on ollut kuin tutkimukseni tuottama menestystarina, 

jonka yliopiston innostava ilmapiiri ja aidosti aikuisopiskelijalle työn ohessa suoritettavaksi 

suunniteltu opetus ovat mahdollistaneet. Kun yrittäjä lähtee opiskelemaan yrittäjyyttä, on se 

matka myös oman itsen tuntemiseen – kuinka minä sovin näihin määritelmiin ja miten minä 

yrittäjänä toimin.  

 

Oppiminen ja opiskeleminen on kivaa. Se on niin kivaa ja palkitsevaa, että läpi tuulen ja tuiskun 

ajetaan 250 km edestakaisin välillä tiukallakin aikataululla. On toteen näytetty, että ihmisellä 

on luontainen tarve kehittyä ja tulla parhaaksi mahdolliseksi itsekseen. Juuri siksi jaksaa 

joustaa, kohdata epämukavuusalueensa keskittyneesti ja aktiivisesti.  

 

Parasta opinnoissa on ollut uudet ihmiset, niin opettajat kuin opiskelukaverit, joihin olen saanut 

tutustua. Erilaiset kohtaamiset, tarinat, yrittäjätarinat, joita toisillemme jaoimme ovat olleet 

tärkeä osa oppimista.  Erityisen kiitollinen olen niistä ihmisistä, joita en olisi koskaan tavannut 

ilman näitä opintoja ja joista on tullut rakkaita ystäviä.  

 

Iso kiitos kuuluu perheelle ja suvulle, joka jaksaa olla tukena aina, vaikka kaikki ideani eivät 

aina ihan niin kestäviä olekaan. Taas kerran teidän apua ja tukea tarvittiin. Apua on tarvittu 

koodauksen tajuamisesta, kielen ymmärtämiseen ja liiketoimintaideoiden ruotimiseen. Harva 

voi sanoa, että suvusta löytyy kaikki osaaminen. Minä voin. Olen kiitollinen teille jokaiselle. 

 

Suurin kiitos kuuluu lapsilleni Palomalle ja Akselille. Te olette elämäni suurin saavutus ja 

suurimmat opettajat. Perinnöksi teille haluan jättää intohimon kehittyä ja kasvaa ihmisenä läpi 

elämän ja tämän työn elämänohjeeksi. 

 
 
Espoossa 4.10.2020 
 
Mari Laurenius 
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1 JOHDANTO 
 
Minkälainen elämä on onnistunut, hyvä elämä? Kuinka määritetään menestyminen ja onko se 

hyvän elämän edellytys? Mikä tekee ihmisen onnelliseksi ja täytyykö elämässä ylipäätään olla 

onnellinen? Miten pitäisi oma elämä rakentaa ja mitä saavuttaa, jotta elämä olisi täyteläistä ja 

tyydyttävää? Nämä ovat kysymyksiä, joita me jokainen joskus mietimme, teemme omat 

päätelmämme ja jatkamme elämäämme eteenpäin joskus enemmän ja toisinaan taas vähemmän 

näihin hyvän elämän sisältöihin keskittyen - jokainen tavallaan. Kysymykset nousevat toiselle 

tasolle ja vaativat vastuuseen silloin kun opettajana ja kasvattajana on vastuussa omalla 

panoksellaan kymmenien ja satojen nuorten ihmisten luotsaamisesta aikuisuuden äärelle. 

Annanko varmasti oikeat eväät? Mitä ne ylipäätään ovat? Miten määritetään yksilön hyvä 

elämä? 

 

Maailma muuttuu nopeammin kuin koskaan. Se asettaa haasteet kasvattajille, miten pitäisi 

kasvattaa uudet sukupolvet selviytymään muuttuvassa maailmassa, jossa mikään ei ole 

pysyvää. Vanha kaava - käy koulu hyvin, opiskele korkeakoulututkinto ja hae työpaikka, jolla 

ennen selviytyi hienosti aina eläkeikään, ei enää päde. Jos meitä nykyisiä aikuisia ahdisti 

opiskelupaikan saavuttaminen, nykyisiä nuoria ahdistaa se, ettei heillä ole varmuutta siitä, mitä 

kannattaisi tavoitella. Maailma pirstaloituu tarjoten yhä monipuolisempia vaihtoehtoja ja 

mahdollisuuksia.  

 

Nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa esiintyy ahdistusta ja pahoinvointia enemmän kuin 

koskaan. Elina Marttisen väitöksen (Marttinen 2017, 43-44) mukaan noin 40% nuorista on 

epätietoisia siitä, mitä he haluavat ja siten voivat pahoin ja ovat osittain masentuneita. 

Opettajille ja kasvattajille tämä asettaa haasteen. Jokaisen kasvattajan ensisijainen tavoite on 

kasvattaa elämäänsä tyytyväisiä aikuisia. 

 

Tässä tutkimuksessa haemme vastauksia siihen, mitä on hyvä aikuisuus ja miten se saavutetaan. 

Tutkimuksessa on haastateltu menestyneitä ihmisiä. Tässä tutkimuksessa menestys on 

määritelty ihmisen omakohtaiseksi kokemukseksi. Näiden ihmisten kokemuksista pyritään 

luomaan kaava tai toimintamalli, jolla menestyksen tunne saavutetaan. 
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1.1 Tutkimuksen tausta 

Nuorten ahdistus lisääntyy. Tämän näkevät kaikki nuorten kanssa tekemisissä olevat, kuten 

opettajat. Tulevaisuus ei näyttäydy hyvänä uusille sukupolville. Nuorisobarometri (Myllyniemi 

2016, 20-21) vuodesta toiseen kertoo karua tarinaa siitä, miten nuoret näkevät tulevaisuutensa. 

Usko hyvinvointivaltioon horjuu ja heikkenee (Laihiala, Kahma, Eskelinen, Ohisalo & Saari 

2016, 112). Nuoret eivät luota enää siihen, että yhteiskunta auttaisi heitä esim. työttömyydessä, 

eivätkä he usko eläkejärjestelmän lupausten kantavan omaan eläkeikään asti. Nuoret ovat 

menettäneet uskoaan mahdollisuuksiin vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa.  

 

Usko tulevaisuuteen ohjaa tämän päivän valintoja ja luottamus tulevaan auttaa meitä jaksamaan 

ja yrittämään – se on kuin valo tunnelin päässä. Hyvinvointi, elämäntyytyväisyys ja kyky 

suoriutua perustuvat toiveikkuuteen ja myönteisiin tulevaisuuden näkymiin. Yhä useampi nuori 

kuitenkin kadottaa positiivisen näköalansa tulevaisuuteen. Vaihtoehtojen kirjo ja 

tulevaisuudessa toimeen tuleminen huolettaa, pelko lamaannuttaa ja lopulta nuori uupuu 

odotusten, koulunkäynnin ja opiskelun vaatimusten edessä. Ovatko tehdyt valinnat edes oikeita, 

olisiko pitänyt valita toisin, mitä tulevaisuudelta lopultakin haluaa ja mitä sillä on tarjota, ovat 

kysymyksiä, jotka johtavat nopeasti ahdistavaan kierteeseen ja pahimmillaan syrjäytymiseen. 

Nuoria tulisikin ohjata näkemään oma tulevaisuutensa mahdollisuutena, jota voi itse rakentaa. 

(Kallunki 2016, 151) 

 

Lukiolaisista 46% kokee, että lukio työllistää liikaa toisinaan tai jatkuvasti. Pakollisten aineiden 

määrä ja niissä vaaditut moninaiset suoritukset koetaan raskaiksi. Lukiolaisista 6% on tullut 

kiusatuksi ja 36% on ollut luvatta poissa. Lisäksi lukiolaiset kokevat avun pyytämisen lukiossa 

hankalaksi. Vaikka suurin osa lukiolaisista on edelleen tyytyväisiä koulunkäyntiin ja kokevat 

voivansa hyvin, ilmaisevat nämä tilastot, että lukioista löytyy merkittävä joukko nuoria, joka 

kokee ahdistusta ja uupumusta. (Summanen, Rumpu ja Huhtanen 2018, 306-314) 

 

Kouluterveyskyselyn (2017) mukaan lukiolaiset viihtyvät koulussa huonommin kuin ammattiin 

opiskelevat, lukiolaisista 60% naisista ja noin 30% miehistä kokee väsymystä viikoittain. 

Syrjivää kiusaamista koki tämän kyselyn mukaan 11% lukiolaisista. 
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Näyttöä erityisesti lukiolaisten keskuudessa ilmenevästä näköalattomuudesta ja uupumuksesta 

on. Joissain tutkimuksissa puhutaan jopa, että 75% lukiolaisten tunteista on kielteisiä ja he 

tuntevat väsymystä, kyllästymistä ja stressiä. Meillä on käsillä ensimmäinen sukupolvi, joka 

voi lukiossa huonommin kuin vanhempansa. (OKM 2017) 

 

Opettajan tärkein tehtävä ei ole jakaa akateemista tietoa ja osaamista. Kaikkien kasvattajien 

tärkein tavoite on ohjata lapset ja nuoret saavuttamaan elämä, jossa heillä on oma potentiaalinsa 

käytössä, jossa elämä tuntuu mielekkäälle ja antoisalle ja jossa he voivat kokea tyytyväisyyttä, 

onnistumista ja lopulta, että ovat menestyneet omientavoitteidensa saavuttamisessa. Tällä 

hetkellä suomalaisessa yhteiskunnassa on liian monta nuorta, jonka elämässä nämä tavoitteet 

eivät ole täyttymässä. 

 

1.2 Tutkimuksen tavoite 

Tämän tutkimuksen tarkoitus on auttaa nuoria ja nuoria aikuisia löytämään elämäänsä 

mielekkäät tavoitteet, uskomaan tulevaisuuteen ja omiin mahdollisuuksiinsa ja ennen kaikkea 

näkemään itsensä toimijoina, joiden toiminnalla on vaikutusta heidän omaan elämäntarinaansa. 

Tavoitteena on selvittää, miten toimimalla ja minkälaisin menetelmin olisi mahdollista 

saavuttaa mielekäs elämä ja aikuisuus, jossa voisi kokea olevansa menestynyt ja onnistunut. 

Toisena tavoitteena on määrittää niitä keinoja, joilla kasvattajat, aikuiset ja opettajat voisivat 

ohjata nuorten ajattelua ja toimintaa tähän suuntaan. 

 

Tutkimuksen tavoitteen saavuttamiseksi tutkimuksessa on haastateltu ihmisiä erilaisista 

lähtökohdista, eri elämän vaiheissa ja erilaisissa tilanteissa. Yhteistä näille haastateltaville on 

se, että heistä jokainen voi määrittää itsensä menestyneeksi ja onnistuneeksi elämässään. 

Kukaan ei onnistu kaikessa ja toisaalta monissa asioissa näennäisesti onnistunut ihminen ei aina 

koe itseään menestyneeksi. Yksilön hyvä elämä rakentuu hänen omakohtaisesta 

kokemuksestaan ja siksi näiltä itsensä menestyneiksi kokeneilta ihmisiltä on haettu heidän 

elämäntarinastaan niitä tekijöitä, jotka ovat edesauttaneet tämän kokemuksen saavuttamista. 

 

Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina, joiden pohjalta tutkija on luonut teorian siitä, mitä 

menestyminen pitää sisällään Grounded theory -menetelmää käyttäen. Tutkija on myös 
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sivunnut niitä tekijöitä, jotka nousevat tutkimuksessa esiin ja joita kasvattajat voisivat vahvistaa 

kasvatustyössään. 

 

1.3 Tutkimuskysymykset 

Tutkimuskysymyksen asettaminen ja tutkittavan ongelman rajaaminen on usein ensimmäinen 

haastava prosessi, johon tutkija, varsinkin kokematon, törmää. Tässä tapauksessa 

tutkimusongelma syntyi tutkijan konkreettisesta tarpeesta löytää vastauksia ja välineitä 

auttaakseen ahdistuneita lukiolaisia ja vastata kysymykseen, kuinka kasvattaja voi tukea 

nuorten kehitystä niin, että he löytäisivät elämälleen tarkoituksen ja voisivat kokea itsensä 

menestyneiksi omassa elämässään.  Ahdistus rajoittaa lukiolaisen toimintakykyä ja tekee 

elämästä ilotonta. Ahdistuksen taustalla näyttäisi olevan tutkijan oman intuitiivisen 

kokemuksen pohjalta näköalattomuutta ja epätietoisuutta tulevaisuuden mahdollisuuksista. 

Tästä syntyi ajatus lähteä tutkimaan, miten ihmiset, jotka kokevat itsensä menestyneiksi ja 

tyytyväisiksi elämäänsä, ovat onnistuneet rakentamaan tämän palkitsevan elämäntarinan, millä 

ominaisuuksilla, valinnoilla ja toimilla he ovat rakentaneet itselleen hyvän elämän 

 

Tutkimuskysymykset ovat: 

1. Mitä menestyminen omakohtaisena kokemuksena on? 

2. Mitkä tekijät, minkälainen toiminta, mitkä ominaisuudet ja ympäröivät tekijät 

vaikuttavat menestymiseen? 

 

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi muotoutuivat haastattelukysymykset neljän pääaihealueen 

alle. Näiden aihealueiden alle kysymyksiä syntyi 12 kappaletta. Aihealueiden määrittely ja 

kysymysten muodostaminen perustui tutkijan oman elämän kokemuksiin menestymisestä ja 

lukiolaisten ahdistuksesta. Kysymykset muotoutuivat lopulta intuition ja useiden keskustelun 

pohjalta. Näitä epävirallisia keskusteluja on käyty lukioikäisten vanhempien, opettajien, 

psykoterapeutin, koulukuraattorin ja lääkärin kanssa. Tutkija vältteli tietoisesti lukemasta 

valmiita teorioita, jotta jättäisi sijaa aidolle aineistosta nousevalle teorialle. 

 

Ensimmäiset haastattelut toteutettiin hyvin tarkasti tämän kaavan mukaan edeten. Näin saadut 

vastaukset ja niiden herättämät ajatukset ohjasivat tutkijaa painottamaan joitakin osa-alueita 
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saadakseen tarkennusta aiheisiin, jotka alkoivat vaikuttaa merkittäville teorian luomisen 

kannalta. Seuraavassa esitellään kysymysten aihealueet kysymyksineen. 

 

Menestyminen 

Lähtökohtana oli haastatella ihmisiä, jotka kokevat menestyneensä. Tässä ensimmäisessä 

osiossa haettiin vastausta siihen, kokeeko haastateltava itsensä menestyneeksi, mitä 

menestyminen hänelle tarkoittaa ja kuinka menestyminen ylipäätään määritetään.  

 

Haastattelukysymykset olivat: 

 

• Koetko olevasi menestynyt? 

• Millä tavoilla, miten koet olevasi menestynyt? 

• Miten määrität menestyksen? 

• Miten määrität oman menestymisesi? 

 

Matka menestykseen, motivaatiot, visiot ja tavoitteet 

Mitkä kaikki tekijät, tapahtumat, ihmiset, luonteenpiirteet ja muut mahdolliset vaikuttavat 

tekijät ovat olleet elämän eri vaiheissa vaikuttamassa menestystarinan syntyyn, on pyritty 

määrittämään seuraavilla kysymyksillä. 

 

• Onko sinulla ollut visio siitä, mihin tähdätä? 

• Kuinka visio ovat rakentuneet tai kuinka olet ne rakentanut? 

• Oletko asettanut ja saavuttanut tavoitteita? 

• Miten olet ne mahdolliset tavoitteet määritellyt? 

• Miten olet ne tavoitteet saavuttanut? 

• Mitkä tekijät ovat ylläpitäneet motivaatiota? 

• Mikä on ollut tärkeintä matkalla menestykseen? 

• Mikä on ollut vaikeinta menestymisessä ja sen saavuttamisessa? 

• Mitkä tapahtumat/ihmiset ovat olleet olennaisia tekijöitä? 

• Miten he/ne ovat vaikuttaneet? 
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Oma nuoruus 

Elämä on jatkumo ja tarina, jossa tapahtumat seuraavat toistaan. Siten menestyneellä ihmisellä 

saattaa olla nuoruudessaan tapahtumia ja kokemuksia, tekijöitä, jotka erityisesti jälkikäteen 

katsottuna olisivat voineet ennustaa menestymistä. Toisaalta ihmisellä voi olla kokemuksia ja 

jälkeenpäin syntyneitä näkemyksiä myös siitä, miten menestyminen olisi ollut helpompaa, 

nopeampaa, antoisampaa tai vain kasvattavampaa, jos tapahtumilla olisi ollut toisenlainen 

kulku. Näitä asioita määriteltiin seuraavilla kysymyksillä: 

 

• Mitkä asiat ja tapahtumat omassa nuoruudessasi ovat vaikuttaneet menestymiseesi? 

• Jos voisit palata ajassa taaksepäin ja antaa nuorelle itsellesi ohjeita tulevaan, mitä ne 

olisivat? 

• Mitä muuttaisit? 

• Mitä säilyttäisit? 

 

Nykynuoret ja nuoruus tänään 

Maailman on nyt erilainen kuin se oli vielä hetki sitten. Nykynuoret elävät erilaisessa 

maailmassa kuin haastateltavat nuorena. Vanhimmat haastateltavat olivat saavuttaneet 

eläkeiän, joten heidän nuoruusvuosistaan on aikaa puoli vuosisataa, mutta nuorimpienkin 

kohdalla yhä kiihtyvä kehitys on muuttanut nuoruutta, vaikka he itse olivat nuoria reilut 

kymmenen vuotta sitten. Elämänkokemus tuo tiettyä viisautta ja maailman muutoksen 

näkeminen ja kokeminen on antanut vanhemmalle ihmiselle tiettyä perspektiiviä nähdä 

asioiden tilan ja syy-seuraussuhteita. Siksi seuraavilla kysymyksillä haettiin tukea ja ohjeita 

nykynuorten mahdollisiin menestystarinoihin. 

 

• Mitä ohjeita antaisit tämän päivän nuorille, lukioikäisille ja muille nuorille aikuisille? 

• Neuvoisitko samoin kuin itseäsi vuosien taakse? 

• Miten maailman muutokset vaikuttavat vai vaikuttavatko? 
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2 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
Tässä luvussa kuvataan tutkimuksen toteutuksen eri vaiheita. Ensimmäisessä alaluvussa 

perustellaan menetelmän valintaa ja sitä ohjaavaa filosofiaa. Toisessa alaluvussa kuvataan 

haastateltavat ja haastattelujen toteutus. Viimeisessä alaluvussa kuvataan analyysiprosessi 

grounded theory -menetelmällä. 

 

2.1 Menetelmän valinta 

Tutkimus toteutettiin laadullisena ja fenomenologis-hermeneuttisen filosofian ohjaamana. 

Tutkimuksessa luotiin teoria grounded theory -menetelmällä teemahaastattelujen pohjalta. 

Seuraavassa esitellään perusteet näihin valintoihin. 

 

Fenomenologinen tutkimus tutkii ihmisen kokemuksia omasta todellisuudestaan. Ihmisen 

todellisuus koostuu hänen tajunnallisuudestaan, kehollisuudestaan ja olemisestaan jossain 

tilassa. Fenomenologiassa hänen kokemuksensa koostuu aistihavainnoista, jotka ovat 

merkityksellisiä ja määrittävät siten hänen toimintaansa (Laine 2001, 27). Fenomenologinen 

tutkimus keskittyy juuri näihin merkityksiin ja on siksi juuri tähän tutkimukseen sopiva 

lähestymistapa.  

 

Hermeneutiikka yhdistyy fenomenologiseen tutkimusotteeseen siinä, että se korostaa tulkintaa 

siitä, mitä toinen ilmaisee. Se pitää sisällään esiymmärtämisen käsitteen, joka tutkijalla on 

tutkittavan ilmaisuun. Tutkija siten ymmärtää ilmiön merkityksen omalla tavallaan tulkiten 

aikaisemmin ymmärtämänsä perusteella. Näin voidaan tunnustaa, ettei tutkija koskaan aloita 

tulkintaansa tyhjästä ja täysin puhtaalta pöydältä, vaikka se olisikin hänellä tavoitteena. (Emt 

30-31) 

 

Menetelmäksi valittiin grounded theory, sillä tutkija ei halunnut lähestyä tutkimusaihetta 

minkään valmiin hypoteesin tai muun oletuksen kautta. Menetelmän kehittäjien Barney 

Glaserin ja Anselm Straussin mukaan grounded theory-menetelmällä teoria löydetään 

systemaattisesti kerätystä aineistosta konstruoimalla tutkittavaan ilmiöön liittyvät käsitteet ja 

niiden suhteet toisiinsa. Menetelmä soveltuu erityisen hyvin juuri tämän tutkimuksen kaltaiseen 

tilanteeseen, jossa tutkitaan ihmisten toimintaa, heidän kokemuksiaan ja niiden merkityksiä. 

(Martikainen & Haverinen 2004, 133-134) 
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Martikaisen ja Haverisen (2004, 136) mukaan Grounded theory -menetelmällä toteutetun 

tutkimuksen täytyy täyttää seuraavat ehdot: 

 

1. Tutkimuskohteena ovat yksilölliset kokemukset ja merkitysrakenteet tai 

sosiaaliset prosessit. 

2. Tavoitteena on luoda teoria. 

3. Aineisto on kerätty teoreettisen otannan periaatteella 

4. Analyysi tapahtuu jatkuvan vertailun periaatteella. 

5. Analyysi tuottaa ydinkategoriat 

6. analysoinnin jälkeen on laadittu substantiaalinen teoria 

7. Tutkimuksessa on kehitetty formaali teoria 

 

Tässä tutkimuksessa grounded theory-menetelmä toteutettiin mukaillen Straussin ja hänen 

kanssaan myöhemmin menetelmää muokanneen Juliet Corbinin ohjeita. Aineisto koottiin 

teemahaastatteluilla, jotka perustuivat vapaaseen keskusteluun haastateltavien kanssa, 

kuitenkin niin, että haastattelija ohjasi keskustelua oikeaan suuntaan ja käytti tarvittaessa 

valmiita kysymyksiä apunaan. 

 

Tutkimuksessa päädyttiin laadullisiin menetelmiin, sillä tutkija halusi kuvata ihmisten 

elämänkaaren aikana tapahtuneiden asioiden, eletyn elämän vaikutusta tutkittavaan ilmiöön. 

Näin ollen kvantitatiiviset menetelmät olisivat rajoittaneet tutkimusta siltäkin osin, että siinä 

asetelma on ennalta määrätty, kun taas laadulliset menetelmät antavat mahdollisuuden tutkijalle 

muuttaa suuntaa ja näkökulmaa sen mukaan, mitä tutkimus tuo tullessaan. (Hakala 2001, 19) 

 

Tutkija halusi lähteä tutkimaan ilmiötä mahdollisimman avoimin mielin ja antamatta 

ennakkokäsitysten vaikuttaa tulkintaan. Laadullisuus mahdollistaa ilmi tulleiden, ennalta 

arvaamattomien ilmiöiden tarkastelun tarkemmin esiin nouseviin ilmiöihin keskittyen kuin 

kvantitatiivisessa tutkimuksessa. (Hakala 2001, 20) 

 

Laadullisessa menetelmässä aineisto kerätään haastatteluina, havainnointina tai esimerkiksi 

teksteinä. Tässä tutkimuksessa käytetään teemahaastattelua vapaamuotoisesti siten, että tietyt 
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ennalta määrätyt teemat käydään läpi. Tutkimuksen otanta on harkinnanvarainen. Tutkija on 

valinnut haastateltaviksi henkilöt, joiden olettaa edustavan tutkittavaa ilmiötä monipuolisesti ja 

pyrkii keskittymään tutkittavien näkökulmaan. Tutkimuksen tarkoituksena on kohderyhmän 

ajattelun kautta ymmärtää tutkittavaa ilmiötä. Kiviniemi (2001, 75) kuvaa osuvasti laadullista 

tutkimusprosessia tutkijan oppimisprosessiksi, jossa koko prosessin ajan pyritään kehittämään 

tutkijan omaa ymmärrystä ilmiöstä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. 

 

2.2 Tutkimuskohteet ja haastattelujen toteutus 

Tutkimukseen valittiin mukaan kuusi liike-elämässä mukana ollutta henkilöä, joita kaikkia 

yhdistää omakohtainen kokemus onnistumisesta ja menestymisestä elämässään. Olennaista oli, 

että itse kokevat elämänsä yleisesti olevan onnistunutta ja menestyksekästä. Omakohtainen 

kokemus kaikessa moninaisuudessaan oli ainoa rajaava tekijä. Haastateltaviksi ei haluttu 

henkilöitä, jotka voisivat jollain ulkoisella mittarilla olla menestyneitä, mutta joilla ei olisi 

itsellään onnistumisen tunnetta ja menestymisen kokemusta. Haastattelupyynnössä ei 

mitenkään määritelty sitä, millä tavalla henkilön tulisi olla menestynyt. Pois ei suljettu 

myöskään epäonnistumisen kokemuksia tai tunteita, joita varmasti jokaisella on ollut 

elämässään, kunhan henkilö itse koki yleisesti olevansa menestynyt ja onnistunut elämässään. 

 

Tutkittavien taustat olivat muilta osin vaihtelevia. Ikäjakauma oli 30-vuotiaasta eläkeikäiseen 

ja sukupuolista mukana oli kaksi naista ja neljä miestä. Tällä hetkellä haastateltavista kolme 

toimii yrittäjinä, kaksi suuryritysjohtajina ja yksi opettajana pitkän yrittäjäuran ohella. 

Koulutukseltaan he olivat ylioppilaita tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita. 

Haastateltavat on eritelty taulukossa 1.  

 

Taulukko 1. Haastateltavien taustatiedot 

Haastateltava/ 
sukupuoli 

Ikäluokka Ammatti 

1 M < 40 Pienyrittäjä 
2 N < 40 Pienyrittäjä 
3 N > 60 Opettaja/yrittäjä 
4 M 40-60 TJ, suuryritys 
5 M 40-60 TJ, suuryritys 
6 M > 60 yrittäjä/poliitikko 
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Haastattelut toteutettiin avoimena teemahaastatteluna. Teemahaastattelussa haastattelupaikka 

on olennainen osa haastattelun onnistumista. Paikka olisi hyvä olla häiriötön, mutta ennen 

kaikkea haastateltavalle tuttu. On hyvä antaa haastateltavalle ns. ”kotikenttäetu”, jolloin hän 

tuntee olonsa turvalliseksi ja kertoo asioista avoimemmin (Eskola & Vastamäki 2001, 28). 

Tässä tutkimuksessa haastateltavat saivat itse päättää ajan ja paikan haastattelulle. 

 

Ensimmäiseen haastatteluun osallistui kaksi henkilöä samaan aikaan. Se toteutettiin kahvilassa, 

mutta onnistui olosuhteisiin nähden hyvin. Haastateltavat keskittyivät hyvin kysymyksiin ja 

pohtivat vastauksiaan pyrkien vastaamaan hyvin tyhjentävästi. Kaikki muut haastattelut 

toteutettiin haastateltavien työpaikoilla ilman häiriötekijöitä. Haastattelutilanteet olivat rentoja, 

eikä kukaan haastateltavista jännittänyt, mikä oli odotettavaakin ottaen huomioon heidän 

taustansa. 

 

Haastattelut etenivät toisinaan hyvin keskustelunomaisesti, toisinaan haastateltava kertoi pitkiä 

tarinoita aiheeseen liittyen kysymättä. Monelle haastateltavalle tuli mieleen aikaisempiin 

aiheisiin liittyviä asioita, jolloin tarinassa edettiin edes takaisin. Haastattelija sai näin ollen 

kuvan, että jokainen haastateltava yritti oikeasti antaa mahdollisimman paljon omista 

kokemuksistaan ja käsityksistään haastattelijalle.  

 

Kaikki haastattelut nauhoitettiin. Lyhyin haastattelu kesti 50 minuuttia ja pisin 75 minuuttia. 

Haastattelut litteroitiin niiden toteutuksen jälkeen. Tutkija pyrki koodaamaan alustavasti 

ensimmäisiä haastatteluja sitä mukaa kun niitä oli litteroitu, jotta voisi seuraavissa 

haastatteluissa ottaa huomioon näin saadut viitteelliset tulokset. Grounded theory -menetelmän 

perusajatukseen kuuluu, että aineiston koodaaminen ja prosessointi aloitetaan heti ja että 

saatujen tulosten pohjalta haetaan seuraavilta haastateltavilta vahvistusta jo esiin nousseisiin 

näkökantoihin (Martikainen & Haverinen 2004, 134).  Näin pyrittiin toimimaan myös tässä 

tutkimuksessa, joskin teorian muodostamisen prosessi oli alkuun hidasta, eikä siten ehtinyt 

merkittävästi vaikuttaa viimeisiin haastatteluihin.  
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3 ANALYYSIPROSESSI GROUNDED THEORY -MENETELMÄLLÄ 
 

Grounded theory -menetelmä on monivaiheinen ja järjestelmällinen prosessi, jolla on 

tavoitteena tuottaa uusi teoria. Menetelmä on ohjeistettu niin, että vaiheet seuraavat toisiaan ja 

käytännössä ne kuitenkin sekoittuvat keskenään. Tutkija palaa aikaisempaan vaiheeseen uuden 

asian ilmaannuttua seuraavassa vaiheessa. Vaikka menetelmä tuntui aluksi vaikealta hahmottaa 

ja käyttää, selkeytyi se loppua kohden ja lopulta tuntui, että Grounded theory -menetelmä oli 

ehdottomasti ainoa oikea lähestymistapa tämän tutkimuksen ongelmaan. Tässä kappaleessa 

kuvataan analyysiprosessi vaiheittain. Teorian muodostus alkaa avoimella koodauksella, 

jatkuen aksiaaliseen ja selektiiviseen koodaukseen tavoitteena löytää kategoriat, jotka kuvaavat 

tutkittavaa ilmiötä ja näiden pohjalta lopulta muodostaa teoria. Koodaamista voisi kuvata 

tapahtumana, jossa tutkittava aineisto paloitellaan pieniin palasiin ja yhdistetään uudestaan 

uudella tavalla käsitteellistämisen kautta (Strauss & Corbin 1990, 57) 

 

Tutkimuksen aineisto käsiteltiin manuaalisesti, tekstinkäsittely- ja taulukko-ohjelmien avulla. 

Litteroidut haastattelut tulostettiin useampaan otteeseen ja niihin kirjattiin muistiinpanoja ja 

koodeja. Näistä koodit ja tekstikohdat koottiin taulukko- ja tekstinkäsittelyohjelmiin aina 

tilanteen mukaan, kumpi tuntui toimivan paremmin. Mitään varsinaista analyysiohjelmaa ei 

ollut käytössä. Tutkimus oli aineistoltaan kohtuullisen pieni ja siksi mahdollinen työstää ilman 

tarkoitukseen kehitettyjä ohjelmia. 

 

3.1 Avoin koodaus 

Grounded theory:n ensimmäinen vaihe on avoin koodaus. Avoimessa koodauksessa aineisto 

puretaan pieniin palasiin, koodeihin. Koodit määritellään aineistosta vertaamalla asioita 

toisiinsa ja kysymällä kysymyksiä siitä, mitä käsillä oleva sana tai lause tarkoittaa ja miten se 

edustaa tutkittavaa ilmiötä (Strauss & Corbin 1990, 62). Avoimessa koodauksessa aineisto 

analysoidaan lause lauseelta ja jopa yksittäisten sanojen tasolla. Tarkoituksena on koodata 

aineisto ilman ennakko-odotuksia ja käsityksiä vain keskittyen siihen, mitä aineistosta nousee 

esiin. Grounded theory -menetelmässä edetään siis kirjaimellisesti aineistolähtöisesti. 

 

Haastattelujen analyysi aloitettiin lukemalla tekstit useaan otteeseen. Näin alkoi muodostua 

mielikuva, mistä haastatteluissa on kyse. Ensimmäisessä vaiheessa tapahtui ylimalkaisesti 
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asioiden ja kappaleiden jaottelulla esittäen kysymyksiä yleisellä tasolla. Mistä aiheista 

haastateltavat puhuvat? Mitkä asiat ja ihmiset vaikuttavat haastateltavan tarinaan? Millä tavalla 

ihmiset menestyvät? Mitkä tekijät ovat olleet merkittäviä? Minkälaiset ominaisuudet edistävät 

menestymistä ja mitkä jarruttavat? Miten tulee toimia, jotta menestyisi? Tässä vaiheessa jako 

tapahtui suuria linjoja hakien ja lopulta tämän vaiheen antina oli saada omaan ymmärrykseen 

kuva ja jäsennys siitä, mitä lähdetään työstämään.  Tutkijalle syntyi ajatuksia, mistä teoria voisi 

lopulta koostua. Tässä vaiheessa olisi voinut hyvin vahvasti esittää, että tietää, mikä 

lopputulema on. Menetelmän mielekkyyttä kuvastaa se, että teoria muuttui kuitenkin hyvin 

toisen näköiseksi koko prosessin jälkeen. Tutkija pyrkikin pitämään mielensä avoimena ja antaa 

aineiston analyysin puhua puolestaan. 

 

Koodauksen systemaattinen toteuttaminen vaati työstämistä ja opettelua. Koodeja syntyi 

monilla periaatteilla erilaisia listoja, jotka saivat tutkijan välillä hämmennyksiin. Koodien 

rakentaminen ei ole ollut helppoa. Alkuun aineistoa on jaoteltu monilla eri tyyleillä ennen kuin 

tutkijalle avautui koodien todellinen tarkoitus ja merkitys. Tulkitsin tekstejä samassa 

järjestyksessä kuin haastattelut toteutettiin. Ensimmäisen tekstin kävin läpi hyvin tarkasti ja 

pieneksi pilkkoen pyrkien analysoimaan aivan kaiken, mistä oli keskusteltu. Seuraavia tekstejä 

koodasin samoin, mutta nyt mukaan tuli myös jatkuva vertaaminen edellisiin teksteihin. Monta 

kertaa oivallusten kautta palasin alkuun ja aloitin uudestaan. Koodeja kaiken kaikkiaan 

aineistosta nousi eri periaatteilla tulkittuna lähemmäs sata. Koodien nimet eivät olleet tässä 

vaiheessa tarkkoja, eikä niiden tarvitsekaan olla. Nimien tarkoitus on, että tutkija pysyy nimien 

avulla mukana siinä, mitä kaikkea aineistosta on noussut esiin (Strauss & Corbin 1990, 71). 

 

Tässä esimerkki haastatteluaineistosta ja alkuperäisistä koodeista, jotka siitä löytyivät. 

Esimerkistä huomataan, että koodit nousevat lauseista ja sanoista hyvinkin tiiviisti. Tässä 

kuvataan ensimmäisen vaiheen koodausta: 

 

Haastateltava: ”Sehän se on vähän niinku on se pointti loppujen lopuks se, että totta kai. Se on 

vähän niinku nyrkkeilykehässä. Vähän tulee turpaan mut pitää kuitenkin yrittää nousta siihen 

seuraavaan erään. Ja tota noin niin kattoo et tällä taktiikalla mä en pärjää, niin mikäs mun 

seuraava vaihtoehto ois. Sehän on niinku ihan välttämätöntä. Et kykenee sit koteloimaan ulos 

sen.  Se on varmaan se ois isoin juttu ehkä, ettei pidä murehtia. Semmosta kaatunutta maitoa ei 
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pidä ikään kuin itkeä. Monet ihmiset, jotka huolehtii ja murehtii asioista, joihin ei itse pysty 

vaikuttamaan. Niin sieltä se onnettomuus tulee ja se mikä tekee sut niinku murheelliseksi.” 

 

Tässä haastateltava vertaa menestymisen prosessia nyrkkeilyotteluun osuvasti ja ilmaisee 

monta tekijää ja ominaisuutta, jotka vaikuttavat. Tässä kappaleessa kuvataan seuraavia koodeja, 

joita löytyy tästä seitsemän: epäonnistumisinen -”vähän tulee turpaan”, sinnikkyys ja nousee 

nopeasti – ” pitää kuitenkin yrittää nousta siihen seuraavaan erään”, reflektointi – ” kattoo et 

tällä taktiikalla mä en pärjää”, oppiminen – ” mikäs mun seuraava vaihtoehto ois”, positiivisuus 

– ” isoin juttu ehkä, ettei pidä murehtia.”, keskittyminen olennaiseen – ” huolehtii ja murehtii 

asioista, joihin ei itse pysty vaikuttamaan.” Nimitykset koodeille ei välttämättä ole aivan 

täsmällisiä, mutta antavat mielikuvan tutkijalle niiden tarkoituksista. Epäonnistuminen kuvaa 

sitä, että aineistosta nousee monia kuvauksia siitä, että menestyjäksi itsensä kokeva ihminen on 

myös epäonnistunut monta kertaa. Koodi sinnikkyys taas kuvaa sitä, kuinka menestyjät tekevät 

ja toimivat päivittäin ja silloinkin kun ei huvittaisi saavuttaakseen päämääränsä. Nousee 

nopeasti – koodi tulee haastateltavan lauseesta: ”Jokaiselle tulee elämä väliin. Menestyjän 

erottaa siitä, kuinka nopeasti nousee ja jatkaa.” Reflektointi kuvaa sitä, kuinka haastateltavat 

kuvasivat sitä, miten pyrkivät ottamaan opikseen omista kokemuksistaan. Oppiminen 

puolestaan nousee esiin jokaisessa haastattelussa mitä erinäisimmissä konteksteissa. 

Positiivisuus on asenne, johon jokainen haastateltava uskoi ja keskittyminen yhteen asiaan 

kerrallaan ja olennaiseen nousi myös esiin. 

 

Alustavat monin eri periaattein kaivetut koodit jalostuivat työstämällä niitä Straussin ja 

Corbinin ohjeiden mukaan. Analyysiin vaikuttaa aina tutkijan omat käsitykset ja aikaisemmat 

tiedot. Tämän vaikutuksen minimoimiseksi on tarjolla kolme erilaista aineiston käsittelytapaa 

sen lisäksi, että avoin koodaus aloitettiin sana, lause ja ilmaisutasolta, joista yhtä on käytetty 

tässä tutkimuksessa. Kahta muuta myös kokeiltiin, mutta ne eivät tuottaneet mielekästä tulosta 

tässä tutkimuksessa. Seuraavassa esimerkit tästä käytetystä menetelmästä, jossa koodeja ja 

kategorioita täsmennetään esittämällä aineistolle syventäviä kysymyksiä (Strauss & Corbin 

1990, 77-81). 

 

Kun aineistosta nousee esiin esimerkkejä sinnikkyydestä, voidaan kysyä, mikä motivoi 

haastateltavia silloin kun ei haluaisi, mistä he ovat oppineet sinnikkäiksi? Onko se 
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luonteenpiirre vai opittu tapa? Vastauksia nousee aineistosta sivulauseista ja toisista 

konteksteista. Ihminen jaksaa olla sinnikäs silloin, kun hänellä on itselle tärkeä tavoite ja hän 

uskoo tavoitteen olevan hänen ulottuvillaan. Sinnikkyys voi olla jo lapsuudessa omaksuttu 

toimintamalli, mutta sen voi oppia myöhemmin. Sinnikkyys vaatii keskittymistä tavoitteeseen. 

Eli ominaisuus ”Sinnikkyys” nivoutuu moneen muuhun aineiston koodiin tai kategoriaan.  

 

Tässä vaiheessa avoin koodaus oli tuottanut noin sadasta sekalaisesta koodista 43 koodia tai 

alustavaa kategoriaa. Vaikka jatkossa palattiinkin avoimeen koodauksen menetelmiin 

tarkasteltaessa jatkossa syntyviä koodeja. Tässä vaiheessa tutkijalla oli tunne, että avoin 

koodaus on viety päätökseen ja oli aika siirtyä seuraavaan vaiheeseen. 

 

3.2 Aksiaalinen koodaus 

Aksiaalisen koodauksen tarkoitus on määrittää jokainen kategoria sen suhteessa kausaalisiin 

ehtoihin, kontekstiin, mukaan kietoutuviin ehtoihin, strategioihin ja seurauksiin, jolloin 

kategorioiden väliset suhteet alkavat selkeytyä (Martikainen & Haverinen 2004, 135). 

Aksiaalinen koodaus on Straussin ja Corbinin mukaan (1990, 97) seuraava vaihe avoimen 

koodauksen jälkeen. Martikainen ja Haverinen (2004, 144) kokivat omassa tutkimuksessaan 

kuitenkin, että näitä kahta ensimmäistä koodauksen vaihetta ei voi erotella toisistaan. Tässä 

tutkimuksessa siirryttiin selkeästi avoimesta koodauksesta aksiaalisen koodauksen vaiheeseen. 

Se toi uuden kategorioita syventävän elementin työhön, mutta palautti myös tutkijan monta 

kertaa takaisin avoimen koodauksen vaiheisiin. 

 

Nyt tavoitteena oli löytää kategorioiden välisiä suhteita, yläkategorioita ja niiden 

alakategorioita, kategorioiden linkittyminen keskenään ja yläkategorian synnyttäminen 

(Strauss & Corbin 1990, 97). Tämä toteutetaan työstämällä aineisto niin sanotulla 

Paradigmamallilla. Jokainen kategoria määritetään seuraavista näkökulmista: kausaaliset 

ehdot, ilmiö, konteksti, mukaan kietoutuviin ehtoihin, toiminnan strategioihin ja seurauksiin 

(Strauss & Corbin 1990, 99).  

 

Ilmiö kuvaa kategorian keskeistä ajatusta, tapahtumaa tai asiaa. Se on vastaus kysymykseen, 

mistä tässä toiminnassa tai vuorovaikutuksessa on kyse? 
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Kausaaliset ehdot viittaavat tapahtumiin ja syihin, joiden seurauksena ilmiö on syntynyt. Näitä 

vaikuttavia tekijöitä voi olla useita. Näiden löytämiseksi aineistoa tutkitaan termein: kun, sillä 

aikaa kun, siitä asti kun, koska, sen johdosta että, sen vuoksi kun. 

 

Konteksti määrittää olosuhteet tai ominaisuudet, joissa ilmiö tapahtuu. Kysytään koska ja 

miten ilmiö todellistuu. 

 

Mukaan kietoutuvat ehdot, välissä olevat ehdot, engl. Intervening Conditions on vaikeasti 

suomennettavissa oleva määritelmä, mutta sen tarkoitus on kuvata niitä vaikutuksia, jotka 

vaikuttavat epäsuorasti ilmiön esiintyvyyteen. Ne ovat laajoja ja yleisiä vaikutuksia kuten aika, 

tila, kulttuuri, taloudellinen tilanne, teknologia, historia ja yksilön kokemukset. Näitä ehtoja voi 

löytää loputtomasti, mutta on tutkijan päätettävissä, kuinka laajalle mennä ja millä on lopulta 

merkitystä. 

 

Toiminnan ja vuorovaikutuksen strategiat ovat ne toimintatavat, joilla ilmiötä hallitaan ja 

käsitellään. Se on prosessimainen luonteeltaan, liikettä tai muutosta jossain ajassa, toimintaa, 

jolla on tarkoitus ja tavoite, mutta se voi yhtä lailla olla epäonnistuneen toiminnan seuraus. 

 

Seuraukset ovat ilmiön aiheuttamien toimien lopputulos tai seuraus tapahtuneesta. 

 

Kun kategoriat on määritelty paradigmamallilla, linkitetään niitä toisiinsa ja vertaillaan. 

Tavoitteena on yhdistää samankaltaiset kategoriat viimeistään tässä vaiheessa ja ymmärtää 

kategorioiden väliset suhteet toisiinsa. Aineistoa lähestytään induktiivisesti ja deduktiivisesti 

vuorotellen. Tämä vuoropuhelu yksittäisen havainnon yleistämisestä ja yleisen havainnon 

yksilöllistämisestä testataan aineistosta. Näin induktiivinen päätelmä täytyy pystyä 

suhteuttamaan koko aineistoon. Deduktiiviselle päätelmälle taas täytyy löytää aineistosta näyttö 

sen pitävyydestä yksittäisissä tapauksissa. Jos näitä näyttöjä ei löydy, päätelmä täytyy hylätä. 

Tämän menettelyn tarkoituksena on varmentaa teoria ja sen perustuminen aineistoon. (Strauss 

& Corbin 1990, 112) 

Paradigmamallin käyttäminen avoimen koodauksen vaiheessa syntyneisiin koodeihin ja 

kategorioihin auttoi huomaamaan päällekkäisyyksiä, kun ilmiöiden määritelmät osoittivatkin 

niiden olevan toistensa osia tai saman asian eri ilmenemismuotoja. Esimerkiksi oppiminen mitä 
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moninaisemmissa muodoissaan tulee esiin jokaisessa haastattelussa. Siksi erilaisille tavoille 

oppia ja opiskella oli aluksi lukuisia koodeja, joista syntyi kategorioita, jotka lopulta yhdistyivät 

yhdeksi oppimisen kategoriaksi. Analysoimalla näitä eri oppimisen ja opiskelun muotoja, ne 

eivät enää erottuneetkaan toisistaan millään mielekkäällä tavalla tämän tutkimuksen 

näkökulmasta. Sillä oppiminen kaikissa muodoissaan ja jatkuvana tapahtumana ilmenee 

haastatteluissa. Olennaiseksi ei noussut mikään yksittäinen tapa oppia. Nämä kategoriat olisivat 

voineet saada oman sijansa esimerkiksi oppimisen tapoja tutkivassa tutkimuksessa. 

Kategorioiden valintaan ja työstämiseen vaikuttaa käsillä olevan tutkimuksen kannalta 

mielekäs jaottelu.  

 

Aksiaalisen koodauksen vaiheessa haetaan myös kategorioiden suhteita toisiinsa. Tässä 

vaiheessa jaottelu alkoi muodostua tekijöihin, jotka määrittävät menestymisen olemusta ja niitä 

ilmiöitä, jotka sen mahdollistavat. Menestyskokemuksen henkilökohtainen kokemus syntyy 

seuraavista ominaisuuksista 

- Itse määritellyt tavoitteet 

- Kyky iloita pienistä onnistumisista 

- Nähdä epäonnistumiset oppimiskokemuksina 

- Kokemus on osa matkaa, nauttii osatavoitteista ja pienistä onnistumisista. 

- Epäonnistumiset eivät pilaa matkaa tai kokemusta, koska ottaa opikseen ja 

jatkaa eteenpäin. Ei murehdi jo tapahtuneita asioita, joita ei voi muuttaa. 

- Elää arvojensa mukaista elämää. 

 

Menestyjä suunnittelee toimintaansa ja tulevaisuuttaan, hänellä on tavoitteet 

- Asettaa itselleen omannäköisiä tavoitteita. 

- Tekee päätökset itse ja ottaa vastuun niistä. 

- Tarkentaa tavoitteitaan ja suuntaansa oppimansa ja kokemansa perusteella. 

 

Tietyt toimintamallit ovat menestyskokemuksen edellytyksenä 

- Tekee työtä, toimii, oppii aktiivisen toimintamallin. 

- Opiskelee, oppii itselleen tarpeellisia taitoja ja tietoja monipuolisesti ei vain 

akateemisia taitoja. 

- Kehittää itsetuntemustaan. 
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- Itsetuntemuksen kautta kehittää positiivista asennetta. 

- Toimii aktiivisesti. 

- Oppii koko ajan aktiivisesti ympäristöstään, kokemuksistaan ja opiskellen. 

- Saavuttaa omia, itsensä näköisiä ja itselle tärkeitä tavoitteita. 

 

Ympäristö vaikuttaa meidän kaikkien elämässä, menestyjille merkittävintä on oikeanlaiset 

sosiaaliset suhteet 

- Sosiaalinen ympäristö vaikuttaa kehityksen suuntaan. 

- Sosiaaliset suhteet merkittäviä vaikuttajia asenteisiin, tekemiseen, 

oppimiseen. 

 

Menestyjille on kehittynyt tiettyjä ominaisuuksia, jotka edesauttavat menestystarinan syntyä 

- On motivoitunut itsensä näköisten tavoitteiden motivoimana, on siksi sinnikäs 

ja keskittynyt. 

- Itsetuntemuksen ja motivaation myötä on rohkea, voittaa pelkonsa ja menee 

epämukavuusalueille. 

- Asennoituu positiivisesti. 

- Positiivisen asenteensa ja oppimisen myötä on avarakatseinen ja joustava. 

- Kunnioittaa toisia ihmisiä, on nöyrä. 

 

3.3 Selektiivinen koodaus 

Selektiivinen koodaus on grounded theory -menetelmän viimeinen vaihe. Tämän viimeisen 

haastavan vaiheen tavoitteena on nivoa yhteen kaikki kategoriat. Tämä vaihe eroaa aksiaalisesta 

koodaamisesta siinä, että analyysi viedään vielä abstraktimmalle tasolle ja kategorioista yhden 

tulisi nousta ydinkategoriaksi kaikkien muiden yläpuolelle. Ydinkategoria tai ennemminkin 

ajatus siitä, mistä kategorioista ydinkategoria löytyy, alkoi selkiytyä jo aikaisempien 

koodausten yhteydessä. Tässä vaiheessa näytti sille, että muutama kategoria kaikista lopuksi 

täsmentyneestä12 kategoriasta kietoutuu toisiinsa ja kaikkiin kategorioihin näyttäytyen niin, 

ettei niistä voisi erotella yhtä toisten yläpuolelle nousevaa kategoriaa. Tehtävä onkin yksi 

menetelmän haastavimmista vaiheista myös Straussin ja Corbinin (1990, 117-118) mukaan, 

mutta he tarjoavat muutaman konkreettisen toimen, joiden avulla tehtävä on mahdollista saattaa 

päätökseen siten, kun menetelmän tavoitteena on. 
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Ensimmäisenä vaiheena on tarinan kirjoittaminen. Tarinan tulee olla lyhyt ja sen tarkoitus on 

keskittyä olennaiseen, ikään kuin tarkoituksena olisi kiteyttää olennainen koko tutkimuksesta 

muutamaan lauseeseen. Tarina kerrotaan analyyttisesti ja kausaalisesti nitoen kaikki kategoriat 

mukaan. Tässä tutkimuksessa päällimmäiseksi, koko menestymisen konseptia ohjaavaksi 

tekijäksi nousi itsetuntemus. Se nousee esiin jokaisessa haastattelussa olennaisena tekijänä 

menestyskokemuksen saavuttamisessa. Itsetuntemus on lähtökohta omannäköisille tavoitteille 

ja kaikelle sille, mitä ihminen työstää saavuttaakseen tavoitteensa. Pääkategoriaksi 

valikoitui: ”Vahva itsetuntemuksen kehittäminen on menestyskokemuksen perusta.” 

 

Tämä esiin noussut kategoria ja sen alakategoriat tarkasteltiin vielä suhteessa toisiinsa. Vielä 

kerran käytiin läpi alkuperäinen aineisto tarkastellen, kuinka hyvin syntynyt teoria saa tukea 

aineistosta. Viimeiseksi vaiheeksi, joka jatkui läpi koko teorian kirjoittamisen, vielä 

vahvistettiin kategorioita ja niiden yhteyksiä niin, että teoriasta kyettiin luomaan uskottava ja 

aukoton kokonaisuus. 
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4 TUTKIMUSTULOKSET 
 

Tutkimuksen tuloksena voidaan määrittää, mitä menestyminen tarkoittaa silloin kun se on 

omakohtainen kokemus ja mitkä toimet ja ominaisuudet mahdollistavat tämän 

menestyskokemuksen saavuttamisen. Näin ollen tutkimus vastaa annettuihin 

tutkimuskysymyksiin. Tässä luvussa esitellään nämä vastaukset ja niiden pohjalta luotu teoria 

siitä, miten ihminen voi saavuttaa omakohtaisen menestyksen elämässään. 

 

4.1 Mitä menestyminen omakohtaisena kokemuksena on? 

Menestyminen on käsite, jota käytämme jokapäiväisessä elämässämme kuvaamaan jonkun 

ihmisen onnistumista asioissa, jotka määrittyvät meille ulkoisina, meille näkyvinä 

ominaisuuksina, joita yleisesti pidetään menestystekijöinä. Tutkimuksessa tunnistettiin tämä 

ilmiö. Me nimitämme ihmisiä menestyneiksi, kun he ovat meidän mielestämme saavuttaneet 

rikkautta, mainetta ja kunniaa. Tutkimuksessa nousi esiin, ettei nämä ulkoiset menestymisen 

merkit tarkoita sitä, että ihminen itse kokisi olevansa menestynyt.  

 

3N: ” Mutta sitten tän niinku jossain vaiheessa oivalsi, että ei se sitä niinku 
onnellisuutta tuo, se varakkaitten ihmisten suhteen… Kyllä sen huomaa, ettei se 
niinku rahasta se onni tule eikä se semmoinen hyvä tunne.” 

 
6M: ”Siinä on varmaan kaksi tasoa – muiden mielestä menestyminen ja omasta 
mielestä menestyminen. Omasta mielestä menestyminen voi olla, että pääsee 
luokalta ilman ehtoja ja toisten mielestä se voi olla, että kirjoittaa seitsemän 
laudaturia ja ehkä noin yleisessä keskustelussa puhutaan enemmänkin tästä 
yleisestä menestymisestä, tämmöisestä muiden mielestä, ja se voi olla sitten 
työtehtäviä, harrastuksissa menestymistä, politiikassa, milloin missäkin. Kaikissa 
elämänosissa, taiteessa. Menestymistä on sillälailla aika vaikee minun mielestä 
muuten niputtaa mikä on menestyminen, muuta kun se, että joku tavoitetaan 
omasta tai myös muiden mielestä” 

 
Tässä tutkimuksessa keskitytään menestyksen omakohtaiseen kokemukseen. 

Tutkimusasetelma oli jo lähtökohtaisesti tähän ihmisen omakohtaiseen kokemukseen 

keskittyvä ja tavoitteena oli löytää juuri tämän ilmiön mahdollistavia tekijöitä, sillä 

menestyksen omakohtainen kokemus on elementti, joka antaa meille onnistumisen ja 

elämänhallinnan tunteen. 
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1M: ” Tää on se mitä yhteiskunta ja media antaa vaikuttaa meille, että ajatellaan sitä 
liian materiaalisesti ja tietyillä euromääräisillä mittareilla. Kun olet tienannut 
miljoonan tai sulla on miljoonan tulot tai mikä tahansa miljoonan mittari se onkin, niin 
sitten voi olla yhtä kuin menestynyt, vaikka todennäköisesti se on paljon kaikkea muuta. 
Se on yksi pieni asia vain, mutta tottakai vanhemmiten kun katsot televisiota tai luet 
lehtiä ja kun tulee elämänkokemusta, niin osaat itse muodostaa, mikä on menestyminen 
ja mitä se kellekin tarkoittaa.” 
 
4M: ” Tuota, ehkä se menestyminen mun mielestä on sitä, että olisi onnistunut elämään 
arvojensa mukaisesti ja olisi onnellinen. Ni se on niinku siinä ja niinku ehkä se mun 
määritelmä sille asialle. Ja on varmaan joitakin osa alueita, missä mä oon menestynyt 
ja joitain, missä mä olen surkeasti epäonnistunut.” 

 
Menestyneeksi itsensä kokevat ihmiset määrittävät oman henkilökohtaisen menestymisensä 

syntyvän siitä, että he ovat saavuttaneet asettamiaan tavoitteita. Menestyskokemus syntyy 

ensisijaisesti prosessista, joka tähtää tähän tavoitteeseen. Suuret tavoitteet ovat vielä kaukana, 

mutta menestyjä elää tässä ja nyt sekä nauttii matkasta ja pienistäkin osasaavutuksista. 

Menestyskokemuksen prosessimaisuus ilmenee myös siten, että tavoitteet ja suuret linjat 

elämälle pilkotaan pieniin osatavoitteisiin. Jokaisesta onnistuneesta pienestäkin saavutuksesta 

iloitaan. 

 
3N: ”…että niinku itsekin, kun tota menestystä silleen miettii, että mitä se sitten 
on? Niin mulle pienet asiat on niinku ihan tärkeitä asioita, että niistäkin pitää 
osata niinku olla tyytyväinen.” 
 
1M:” Jotkut juhlii pieniä asioita menestyksenä ja toisille se ei taas merkkaa 
mitään. Mä itse tykkään siitä, että pilkotaan menestymisen askeleet myöskin 
pienempiin osiin. Muuten sä voisit sanoa 70-vuotiaana, että mä en ole tarpeeksi 
menestynyt, vaikka sä olisit tehnyt hirveästi asioita. Ja tottakai, vaikka on unelmia 
ja tavoitteita mitä ei olla saavutettu. Se menestymisen mittari saattaa olla itsellä 
siellä vuosien päässä niin nautin ja olen kiitollinen siitä, että olen menestynyt 
monellakin saralla enkä vain pelkästään liike-elämässä.” 

 
Ihmisellä voi olla monia tavoitteita tai yksi suuri tavoite, pääasia, että on jotain tavoiteltavaa. 

Tavoitteet voivat liittyä uraan, taloudelliseen asemaan, parisuhteeseen ja perheeseen tai 

harrastuksiin, mihin tahansa ihmisen elämän osa-alueeseen. Ilman tavoitteita ei ole saavutuksia 

ja kaikki, menestyminenkin jää sattuman varaan, jolloin ihmisen elämä etenee sattumien kautta, 

ja niin tulokset ovat satunnaisesti hyviä tai huonoja. Tavoitteiden määrittämisen täytyy perustua 

omiin tarpeisiin ja tunteisiin. Jokaisen ihmisen on määritettävä omat tavoitteensa itse. Vaikka 

kuuntelisi muita ja kysyisi neuvoa, lopulta tavoitteiden täytyy olla omia ja niistä täytyy olla itse 
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vastuussa. Jokainen haastateltava ilmaisi jossain muodossa ja painottaen sen, että jokaisen 

täytyy löytää itse omannäköiset tavoitteet, eikä voi lähteä toteuttamaan toisten odotuksia. 

 

6M: ”mutta mun elämäntyyli ja tavoittet sopii joillekin varmaankin, mutta en mä 
niitä voi suositella, koska se, jos on vastoin sen ihmisen luontaisia taipumuksia, 
siitä voi syntyä vaan katastrofi.” 
 
2N: ”Jokaisen todella pitää miettiä, mitä itselleen tarkoittaa se menestys. Mulle 
henkilökohtaisesti se tarkoittaa sitä, että olen kehittänyt sellaisen urapolun, missä 
mä pystyn vapauttamaan aikaa sellaisille mulle tärkeille asioille.” 
 
4M: ”Tieksä mut kuitenkin mun ne oikeat tavoitteet on sitte liittynyt ihan muuhun 
kuin siihen duuniin, että siis duunissa tavoitteet liittyy siihen prosesseihin jotka 
liittyy sit taas siihen johtamistehtävään ja muuhun. Mä en ole niinku siihen omaan 
itseeni keskittyvään uraani asettanut sillä lailla tavoitteita. Et mä oon asettanut 
tavoitteita kaikkeen muuhun harrastukseen ja johonkin tämmöisiin asioihin, jotka 
tietyllä tavalla liittyy siihen toiseen puoleen elämää.” 

 

3N: ”Mut et ihmiselle on hirveän tärkee niinku löytää sitä semmoista omaa ja 
semmosta sisäistä paloo.” 

 
Menestyjä tietää, ettei kukaan saavuta menestystä yhdessä yössä. Silloinkin, kun näyttäisi sille, 

että joku onnistuu hetkessä saavuttamaan suuria asioita, on takana ollut paljon työtä, joka ei ole 

ollut meille näkyvää. Menestyminen vaatii aina työtä, eikä esimerkiksi pelkkä lahjakkuus riitä 

tuottamaan sitä. Menestyjälle on selvää, ettei menestys kehity suoraviivaisesti, vaan virheitä 

sattuu, vääriä arvioita tehdään ja epäonnistumisia tulee. Menestyjälle ne kaikki ovat 

oppimiskokemuksia, eikä merkkejä epäonnistumisesta. Elämän tarjoamat yllättävätkin 

vastoinkäymiset ymmärretään tapahtumina, joita jokainen kohtaa elämässään. Menestyjä 

poikkeaa muista ihmisistä siinä, että hän ei jää ikäviin asioihin, vaan jatkaa mahdollisimman 

nopeasti eteenpäin. 

 
2N: ”jokaiselle tulee joskus elämä (vaikeudet elämässä) eteen, mutta menestyjän 
erottaa siitä, kuinka nopeasti sieltä nousee.” 
 
3N:” Mutta sitten mulle tuli semmoinen, että en mä voi jäädä siihen märehtimään 
sitä asiaa, että nyt vaan täytyy mennä eteenpäin. Ja mikä siellä on siellä valon 
puolella, kun tää raskas taakka on tällä, joka niinku syö mun energiaa.” 
 



 

   

 

24 

5M: ”että isä opetti sitä kans pienenä, että on niinku hyvin varma käsitys siitä, 
että ei kannata murehtia liikaa sitä, mitä tapahtui jo, vaan yrittää miettiä, voiko 
siitä oppia jotakin, kun tekee asian seuraavalla kerralla. Ja se on varmaan yks 
sellainen, mä en sano mun terminologiassa, et se on johtanut menestykseen, mut 
se on johtanut siihen, et mä pystyn toimimaan niinkun sellaisissa tilanteissa 
paljon pienemmällä stressillä, tai mä kestän painetta paljon enemmän, jotta on 
pystynyt olemaan näissä paikoissa ja menestymään. Kun mä en jää murehtimään 
sitä, et mitä joskus tapahtui tai enkö mä osannut tehdä jotain silloin. Vaan mä 
yritän aika optimistisesti, positiivisesti kattoo sitä, et okei, meni perseelleen, 
koska tehtiin näin, no seuraavalla kerralla teen siten eritavalla.” 

 
Menestyminen vaatii panostusta ja epämukavuusalueelle menemistä. Mitään ei saavuteta 

ilmaiseksi. Menestyminen tehdään itse. Sitä ei voi saada valmiina toisilta. Usein liikkeelle 

paneva voima onkin epämukavuus omassa elämässä tällaisenaan. Jos elämä on helppoa, ei 

tarvetta menestymiseen synny.  

 
5M: ” niiku jos omassa elämässä on matkustaja, niin voi olla lepposaa, mut jos haluaa 
saavuttaa jotain, pitää mennä siihen ajaja paikalle, et sit kantaa vastuun siitä, et lukee 
karttaa välillä ja ettii sen kartan. Eli asettaa ne tavoitteet ja ottaa sen suunnan. Ei kukaan 
muu voi loppujen lopuksi enään lukioikäistäkään hirveesti työntää. Tai mä arvaisin, en 
oo hirveesti ollut…arvaisin, et tulokset on sit huonot ku sit aikuisena toteaa joskus 
kolmekymppissenä et oh shit et mä oon tällaisessa jutussa, et en mä ite haluu tätä 
ollenkaan.” 

 
4.2 Mitkä tekijät vaikuttavat yksilön menestymiseen? 

Menestyskokemus ei synny pelkistä tavoitteenasetteluista vaan tavoitteiden saavuttamisesta. 

Tämä tarkoittaa aktiivista toimintaa ja keskittymistä tavoitteeseen. Tutkimuksessa ilmeni, että 

tietyt ominaisuudet auttavat onnistumaan. Myös ympäristö vaikuttaa ihmisen menestymiseen. 

Erityisesti sosiaalisilla suhteilla on merkitystä niin määrällisesti kuin laadullisestikin.  

 
6M: ”mutta enmä tiedä toisaalta mitään muuta yhteiskuntaa (kuin Suomi), jossa tää 
menestyminen olisi tossa noin jokaisen otettavissa.” 
 

3N: ”Ja sitten tällainen, ku köyhissä olosuhteissa on elänyt. Meitäkin oli iso lapsilauma. 
Siinä on oppinut taistelemaan. Siinä on kohdannut monenlaista. Kymmenen lapsen 
joukkoon mahtuu äärettömän paljon tyyppejä. Että siis sekin on sellainen voimavara, et 
ku ihmisten kanssa on tekemisissä, niin kyll se jollain tapaa niiku auttaa ja sitä omaa 
paikkaa siinä, että mä oon vähän sellainen, sit ku mä etenen ja sit ku mulla on se juna, 
mihin mä haluun niin moni kokee et hitis vie, et mä en kyl tuohon istu mihinkään.  Oon 
törmännyt siihen, että tulee sanomista ja mua yritetään ruotuun laittaa. Mut että aina 
sitten oon jotenkin aina luovinut…” 
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4M: ” Joo, nehän (tavoitteet) on niinku. Niissäkin täytyy olla sit tietyllä tavalla 
kohtuullisen armollinen jo siinä asettannassa. Tota noin niin se on niinku, et tota sehän 
on niin kuin se matka on tärkeämpi kuin päämäärä siltä osin, kun tehdään tätä.” 

 
4.2.1 Menestyjän ominaisuudet 

Menestyjiltä löytyy tiettyjä ominaisuuksia, jotka ovat merkittäviä menestyskokemuksen 

syntymisessä. Heiltä edellytetään oikeanlaista asennetta, miten he suhtautuvat jokapäiväisiin 

tapahtumiin, asioihin, jotka onnistuvat tai eivät onnistu. Heiltä vaaditaan avarakatseisuutta ja 

joustavuutta. Heillä täytyy olla kykyä nähdä asioita laajasti, monesta näkökulmasta ja sopeutua 

erilaisiin muuttuviin tilanteisiin. Heidän täytyy olla rohkeita toimijoita. Menestyjiltä usein 

vaaditaan menemistä epämukavuusalueelle, tekemään asioita, jotka pelottavat. Menestyjä 

kykenee käsittelemään pelon tunteet. Vastuun ottaminen omista tekemisistään ja päätöksistään 

on tunnusomaista menestyjälle. Siinä kun useimmat ihmiset löytävät tapahtumille ja omalle 

toiminnalleen syyt ulkopuolisista tekijöistä, menestyjä keskittyy siihen, miten on itse 

vaikuttanut tapahtumiin.  

 
6M: ”Jos et oo ahkera, niin on epätodennäköistä, että menestyt.” 

 
Asenne 

Tutkittavien asenne oli vahvasti positiivinen. Heidän tarinoistaan kävi ilmi, että asenne on 

pitkälti joko opittua tai synnynnäistä jo lapsuudesta juontuvaa, joskin sitä voi tietoisesti työstää. 

Asenteeseen vaikuttaa vahvasti se, minkälaisten ihmisten kanssa kasvaa ja elää. Sosiaalisten 

suhteiden vaikutus näkyi monessa tekijässä, mutta erityisesti asennemuokkauksessa. Vanha 

viisaus ”Kerro ketkä ovat sinun lähimmät seitsemän ihmistä, niin minä kerron, minkälainen 

olet”, pitää paikkansa myös menestyjien mielestä ja yksi heistä siteerasikin tätä viisautta. 

Toisaalta sosiaaliset verkostot ja suhteet ylipäätään nähtiin tärkeinä positiivisen asenteen 

ylläpidossa. 

 
3N: ”Sosiaalisuus oli yks sellainen, ett sitä mä sanon, että ihminen ei oo luotu 
yksin. Se on vaan sellainen juttu, että sitä jää sitten pyörimään omaan negaatioon. 
Se on niin vanhan ihmisen, kun nuoren ihmisen kohalla, et sen huomaa.” 
 

Asenteissa on varmasti paljon myös tiedostamattomia tasoja, mutta menestyjä pyrkii 

tiedostamaan nämä oman ajattelun ja omien tunteiden takana vaikuttavat tekijät. 

Asennemuokkauksessa nousee vahvasti esiin itsetuntemuksen tarve ja kehittäminen.  
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6M: ” Mutta olen kehittänyt itseäni (puhuttaessa asenteista), siis aktiivisesti 
yrittänyt korjata niinku toimintatapoja, jotka musta on osaittatunut huonoks, tai 
sanotaan nyt lukemalla erilaisten ihmisten elämänkertoja, niin oppii kanssa, että 
mitkä he ovat omassa elämässään asettaneet menestystekijöiksi tai rasitteeksi.” 
 

 
Positiivinen asenne kantaa, avartaa näkökulmaa ja auttaa huomaamaan mahdollisuudet. 

Negatiivisuutta kuvataan jarruksi ja myrkyksi, joka syö energiaa ja rajoittaa mahdollisuuksia. 

Negatiivinen ihminen ei näe kannattavaksi tarttua tilaisuuksiin tai ylipäätään toimeen. 

Kuitenkin menestymisen edellytys on aktiivinen toiminta ja kokeileminen. Meille kaikille 

nousee tunteita, jotka ovat negatiivisia, mutta asenne ratkaisee. Ihminen voi asennoitua toisin 

tunteisiinsa, jotka ovat kuluttavia ja vievät turhaa aikaa ja energiaa. Ne voi kääntää 

itsetutkiskelun myötä voitokseen. 

 

3N: ”Kateus on sellainen asia mikä voi tehdä hirveen negatiivisia juttuja ja 
kuinka niinku terve ja tarpeellinen on se tunne, mutta kuinka sen osaa kääntää, et 
se ei mene siihen, et sä alat mollaamaan toisia ja et jos joku on saavuttanut jotain, 
niin sä mollaamalla yrität tehdä sitä huonommaksi. Jotenki vaan sen kateuden 
ottaisi itselleen, et ku toi on pystynyt niin, miksi en minäkin vois ja mennä vielä 
vähän paremmin ja sehän veis etiäpäin.” 
 
4M: ”Ja loppujen lopuks kai se sitten se ehkä filosofia siitä onnen etsimisestä 
varmaan on auttanut tietyllä tavalla siinä.” 

 
Voisi väittää, että menestyjät ovat kaikkein epäonnistuneimpia ihmisiä. Epäonnistuminen vaatii 

tekemistä ja kokeilemista. Jos ei ole aktiivinen, ei ole toimintaa, ei voi epäonnistuakaan. 

Menestyjä epäonnistuu, mutta asenne ratkaisee, kuinka epäonnistumisia käsitellään. Menestyjä 

tarttuu rohkeasti tilanteisiin, vaikka tietää, että voi myös epäonnistua. Hän asennoituu 

epäonnistumiseen oppimiskokemuksena. Turha jäädä kaatunutta maitoa murehtimaan, mutta 

opikseen voi ottaa. Oikeanlaista asennetta ruokkii ajatus siitä, että on itse omasta toiminnastaan 

ja päätöksistään vastuussa. Menestyjä ei jää syyttelemään olosuhteita, eikä ainakaan toisia 

ihmisiä. Epäonnistumista ei silti lakaista pois, jätetä käsittelemättä ja olla ikään kuin, mitään ei 

olisi tapahtunut. Kaikki tapahtumat elämässä ovat oppimiskokemuksia, erityisesti 

epäonnistumiset. Epäonnistumiset reflektoidaan hyvinkin tarkasti. Samoja virheitä ei kannata 

tehdä uudestaan. 

 
4M: ”Se on vähän niinku nyrkkeilykehässä. Vähän tulee turpaan, mut pitää 
kuitenkin yrittää nousta siihen seuraavaan erään. Ja tota noin niin kattoo, et tällä 
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taktiikalla mä en pärjää, niin mikäs mun seuraava vaihtoehto ois. Sehän on niinku 
ihan välttämätöntä, et kykenee sit koteloimaan ulos sen.  Se on varmaan, se ois 
isoin juttu ehkä, ettei pidä murehtia. Semmosta kaatunutta maitoa ei pidä ikään 
kuin itkeä. Monet ihmiset, jotka huolehtii ja murehtii asioista, joihin ei itse pysty 
vaikuttamaan. Niin sieltä se onnettomuus tulee ja se, mikä tekee sut niinku 
murheelliseksi.” 
 

6M:” Taktisesti ja operatiivisesti voi sitten sanoa, et on tullut tehtyä vääriä 
päätöksiä. Olennaista on kai se ,että pystyy hyväksymään, että tein väärän 
päätöksen ja korjaan sen, enkä tee toista virhettä samassa asiassa. Kaikki tekee 
mielstäni virheitä, jotka tekevät jotakin. Ja silloin ku itse oon ollut yrittäjä 
vuodesta 1971 kakskytviisvuotiaasta alkaen, niin aika nopeasti sen oppii, että sen 
minkä teet, niin hyödyt saat itselle, mutta saatat kärsi myös.” 
 

 
Asenteella mennään myös silloin kun ei huvita. Kun työhön tarttuminen tuntuu raskaalle ja 

ikävälle. Silloin kysytään asennetta aloittaa ja nähdä tekemisessä positiivisia asioita omista 

tunteista huolimatta. Aloittaminen palkitsee ja lopulta tuntuu hyvältä. Kun vielä tekee 

parhaansa, ei parempaan pysty. Silloin voi olla rauhallisella mielellä, koska kaikki on tehty, 

mitä voidaan. On turha murehtia sitten enää tekemisen seurauksia. 

 

5M: ”Se voi johtua siitä, että mä teen sen doktriinillisen, että pitää tehdä se, että 
ei kilpailla itsensä kanssa vaan pitää tehdä parhaansa. Et lopputuloksella ei 
sinällä ole väliä, kun luo sen oman henkilökohtaisen rauhan tai mielirauhan 
kannalta. Se ei ole loppujen lopuksi niin tärkeätä, et voittaako jonkun tilanteen 
tai menestyykö vaiko eikö. Mähän oon tehnyt kaiken sen, minkä niinku osaa ja 
pystyy. Et sit ku on antanut kaikkensa, sit se riittää siihen, mihin se riittää.” 

 
Omaa asennettaan voi kehittää positiiviseen suuntaan keskittymällä oikeisiin asioihin. 

Menestyjä keskittyy siihen, mihin voi vaikuttaa. Sellaiset ikävät asiat, joihin ei voi mitenkään 

vaikuttaa ja joita ei voi muuttaa, sivuutetaan. Niitä on turha murehtia. Sellaisten asioiden 

murehtiminen on hukkaan heitettyä energiaa ja syö omaa positiivista ajattelua. 

 
3M: ”Älä murehdi niistä, mitkä…, mikä vie sulta niinku hirveästi aikaa, etkä sä 
pysty sitä parantamaan.” 

 
Menestyjiä yhdistää oman asenteen tietoinen johtaminen siihen, mikä on hyvää ja positiivista, 

tietoinen positiivisten näkökulmien hakeminen, hyvien ominaisuuksien näkeminen ja 

mahdollisuuksiin keskittyminen. He tiedostavat oman asennemaailmansa jatkuvasti ja 
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kehittävät sitä itsetutkiskelun kautta yhä positiivisemmaksi. Heistä jokainen näkee positiivisen 

asenteen merkittäväksi menestymisen mahdollistajaksi. 

 

4M: ”Et se tota semmoinen ajattelu, mikä yrityksissäkin on, kun käydään 
kehityskeskustelutkin ja muut, mitkä on vähän niinku karrikoiden musta vähän 
väärin jopa. Monia asioita, mitkä liittyy niinku ihmisen genetiikkaan tai 
luonteeseen niin näitä heikkouksia sun pitäis parantaa. Niin tota se on ihan väärä 
viesti. Tutkitaan niitä huonoja juttuja. Pitäis kehittää niitä parempia juttuja, 
koska sehän tuo sinne suuremman jutun. Pitäis mennä vahvuuksien kautta. Me 
suomalaiset katsotaan lasten (numeroita): Nää muut on ysejä, mutta tuolla on yks 
kutonen. Mikäs tää on? Me ollaan tällasia, tai sitten tota noin. Hyvä avioliitto ei 
tuu, jos tutkii huonoja avioliittoja tai tietää miten se tapahtuu.” 

 

3N: ”Mä nään sitä positiivista puolta siinä. Hirveesti työyhteisö menee 
semmoiseen negatiiviseen ja kaikki on niinku huonosti ja näin niin tuota siinä ei 
ole energiaa mennä eteenpäin, että, että sen näkeminen, että on aina on niiku 
(myös positiivisia) puolia asioilla.” 

 
Joustavuus ja avarakatseisuus 

Avarakatseisuus ja kyky joustaa sen mukaan, mitä näkee ja kokee ovat ominaisuuksia, joilla 

vastaan tulevat tilaisuudet löydetään ja niihin kyetään tarttumaan. Avarakatseisuus on kyky, 

joka vaatii positiivista asennetta, kykyä nähdä asiat toisen ihmisen näkökulmasta ja uteliasta, 

oppivaista mieltä. Se liittyy vahvasti sosiaalisiin suhteisiin ja vaatii sosiaalisia taitoja. 

Avarakatseinen ihminen arvostaa ja kunnioittaa kanssaihmisiään ja pyrkii ymmärtämään heitä. 

Silloin hän näkee asioita eri näkökulmista. Avarakatseisuus on myös tapa oppia, pyrkimys etsiä 

ja löytää asioille puolia ja selityksiä. Avarakatseisuus on ominaisuus, jota voi harjoittaa yhdessä 

positiivisen asenteen ja sosiaalisten taitojen kanssa. Sen perustana on uteliaisuus ja halu oppia. 

 

6M: ”Itseensä muuttaminen on paljon helpompaa, kun jonkun toisen 
muuttaminen. Se on vaan päättämisestä kiinni, että sä teet jotakin, opit jotain tai 
milloin mitäkin se on.” 
 
4M: ”Ihmisille tulee niinku monia erilaisia kulmia ja tehtäviä tässä 
tulevaisuudessa, kun kaikki verkottuu ja kaikki muuttuu. Et ole valmis siihen 
muutokseen ja ole valmis tarttuu hetkeen sitten kun niitä tulee.” 

 
Joustavuus, kyky mukautua muuttuviin tilanteisiin liittyy vahvasti avarakatseisuuteen. Kun 

kykenet näkemään asiat monelta näkökannalta, kykenet myös mukautumaan niihin helpommin. 

Joustava mieli kykenee muuttamaan vahvojakin mielipiteitään, jos olosuhteet sitä vaativat. 
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Tämä ominaisuus liittyy myös vahvasti kykyyn oppia tilanteista ja tapahtumista. Joustava 

ihminen mukauttaa oman toimintansa tilanteeseen sopivaksi. Oman menestystarinansa kannalta 

on mukauduttava muuttuneisiin olosuhteisiin niin, että voi viedä omaa agendaansa eteenpäin 

tehokkaasti. 

 
3N: ” Ja yks se (isoäiti) sano, että hän niinku oman elämänsä perusteella, niin 
minkä perinnön hän voisi jättää lapsenlapsilleen. Hän on miettinyt ja sen hän 
sano, että jos sullekin tulee joku niinku mielipide, niin älä pidä sitä mielipidettä 
niin tiukasti, ettetkö sä voisi luopua siitä, kun tulee erilaiset näkökulmat esiin ja 
tilanteet muuttuu. Että on liian paljon semmosia ihmisiä, jotka niinku on tullut 
sanottua, niin sitten ne pysyy jäärästi siinä ja tuhoo oman itsensä ja oman 
elämänsä. ”  
 
1M: ”Äläkä vaan pysy siinä yhdessä niinku näkökulmassa tai yhdessä 
koulukunnassa tai niinku. Ole myös valmis myöntämään, että joku tietty asia 
minkä sä oot oppinut tai missä sä oot hyvä niin se ei välttämättä riitä viiden 
vuoden tai kymmenen vuoden päästä eli sun pitää niinku mukautua ja olla vähän 
niinku kameleontti nykypäivän maailmassa.” 

 
Rohkeus kohdata epämukavuusalue 

Menestyneet ihmiset eivät kadu menneitä tapahtumia tai valintojaan. Jos heidän elämästään 

pitäisi kuitenkin kaivaa jotain, mitä he voisivat katua, se on rohkeuden puute, asiat, joita he 

eivät ole toteuttaneet pelon takia. Menestyjä ymmärtää, että menestyminen vaatii toisinaan 

epämukavuusalueelle menemistä. Itsensä täytyy laittaa likoon. Toisten mielipiteillä ei ole 

merkitystä ja epäonnistumisia tulee, mutta mitään ei tule, ei menestystäkään, jos ei yritä. 

 

5M: (nuorten kannattaisi välttää) ”pelkoa ja passiivisuutta, et niinku uskaltaa, et 
käänttää ja uskaltaa kokeilla ja avata suunsa ja tehdä ja niinkun kertoa 
ajatuksistaan.” 

 
Menestyneet ihmiset työstävät itsetutkiskelun kautta omia pelkojaan. He tietävät, että pelot voi 

voittaa ja rohkeutta kasvattaa. Siinä kuin esiintymispelko hellittää esiintymisten myötä, myös 

epäonnistumisen pelko hellittää epäonnistumisten myötä. Pian epäonnistuminenkin on vain ja 

ainoastaan oppimiskokemus. Sanotaankin, että maailmassa eniten ovat epäonnistuneet 

menestyneet ihmiset. He tarttuvat mahdollisuuksiin ja kokeilevat niitä. He näkevät 

mahdollisuuden positiivisen asenteensa kautta siellä, missä toinen näkee pelkkiä uhkia.  
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5M: ”Mä oon introvertti …Sit mä oon, mä rakensin jo ala-asteella 
systemaattisesti sen, et miten mä opin pitää esityksiä siten, et se oli hauskaa sit 
loppujen lopuksi.” 

 
Pelkojen käsitteleminen ja rohkeuden kasvattaminen ilmenee ehkä parhaiten kyvyssä ja 

uskalluksessa mennä epämukavuusalueelle. Tämä tarkoittaa tietysti myös vahvaa motivaatiota 

tekemiseen ja uskoa omiin mahdollisuuksiinsa. Menestyjälle on selvää, ettei saavutukset tule 

helposti.  Jokainen joutuu jossain määrin menemään epämukavuuteen, tekemään asioita, jotka 

eivät ole helppoja, luopumaan mukavuuksista ja laittamaan itsensä niin sanotusti likoon. Jossain 

määrin menestyjä kokee epämukavuuden jopa mukavaksi; Se on itseä, itsetuntemusta 

kasvattava kokemus. Se on useimmiten myös itsetuntoa kasvattava. Ja toisin päin; hyvä 

itsetuntemus luo kovan motiivin, joka rohkaisee ja ruokkii halua ylittää mukavuusalueen raja, 

jotta tavoitteisiin ja saavutuksiin päästään. 

 
6M: ” Niitä, jotka haluu menestyä, niin minun mielestäni niiden henkilöiden 
lukumäärä on supistunut jatkuvasti. Ollaan yhä useammin tyytyväisiä ja halutaan 
olla mukavuusalueella. Menestyminen vaatii usein mukavuusalueelta 
poistumista. Ja ootko sä valmis tekemään sen. … Ja nykyään ihmiset pitää tiettyjä 
perusasioita jo pysyvästi saavutettuina. Niiden eteen ei olla valmiit itse tekemään 
mitään. Se että muut tekee ja otetaan vastaan heidän työpanoksestaan oma itselle 
kuuluva osuus, niin sitä pidetään itseästään selvänä. Se ei ehkä vie myöskään 
ihmisiä samalla lailla sitten eteenpäin. Ja monet on varmaan ihan tyytyväisiä 
tässä mukavuusaluella. Tää on liian helppoa, jos haluaa elää helposti, tää on tosi 
helppoa. Tosin ihmiset marisee siitäkin, että tuota jotkut menestyy, mutta en oo 
nyt ihan varma, että onko tuota siihen perusteita, jos itse ei kovasti yritä.” 

 
Itsensä, omien pelkojensa ja epäonnistumisten kohtaaminen kasvattaa itsetuntemusta. Ihmisen 

psyyke on rakennettu niin, että epämukavien, vaikeiden ja pelottavien asioiden kohtaaminen ja 

käsitteleminen on palkitsevaa. Silloinkin kun lopputulos ei olisi toivotun kaltainen, voi itse 

toiminnan nähdä palkitsevana. Tämä on omiaan kasvattamaan itsetuntoa ja -tuntemusta. 

 
 5M: ”Sit vois sanoo sillee raa’asti, et stop whining start doing” 
 
Vastuullisuus 

Vastuullinen asenne on olennainen omakohtaisen menestyksen saavuttamisessa. Tavoitteet 

täytyy päättää itse, eikä niistä silloin voi kukaan muu ottaakaan vastuuta. Vastuu ja valta 

kulkevat käsi kädessä, ei voi olla vain toista ja omien tavoitteiden tavoitteleminen vaatii 

omavaltaisuutta. Vastuun ottaminen voimauttaa, kun ottaa haltuun oman toiminnan, päätökset 

ja ohjaa itseään. Vastuuttomuus tekee näköalattomaksi. 
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6M: ”Ttietysti jossain kunnallishallinnossa ja muussa on ollut ratas isossa 
aparaatissa, mutta yrittäjänä kokee olevansa kuitenkin suoremassa ja 
selkeämmässä vastuussa tekemisistä ja se sopi mulle paremmin.” 
 
5M: ” Et lukiolaiset, et jos ei ne koe vastuuta itse, niin sit siit tulee 
näköalattomuus, ku joku aina sanoo, et tee noin tai tee näin.” 
 

 
Vastuun ottaminen vahvistaa tunnetta, että saa itse aikaiseksi, eikä voi syyttää toisia. Menestyjät 

kokevatkin, että kannattaa kehittää ja muuttaa itseään eikä toisia. Syyttelyn sijaan oma toiminta 

muutetaan olosuhteisiin sopivaksi ja siitä otetaan vastuu. Vastuu myös lisää omistajuutta. 

Omakohtainen itse määritelty menestystarina täytyy luonnollisestikin omistaa itse. Yhtälö on 

toimimaton, jos yrität vastuuttaa siitä jonkun tai jonkin muun. 

 
6M: ” mutta sitten voi sanoa näin, jonka mä oon kyll aika myöhäisessä iässä 
oppinut, että itsensä muuttaminen on paljon helpompaa, kun jonkun toisen 
muuttaminen. Se on vaan päättämisestä kiinni, että sä teet jotakin, opit jotain tai 
milloin mitäkin se on.” 
 
5M: ”Näen aina sen, vaikka meillä, meillä on asiantuntija organisaatio, mitä 
vähemmän annan vastuuta, sitä vähemmän ihmiset kokee omistajuutta…” 

 
Vastuu otetaan myös omista päätöksistä. Teet itse omat valinnat ja koet onnistumista oikeista 

valinnoista. Kun epäonnistut, et voi syyttää muita, voit ainoastaan oppia. Katuminen on turhaa, 

kun olet tehnyt valinnat niillä tiedoilla ja taidoilla, joita sinulla siinä hetkessä oli. 

 
5M: ” Yks kantava voima mulla on se, että mulla on vahva kokemus siitä, että mä 
oon ite tehnyt ne päätökset, niin tota, niin aina ku niinku ite tekee ne isot 
päätökset, ilman mitään ohjaamista… Ja tunnen sen, että minä olen rakentanut 
sen. Enkä, et joku muu on nyt huolehtimassa musta tässä sivussa.” 

 
4.2.2 Menestyjän tapa toimia 

Tietyt toimintamallit ovat yhteisiä ihmisille, jotka menestyvät. He ovat aktiivisia toimijoita, 

laittavat asioita tapahtumaan. Aktiivisuus näkyy kaikessa toiminnassa. He tekevät ja kokeilevat, 

ovat valmiita tekemään töitä tavoitteensa eteen. Tähän toimintaan kuuluu myös jatkuva halu 

oppia ja opiskella. Oppimista tapahtuu kaikilla elämän osa-alueilla. Se ei ole pelkästään 

formaalia, vaan voi tapahtua missä tahansa ja menestyjä on itse oppimisprosessin aktiivinen 

toimija. Menestyjille tunnusomaista on myös vahva keskittyminen käsillä oleviin asioihin ja 

omiin tavoitteisiin. 
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Aktiivisuus  

Menestyjä on omaksunut aktiivisen roolin oman elämänsä toimijana ja työskentelijänä. 

Aktiivisuus näkyy kaikessa toiminnassa, mutta se on myös osa asennetta. Usein malli on jo 

lapsuudessa omaksuttu esimerkiksi perheen taloudellisen tilanteen johdosta tai ihan 

kasvatuksellisista syistä, mutta syystä riippumatta on totuttu ottamaan vastuu omista 

tekemisistä ja ennen kaikkea toimimaan ratkaistakseen ongelmat esimerkiksi rahan puutteen. 

Aktiivinen ote elämään voi syntyä myöhemminkin. Silloin se usein kehittyy itsetuntemuksen 

kautta ja siitä, että tietää, mitä haluaa ja ettei haluamaansa saa ilman toimintaa. Omannäköiset 

haaveet ovat usein niin vahvoja, että ne synnyttävät motivaation toimia. 

 
3N: ”Siinä omassa elämässä yritettiin taiteilla, ku oli aika tiukkaa, mutta siinähän 
oppii. Mä opin ompelutaidon hyvin nopeet. Määhän ompelin itekki kaikki vaatteet 
ja luokkakavereillekin, koska ne tykkäs, että hitsi vie sä oot saanut tommosen, tee 
mullekin ja tuota kaikki itse tehtiin. Niinku tottu siihen, omilla käsillä ja mä oon 
omassa elämässä niin en kestä yhtään sitä, että jää kesken, että mä tykkään tehdä 
semmonen ku olen, yleensä mä oon aina loppuun tehnyt.” 
 
6M: ”Niin minun arvioini on se, että se menestyminen antaa odottaa 
huomattavasti pidempään kun sen kohdalla, joka tekee oikeita asioita 
määrätietoisesti sen menestymisen saavuttamiseksi.” 

 
Aktiivinen asenne näkyy kaikilla osa-alueilla. Sen lisäksi, että menestyjä työskentelee kohti 

tavoitettaan, hän on huomannut, että omaa toimintaa kannattaa ja pitää kehittää koko ajan 

menestyksen saavuttaakseen. Hänen täytyy opiskella ja oppia uusia toimintamalleja. Hän onkin 

aktiivinen oppija. Sen lisäksi hän on aktiivinen sosiaalisissa suhteissaan ja verkostoissaan. Hän 

myös tiedostaa tämän tarpeen olla aktiivinen ja kehittää itseään myös tässä asiassa. 

 
6M: ” Mutta kyll tää peruslähtökohta on tää, et sä teet paljon töitä. Ahkeruus 
kansankielellä sanottuna ja siihen sisältyy varmaan se, että sä kuljet silmät ja 
korvat auki ja tuota kysyt, jos et tiedä, ole utelias, opettelet, opit, on toki 
tämmöisiä, mä sanoisin näin ahkeruus siihen liittyvä oma-aloitteisuus, 
uteliaisuus, ja ilman muuta se päämäärähakuisuus, sä tiedät mitä sä haluat.” 
 
1M: ”Mulla oli kavereita eri porukoista. Oli liikuntakaverit erikseen, oli sitten ne 
ryyppäjäiskaveriporukat erikseen. Sitten oli ne kaveriporukat, joiden kanssa 
tehtiin fiksuja asioita. Eli niinku, että ota mahdollisimman paljon vaikutteita 
erilaisista ihmisistä, eikä vain siitä yhdenlaisesta porukasta, koska mä näen sen 
haasteena.” 
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Menestyjä uskoo omiin mahdollisuuksiinsa ja kykyihinsä. Hän uskoo vakaasti, että aktiivisesti 

ja säännöllisesti toimimalla saavutetaan tavoitteet. Vaikka menestyjät uskovat omien 

vahvuuksiensa kautta toimimiseen ja niiden kehittämiseen, on silti selvää, että työskentely on 

se, joka tuo palkkion. 

 
5M: ” On lahjakkuksia tottakai mut ei se lahjakuus ratkaise, kun jonkun viimeisen 
en tiedä kymmenen kakskyt prosenttia. Se loppu tulee vaan työllä, et sä voit olla 
kuinka lahjakas tahansa mut sä et pääse sinne niinku parhaaseen sinne 
kahteenkymmeneen viiteen prosenttiin. jos et sä tee ihan älytöntä määrää työtä.” 

 

Opiskelu 

Jatkuva oppiminen ja opiskelu kaikissa muodoissaan läpi elämän on tunnusomaista jokaiselle 

haastateltavalle. Yleisesti arvosteltiin sitä, ettei koulussa opeteta taitoja, jotka tähtäävät 

menestymiseen.  

  
1M: ”Kun lukiossa ja koulussa niin en muista yhtäkään kirjaa, missä olisi edes 
mainittu sana menestyminen. Se ei kuulu siihen maailmankuvaan, kun sä olet 16-
vuotias, vaikka kuuluisi... Tämä (menestyminen, motivoituminen ja tavoitteiden 
saavuttaminen) on kanssa harmillisesti semmoinen, mitä ei koulussa koskaan 
opetettu. Toivottavasti nykyään opetetaan ja tulevaisuudessa.” 
 
6M: ”…mutta (ei opeteta suomessa) tämmöistä elämänhallintaa. Jos menet 
Amerikkaan kirjakauppaan, niin siellä on ainakin tuhat kirjaa siinä kategoriassa 
oman elämän hallintaa.” 

 
Menestyjät ovat omaksuneet elämäntyylin, jossa opitaan kaikesta ja kaikilta. He hakevat tietoa 

aktiivisesti monista eri lähteistä. Tavanomaisen koulu- ja opiskelu-uran lisäksi he opiskelevat 

kaikkea sitä, minkä näkevät tärkeäksi ihmisenä kasvamisen kannalta ja tavoitteidensa 

saavuttamiseksi. Menestyneiden ihmisten elämäntarinoista otetaan oppia lukemalla ja muuten 

tutustumalla heidän tarinoihinsa.  

 
1M: ”Kuuntele niitä ihmisiä, jotka oikeasti on jossain asioissa hyviä…Ota 
enemmän kirjoja luettavaksi ja nimenomaa niitä oikeita kirjoja, eli tota ihmisiltä, 
jotka motivoi sua ja sä tiedät, että semmoista elämänkokemus niinku tietoa, 
elämänkertoja ja menestyskirjoja ja tämmöisiä.” 
 
6M: ”Mutta olen kehittänyt itseäni. Siis aktiivisesti yrittänyt korjata niinku 
toimintatapoja, jotka musta on osoittatunut huonoks, tai sanotaan nyt lukemalla 
erilaisten ihmisten elämänkertoja, niin oppii kanssa, että mitkä he ovat omassa 
elämässään asettaneet menestystekijöiksi tai rasitteeksi.” 
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Opiskelua kuvataan monella tavalla. Se on virheistä oppimista, omista tai toisten. Se on 

uteliaisuutta kaikkea ympärillä tapahtuvaa kohtaan. Mahdollisuudet ja ideat voivat löytyä mistä 

tahansa, minkä ymmärtää. Se on mietiskelyä, meditointia ja reflektointia. Se on aktiivista 

erinäisten taitojen kehittämistä, kuten positiivisen asenteen, keskittymiskyvyn, rohkeuden ja 

ihmissuhdetaitojen. Se voi olla tietyn taidon oppimista niin ammatillisesti kuin harrastukseksi. 

Myös vaikeuksista oppimisesta puhutaan paljon ja erityisesti omista epäonnistumisista. 

Epäonnistumisia tulee ja on tullut kaikille, mutta ne on käsitelty oppimistapauksina ja sitten 

jätetty taakse. Menestyjien oppimisen polku on monisyinen ja avara verrattuna esim. tutkinto-

opiskelijoiden tapaan usein vain suorittaa opinnot. 

 
6M: ” Mutta tuota, et on oikea tapa ajatella, on ehkä tärkeämpi kuin, että on 
oikea tutkinto.” 
 
1M: ”…muutu maailman mukana…Eli se, mitä ikinä tapahtuukaan tässä 
maailmassa omalla tavallaan trendejä ja niinku, mitkä liittyy jokapäiväiseen 
elämään, niin koita oppia niitä juttuja. Äläkä vaan pysy siinä yhdessä niinku 
näkökulmassa. Ole myös valmis myöntämään, että joku tietty asia, minkä sä oot 
oppinut tai missä sä oot hyvä, niin se ei välttämättä riitä viiden vuoden tai 
kymmenen vuoden päästä. Eli sun pitää niinku mukautua ja olla vähän niinku 
kameleontti nykypäivän maailmassa.” 
 
5M: ” Mut sit mull on ollut joku palaava ajatus siitä, et pitää kuitenkin mennä 
eteenpäin ja tehdä ja kehittyä.” 
 
3N: ” Kyllä jollain tavalla niinku semmonen osaaminen. Se niiku on, että jo 
nuorena huomasin sen kautta, ku mä osasin, mä oon saanut siten semmoista 
positiivista juttua ja se on niinku vienyt eteenpäin, että kyllähän tää niinku 
kouluttautuminen myös tekee sen.” 

 
Oppimisprosessi on käynnissä lähes koko ajan. Menestyjät haastavat itseään ja ajatteluaan ja 

yrittävät keksiä jotain vielä parempaa, taitavampaa, tehokkaampaa, mitä ikinä tarvitaankin. 

Asioita ei oteta valmiiksi pureskeltuina vaan ne kyseenalaistetaan, jotta syntyisi vielä parempi 

ajatus ja toiminta. 

 
5M: ”että mä en niinku annan itselleni lepoa siinä, et et vois niinku taputtaa 
selkää, et jees nyt menee hyvin, vaan mä etin niinku äh väsymykseen asti sen 
seuraavan jutun, mikä ei mene hyvin ja miten kehittää sitä.” 
 
3N: ” Ja sen takia niinku mä oon kouluttautunut matkan varrella niinku. Ja aina 
niinku sukellan uuteen ja koitan niinku hakea niinku erilaisia tapoja. Ja musta se 
on äärettömän niinku rikasta ja ihanaa. Jotenkin se tuo elämään semmosta 
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ulottuvuutta ja hahmottaa asioita niinku moninaisesti ja silleen, että ei ole ihan 
niinku vaan yksi suunta.” 

 
Menestyjillä on vahva tarve kehittyä, oppia taitoja, kyetä selviytymään haasteista ja löytää 

mahdollisuuksia, ymmärtää syitä ja seurauksia. Toisille menestyminen tarkoittaa mukautumista 

ja moniosaamista ja toiselle se voi rakentua yhden taidon hiomisesta huipputasoon. 

 
4M: ”Tässä globalisoituvassa maailmassa tärkeempää, et sulla on joku, jossa sä 
oot oikeesti niin hyvä, et joku on valmis maksamaan sulle siitä. Oli se sitten 
luokkahitsaaminen tai on se sitten tota lohkoketju matematiikka… Sillä ei ole 
väliä mikä se on. Joku mikä… Tunne itsesi ja ole rehellinen, et mikä se voisi olla. 
Äläkä ajattele ammattia vaan osaamista.” 
 
1M: ”Sun on pakko oppia ja opetella ja mukautua…Ja mielellään moniosaaja 
versus se, että ihminen on superammattilainen jossain.” 

 
Keskittyminen 

Keskittyminen syntyy kiinnostavista tavoitteista. Menestyjä keskittyy tavoitteisiinsa ja 

toimintaan, joka on käsillä nyt. Kyky ja halu keskittyä nousee esiin eri tavoilla ja on tärkeä osa 

tehokasta ja tavoitteellista suorittamista. 

 

Omiin tavoitteisiin keskittymistä kuvattiin niin, että tavoite pidetään mielessä koko ajan. Sitä 

ei ajatella aktiivisesti kaiken aikaa, mutta se on olemassa ajatuksissa. Se on motivaatiotekijä 

silloin kun tavoitteet ovat oman näköisiä ja itselle tärkeitä. Toisaalta se toimii kuin 

suuntaviittana, joka varmistaa, että toiminta suunnataan oikeaan suuntaan. Menestyjälle 

ominaista on vahva fokus omiin tavoitteisiin. 

 
2M: ”Ykkösasia on ainakin ollut se, että mä tiedän, mihin mä oon menossa…Me 
herätään, että tota mihin mä oon tänään menossa. Kun sä pystyt pitää sen yllä, 
että sä tiedät mihin sä oot menossa, niin sulla on paremmat lähtökohdat pitää sitä 
motivaatiota yllä.”   

 
Keskittyminen näkyy myös kaikessa toiminnassa. Menestyjät tehostavat toimintaansa 

keskittymällä yhteen asiaan kerrallaan. Kaikki pyritään tekemään hyvin ja tehokkaasti, jolloin 

kyky keskittyä on tärkeä. Menestyjät keskittyvät myös tekemisessään tässä ja nyt-ajatteluun. 

On turha miettiä menneitä, muttei kannata murehtia tuleviakaan. Fokus pidetään siinä 

toiminnassa, joka on tässä nyt käsillä. 
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5M: ”Et kun sä ammut niin sun pitää ampuu se jokainen laukaus niinku omanaan. 
Ne ei oo sarjoja ne laukaukset, vaan se pitää rakentaa joka kerta uudestaan ja jos 
sä tässä laukauksessa mietit edellistä, niin se on ihan varmaa, et se menee 
prinkkalaan. Tai jos sä ajattelet, et nyt tää epäonnistuu tai jos sinulla on niinku 
viis laukausta sarjassa mut neljä kymppiä, sit sul on se viimeinen laukaus sitä sä 
mietit niitä neljää aikaisempaa kymppiä ja sitten et keskity siihen hetkeen ja mieti 
miten se onnistuu niin se se viides laukaus on aina vaikein. Sit on niinku myös 
jollain tavalla fyysisellä tekemisellä niinku on tavallaan toistanut sitä. Se on hyvin 
sellaiseks sisäiseks. Siis mä puhun nyt doktriineistä, mun arvoista, et se on 
sellainen ohjenuora tai guidance.” 

 
4.2.3 Sosiaalisen ympäristön vahva vaikutus 

Sosiaalinen ympäristö, sosiaaliset suhteet ja taidot nousevat menestyjien puheissa esiin monella 

tavalla. Sosiaalisilla verkostoilla on suuri vaikutus omaan asemaan, minäkuvaan ja kehitykseen. 

Vaikutus alkaa jo lapsena ja jatkuu läpi elämän. Lähimmät ihmissuhteet määrittävät meidän 

sosiaalista statusta ja vaikuttavat kaikkeen toimintaamme.  

 
3N: ” Niin kyl mä tälle sosiaaliselle kanssakäymiselle laittaisin paljon, että 
kannataisi jotain tämmösten ihmisten kanssa, jotka kokee toivottamaks, että ne 
pääsisi niinku keskustelemaa, kuuntelemaan. Ei niinkään varmaan se keskustelu, 
koska siinä, ku sä puhut, niin tota herkästi sä voit siinä toistaa jotain maneeria ja 
niiku pyöriä jollain tietyllä alueella, mutta kun sä pysähdyt ja kuuntelet, et ku 
toinen puhuu, eri ihmiset puhuu, niin sitten niinku oma pää jäsentää sitä 
kuulemista siellä ja tekee sitä vertailua sinne omaan elämään ja kokemukseen.” 

 
Evoluutio on muokannut meistä laumaeläimiä. Me haluamme kuulua joukkoon ja joukkoon 

kuuluminen edellyttää samaistumista. Menestyneet ihmiset tiedostavat tämän ja pyrkivät itse 

vaikuttamaan siihen, minkälaisia suhteita heillä on.  

 
3N: ” Ja sosiaalisuus oli yks sellainen, ett sitä mä sanon, että ihminen ei oo luotu 
yksin. Se on vaan sellainen juttu, että sitä jää sitten pyörimään omaan negatioon. 
Se on niin vanhan ihmisen kun nuoren ihmisen kohalla, et sen huomaa.” 

 
Menestyjien tarinoissa lapsuusperheen vaikutus on ollut suuri. Työn tekemisen ja arvostamisen 

malli on monella tullut jo kotoa. Vanhempien arvomaailma on välittynyt vahvasti aikuisuuteen 

asti ja omaan toimintaan. Vanhempien sosiaalinen asema ei niinkään vaikuta periytyvän, sen 

sijaan arvomaailma, jonka vanhemmat ja isovanhemmat tarjoavat, johtaa monen toimintaa läpi 

elämän. Perheeltä saatu malli voi olla kopioitavissa tai sitten otetaan vanhempien valinnoista 

opiksi, jos koetaan, etteivät ne ole oman näköisiä tai onnistuneita ja tehdään täysin toisenlaisia 

valintoja. 
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6M: ” Et äiti oli äärimmäisen työteliäs. Isä oli fiksu ja tuota äidin puolelta kaikki 
ne, jotka mä tunnen, niin olivat erittäin työteliäitä ja tää työteliäisyys mun 
kohdallaan on ollut aika suuri osa siitä, miksi on ollut väsymätön työssäni, jos 
näin voin asian ilmaista.” 

 
Viimeistään koulun myötä lapsen kaveripiiri laajenee ja kehitykseen alkaa vaikuttaa vahvasti 

nämä sosiaaliset suhteet. Lapsi löytää paikkansa sosiaalisessa hierarkiassa ja määrittää omaa 

identiteettiään peilaten kaveripiiriinsä. Tämä vaikutus nähdään todella merkittävänä varsinkin 

nuoren vaikutuksille alttiin mielen muokkaajana.  

 
6M: ” Mutta tuota kyll se kypsymiseen varmaan vaikuttaa aika paljon toveripiiri. 
Ja jos se toveripiiri on eteenpäin pyrkivä, niin kyl siihen helposti imee itseään 
mukaan. Jos se sitten taas on tuota toisen tyyppinen, niin sekin vie, et tää 
kaverinpiirin vaikutus murrosiässä on suuri.” 

 
Menestyjät uskovat, että jo nuorena kannattaa kuulua erilaisiin piireihin. Niitä löytyy 

kiinnostuksen kohteiden ja harrastusten parista.  

 
3N: ” Harrastukset on yks sellainen, mikä voi tuoda sitä sosialista kontaktia sitten 
ja sen kautta pääsee juttusiin. Ja kylläs se olisi hirveän tärkeätä, että 
koulumaailmaassa olisi semmoisii ja ihan ammattiattiopinnoissakin, että nuoret 
voisi keskenään niinku näistä oman elämän asioita kanssa jutella.” 

 
Sen sijaan, että leimautuisi yhteen, pääsee kokeilemaan erilaisiin yhteisöihin leimautumista ja 

lopulta ymmärtää, mitkä yhteisöt ja ystävät ovat niitä, jotka kannustavat ja auttavat eteenpäin.  

 

1M: ”Mulla oli kavereita eri porukoista. Oli liikunta kaverit erikseen. Oli sitten 
ne ryyppäjäiskaveriporukat erikseen. Sitten oli ne kaveriporukat, joiden kanssa 
tehtiin fiksuja asioita. Eli niinku, että ota mahdollisimman paljon niinku 
vaikutteita erilaisista ihmisistä eikä vain siitä yhdenlaisesta porukasta, koska mä 
näen sen haasteena.” 

 
Myöhemmällä iällä jokainen on aktiivisesti pyrkinyt vaikuttamaan omiin sosiaalisiin 

suhteisiinsa niin, että ympärillä olevat lähimmät ihmiset olisivat Menestyjän kaltaisia, 

kannustavia, positiivisia myös arvomaailmaltaan ja toimiltaan. 

 

Tavoitteidensa saavuttamiseksi menestyjä tarvitsee tuekseen monipuolisia sosiaalisia 

verkostoja. Hän rakentaa verkostojaan aktiivisesti ja ylläpitää niitä. Onnistuakseen tässä hän 

kehittää sosiaalisia taitojaan aktiivisesti ja tietoisesti.  
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1M: ”Ihmissuhdetaidot, sosiaaliset taidot. Se on nykypäivänä niinku ja tottakai 
aina. Se on niinku supertärkeä. Ja se ei riitä, että sulle sanotaan ”ole semmoinen 
muille kuin haluat, että sulle ollaan”. Sun pitää kehittää niitä taitoja, miten 
kätellään, miten hymyillään, miten pidetään yllä ystävyyssuhteita ja 
asiakassuhteita, miten ylipäänsä puhutaan asioista. Viestintä ja sosiaaliset taidot 
ne on, vaikka tulee nettiä ja robottia, kaiken näköistä muuttuvan maailman kautta. 
Niin jos sä oot hyvä tyyppi ja sosiaalisesti lahjakas, niin mä oon sen itse todistanut 
myöskin, etten ollut paras, mutta tulin valituksi, koska olin sosiaalisesti 
taitavampi.” 

 
Itsetuntemus ja oman identiteetin määrittäminen auttaa ymmärtämään myös toisia ihmisiä. 

Menestyjät näkevät tärkeiksi ominaisuuksiksi sosiaalisia suhteita ylläpitääkseen empatian ja 

nöyryyden. Nöyryys on imetty kodin arvomaailmasta tai se on kokemusten kautta opittua.  

 

4M: ” Että tota ne niinku muutti kyllä minua niinku ihmisenä niinku 
huomattavasti nöyremmäksi. Kun ennen oli ollut semmoinen itseriittoisuus oman 
niinku tietyllä tavalla tiettyjen kyvykkyyksien kautta, ni ne oli niinku tosi tarpeen. 
Muuten ei tästä ois mitään tullut.” 

 
Empatiakyky kehittyy yhdessä avarakatseisen ajattelun kanssa. Asioiden näkeminen ja 

ymmärtäminen monelta kannalta vaatii kykyä samaistua toiseen ihmiseen. Menestyjät 

suhtautuvat toisiin ihmisiin kunnioittavasti ja arvostaen. Siten sosiaalisten verkostojen 

rakentaminen ja ylläpito onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla. Menestyjä on ymmärtänyt, 

ettei kukaan tee täällä mitään merkityksellistä yksin. 

 
6M: ” No kyllä tietysti, kun aika nuorena, kakskymmentäviisvuotiaana panee 
osakeyhtiön pystyyn ja alkaa tekee itsenäisesti töitä ja palkkaa aika nopeasti 
muutaman kuukauden kuluessa neljä viis ihmistä palkollisiks, niin se 
kokemattomuus pelotti. Ja mä olin kuitenkin sillälailla omasta mielestäni toiminut 
etukäteen fiksusti, että mä keräsin ympärille tuttavapiirin ihmisiä, joilta mä 
saatoin kysyä neuvoa.” 

 

Menestyjä on jossain vaiheessa elämäänsä kehittänyt aktiivisesti sosiaalisia taitojaan. Hän on 

opetellut kuinka käyttäytyä eri tilanteissa. Hän on reflektoinut omaa ja toisten käytöstä ja tapaa 

reagoida erilaisiin sosiaalisiin tilanteisiin. Hän on lukenut elämänkertoja oppiakseen niistä; 

myös sosiaalisia taitoja. Hän tarkkailee ja tutkii ihmisten toimintaa ja on saattanut jopa 

osallistua koulutukseen, joka on avannut hänelle taitoja, joilla käsitellä ihmisiä. 
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5M: ” Sit sen mä oon pilkkonut hyvin pieniin palasiin omassa päässäni, et miten 
niinku kun, miten se niinku on, kun sä oot ihmisen kanssa, koska sä oot avoin, 
koska sä et oo avoin ja millä tavalla avoin ja yrität saada ihmisen sanomaan 
jotain. Tai yritätkö saada ihmisen olemaan hiljaa tai olemaan hyvin aktiivinen.” 

 
Sosiaaliset suhteet ja niiden ylläpitämisen taidot nähdään merkittäviksi vaikuttajiksi läpi koko 

elämän. Ne ovat usein käänteen tekeviä vaikuttajia siinä, miten ihminen määrittää oman 

asemansa, miten asennoituu elämään ja kuinka toimii. Väärin tehdyt valinnat ohjaavat väärään 

suuntaan, jolloin on vaikeampaa löytää oikeanlaisia ja kantavasti vaikuttavia ihmissuhteita. 

Sama toimii toisin päin. Kun sinulla on aktiivinen, yritteliäs ja positiivinen sosiaalinen 

ympäristö, samaistut todennäköisesti siihen ja toimit myös itse niin, että alat tavoitella ja 

saavuttaa elämässäsi itsellesi hyviä asioita. Lapsuuden passiivisesta ajautumisesta 

sattumanvaraisiin sosiaalisiin suhteisiin voi kehittyä aktiiviseksi toimijaksi omien sosiaalisten 

suhteiden ja sosiaalisen statuksensa rakentajaksi. 

 
6M: ” Tässä nyky-yhteiskunnassa pitä olla aika empaattinen ja tuota osata 
käsitellä kanssaihmisiä, arvostaa ja lähtökohtaisesti varmaan niin, että, että, 
miten mä sanoisin, että menestyminen ei kilahada päähän. Pitää olla sanoisinko 
helposti lähestyttävä ja ihmisten kanssa toimeentuleva.” 

 
4.3 Vahva itsetuntemuksen kehittäminen on menestyskokemuksen perusta 

 
2N: ”Eli kyllähän se on vaatinut taustalta itsetutkiskelua. Niin jos sä oot siinä 
onnistunut hyvin, niin sä tasan tarkkaan tiedät, että nyt tiekkö, nyt se tästä lähtee. 
Koska se on ollut aina se oma päätös siitä, et hitto en anna periksi.” 

 
Tavoitteiden asettelun, elämänhallinnan ja lähes kaikkien menestymiseen tarvittavien 

ominaisuuksien takana on erittäin hyvä itsetuntemus. Menestyjä on oivaltanut tämän ja siksi 

harjoittaa itsetutkiskelua läpi elämänsä. 

 
3N: ” Mä en tiedä, onko mulle tullut luontaisesti se tarve, että aina aika ajoin 
mun on pakko vähän niinku pysähtyä ja noteerata niiku tätä, että mitä on ollut. 
Oonko mä tyytyväinen tähän ja mitä mä nyt haluan? … Sillä tavalla niku näkee 
sitä perspektiiviä. Ja se on mielenkiintoinen ja sellaista työtä, että peilaa 
taaksepäin ja sitten miettii, että mistä mä on ollut niiku tyytyväinen. Mitä mä on 
saanut? Sitten tämä tulevaisuuden työ: Mihin mä oon suuntaamassa? Mitä mä 
nyt haluan? Mikä mulle on nyt tärkeet? Niin tätä mä teen aikaajoin. Se on tärkee.” 

 
Tutkimuksen tarkoituksena oli luoda teoria siitä, miten yksilön menestyminen syntyy. 

Edellisessä kappaleessa esiteltiin tekijät, jotka tässä tutkimuksessa nousivat keskeisiksi 
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tutkittavien omakohtaisissa menestystarinoissa. Nämä tekijät kietoutuvat vahvasti toisiinsa ja 

vaikuttavat toisiaan ruokkivasti. On vaikea määritellä kronologisessa järjestyksessä, mitkä 

ilmiöt seuraavat toisiaan. Tätä kehitystä voisi kuvata ennemminkin pyörteisenä jatkumona, 

jossa jonkun ominaisuuden aktivoituminen käynnistää toisia ja niiden aktivoituminen taas tuo 

ulottuvuutta aikaisemmin aktivoituneisiin, kunnes ilmiöt kietoutuvat toisiinsa osana 

kokonaisuutta. Jos tarkastelemme esimerkiksi tavoitteiden asettelua. Ihminen päättää asettaa 

itselleen tavoitteita elämäänsä. Niiden määrittämiseksi hän huomaa, ettei tiedä, mitä haluaa. 

Hän aloittaa itsetutkiskelun. Miten se tehdään? Hän hakee tietoa siitä, miten tukiskella itseään 

eli opiskelee. Näin hänestä on jo tullut aktiivinen toimija. Oikeiden tavoitteiden löytämiseen 

täytyy keskittyä, jotta tulos olisi hyvä. Prosessista on otettava vastuu, samoin päätöksistä, jotta 

ne todella olisivat itsen näköisiä. Näiden asettamiensa tavoitteiden saavuttamiseksi lisääntyy 

aktiivisuus. Lisääntyvän elämänhallinnan tarpeen myötä itsetutkiskelua kannattaa jatkaa. 

Täytyy hankkia taitoja, joilla tavoitteet saavutetaan. Vaaditaan oikeanlaista asennetta ja 

uskallusta ylittää itsensä. Sosiaalinen verkosto vaikuttaa tähän kaikkeen ja siksi myös sitä on 

aktiivisesti ylläpidettävä ja kehitettävä. Kaiken tämän kehittyessä asetelma muuttuu ja 

tarkentuu, jolloin tavoitteet muuttuvat ja tarkentuvat, jolloin ne vaikuttavat taas kaikkeen 

muuhun toimintaan. Jotta tämä kokonaisuus johtaisi omakohtaiseen menestyksen 

kokemukseen, on koko prosessin keskiössä vahva itsetuntemus. 

 
3N: (miten nyt neuvoisit itseäsi nuorena) ”Joo, kyllä mä sen laittaisin, et kuuntele 
sisäistä ääntäsi, et pysähdy ja kuuntele, mitä haluat… Mut et ihmiselle on hirveen 
tärkee niinku löytää sitä semmosta omaa ja semmosta sisäistä paloo” 

 
Tutkimuksessa nähtiin, että menestyskokemus perustuu omien tavoitteiden asettamiseen ja 

tavoitteluun. Nämä tavoitteet voivat olla isoja tai pieniä, niitä voi olla yksi tai useita. Ainoa 

tavoitteita yhdistäväksi tekijäksi nousi se, että niiden täytyy olla itsemääriteltyjä ja oman 

näköisiä. Näin ollen hyvä tavoitteen asettelu vaatii vahvaa itsetuntemusta.  

 
4M: ”Se on varmaan se suurin, että se tietyllä tavalla oman elämän hallinnan 
tunne on se niinku tärkeempi ja miten sä siihen niinku pääset siihen, niin se vaatii 
itsetuntemusta ja aika kovaakin niinku.” 
 

Jos itsetuntemusta ei löydy ja elämä rakentuu oman persoonan vastaisille odotuksille, ei 

menestymisen ja tyytyväisyyden tunnetta voi saavuttaa.  
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4M: ”Se, että työelämässä näkee niinku niitä ihmisiä, jotka sitte ei ole tällä mun 
onnellisuus kriteereillä menestynyt, vaikka on muuten johtajia täällä näin. Niin 
yleensä ne ihmiset palaa loppuun, joiden itsetuntemus poikkeaa siitä mitä he, 
tämäkin on subjektiivista, oikeasti ovat.” 

 
Tutkimusprosessissa nousi esiin useita tekijöitä, jotka vaikuttavat menestykseen olennaisesti 

kaikissa sen vaiheissa. Niillä kaikilla on olennainen merkitys, jokaista tarvitaan. Ne ovat kaikki 

kehitettävissä olevia ominaisuuksia. Ihminen voi lähteä aktiivisesti kasvattamaan itseään 

oikeaan suuntaan. Silloin hän ottaa myös vastuun omasta toiminnastaan.  

 
5M: ” Yks kantava voima mulla on se, että mulla on vahva kokemus siitä, että mä 
oon ite tehnyt ne (päätökset)…, niin tota, niin aina ku niinku ite tekee ne isot 
päätökset ilman mitään ohjaamista. Oikeastaan niinku joku lukio versus 
ammattikoulu. Mä tein sen päätöksen ihan täysin ite. Mä en muista, ei ole 
minkäänaista muistikuvaa, et olisin saanut porukoilta minkäälaista vastausta en 
puoleen, enkä vastaan… Ja tunnen sen, että minä olen rakentanut sen. Enkä, et 
joku muu on nyt huolehtimassa musta tässä sivussa.” 

 
Ihmisen toiminta, tehokas oppiminen ja kyky ottaa vastuuta perustuvat kaikki omiin 

persoonallisiin reaktioihin ja ihmisen oman mielen hallinta ja ymmärtäminen mahdollistaa 

näiden toimien ylläpitämisen silloinkin, kun ei niin sanotusti huvita. Itsetuntemus auttaa 

viemään itsensä epämukavuusalueella. Sitä tarvitaan, jotta kehitystä tapahtuu ja tuloksia tulee. 

Vahva itsetuntemus, sen myötä selkeytyneet tavoitteet ovat perustana niin vahvalle 

motivaatiolle, että ihminen on valmis menemään epämukavuusalueelle ja työskentelemään 

sinnikkäästi tavoitteidensa eteen. Näin rakentuu vahva pohja omalle menestystarinalle. 

Ihmismielelle on palkitsevaa myös suoriutua haasteista. Ne ovat omiaan kehittämään 

menestyksen tunnetta ja itsetuntemusta. 

 
6M: ”Nykyään ollaan yhä useammin tyytyväisiä ja halutaan olla 
mukavuusalueella. Menestyminen vaatii usein mukavuusalueelta poistumista. Ja 
ootko sä valmis tekemään sen?” 

 
Tutkimuksessa näitä kaikkia menestymiseen tarvittavia tekijöitä ja niiden kehittämistä yhdistää 

vahva itsetuntemus. Oman identiteetin, persoonallisten taipumusten, kykyjen ja luonteen 

tunnistaminen mahdollistaa vahvan elämän hallinnan. Itsetuntemus auttaa ymmärtämään 

sosiaalisten suhteiden vaikutusta omaan elämään ja siten auttaa hahmottamaan sitä, minkälaista 

seuraa ja mitä verkostoja kannattaa havitella, mitkä piirteet ovat ulkoa sosiaalisista suhteista 

ammennettuja ja siten muutettavissa. Ihmisen asennemaailma on kokoelma tietoisia 
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asennevalintoja ja alitajuisia kokemusten muokkaamia reaktioita asioihin ja tapahtumiin. On 

helppo päättää suhtautua positiivisesti tiedostavalla tasolla, mutta oman asennemaailman 

muokkaaminen alitajunnan tasolla vaatii syvää itsetutkiskelua. Rohkeus syntyy pelkojen ja 

häpeän tunteen työstämisestä. Nämä tunteet ovat syvällä ihmisessä, evoluution kehittämiä 

suojamekanismeja. Niiden tiedostaminen, kohtaaminen ja muokkaaminen vaativat myös syvää 

itsetutkiskelua.  

 

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että itsetutkiskelu ja siten kehittyvä 

itsetuntemus ovat ihmisen menestyskokemuksen kannalta keskeistä. Sen myötä voidaan 

kehittää kaikkia niitä taitoja ja ominaisuuksia, joita tarvitaan hyvän elämän tuntuun - omaan 

menestystarinaan. 

 
2N: ”Mulla on niin vahvasti tämä sydämessä, niin se laittaa mut joka aamu niinku 
heräämään.” 
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5 TEOREETTINEN INTEGRAATIO 
 

Teoreettisessa integraatiossa verrataan grounded theory -menetelmällä luotua uutta teoriaa jo 

olemassa oleviin teorioihin ja tutkimuksiin. Tutkija vertaa luomansa teorian ydinkategoriaa ja 

sen osia eri teorioihin. Tavoitteena on löytää uuden teorian osa-alueita, kategorioita ja niiden 

välisiä suhteita selittäviä jo olemassa olevia tutkimuksia ja teorioita. Tätä aineistoa etsitään, 

kunnes sillä pystytään selittämään uusi teoria kattavasti ja uskottavasti. Kaikki käytettävä 

aineisto tulee olla tieteellisesti hyväksyttyä. (Stenlund, 2020, 127-130) 

 

5.1 Omakohtaisen menestyskokemuksen osa-alueet 

Tässä tutkimuksessa luotu uusi teoria koostuu osa-alueista, josta merkittävin on itsetuntemus, 

mutta joka ei yksinään tuota menestymisen kokemusta. Stenlund (2020, 130-132) suosittelee 

teorian purkamista kuvaaviksi avainsanoiksi, joiden avulla aiempaa tutkimusta haetaan. Tiedon 

hallintaa helpottamaan luodaan taulukko, jonka vasempaan sarakkeeseen tulee empirian osa-

alueet ja oikealle sitä tukevat teoriat. Seuraavana taulukot, jotka on jaettu kolmeen pääosaan. 

Ensimmäisessä on menestyskokemuksen määrittely, toisessa ominaisuudet, joita menestykseen 

tarvitaan ja kolmannessa menestyjän toiminta. 

Taulukko 2. Menestyskokemus 

Tutkimustuloks
en osa-alueet 

Vertailu aikaisempiin tutkimuksiin 

Menestymisen 
omakohtainen 
kokeminen 

Rogersin teorian mukaan ihmisiä ajaa taipumus itsensä toteuttamiseen ja 
siten kehittää kaikkia kykyjään, missä onnistuessaan hän kokee olevansa 
onnistunut. 
Rauhalan mukaan ihmisen menestyminen on omakohtainen, omaan tajuntaan 
liittyvä kokemus, jota muut eivät voi määrittää. 
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Taulukko 3. Menestyjän ominaisuudet 

Tutkimustuloks
en osa-alueet 

Vertailu aikaisempiin tutkimuksiin 

Positiivinen asenne Usko omiin kykyihin ja positiivinen asenne ennusti nuorten aikuisten 
keskuudessa selkeää ja sitoutunutta työidentiteettiä kuuden vuoden 
seurannan päätyttyä. 

Joustava 
avarakatseisuus 

Riesmanin autonominen persoona menestyy tällä ominaisuudella. 
Avarakatseisuus on nähtävissä myös Rauhalan tajunnallisuuden tietoisessa 
kehittämisessä, jossa oppia saadaan elämän tarjoamista tilanteista. Silloin 
avarakatseinen löytää oppimisen mahdollisuuksia enemmän. 

Rohkeus Rohkeus liittyy Riesmanin autonimiseen persoonaan, joka toimii rohkeasti 
oman näkemyksensä ja tavoitteidensa mukaisesti. Se nousi esiin myös 
suurimpien uskontojen määrittämissä hyvän elämän arvoissa 

Vastuullisuus Edelleen Riesmanin autonominen persoona ottaa vastuun. Samoin 
vastuullisuus on olennainen osa hyvää elämänkokemusta Laitisen 
filosofisessa tutkimuksessa 

Tavoitteiden 
määrittäminen 

Rogersin mukaan ihmisellä on luontainen tarve kehittää kykyjään ja toteuttaa 
omia tavoitteitaan. Myös Riesman näki autonomisen persoonan onnistumisen 
perustuvan juuri optimaalisiin kykyihin omia tavoitteitaan tavoitellessa.  

Itsetuntemus Kierkegaard ja Rogers nostivat itsetuntemuksen ensiarvoisen merkityksen 
hyvän elämän lähteenä ja itsetuntemukseen olennaisena menestymisen 
osana viitataan lähes kaikissa tutkimuksissa. 

 

Taulukko 4. Menestyjän toiminta 

Tutkimustuloks
en osa-alueet 

Vertailu aikaisempiin tutkimuksiin 

Aktiivisuus Ryff ja Riesman molemmat kuvaavat aktiivisuutta osana toimintaa, joka johtaa 
hyvään elämänkokemukseen. 

Opiskelu Erityisesti Rauhala pitää kaikkea oppimista ja kehittymistä menestymisen 
edellytyksenä. 

Keskittyminen Monen asian samanaikainen hoitaminen hajottaa keskittymisen ja tuottaa 
huonoja tuloksia. Keskittymiskyvyn tukeminen ja kehittäminen taas tuottaa 
tuloksia tehokkaasti ja nopeasti 

Sosiaaliset suhteet Psykologiassa on käytössä hyvinvointiteoria, jonka mukaan hyvinvointi 
koostuu kuudesta osa-alueesta: itsensä hyväksyminen, laadukkaat 
ihmissuhteet, autonomisuus, ympäristön hallinta, merkityksellisyyden 
kokeminen sekä henkilökohtainen kasvu (ks. Ryff, 1989). Sosiaalisten 
suhteiden merkitys tulee esiin useammassakin tutkimuksessa. 

 
5.2 Tutkimustulosta tukevat teoriat 

Pausaniasin, antiikin kreikkalaisen maantieteilijän mukaan Apollonian temppelissä oli 

nähtävillä ajatelman, jonka alkuperä on epäselvä ja kiistelty, mutta jonka aikanaan oletettiin 

olevan jumalaista alkuperää ja johdatukseksi tavalliselle kuolevaiselle. Temppelin seinässä 

luki ”tunne itsesi”.  
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Tanskalainen filosofi ja teologi Kierkegaard (1941, 29) kirjoitti jo 1800-luvulla, kuinka ihmisen 

tärkein tehtävä on tulla itsekseen, tuntea itsensä ja löytää itsensä. Näin itsestä tulee 

konkreettinen. Mikäli itseään ei löydä eikä pysty olemaan itse, vajoaa epätoivoon. Tähän sadan 

vuoden takaiseen teoriaan perustui yhden aikamme merkittävimmän psykoterapian kehittäjä 

Carl Rogersin terapeuttiset menetelmät. Rogersin (1977, 12) mukaan ihmisiä ajaa yksi 

keskeinen voima; taipumus itsensä toteuttamiseen. Ihmisillä on siis luontainen taipumus 

kehittää kaikkia kykyjään tavoitteena olla paras mahdollinen henkilö omalla potentiaalillaan. 

Paras tässä tarkoittaa vertailua itseensä, eikä toisiin. Ihminen haluaa kokemuksia, jotka vievät 

häntä lähemmäksi tätä päämäärää ja onnistuessaan tässä, kokevat menestyvänsä ja 

saavuttavansa sen, mikä on tärkeintä. Tämä itsensä tuntemisen ja oman parhaan potentiaalinsa 

löytäminen on prosessi, joka jatkuu, kehittyy ja muuttuu. Se ei ole staattinen tila, vaan 

dynaaminen ja kehittyvä (Rogers 1977, 38). 

 

Tässä tutkimuksessa etsittiin itsensä menestyneiksi kokeneiden ihmisten elämänkaaresta, 

kokemuksista, ominaisuuksista ja toiminnasta yhdistäviä tekijöitä, jotka voisivat olla ohjeeksi 

ja oppaaksi erityisesti nuorille ihmisille matkalla hyvään aikuisuuteen. Tutkimuksessa 

syntyneen teorian perusteella on löydettävissä ominaisuuksia ja toimintatapoja, jotka yhdistävät 

näitä menestyneitä ihmisiä. Tuo kreikkalaisten jumalien ohje nousi kuin vaivihkaa 

vuosituhansien takaa koko menestystarinan keskiöön - se oli lähtökohta ja perusta ajatukselle 

saavuttaa oma menestystarina. Itsetuntemuksen merkitys koko menestyskokemuksen keskiössä 

vahvistuu myös Kierkegaardin ja Rogersin tutkimuksissa. Tutkimuksessa löytyi yhteisiä 

asenteita ja toimia, jotka edesauttoivat menestyskokemuksen syntyä, mutta nämä kaikki toimet 

ja asenteet palvelevat itsetuntemuksen kehittämistä ja siitä nousevien tarpeiden toteuttamista. 

 

Psykologiassa tunnetaan hyvinvointiteoria, jonka mukaan hyvinvointi koostuu kuudesta osa-

alueesta: itsensä hyväksymisestä, laadukkaista ihmissuhteista, autonomiasta, ympäristön 

hallinnasta, merkityksellisyyden kokemisesta sekä henkilökohtaisesta kasvusta (Ryff 1989, 

1077). Myös tämä teoria tukee tutkimuksen tuloksia. Itsensä hyväksyminen liittyy vahvasti 

itsetuntemuksen kehittymiseen. Laadukkaat ihmissuhteet, sosiaaliset suhteet, nousivat tärkeiksi 

verkostoiksi jokaisella tutkittavalla. Autonomisuutta voitaneen kuvata rohkeudella ja 

kyvykkyydellä toimia omien tavoitteidensa vaatimalla tavalla, aktiivisuudella ja ottamalla 

vastuu omista tekemisistään. Oman toiminta- ja sosiaalisen ympäristön hallinta on läsnä 
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menestyjän maailmassa. Henkilökohtainen kasvu oli kaikille tärkeä ja jatkuva tietoinen prosessi 

ja nämä kaikki yhdessä tuottivat merkityksellisyyden kokemuksen. 

 

Positiivisen psykologian tutkijat Dahlsgaard, Peterson ja Seligman tutkivat kahdeksan 

suurimman maailmanuskonnon kirjoitusten pohjalta niiden määritelmiä hyveistä, jotka johtavat 

hyvään elämään. He löysivät kuusi ydinarvoa (2005, 205), joiden voidaan näiden uskontojen 

kautta olettaa olevan lähes universaaleja hyvän elämän, elämässä menestymisen elementtejä. 

Nämä ovat:  

1.  Rohkeus: Vahvuus toimia tavoitteidensa saavuttamiseksi ulkoisesta tai sisäisestä 

vastustuksesta huolimatta. Tämä ominaisuus pitää sisällään epämukavuusalueelle 

menemisen, joka rohkeuden kanssa nousi menestyjien ominaisuudeksi. 

2. Oikeudenmukaisuus: Näissä uskonnollisissa teksteissä oikeudenmukaisuus viittasi 

esimerkiksi toimivaan yhteisön elämään ja kykyyn toimia ryhmässä. Menestyjät 

kuvasivat sosiaalisia suhteita ja kykyä toimia toisten ihmisten kanssa tärkeäksi tekijäksi 

omassa menestystarinassaan. Sosiaaliset verkostot toimivat tiettyjen 

oikeudenmukaisuuteen perustuvien lainalaisuuksien varassa. 

3. Humaanius: On toinen sosiaalisiin suhteisiin liittyvä hyve. Se on rakkautta ja 

ystävällisyyttä, kykyä tuntea empatiaa ja siten mahdollistaa menestymisen sosiaalisissa 

ympäristöissä. 

4. Itsensä hillitseminen ja hallitseminen, joka koostuu nöyryydestä, anteeksiannosta, 

varovaisuudesta ja itsehallinnasta.  

5. Viisaus, joka koostuu kognitiivisista kyvyistä ja halusta prosessoida tietoa, 

uteliaisuudesta ja luovuudesta. Tämä hyve esiintyy menestyjillä vahvana ja 

monimuotoisena itsensä kehittämisen, opiskelun ja oppimisen tarpeena. 

6. Transendenssi on hyve, joka määrittyy usein uskonnollisen kokemuksen kautta, mutta 

jota voidaan myös selittää yhteytenä todelliseen itseen. Näin ihminen tuntee 

kiitollisuutta ja toivoa. Usko omiin mahdollisuuksiin ja omien tavoitteiden 

saavuttamiseen itsetuntemuksen kautta voisi hyvinkin olla maallistunut, menestyjien 

kuvaama versio tästä hyveestä. 

 

Yksi aikamme eniten myydyistä sosiologian teoksista kuvaa David Riesmanin (2020, 110-111) 

sosiologisia luonteenpiirteitä, jotka ovat tyypillisiä ja dominoivia jokainen omalla 
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aikakaudellaan. Nämä luonnetyypit muokkautuvat oman aikansa tarpeisiin. 

Maatalousyhteisöissä hallitsevana luonteena oli traditionaalinen-luonne (tradition-directed), 

jota ohjasi vahva usko perinteisiin arvoihin ja traditioihin, yhteisön normeihin ja uskontoon. 

Teollisen yhteiskunnan kehitys muokkasi vallalla olevaa luonnetta sisäisesti ohjautuvaan 

(inner-directed) suuntaan (emt 119). Yhteiskunnan muutokset olivat nopeita, eivätkä suosineet 

enää perinteisiin juuttunutta ajattelutapaa, vaan paremmin selviytyi yksilö, jolla oli omat, 

sisäsyntyiset tavoitteet. Hän on kuitenkin sisäistänyt vanhempien ja kasvatuksen asettamat 

tavoitteet ja odotukset, mutta hän ohjailee näitä tavoitteita ja ympäristön odotuksia tasapainossa 

eteenpäin (emt. 133). Kolmas persoona, joka kehittyi Riesmanin mukaan vallitsevaksi sotien 

jälkeiseen aikaan on ulkoa ohjautuva (other-directed) persoona, joka hakee jatkuvaa 

hyväksyntää sosiaalisista verkostoista (emt 137). Tämä persoona kuluttaa ja toteuttaa itseään 

siten, kuin olettaa sosiaalisen ympäristön vaativan. Hän skannaa ympäristöä ja sen tarjoamia 

signaaleja kopioiden itselleen ne, joilla saa suosiota. 

 

Riesman ei kuitenkaan usko, että meistä kukaan olisi yksiselitteisesti joku näistä luonteista 

vaan, että me jokainen olemme erilaisissa suhteissa osittain jokaista luonnetta. Kuinka nämä 

sosiaalisen ympäristön luomat erilaiset luonteenpiirteet meissä ilmenevät määrittyy sen 

mukaan, olemmeko sopeutuvia (adjusted), anomisia (anomique) vai autonomisia 

(autonomous). Sopeutuva solahtaa omaan aikaansa, yhteiskuntaluokkaan ja sosiaaliseen 

ympäristöön sujuvasti ja vastaa odotuksiin, mutta saattaa joutua tekemään raskaita 

myönnytyksiä omaa persoonaansa vastaan. Anominen persoona ei kunnioita sääntöjä, moraalia, 

eikä muitakaan sosiaalista yhteisöä ylläpitäviä normeja. Näin ollen hänen 

menestymismahdollisuutensa ovat heikot. Autonominen henkilö sen sijaan ymmärtää 

yhteiskunnan säännöt, odotukset ja käyttäytymismallit, mutta hän tekee silti itsenäiset 

päätökset, kuinka haluaa tässä ympäristössä toimia. (Riesman 2020, 502-504) 

 

Riesmanin teorian mukaan autonominen persoona menestyy parhaiten. Tässä persoonassa on 

nähtävissä viitteitä tutkimuksen menestyjiin. Heidän tarinansa kuvaavat juuri henkilöitä, joilla 

on omat tarpeet ja haaveet, jotka he kykenevät saavuttamaan ympäristöään kunnioittaen, ottaen 

toiset ja säännöt huomioon samalla hakien mahdollisuuksia ja tilaisuuksia edetä omissa 

tavoitteissaan. 
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Laitinen (2000) kuvaa hyvää elämää tutkimuksessaan, jossa on analysoinut Charles Taylorin, 

Alasdair MacIntyren ja Paul Ricoeurin filosofioita. Filosofia on antiikin ajoista alkaen pyrkinyt 

määrittämään hyvää elämää. Yksinkertaiset vastaukset ovat historian saatossa 

monimutkaistuneet ja varmaa on vain, että hyvä elämä perustuu elämän tarkoitukseen, jonka 

rakentuminen perustuu ”sisäiseen resonanssiin” ja nykyisin hyvä elämä saattaa syntyä jo hyvän 

elämän tavoittelusta. (Laitinen 2000, 179) 

 

Mielekäs elämä syntyy (Laitinen 2000, 181-182) ensinnäkin autonomiasta, mahdollisuudesta 

asettaa itselleen päämääriä ja vastata niistä, toiseksi rakkaudesta, jolloin voi kokea olevansa 

korvaamaton yksilönä ja kolmanneksi itsetoteutuksesta eli jostain erityisestä 

aikaansaannoksesta, joka ansaitsee arvostusta. Hyvä elämä olisi itsensä toteuttamista 

mielekkäiden päämäärien kautta (emt. 184) 

 

Laitinen (2000, 196), määrittää hyvän ja onnistuneen elämän olevan ”onnistunutta, palkitsevaa 

ja arvostettua itsetoteutusta mielekkäiden elämää pienempien päämäärien sekä elämää 

suuremmiksi kokemiemme päämäärien kautta, elämänkokonaisuutta silmällä pitäen ja 

autenttisuuteen pyrkien, rakkautta antaen ja vastaanottaen, autonomisena ihmisenä 

autonomisten ihmisten joukossa.” 

 

Näin Laitisen tutkimuksen mukainen määritelmä tukee myös tässä tutkimuksessa ilmenneitä 

ominaisuuksia. Autonominen toimija on itsenäinen, rohkea ja vastuullinen. Itsetoteutus 

sinällään ilmaisee, että ihmiselle on tärkeää olla tavoitteellinen toimija. Rakkauden antaminen 

ja saaminen vaatii sosiaalisia suhteita, yhteyttä toisiin ihmisiin. 

 

Rauhala (1983) määrittää ihmisen olemassaolon koostuvan kehollisuudesta, tajunnallisuudesta 

ja situationaalisuudesta. Hän kirjoittaa (1983, 120) olemassaolon onnistuneisuuden olevan 

ihmisen itsensä määritettävissä ja arvioitavissa olevan asian. Joissakin tilanteissa voidaan 

katsoa, ettei ihminen ole kykenevä itse arvioimaan omaa tilaansa, arvioi sitä subjektiivisesti 

onnellisen tietämättömyyden tilassa. Silloinkin ihmisen oma kokemus realistisesti on 

onnistunut. 
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Ihmisen tajunnallisuus johtaa siihen, että ihminen voi kokea onnistuneisuutta ja tyytyväisyyttä 

elämässään, vaikka se ulkopuolelta arvioitaessa vaikuttaisi huonolta. Edellyttäen, että ihmisen 

perustarpeet nälkä, jano ja suojan tarve on tyydytetty, eli situaation konkreettiset minimiehdot 

on turvattu ja että kehollisuuden minimiehdot, aistien toiminta ja aivotoiminta sekä terveys 

ilman tuskia ja kipuja on toteutunut, ihmisen tajunnallisuus onkin se, joka luo onnistumisen 

kokemuksen. Ihmisen olemassaolon kokonaisuuden suotuisuus on riippuvainen 

elämäntaidoista, jotka kehittyvät henkisen kasvun myötä. Näin tajunta ja sen henkinen 

toimintataso ovat ihmisen tärkein olemisen muoto. (Rauhala 1983, 120-123) 

 

Kun ihmisen perustarpeet on tyydytetty ja turvattu, on ihmisen mahdollista kehittää omaa 

sivistystasoaan ja henkisyyttään. Tämä vain ihmiselle ominainen tarve realisoituu vasta kun 

itsetiedostus on edennyt niin pitkälle, että oma vajavaisuus on ymmärretty. 

Tällaista ’korkeampaa ihmiskasvatusta’ ei anneta formaalisti, mutta sosiaaliset suhteet ja 

kulttuurielämä tarjoavat sille kasvumahdollisuuden. Tämä itseohjautuva ja itsestä motivoituva 

kehitys tapahtuu itsenäisesti elämän tarjoamissa tapahtumissa. Tämä Rauhalan (1983, 191) 

määritelmä kuvaa hyvinkin menestyjien kuvaamaa kokemusta jatkuvasta oppimisesta ja 

kehittymisen tarpeesta, sen tiedostamisesta, (oppimis)tilaisuuksiin tarttumisesta ja 

tiedostamisesta. 

 

Positiivinen asennoituminen itseen ja omiin tavoitteisiin kannusti Marttisen (2017, 65) kuuden 

vuoden seurantatutkimuksessa nuoria eteenpäin ja menestymään. Samaisessa tutkimuksessa 

(63-64) ilmeni, että oman identiteetin löytyminen (itsetuntemus) on ensiarvoisen tärkeää 

eteenpäin suuntautuvassa, tavoitteellisessa toiminnassa ja nuorilla suoraan yhteydessä hyvin 

kehittyvään työuraan. 

 

Kaikessa tekemisessä ja toiminnassa ihminen saavuttaa tuloksia nopeammin, tehokkaammin ja 

paremmin, kun hän keskittyy. Aivotutkijat suosittelevatkin meille toimintatapoja, jotka tukevat 

keskittymistä. (Kantola & Felixson) Menestyjät nostivat tämän myös esiin. Tehdään yksi asia 

kerrallaan ja keskitytään omiin tavoitteisiinsa  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tutkimuksen lähtökohtana oli nuorten aikuisten ja erityisesti lukiolaisten lisääntynyt ahdistus 

ja näköalattomuus. Tavoitteena oli löytää malleja, jotka voisivat auttaa näitä nuoria ihmisiä 

löytämään elämäänsä mielekkyyden ja suunnan. Menetelmäksi valikoitui Grounded Theory-

menetelmä, joka oli haastava valinta, mutta myös palkitseva. Tutkimuksen tuloksista voikin 

johtaa joitakin malleja kasvattajien ja opettajien käyttöön. Nämä johtopäätökset herättävät 

myös paljon kysymyksiä, jotka olisivat kiinnostavia jatkotutkimusaiheita. 

 

6.1 Tutkimustulokset ja niiden hyödyntäminen 

Tutkimuksen tavoitteena oli kertoa siitä, miten yksilöiden omakohtaiset menestystarinat 

syntyvät ja sitä kautta auttaa kasvattajia ymmärtämään, mihin suuntaan lapsia ja nuoria tulisi 

ohjata. Jokaisen kasvattajan lopullinen ja tärkein tavoite on kasvattaa elämäänsä tyytyväisiä 

pärjääviä aikuisia, jotka voivat kokea olevansa onnistuneita omassa elämässään. Näistä 

tavoitteista muotoutui kaksi tutkimuskysymystä, jotka olivat: 

 

1. Mitä menestyminen omakohtaisena kokemuksena on? 

2. Mitkä tekijät, minkälainen toiminta, mitkä ominaisuudet ja ympäröivät tekijät 

vaikuttavat menestymiseen? 

 

Tutkimustulokset osoittivat, että menestys määritetään kahdella eri tavalla. Yleisesti käytössä 

oleva määritelmä on toisten ihmisten sosiaalisesti määrittyvä näkemys ihmisen varakkuudesta, 

julkisesta menestymisestä tai urakehityksestä. Näitä ominaisuuksia pidetään yleisesti 

menestymisen mittareina. Toinen tapa määrittää menestymistä on omakohtainen kokemus, joka 

syntyy henkilökohtaisten tavoitteiden asettamisesta ja saavuttamisesta. Näillä tavoitteilla on 

yksilöä palkitseva merkitys. Niistä syntyy kokemus hyvästä ja onnistuneesta elämäntarinasta 

toisin kuin ulkoa määritetyistä menestystekijöistä. Nuorten hyvinvoinnin kannalta vain 

jälkimmäinen määritelmä on mielenkiintoinen, vaikka sosiaalinen määritelmä ja sen 

kokeminen onkin monella tavalla mielenkiintoinen ilmiö. 

 

Omakohtainen menestyskokemus on vahvasti sisäsyntyinen, eikä välttämättä edes toisten 

ihmisten tiedossa. Yksilö voi kokea huikeaa menestymisen ja onnistumisen tunnetta ilman, että 



 

   

 

51 

ulkopuoliset edes sitä näkisivät tai ymmärtäisivät. Yksilön hyvän elämän kannalta vain 

omakohtaisella kokemuksella on merkitystä. Se kuinka tämä omakohtainen menestystarina 

saadaan syntymään, vastaa toiseen tutkimuskysymykseen. Kiteytettynä voidaan todeta, että se 

kulminoituu vahvaan itsetuntemukseen. Itsetuntemuksen kehittäminen vaatii yksilöltä 

toimintaa ja aktiivisuutta. Hän opiskelee, peilaa sosiaalisiin suhteisiin, työstää omia piirteitään 

ja ominaisuuksiaan. Vahvistuvan itsetuntemuksen myötä syntyvä identiteetti määrittää, mikä 

minulle on tärkeää, mitä elämältäni haluan ja kuinka sen saavutan. Syntyy itseään ruokkiva 

kierre, jossa vahva sisäsyntyinen motivaatio ajaa kehittämään itseään ja olosuhteita niin, että 

päämäärät saavutetaan. Mikä on tärkeää, ajaa väsymättä eteenpäin. 

 

Tutkimus kertoi hyvin, minkälaisia taitoja ja ominaisuuksia on ihmisillä, jotka kokevat olevansa 

menestyneitä. Tutkimuksen mukaan menestyjillä ei ole sellaisia ominaisuuksia tai taitoja, joita 

ihminen ei voisi itselleen kehittää, jos ne puuttuvat. Tutkimus antoi siltä osin toivoa, että 

ahdistuneiden nuorten aikuisten suuntaa voi muuttaa, vaikka tutkittavat itsekin totesivat, ettei 

menestystä tule ilman omia oivalluksia, eikä nämä ominaisuudet, taidot ja asenteet, joita 

tarvitaan, ole sellaisia, jotka tulevat annettuina. 

 

Tutkimuksessa nousi esiin menestymisen kannalta olennaisia asenteita ja taitoja, joita voi 

kehittää erityisesti itsetutkiskelun kautta. Tutkimuksen käytännön hyötynä voidaankin pitää 

sitä, että kasvattajien kannattaa jatkossa panostaa itsetuntemusta lisäävään toimintaan. 

Kasvattajilla on suuri rooli myös monien keskeisten ominaisuuksien ja taitojen kehittämisessä. 

Lapsia ja nuoria tulee kannustaa vastuunottoon, positiiviseen asenteeseen, aktiivisuuteen ja 

oppimisen innon ylläpitämiseen. Myös sosiaalisten taitojen kehittäminen voisi olla 

suuremmassa roolissa esimerkiksi peruskoulujen opetussuunnitelmissa. 

 

6.2 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimus tehtiin Grounded Theory-menetelmällä. Tämä menetelmän valinta voidaan nähdä jo 

sellaisenaan vaikuttimena tutkimuksen reliabiliteettiin eli luotettavuuteen ja validiteettiin eli 

pätevyyteen. Martikainen ja Haverinen (2004, 155) eivät suosittele menetelmään diplomityön 

tasoiseen opinnäytetyöhön sen työläyden ja haasteellisuuden takia, vaan suosittelevat 

perinteisempiä menetelmiä. Tutkija allekirjoittaa menetelmän haasteellisuuden ja työläyden, 

mutta toisaalta menetelmä palkitsee, kun vihdoin oivaltaa sen tarkoituksen. Tulosten 
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uskottavuuden kannalta on merkittävää, että lopuksi kaikki tuntui loksahtavan paikoilleen ja 

jokainen osanen löysi oman paikkansa. 

 

Lähtökohtana oli siis luoda teoria tukeutumatta jo olemassa oleviin teorioihin. Aihe tässä 

tutkimuksessa on meidän jokapäiväistä elämää koskettava ja siten meillä kaikilla on aiheesta 

näkemyksemme ja kokemuksia. Tutkimustulokseen saattaa vaikuttaa ja jollain tasolla 

vaikuttaakin tutkijan omat ennakkokäsitykset, joskin ne on pyritty tutkijan toimesta jättämään 

sivuun. Tutkimuksen aikana tutkija on moneen otteeseen pohtinut tätä ongelmaa pyrkien 

tietoisesti suhtautumaan dataan avoimin mielin. 

 

Haastattelukysymysten valinta saattaa vaikuttaa tutkimuksen tuloksiin myös vääristävästi. 

Kysymyksen asettelu voi olla sellainen, että tutkittava ymmärtää sen toisin kuin tutkija oli 

tarkoittanut. Tässä tutkimuksessa kyseenalaista voi olla se, että tutkittavilta kysyttiin ohjeita, 

kuinka nuoren aikuisen kannattaisi suhtautua ja toimia. Heidän vastauksensa perustuivat 

ainoastaan omakohtaisiin kokemuksiin eikä näkemyksiin laajemmin nuorten aikuisten elämästä 

ja toiminnasta. Nämä ohjeet olivat kuitenkin pienessä osassa tutkimuksen tulkinnassa ja 

keskeisesti tuloksissa painottui tutkittavien oma elämäntarina. 

 

Itse menetelmää esittelevästä kirjallisuudesta nousee seitsemän ehtoa, jotka täytyy toteutua 

Grounded Theory-tutkimuksessa, jotta se olisi uskottava (Martikainen&Haverinen 2004, 136-

137). Tämä tutkimus täyttää nämä ehdot seuraavasti: 

 

1. Tutkimuskohteena ovat yksilölliset kokemukset ja merkitysrakenteet tai sosiaalinen 

prosessi. 

Tutkimuksessa tutkittiin sitä, miten tutkittavat kokivat oman elämänsä tapahtumat, 

valintansa ja kokemuksensa vaikuttavan omaan menestystarinaansa. Näin fokuksessa 

oli heidän yksilölliset kokemuksensa ja merkitysrakenteensa. Sen sijaan sosiaalisen 

prosessin näkökulmaa ei tässä tutkimuksessa ollut. 

 

2. Tutkimuksen tavoitteena on teorian luominen. 

Tutkimuksessa luotiin teoria esiin nousseista tekijöistä ja niiden välisistä suhteista, jotka 

muotoutuivat lopuksi kokonaisuudeksi, josta teoria muodostettiin. 
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3. Aineisto on kerätty teoreettisen otannan periaatteella. 

Tutkittavat valittiin teoreettisen otannan perusteella siten, että haluttiin tutkia, miksi 

jotkut ihmiset kokevat elämässään onnistumista ja menestymistä, mitkä tekijät saavat 

nämä kokemukset aikaiseksi. Haastateltavat valikoitiin sen mukaan, että heillä oli tämä 

kokemus. Haastatteluissa keskityttiin juuri näihin aihepiireihin. 

 

4. Aineiston analyysi on toteutettu jatkuvan vertailun periaatteella avoimen aksiaalisen ja 

selektiivisen koodauksen avulla. 

Aineiston analyysi toteutettiin tarkasti Strassin ja Corbinin ohjeistuksen mukaan kaikki 

koodausvaiheet työstäen järjestyksessä, joskin joissain analyysin vaiheissa palattiin 

tarkentamaan edellisen vaiheen tuloksia ja toisinaan vaiheet limittyivät keskenään. 

Yhtään vaihetta ei kuitenkaan ole sivuutettu. 

 

5. Analyysin tuloksena määritellään ydinkategoria 

Analyysin tuloksena aineistosta nousi selkeä ydinkategoria, joka yhdistyy kaikkiin 

muihin esiin nousseisiin kategorioihin yhdistäen ne kokonaisuudeksi kuvaamaan sitä, 

miten oman elämänsä voi rakentaa itsensä näköiseksi menestystarinaksi. 

 

6. & 7.  Aineiston analyysin jälkeen on laadittu substantiaaliset teoriat ja on kehitetty 

formaali teoria 

Tutkimuksessa tuotettiin teoria, jonka mukaan ihminen voi saavuttaa menestyksen 

kokemuksen omassa elämässään kehittämällä tiettyjä ominaisuuksiaan ja 

toimintatapojaan. Onko tämä teoria yleistettävissä ihan kaikkiin ihmisiin, toimiiko se 

aina, ovat kysymyksiä, joihin ei pystytä vastaamaan tässä tutkimuksessa. Siksi sekä 

substantiaalisen että formaalin teorian muodostamisen vaade ei ehkä täysin täyty tässä 

tutkimuksessa. 

 

6.3 Jatkotutkimusehdotukset 

Tutkimuksen lähtökohtana oli löytää menetelmiä kasvattajille, joilla tuetaan nuorten 

mahdollisuuksia saavuttaa elämä, joka tuntuu onnistuneelta menestystarinalta. Tutkimus 
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vastasikin kysymyksiin siitä, mitä tällainen elämä on ja siihen, minkälaisia ominaisuuksia ja 

toimia sen saavuttaminen vaatii.  

 

Seuraava mielenkiintoinen tutkimuksen kohde olisi se, kuinka näitä taitoja voidaan kasvattaa. 

Tämä kysymys on erityisen haastava, kun tulokset osoittavat, että kyseiset ominaisuudet ja 

tarve niiden kehittymiseen on hyvin sisäsyntyistä ja täytyy tapahtua omien oivallusten kautta. 

Kukaan ei voi lukioikäiselle enää sanoa, mitä tulee tehdä, jollei hän itse näe näiden toimien 

tarpeellisuutta. Minkälaiset toimet parhaiten edesauttaisivat näiden oivallusten syntymistä? 

 

Kouluissa erityisesti koulukuraattorit ovat käyttäneet materiaaleja, jotka lisäävät 

itsetuntemusta, mutta minkälaiset materiaalit kehittäisivät koko ikäluokan itsetuntemuksen 

kykyjä tehokkaasti ja missä iässä näitä tehtäviä tulisi tehdä? Ihminen ei ole sisimmältään stabiili 

olento. Muutoksia tapahtuu läpi elämän ja erityisesti lapsuus- ja nuoruusvuosina. Tämän 

kehityksen tutkiminen ja tukemisen mahdollisuuksien kartoittaminen olisi mielenkiintoinen 

tutkimuskohde. 
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7 YHTEENVETO 
Tämä tutkimus on tehty opinnäytetyönä ja se onkin opettanut tekijälleen paljon. Tutkimuksen 

toteuttaminen Grounded Theory-menetelmällä on haastava, mutta antoisa. Menetelmän 

toteuttaminen sen perustaneiden Glaserin ja Straussin ohjeilla onnistui lopulta vaihe vaiheelta 

edeten. Ehkä vaikein osuus oli ensimmäisen koodauksen toteuttaminen ja siitä nousevien 

asioiden, koodien ymmärtäminen ja koostaminen. 

 

Tutkimuksen aihe on tekijälleen tärkeä ja ajankohtainen. Marttisen (2017, 56) mukaan nuorilla 

on nykyisin niin paljon tarjontaa ja valinnanvaraa, että he kokevat aiempia sukupolvia 

herkemmin epätietoisuutta, eikä valintojen tekeminen ole heille helppoa. Tämä herkästi 

lamaannuttaa ja masentaa. Kuinka voisimme kasvattajina auttaa näitä nuoria löytämään 

elämäänsä määränpään, tarkoituksen ja tavoitteet, on lopulta meidän tärkein tehtävämme. Tämä 

tutkimus tuki ajatusta, että tiettyjen ominaisuuksien vahvistaminen, erityisesti itsetuntemuksen 

tukeminen auttaisi näitä nuoria.  

 

Vaikka tämä tutkimus sai vahvistuksensa jo olemassa olevista teorioista, ei se tuonut tieteeseen 

mitään uutta teoriaa. Opinnäytetyönä se kuitenkin toteutti tarkoituksensa tekijänsä opettajana. 

Aikaisemmat teoriat ja tutkimukset, joihin Grounded Theory-menetelmässä tutustutaan vasta 

tutkimuksen loppuvaiheessa, paljastivat, että vaikka tutkimuksen tulos oli vahvistettavissa, se 

oli aiempaan tutkimukseen verrattuna pintapuolinen. Tämän tutkimuksen ansio onkin tekijänsä 

opettaminen näkemään menestymisen, hyvän elämän kannalta olennaisia asioita. Tutkimuksen 

pohjalta voi paneutua omaan kasvattajan tehtävään uudella näkökulmalla. 
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