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Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kohtuullistamista työuralla tehtävänä 

muutoksena. Kohtuullistamisella viitataan vapaaehtoiseen, ulkopuolisen 

silmin yllättävään uramuutokseen, joka johtaa perinteiseltä eteenpäin ja 

ylöspäin etenevältä urapolulta pois hyppäämiseen ja elämäntyyliin 

jonkinlaiseen muuttumiseen. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmär-

rystä niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat siihen, että yksilö kohtuullistaa 

työurallaan. Tutkimus on toteutettu laadullisin menetelmin välineellisenä 

tapaustutkimuksena, ja aineisto on kerätty pääasiassa teemahaastatte-

lujen avulla.  

 

Tutkimuksen löydökset osoittavat, että kohtuullistamisen kaltaisen 

uramuutoksen toteuttamiseen vaikuttavat yksilön elämän eri alueilla 

esiintyvät siirtymäkaudet. Pehmeät arvot ja elämänlaadun arvostaminen, 

työhön suhtautuminen myönteisenä asiana sekä halu tasapainoon ja 

autonomiaan ohjaavat myös kohti kohtuullistamispäätöstä. Lisäksi 

monimuotoiselle ja autenttiselle uralla tyypillisen ajattelutavan omaaminen 

sekä yksilön ja uramuutosta edeltäneen työympäristön ristiriitaisuus 

nousivat eräiksi kohtuullistamiseen vaikuttavaksi tekijöiksi. Tutkimus tukee 

pääsääntöisesti aiempaa tutkimusta.   
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The purpose of this study is to expand the understanding of those subjects 

that influence a person’s decision to downshift in his or her career. 

Downshifting is viewed as a voluntary career transition that involves a 

move away from a traditional career path that is upwards. In this study 

downshifting also implies a change in lifestyle as well as appears 

somehow surprising to an outsider. The study has been carried out by 

using a qualitative research method and the data has been gathered 

primarily by interviews.  

 

According to the findings of the study, transitions in different areas of life 

have an effect on a person’s decision to downshift. The study shows also 

that soft values, valuing quality of life, holding positive attitudes towards 

work, wanting to have more balance and autonomy as well as having a 

mindset that reflects protean, authentic and kaleidoscope career guide 

people towards downshifting. In addition, a possible conflict between a 

person and his or her working environment might influence a person’s 

decision to downshift. These findings mainly support previous research.     



 

ALKUSANAT 

 

Kun aloitin kauppatieteiden opinnot reilu viisi vuotta sitten 

Lappeenrannassa, en tiennyt, mitä odottaa tulevilta opiskeluvuosilta. 

Toisaalta en myöskään ollut aivan varma, oliko valintani opiskelualan 

suhteen osunut oikeaan. Nyt monia kokemuksia ja ystäviä rikkaampana 

voin kuitenkin todeta viimeisten vuosien olleen monella tapaa antoisia niin 

itse opintojen kuin sen tarjoamien mahdollisuuksienkin suhteen. Suuri 

kiitos kuuluukin opiskelukavereilleni, joiden kanssa vietetty aika muun 

muassa yliopiston ruokalassa ja kahviossa on ollut kullanarvoista ja jotka 

ovat tehneet tästä matkasta niin upean. 

 

Nämä opiskeluvuodet ovat tarjonneet myös loistavan mahdollisuuden tulla 

tietoiseksi omista vahvuuksistani. Olenkin pohtinut paljon sitä, 

minkälaisessa työssä voisin hyödyntää noita vahvuuksia ja toisaalta 

minkälainen työ toisi minulle todellista iloa − itse kun en ole oikein ikinä 

osannut tehdä työtä pelkästään rahan takia. Tämä syvä pohdinta ja itselle 

merkityksellisen työn etsiminen johtikin minut varmasti tämän pro gradu 

tutkielman aiheen äärelle. Uramuutokset, jotka ovat ulkopuolisen silmin 

yllättäviä ja jotka ovat lähtöisin yksilöstä itsestä, herättivät siten 

kiinnostukseni, ja tämä kiinnostus säilyi aivan tutkielman tekemisen 

loppuun asti. Erityiskiitos kuuluukin kaikille tutkimukseni haastateltaville, 

jotka jakoivat auliisti omia tarinoitaan ja jotka tekivät tästä tutkimuksesta 

niin mielenkiintoisen.  

 

Lisäksi haluaisin vielä kiittää tutkimukseni ohjaajaa ja tarkastajaa Pia 

Heilmannia sekä työn toista tarkastajaa Pasi Tuomista työtä koskevista 

kommenteista ja ohjeista. Erityiskiitoksen haluan osoittaa lisäksi 

perheelleni, joka on tukenut minua ei ainoastaan tämän tutkimuksen 

tekemisen aikana vaan koko opintojeni ja elämäni ajan. 

 

16. joulukuuta 2013, Kotka 

Noora Welling  
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1. JOHDANTO 
 

Ihmisten  työurissa on viimeisten vuosikymmenien aikana tapahtunut 

merkittäviä muutoksia. Kun ennen oli täysin tavallista työskennellä elä-

mänsä aikana ainoastaan yhden tai muutaman organisaation palveluk-

sessa, on tilanne tänä päivänä aivan toinen − kuten kaikki ovat varmasti 

tavalla tai toisella saaneet kokea. Työsuhteet ovat paitsi lyhentyneet 

kestoltaan myös saaneet uusia muotoa. Uratutkimuksessa onkin 90-lu-

vulta lähtien puhuttu niin sanotuista rajattomista ja monimuotoisista työ-

urista, joissa uran ei katsota olevan sidottu mihinkään tiettyyn 

organisaatioon ja joissa yksilö itse ohjaa oman uransa kulkua.  

 

Myös työtä koskevat asenteet ja työhön suhtautuminen ovat muuttuneet. 

Esimerkiksi Sullivan ja Mainiero (2007) esittävät, että vaikka monet teke-

vät edelleen täysipäiväisesti töitä, eivät kaikki enää halua kiivetä jonkun 

ison yrityksen huipulle. Heidän mukaansa monet ovatkin alkaneet raken-

taa uraa omilla ehdoillaan ja omien arvojensa pohjalta, tasapainottaen niin 

työtä, perhe- kuin yksityiselämäänsäkin. Yksi tällaiseen tasapainoon yhdis-

tetty uran muoto on tämänkin tutkimuksen keskiössä oleva kohtuullistami-

nen. Kohtuullistamisella, jota on monessa tutkimuksessa kutsuttu myös 

sen englanninkielisellä termillä downshifting, viitataan yleisesti uramuutok-

seen, joka johtaa perinteiseltä eteenpäin ja ylöspäin etenevältä urapolulta 

pois hyppäämiseen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena onkin lisätä tähän 

ilmiöön liittyvää ymmärrystä ja sitä, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että 

yksilö päättää kohtuullistaa työurallaan.  

 

Kohtuullistaminen työuralla tehtävänä muutoksena on mielenkiintoinen ja 

tärkeä tutkimuskohde sen ajankohtaisuuden vuoksi; aihe on nimittäin 

viimeisten vuosien aikana noussut pinnalle yhteiskunnallisessa keskuste-

lussa edustaen samalla uramuutosta, joka on yhteneväinen uudemman 

uratutkimuksen esittämien muotojen kanssa. Seuraavaksi siirrytään 

tarkastelemaan tutkimuksen taustaa tarkemmin.  
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1.1. Tutkimuksen tausta 
 

Kohtuullistamista koskeva yhteiskunnallinen keskustelu on ollut varsin 

kiivasta vahvojen vastakkaisten mielipiteiden kohdatessa – osa on pitänyt 

kohtuullistamista itsekkäänä omien etujen ajamisena, toiset puolestaan 

hyvinvointia parantavana toimintana. Elinkeinoelämän valtuuskunnan 

EVA:n johtaja Matti Apunen esimerkiksi totesi Teknologiateollisuuden Vi-

sio-lehdessä (3/2012) seuraavaa: ”Downshiftaus on perimmältään itsekäs 

ajattelutapa, jossa ihminen lähtee siitä että vain hänen tarpeittensa 

täyttäminen riittää. Downshiftaaja ei näe, että hänen lisäkseen yrityksellä 

on tarpeita ja yhteiskunnalla on tarpeita.” (Taloussanomat 2012). 

Vastakkaisen mielipiteen on esittänyt muun muassa Jyväskylän yliopiston 

professori Juha Hakala, jonka mukaan kohtuullistaminen voi olla hyvä rat-

kaisu, jos työelämä meinaa uuvuttaa perusteellisesti ja kohtuullistamis-

mahdollisuus on olemassa. Hän perustelee, että Suomessa 850 000 

ihmistä käyttää liian kovasta työpaineesta johtuen Kela-korvattuja 

mielialalääkkeitä, ja lisäksi monet käyttävät vielä uni- ja dementialääkkeitä. 

Hakalan mukaan kohtuullistaminen ei myöskään tarkoita sitä, ettei ihminen 

menesty työssään: paineettomassa tilanteessa työskentely tehostuu ja 

vähemmän ajan puitteissa on mahdollista saada aikaan enemmän. 

(Mikkonen 2012) 

 

On siis selvää, että aihe on tällä hetkellä hyvin ajankohtainen ja ristiriitoja 

herättävä. Mielenkiintoiseksi aiheen tekee lisäksi se, että suomalaiset to-

della kokevat kiireen ja epävarmuuden aiheuttamaa työhön liittyvää pai-

netta työolojen huononnuttua viimeisten vuosikymmenien aikana. Suomen 

virallisen tilaston (2008) mukaan kiire, kilpailu ja epävarmuus ovat nimit-

täin lisääntyneet sekä yhteistyö kärsinyt 1980-luvulta lähtien. 

Kohtuullistamisen voidaan siis ajatella olevan jonkinlainen vastareaktio 

työn vaatimusten muuttuneeseen luonteeseen, sillä sen keskiössä on 

nimenomaan tasapaino ja omista lähtökohdista tehdyt päätökset.  
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Kohtuullistamiseen kohdistuneesta kasvaneesta kiinnostuksesta huoli-

matta varsinaista tieteellistä tutkimusta löytyy vähän; suoraan aihetta 

käsittelevät tutkimukset rajoittuvat lähinnä eräisiin Yhdysvalloissa ja 

Australiassa tehtyihin tutkimuksiin. Kohtuullistamistutkimuksen keskiössä 

on pitkään ollut vapaaehtoinen elämän yksinkertaistaminen ja siihen liit-

tyvä kulutuksen vapaaehtoinen vähentäminen osana elämäntyylissä tehtä-

vää muutosta (esim. Shaw & Newholm 2002; Etzioni 1998). Toiset tutki-

joista (esim. Schor 1998; Tan 2000; Hamilton & Mail 2003; Chhetri et al. 

2009a; 2009b) esittävät sen sijaan kohtuullistamisen olevan elämäntapa-

muutos, joka johtaa tulojen alenemiseen, kulutuksen vähenemisen ollen 

siten enemmänkin seuraus kuin itse tarkoitus. Myös työhön käytettävän 

ajan vähentäminen ja kiireetön elämä on usein yhdistetty kohtuullistami-

seen (esim. Juniu 2000) 

 

Vaikka edellä esitetyt näkökulmat ovat kohtuullistamistutkimuksen valtavir-

taa, eivät ne kuitenkaan ota huomioon kohtuullistamista uralla tehtävänä 

muutoksena, näkökulman ollessa näin hyvin erilainen tämän tutkimuksen 

uralähtöiseen tarkastelutapaan verrattuna. Tan (2000) on kuitenkin tutkinut 

psykologian väitöskirjassaan kohtuullistamista uramuutoksen lähtökoh-

dista käsin, määritellen kohtuullistamisen juuri vapaaehtoiseksi 

uramuutokseksi, joka johtaa eteenpäin ja ylöspäin etenevältä urapolulta 

pois hyppäämiseen. Lisäksi hän esittää kohtuullistamisen sisältävän tulo-

jen ja työhön liittyvän statuksen tai arvon alenemisen ja johtavan jonkinlai-

seen elämäntyylin muutokseen (Tan 2000, 6-8). LaPointe ja Heilmann 

(2013) ovat myös tutkineet kohtuullistamista yhtenä uramuutoksen muo-

tona ja he viittaavat sillä sellaiseen uralla tehtävään muutokseen, jossa 

yksilö siirtyy vähemmän stressaavaan ja aikaa vievään työhön. LaPointe 

ja Heilmann (2013, 10-13) esittävät tutkimuksessaan, että kohtuullistami-

sen lisäksi unelman toteuttaminen ja merkityksellisempään työhön siirtymi-

nen ovat eräitä uramuutoksen muotoja.  

 

Kuten voidaan huomata, kohtuullistamista on tutkittu selvästi uramuutok-

sen lähtökohdista käsin lähinnä Tanin (2000) sekä LaPointen ja Heilman-
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nin (2013) toimesta, minkä vuoksi myös tämän tutkimuksen toteuttamisen 

voidaan katsoa olevan perusteltua ja tärkeää. Lisäksi Tan (2000) on 

lähestynyt aihetta selvästi psykologian lähtökohdista, keskittyen pitkälti 

itse kohtuullistajiin, kohtuullistamisen kaltaisen uramuutoksen toteuttami-

seen liittyvään prosessiin sekä siihen, miten yksilöt kokevat nämä erilaiset 

vaiheet. Tässä tutkimuksessa pyritään sen sijaan lisäämään ymmärrystä 

niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat siihen, että yksilö päättää toteuttaa 

kohtuullistamisen kaltaisen uramuutoksen, tutkimusten perimmäisten 

tarkoitusten erotessa näin selvästi toisistaan. Tutkimuksessa myös 

tarkastellaan Tanin (2000) tutkimusta enemmän itse työtä ja siihen liittyviä 

tekijöitä, näkökulman ollessa näin liiketaloustieteellisempi. LaPointe ja 

Heilmann (2013) eivät niin ikään keskity tutkimuksessaan tämän tutkimuk-

sen lailla kohtuullistamiseen vaikuttaviin tekijöihin, vaan he nostavat esille 

uramuutokseen liittyviä narratiiveja (joista kohtuullistaminen on yksi) ja 

tarkastelevat niitä tapahtumapaikan, statuksen, tarkoituksen, tahdin ja 

työmäärän osalta verraten uramuutosta edeltänyttä ja sitä seurannutta 

työtä. Myös kyseisen tutkimuksen tarkoitus eroaa siis selvästi tämän 

tutkimuksen tarkoituksesta.  

 

Kohtuullistamistutkimuksessa on aiemmin havaittu muun muassa iän 

(Hamilton ja Mail 2003), sukupuolen (The Harwood Group 1995) ja 

elämänkaarenvaiheen (The Harwood Group 1995) vaikuttavan siihen, että 

yksilö kohtuullistaa elämässään (Chhetri et al. 2009a, 346). Tutkimus on 

kuitenkin aihealueen osalta hyvin suppeaa, ja se lähestyy edelleenkin 

kohtuullistamista tähän tutkimukseen verrattuna hyvin erilaisesta näkökul-

masta. Tämän vuoksi kohtuullistamispäätökseen vaikuttavia tekijöitä on 

tärkeä tutkia myös selvästi ura-ajattelun lähtökohdista käsin ja tarkastella 

sitä selvänä uramuutoksena. Lisäksi kohtuullistamista on tarpeellista 

tarkastella oman yhteiskuntamme lähtökohdista käsin, sillä esimerkiksi 

USA:n ja Australian sekä Suomen väliset yhteiskunnalliset erot ovat suu-

ria. Aiempaa suomalaista kohtuullistamistutkimusta edustavat lähinnä jo 

aiemmin mainittu LaPointen ja Heilmannin (2013) tutkimus sekä Rajander-

Juustin (2010) aihetta käsittelevä teos. Rajander-Juusti (2010) keskittyy 
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kuitenkin pelkkien kohtuullistamiseen vaikuttavien tekijöiden sijasta lä-

hinnä kohtuullistamisen ilmiöön sekä kohtuullistamiseen liitettyihin erilaisiin 

osa-alueisiin kuten itse työhön, ajankäyttöön, kulutukseen ja onnellisuu-

teen. Näiden tekijöiden puitteissa tutkimusaukko onkin selvästi havaitta-

vissa.  

 

1.2. Tutkimusongelma ja  -kysymys sekä rajaukset 
 

Kohtuullistamiseen liittyvää tutkimusta on ura-ajattelun näkökulmasta hy-

vin vähän, minkä vuoksi ilmiöstä ja sitä kautta kohtuullistamisen kaltaisen 

uramuutoksen toteuttamiseen vaikuttavista tekijöistä ei ole juurikaan 

ymmärrystä. Tämä ymmärrys on vieläkin vähäisempi suomalaisen 

yhteiskuntamme osalta. Kyseistä ongelmaa pyritään ratkaisemaan tässä 

tutkimuksessa, ja se on muotoiltu seuraavanlaiseksi tämän tutkimuksen 

päätutkimuskysymykseksi: 

 

− Mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että yksilö kohtuullistaa työurallaan? 

 

Tähän tutkimuskysymykseen pyritään vastaamaan tarkastelemalla 

kohtuullistamisen kaltaisen uramuutoksen toteuttaneiden henkilöiden 

kokemuksia ja peilaamalla niitä erilaisiin urateorioihin ja kohtuullistamiseen 

liittyvästä tutkimuksesta nousseisiin olennaisiin tekijöihin. Hyvä on kuiten-

kin huomioida, että jokainen ihminen on erilainen ja siten myös 

kohtuullistamiseen liittyvät syyt hyvin yksilöllisiä. Tyhjentävää ja yksiselit-

teistä vastausta tällaiseen tutkimusongelmaan ei näin ollen ole mahdollista 

eikä tarkoituksenmukaistakaan löytää. Tarkoituksena on sen sijaan lisätä 

ilmiön ymmärrystä valittujen tapausten avulla.    

 

Selkeyttä yksilön kohtuullistamispäätökseen vaikuttavista tekijöistä pyri-

tään saamaan erityisesti erilaisia uratutkimuksesta nousseita malleja 

hyödyntäen. Tutkimuksen ulkopuolelle rajautuu siten aiemman tutkimuk-

sen alaisena ollut kohtuullistamiseen keskeisesti liitetty kulutuksen 

vapaaehtoinen vähentäminen sekä vapaaehtoinen elämän 
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yksinkertaistaminen. Tämän tutkimuksen näkökulma on lisäksi hyvin 

yksilökeskeinen monien ympäristön huomioivien urateorioiden rajautuessa 

tutkimuksen ulkopuolelle. Yksilöön keskittyvästä näkökulmasta johtuen 

kantaa ei myöskään oteta ilmiön yleiseen esiintymiseen tai sen mahdolli-

sesti aiheuttamiin yhteiskunnallisiin vaikutuksiin.  

 

1.3. Tutkimusmenetelmät 
 

Tutkimus on suoritettu laadullisena välineellisenä tapaustutkimuksena. 

Eskolan ja Suorannan (2008, 65) mukaan laadullisessa tutkimuksessa ei 

pyritä tekemään tilastollisia yleistyksiä, vaan tarkoituksena on kuvata jota-

kin tapahtumaa, ymmärtää tietynlaista toimintaa tai antaa teoreettinen tul-

kinta jostain ilmiöstä. Koska tässä tutkimuksessa pyritään juuri ymmärtä-

mään kohtuullistamista ja siihen vaikuttavia tekijöitä, on laadullinen tutki-

mus sopivin valinta tutkimusmenetelmäksi. Tutkimukseen on otettu 

tapauksiksi kymmenen kohtuullistamisen kaltaisen uramuutoksen toteutta-

nutta yksilöä, jotka valittiin tutkimukseen harkinnanvaraista otantaa käyt-

täen. Välineellisessä tapaustutkimuksessa pyritään yleensä ymmärtämään 

käsillä olevien tapausten lisäksi jotakin muuta, esimerkiksi ilmiötä tai asiaa 

(Stake 1995, 3); tässä tutkimuksessa tapaukset toimivat välineenä lisätä 

yleistä ymmärrystä yksilön kohtuullistamispäätökseen vaikuttavista teki-

jöistä. 

 

Empiirinen aineisto on kerätty haastattelemalla kaikkia tapauksina toimivia 

yksilöitä. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina eli haastatteluina, 

joissa haastattelun aihepiirit ovat tiedossa, mutta kysymysten tarkka 

muoto puuttuu (Hirsjärvi et al. 2009, 208). Koska menetelmä sopii hyvin 

käytettäväksi tilanteissa, joissa tarkastelun kohteena olevat asiat ovat ar-

koja tai joissa halutaan selvittää heikosti tiedostettuja asioita kuten 

perusteluita (Metsämuuronen 2006, 239), oli tämä luonteva valinta 

aineistonkeruumenetelmäksi. Haastattelujen lisäksi haastateltavilla teetet-

tiin heidän työn ominaisuuksia koskevien pitkäntähtäimen odotusten 
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selvittämiseksi Scheinin (1990, 4-7) laatima ura-ankkureita koskeva 

itsearviointikysely.  

 

1.4. Keskeiset käsitteet 
 

Tämä tutkimus rakentuu kolmen keskeisen käsitteen ympärille: uran, 

uramuutoksen ja kohtuullistamisen. Seuraavaksi esitelläänkin, mitä näillä 

käsitteillä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa ja mihin nämä määritelmät 

pohjautuvat.   

 

Ura. Baruch & Rosenstein (1992, 478) ovat esittäneet, että ura on 

työntekijän organisaatiossa keräämien erilaisten töiden ja kokemusten 

kautta tapahtuva kehitysprosessi. Tässä tutkimuksessa ura määritellään 

kyseistä määritelmää muokaten yksilön keräämien erilaisten töiden ja 

kokemusten kautta tapahtuvaksi kehitysprosessiksi. 

 

Uramuutos. Heppner (1998, 137) esittää, että uramuutos on sellainen 

uralla tehtävä muutos, joka sisältää työtehtävien, työn, työpaikan tai 

ammatin vaihtamisen tai muuttumisen. Tässä tutkimuksessa uramuutos 

määritellään samansuuntaisesti ja sillä tarkoitetaan juuri uramuutosta, 

jossa yksilö muuttaa joko työtehtäviään, työtään, ammattiaan tai työn 

luonnetta (esim. siirtyy oman alansa yrittäjäksi, osa-aikaiseksi työntekijäksi 

jne.).  

 

Kohtuullistaminen. Tanin (2000, 6-8) mukaan kohtuullistaminen on 

vapaaehtoinen uralla tehtävä muutos, joka johtaa perinteiseltä eteenpäin 

ja ylöspäin etenevältä urapolulta pois hyppäämiseen, elämäntyylin 

muuttumiseen sekä tulojen ja työhön liittyvän statuksen alenemiseen. 

Tässä tutkimuksessa kohtuullistaminen määritellään samansuuntaisesti 

vapaaehtoiseksi, ulkopuolisen silmin yllättäväksi uramuutokseksi, joka 

johtaa perinteiseltä eteenpäin ja ylöspäin etenevältä urapolulta pois 

hyppäämiseen ja elämäntyylin jonkinlaiseen muuttumiseen. Tässä 

tutkimuksessa kohtuullistamisen ei kuitenkaan katsota välttämättä johta-
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van tulojen tai työhön käytettävän ajan vähenemiseen, sillä tutkijan mie-

lestä on mahdollista hypätä oravanpyörästä pois sellaiseen työhön tai 

elämäntilanteeseen, jossa tulot, työhön käytettävä aika tai molemmat 

pysyvät samalla tasolla mutta joka muutoin muuttaa yksilön elämäntyyliä 

merkittävästi kohtuullisemmaksi esimerkiksi työn tuottaman suuremman 

tyydytyksen kautta. Näin ollen tässä tutkimuksessa kohtuullistamisen 

kaltainen uramuutos on mahdollista toteuttaa myös esimerkiksi LaPointen 

ja Heilmannin (2013) mainitsemien merkityksellisempään työhön siirtymi-

sen tai unelman toteuttamisen kautta, kohtuullisuutta tarkasteltaessa 

nimenomaan ihmisen elämän kokonaisuuden näkökulmasta.  

 

1.5. Tutkimusraportin rakenne 
 

Tämä tutkimusraportti etenee johdannosta teorian ja empirian kautta johto-

päätöksiin ja sieltä edelleen yhteenvetoon. Tämän johdantokappaleen jäl-

keen siirrytään tutkimuksen teoriaosuuteen, jossa esitellään ura- ja 

kohtuullistamistutkimuksesta muodostettu tutkimuksen teoreettinen 

viitekehys. Tämä viitekehys kuvataan luvuissa kaksi ja kolme, näistä 

ensimmäisen koskiessa yksilön työuraa, jälkimmäisen puolestaan itse tä-

män tutkimuksen keskiössä olevaa kohtuullistamista.  

 

Kappale kaksi rakentuu siis yksilön työuraan liittyvien teorioiden ympärille. 

Kappaleessa tarkastellaan ensin itse uran käsitettä, minkä jälkeen siirry-

tään kuvaamaan yksilön etenemistä uralla. Tästä siirrytään uravalintoja 

ohjaavien tekijöiden ja uran uusien muotojen esittelemiseen. Lopuksi 

tarkastellaan vielä vapaaehtoista uramuutosta sekä siihen liittyviä yksilön 

ja ympäristön yhteensopivuutta käsitteleviä teorioita. Urateorioiden 

tarkastelun jälkeen siirrytään kappaleeseen kolme, jossa esitellään 

teoreettisen viitekehyksen toinen, kohtuullistamista käsittelevä, osa. 

Kappale alkaa itse kohtuullistamisen käsitteen tarkastelusta, minkä jälkeen 

nostetaan esille aiemman uratutkimuksen esittämiä syitä kohtuullistaa. 

Koska kohtuullistamiseen liittyvä tutkimus on hyvin rajallista, keskittyy 

teoreettinen viitekehys pitkälti yksilön työuraa koskeviin teorioihin, joiden 
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avulla pyritään lisäämään ymmärrystä kohtuullistamisen kaltaisen 

uramuutoksen toteuttamiseen vaikuttavista tekijöistä. Kohtuullistamista 

käsittelevän kappaleen tarkoituksena onkin lähinnä antaa riittävästi tietoa 

itse ilmiöstä. 

 

Teoreettisen viitekehyksen esittelyn jälkeen siirrytään kappaleeseen neljä, 

jossa kuvataan tutkimuksen toteuttamista. Tässä kappaleessa esitellään 

tarkemmin tutkimuksessa käytettävät metodit, kuvataan aineiston kerää-

mistä, käsittelyä ja tulkintaa sekä arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta. 

Kappaleessa viisi, kohtuullistamisen kaltaisen uramuutoksen toteuttami-

seen vaikuttavat tekijät, siirrytään itse tutkimuksen analyysiosuuteen, 

jossa haastattelujen avulla kerättyä aineistoa analysoidaan tutkimuksen 

teoreettisen viitekehyksen pohjalta. Tämä analyysi etenee teoreettisen 

viitekehyksen rakenteen mukaisesti siten, että ensin kohtuullistamista 

analysoidaan yksilön uran etenemisen ja uravalintoja ohjaavien tekijöiden 

osalta, minkä jälkeen tarkastellaan kohtuullistamista ja uran uusia muotoja 

sekä kohtuullistamista ja vapaaehtoista uramuutosta.  

 

Tutkielma huipentuu yhteenvetoon ja johtopäätöksiin. Kappaleessa vede-

tään ensin yhteen tutkimuksen löydökset ja vastataan samalla 

tutkimuskysymykseen. Tämän jälkeen esitellään vielä tutkimuksesta 

tehtävät johtopäätökset suhteuttamalla tutkimusta aiempaan 

tutkimukseen, pohtimalla kohtuullistamista laajemmin  organisaation ja 

yhteiskunnan näkökulmasta sekä esittämällä ehdotuksia tulevan 

tutkimuksen varalle. Tutkimusraportin eteneminen on havainnollistettu 

vielä seuraavalla sivulla kuviossa 1. 
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2. YKSILÖN TYÖURA 
 

Vaikka uratutkimus on ollut vilkasta aina 1950 luvulta lähtien, ei uralla ole 

yhtä oikeaa, yksiselitteistä määritelmää johtuen sitä koskevan terminolo-

gian vakiintumattomuudesta ja useiden rinnakkaisten käsitteiden 

olemassaolosta. Tällaisia uraan liittyviä käsitteitä ovat muun muassa työ-

ura, ammatillinen ura, organisatorinen ura, urapolku ja urakulku. (Lähteen-

mäki 1995, 23-25) Perinteisesti ura on kuitenkin nähty yksilön keräämien 

työhön liittyvien asemien, roolien, kokemusten ja aktiviteettien sarjana 

(Ahlstedt 1978, 29) sekä henkilökohtaisen ammatinvalinnan seurauksena 

syntyneenä työhistoriana (Arthur et al. 1989, 7–9). Erään uudemman 

määritelmän mukaan ura on puolestaan työntekijän organisaatioissa 

keräämien erilaisten töiden ja kokemusten kautta tapahtuva kehityspro-

sessi (Baruch & Rosenstein 1992, 478). Kyseistä määritelmää muokaten 

uralla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa juuri yksilön keräämien erilaisten 

töiden ja kokemusten kautta tapahtuvaa kehitysprosessia. 

 

Erään perusjaottelutavan mukaan työuraa voidaan tarkastella sekä 

objektiivisesta että subjektiivisesta näkökulmasta. Näistä ensimmäinen 

viittaa perinteiseen tarkastelutapaan, jossa ura nähdään yksilön kerää-

mien työpaikkojen sarjana, urapolkuna, ja jossa nämä työpaikat ovat 

usein, mutteivät välttämättä hierarkkisesti yhteydessä toisiinsa (Lähteen-

mäki 1995, 29). Käytännössä objektiivinen työura voidaankin kirjoittaa ylös 

CV:n muotoon. Koska objektiivinen ura keskittyy lähinnä yksilön ulkopuoli-

siin tekijöihin, perustuu uralla menestyminen tämän näkökulman mukaan 

myös ulkoisiin ja konkreettisiin asioihin, kuten esimerkiksi työtehtävään, 

nimikkeeseen tai palkkaan (Van Maanen 1977, 9).   

 

Subjektiivinen tarkastelutapa, joka selvästi korostuu tässä tutkimuksessa, 

käsittää sen sijaan uran syntyväksi yksilön omalla kokemustasolla, 

muodostuen hänen omista kokemuksistaan. Urakehitys on tämän näkökul-

man mukaan jatkuvaa ammatillista oppimista, jota yksilön ammatillinen 

identiteetti ja ura-ankkurit ohjaavat. (Lähteenmäki 1995, 29-30) Koska 
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subjektiivinen ura korostaa yksilön omia kokemuksia ja sisäistä maailmaa, 

syntyy subjektiivinen uramenestys henkilön kehittyessä ja edistyessä 

sisäisesti hänelle itselleen merkittävällä tavalla, omien tavoitteidensa ja 

arvojensa mukaisesti (Van Maanen 1977, 9). 

 

Yksilön uraa voidaan tarkastella myös monesta muusta eri näkökulmasta. 

Seuraavaksi esitelläänkin tämän tutkimuksen kannalta keskeisiä uraan 

liittyviä teorioita ja tarkastelutapoja. Ensin huomiota kiinnitetään yksilön 

uran etenemiseen hyödyntäen siihen liittyvää elämänkaari-ajattelua. 

Tämän jälkeen esitellään yksilön uravalintoja ohjaavia tekijöitä ja kuvataan 

uratutkimuksen uusia suuntauksia. Lopuksi tarkastellaan vielä vapaaehtoi-

seen uramuutokseen liittyviä teorioita.  

 

2.1. Yksilön uran eteneminen 
 
Yksilön uran etenemistä voidaan tarkastella erilaisten elämänkaari- ja 

elämänvaihemallien avulla näistä ensimmäisen viitatessa psykologiseen, 

yksilön psykologisiin tekijöihin keskittyvään näkökulmaan, jälkimmäisen 

puolestaan sosiologiseen tarkastelutapaan, jonka keskiössä ovat ihmisten 

omaamat erilaiset roolit niin perheessä, työpaikalla kuin yhteisössäkin 

(Shanahan &  Porfelli 2002, 398-399). Nämä mallit lähtevät liikkeelle siitä, 

että ihmisen elämä ja ura kehittyvät elämänkaarella lineaarisesti tiettyjen 

vaiheiden kautta (esim. Super 1957; Levinson et al. 1978), jolloin myös 

elämänkaaren vaiheen voidaan ajatella olevan yhteydessä yksilön teke-

miin uravalintoihin.  

 

Yksi merkittävimmistä yksilön uran etenemistä kuvaavista 

elämänkaarimalleista on Superin (1957) kehittämä malli. Hänen mukaansa 

yksilö etenee urallaan viiden seuraavan vaiheen kautta: kasvuvaihe, 

kokeiluvaihe, vakiinnuttamisvaihe, säilyttämisvaihe ja uran heikentymis-

vaihe (Super 1975, 28-30). Toinen merkittävä elämänkaarimalli on 

Levinsonin et al. (1978) esittämä jaksottaisen tasapainon malli 

(punctuated equilibrium model), jonka mukaan ihmisen elämässä 
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vuorottelevat tasaiset kehitysjaksot sekä siirtymäjaksot. Levinsonin et al. 

(1978) mukaan tasaisessa jaksossa yksilö pyrkii saavuttamaan erilaisia 

tavoitteita, arvoja ja muita aktiviteetteja, kun siirtymäjaksossa hän puoles-

taan arvioi uudelleen edellisen jakson tavoitteita ja arvoja.  

 

Myös Scheinin (1978) mukaan yksilön elämä ja ura muodostuvat 

erinäisien kehityskausien ja kriisien tai siirtymäkausien vuorottelusta. 

Schein esittääkin mallissaan (ks. kuvio 2), että ihmisen elämänkaari 

voidaan jakaa biososiaaliseen elämänkaareen, työ- ja urakaareen sekä 

perhe-elämänkaareen. Biososiaalinen elämänkaari kuvaa Scheinin (1978) 

mukaan ihmisen biologiseen ja sosiaaliseen vanhenemisprosessiin liittyviä 

tekijöitä, pitäen sisällään muun muassa 30:nnen ikävuoden kriisin, keski-

iän kriisin ja vanhuusiän kriisin. Työ- ja urakaari esittää sen sijaan uran 

etenemistä aina työelämään siirtymisestä ja siellä olemisesta eläkkeelle 

jäämiseen asti. Perhe-elämänkaari kuvaa puolestaan perhe-elämän 

vaiheita sisältäen esimerkiksi avioitumisen, lasten syntymisen ja lasten 

kotoa pois muuttamisen. Nämä kaaret on esitetty kuviossa aaltomaisina 

viivoina siten, että aallon harjalla kaaren tuottama paine on voimakas, 

yksilön kohdatessa joko jonkinlaisen esteen tai hänen ollessa muuten 

jonkinlaisessa käännekohdassa. Aallon pohjalla kaaren tuottama paine on 

puolestaan heikko, kaiken ollessa sujuvaa kyseisellä elämän osa-alueella. 

Nämä kaaret voivat kukin voimistua ja heiketä, ongelmia esiintyessä 

yksilön elämässä ja uralla erityisesti silloin, kun useampi elämänalue 

aiheuttaa samanaikaisesti jonkin asteista painetta. (Schein 1978, 22-26) 

Scheinin (1978) malli ja siihen lukeutuvat biososiaalinen elämänkaari, 

urakaari ja perhe-elämänkaari on havainnollistettu vielä seuraavalla sivulla 

kuviossa 2. 
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Ulkoisten tekijöiden rytmittämät syklit 

Kuvio 2. Biososiaalisen elämänkaaren, urakaaren ja perhe-elämänkaaren 

rytmittyminen elämän aikana (Schein 1978, 24) 

 

Koska nämä erilaiset Scheininkin (1978) mallin esiintuovat siirtymäkaudet 

tarjoavat hyvän pohjan esimerkiksi kohtuullistamisen kaltaiselle radikaalille 

uramuutokselle, tarkastellaan seuraavaksi ihmisen elämässä ja uralla 

esiintyviä kriisejä vielä tarkemmin.  

 

2.1.1. Siirtymäkaudet ihmisen elämässä ja uralla 
 

Kuten kappaleessa 2.1. tuli ilmi, Scheinin mallin mukaan ihmisen elä-

mässä esiintyvät kriisit ovat luonnollinen osa yksilön kehitystä. O’Connor 

ja Wolfe (1991) esittävät keski-iän kriisiä käsittelevässä tutkimuksessaan 

kriisissä olevan kyse paradigman, eli erilaisten tapahtumien ja tilanteiden 

ymmärtämiseksi olemassa olevan oletusten, näkemysten, odotusten, 
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tunteiden, uskomusten ja arvojen järjestelmän, muutoksesta. Tällainen 

paradigman muutos eli kriisi vaatii sekä sisäisiä että ulkoisia muutoksia, 

kimmokkeen tullessa joko yksilön sisäisestä maailmasta tai ympäristössä 

tapahtuneesta muutoksesta. Kriisi voi johtaa uudenlaisten, itselle tiettyyn 

tilanteeseen paremmin sopivien arvojen omaksumiseen ja uudenlaiseen 

ymmärrykseen, mutta myös vanhan paradigman säilyttämiseen, jolloin 

henkistä kasvua ei samalla tavalla tapahdu. (O’Connor & Wolfe 1991, 325-

326, 334-336) Kriisejä on monissa tutkimuksissa kutsuttu myös 

siirtymäkausiksi; tässä tutkimuksessa käsitteitä käytetäänkin toistensa 

synonyymeinä.  

 

Uran kannalta keskeisimpiä siirtymäkausia ovat 30:nnen ikävuoden kriisi 

sekä keski-iän ja 50:nnen ikävuoden siirtymäkaudet. 30:nnen ikävuoden 

tienoille sijoittuva kriisi käy ilmi myös Scheinin (1978) kuvaamassa, edellä 

esitetyssä mallissa (ks. kuvio 2). Hänen (1978, 29-30) mukaansa tämän 

siirtymäkauden kehityksellisenä tehtävänä on arvioida tehtyjä valintoja 

ennen uran vakiinnuttamista. Levinson et al. (1978, 84-85) esittävät 

samansuuntaisesti, että kyseisen siirtymäkauden aikana yksilö arvioi 

uudelleen elämänvalintoja, pohtien kuitenkin myös tulevaa. 30:nnen 

ikävuoden siirtymäkaudelle on Levinsonin et al. (1978, 85) mukaan 

tyypillistä se, että yksilö tuntee tarvetta todella muuttaa elämäänsä, jos 

siinä jotain muutettavaa on. Dunderfelt (2011, 109-113) esittää  

puolestaan tämän ajanjakson olevan sisäisen itsenäistymisen aikaa, jossa 

esimerkiksi ihmisen kiinnostuksen kohteet sekä tavat ja tottumuksen 

saattavat muuttua.  

 

Yleensä 40:nnen ikävuoden tienoilla yksilö alkaa sen sijaan tiedostamaan 

elämänajan rajallisuuden ja valmistautuu henkisesti keski-ikää varten 

(Schein 1978, 31); tätä ajanjaksoa onkin kutsuttu niin keski-iän kuin keski-

urankin siirtymäkaudeksi. Scheinin (1978, 31) mukaan siirtymäkausi 

tarjoaa hyvät mahdollisuudet uralla tehtävään muutokseen. Myös 

O’Connor ja Wolfe (1987, 812-814) esittävät kyseisellä kriisillä olevan 

mahdollisuus kasvuun ja muutokseen, vaikkei se heidän mukaansa 
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välttämättä olekaan siirtymäjakson lopputulos. Olennaista ajanjaksolle on 

joka tapauksessa huomion kiinnittäminen ulkopuolisten tekijöiden, kuten 

perheen, sijasta omaan itseen (O’Connor & Wolfe 1991, 333-334). Osalla 

keski-iän kriisiin liittyykin vahvasti juuri halu tulla omaksi itsekseen, löytää 

oma identiteetti ja suunta sekä tulla riippumattomaksi muista (O’Connor & 

Wolfe 1987, 812). Dunderfelt (2011, 150) esittää, että tämä ajanjakso voi 

ilmetä joko luovana laajentumisen aikana tai lamaannuttavana, 

alakuloisuutta ja masentuneisuutta aiheuttavana ajanjaksona.  

 

50:nnen ikävuoden siirtymäkautta ei monessa elämänkaaritutkimuksessa 

huomioina omana vaiheenaan. Lähteenmäki (1995) kuitenkin esittää, että 

jos keski-iän siirtymäkauden tehtävä jää kesken tai kokonaan täyttämättä, 

voi yksilö sen sijaan joutua käymään läpi myöhemmin elämässään vielä 

50:nnen ikävuoden siirtymäkauden elämän muodostuttua epätyydyt-

täväksi. Hän esittää tämän jakson olevan 30:nnen ikävuoden siirtymä-

kautta muistuttava pohdiskelu- ja uudelleensuuntautumisjakso, jonka 

tehtävänä on muokata valittu elämäntapa itseä tyydyttäväksi. 

(Lähteenmäki 1995, 122)  

 

Edellä esitettyjä siirtymäkausiakin sisältäviä elämänkaarimalleja on myös 

pyritty nykyaikaistamaan eri tutkijoiden (esim. Bejian & Salomone 1995; 

Hall & Mirvis 1996) toimesta. Esimerkiksi Bejian ja Salomone (1995) 

ehdottavat uuden vaiheen, uran uudistumisvaiheen, lisäämistä Superin 

(1957) esittämän vakiinnuttamisvaiheen loppuun. Tämä vaihe olisi heidän 

mukaansa epävarmuuden ja itsensä tutkiskelun vaihe, joka voi myös joh-

taa uudenlaiseen uraan (Bejian & Salomone 1994, 53). Vaikka 

elämänkaarimallit, kriisit ja yksilön uran eteneminen tarjoavat mehevän 

alustan kohtuullistamisen kaltaisen uramuutoksen toteuttamiseen vaikutta-

vien tekijöiden tarkasteluun, on myös olemassa muita yksilön uravalintoi-

hin vaikuttavia ja niitä ohjaavia tekijöitä; näitä tarkastellaankin seuraa-

vassa kappaleessa.  
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2.2. Yksilön uravalintoja ohjaavat tekijät 
 

Yksilön uravalintoja ohjaavat useat niin sisäiset kuin ulkoisetkin tekijät. 

Tässä kappaleessa tarkastellaan eräitä uravalintoja ohjaavia sisäisiä 

tekijöitä. Aluksi huomiota kiinnitetään arvoihin, minkä jälkeen siirrytään 

tarkastelemaan ura-ankkureita ja niiden vaikutusta uralla tehtäviin 

valintoihin.  

 

2.2.1. Arvot 
 

Lähteenmäki (1995, 157) esittää, että yksilön tekemiä uravalintoja ohjaa-

vat hänen omaamansa arvot, eli ihmisen subjektiiviset käsitykset tai 

uskomukset siitä, mikä on oikein tai väärin. Arvot voivat koskea esimer-

kiksi elämää tai kohdistua itse työhön. Elämänarvoja on luonnollisesti ole-

massa monia; joku arvostaa eniten perhettä, toinen omaa kehitystään ja 

kolmas työtä itsessään. Kohtuullistamiseen on kuitenkin usein liitetty 

humanismin, ympäristönsuojelun, henkisen kasvun ja itsensä kehittämisen 

kaltaisia arvoja sekä halu päättää itse omista asioistaan (Elgin 1981; 

viitannut Graig-Lees & Hill 2002, 191) On kuitenkin hyvä huomioida, 

etteivät elämänarvot ole myöskään täysin pysyviä, vaan niiden 

tärkeysjärjestys voi muuttua iän myötä (Snell 1990, 13-15). Työarvoilla on 

sen sijaan viitattu esimerkiksi yksilön omaamiin työhön liittyviin 

arviointinormeihin, joiden avulla yksilö erottaa mikä on oikein ja arvioi 

omien preferenssiensä tärkeyttä (Dose 1997, 227-228). 

 

Lähteenmäen (1995) mukaan yksilön uravalintoja ohjaavat lisäksi erilaiset 

asennearvot. Lähteenmäki erotteleekin seuraavat viisi erilaista 

asennoitumistapaa työhön: protestanttisen etiikan mukainen asennoitumi-

nen, työ elämäntehtävänä tai kutsumuksena, työ luovuuden kanavana, työ 

toimeentulon hankkimisen välineenä ja työ sosiaalisen kanssakäymisen 

väylänä. (Lähteenmäki 1995, 158-159) On kuitenkin tärkeä huomioida, 

että työurissa on tapahtunut viimeisten vuosien aikana suuria muutoksia, 

kuten kappaleessa 2.3 tullaan huomaamaan, jolloin myös työhön 
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asennoitumisessa on mahdollisesti havaittavissa muutoksia esimerkiksi 

monimuotoisen työuran kaltaisen ajatusmaailman seurauksena.  

 

2.2.2. Ura-ankkurit  
 

Scheinin (1990) mukaan yksilöllä on puolestaan tiettyjä pitkäntähtäimen, 

työn ominaisuuksia koskevia odotuksia, jotka ohjaavat mutta myös rajoitta-

vat hänen tekemiään uravalintoja; näitä hän kutsuu ura-ankkurin käsit-

teellä. Ura-ankkuri on osa yksilön uran ympärille muodostamaa 

minäkuvaa, joka rakentuu uran edetessä yksilön pystyessä vastaamaan 

itselleen seuraaviin kysymyksiin: 

 

1) Mitä taitoja ja kykyjä minulla on? Mitkä ovat vahvuuteni ja heikkouteni? 

2) Mitkä ovat tärkeimmät motiivini ja tavoitteeni elämässä? Mitä haluan 

uraltani? 

3) Mitkä ovat tärkeimmät arvoni, joihin pohjaan valintani? Miltä minusta 

tuntuu tehdä sitä työtä, mitä teen? Teenkö itselleni sopivaa työtä 

oikeassa organisaatiossa? (Schein 1990, 17) 

 

Vaikka tämä minäkuva alkaa rakentua jo nuoruudessa, vaatii kypsä 

ammatillinen minäkuva kuitenkin riittävää työkokemusta. Työkokemuksen 

ja eteen tulevien valintojen kautta yksilö nimittäin oppii, mikä hänelle on 

tärkeää ja mitä taitoja, motiiveja ja arvoja hänellä todella on. Koska ura-

ankkuri on pysyvä osa yksilön minäkuvaa, arvoja ja motiiveja, ei yksilö 

luovu siitä vaikeankaan tilanteen edessä. Schein (1990) on määritellyt itse 

kahdeksan seuraavaa ankkuria: teknisfunktionaalinen kyvykkyys, 

liikkeenjohdollinen pätevyys, autonomia ja riippumattomuus, turvallisuus ja 

vakaus, yrittäjyydellinen luovuus, palvelu/omistautuminen, aito 

haasteellisuus sekä elämänalueiden tasapaino. (Schein 1990, 17-20)  

 

Henkilö, jonka ankkurina toimii teknisfunktionaalinen kyvykkyys, on 

lahjakas ja motivoitunut jonkun tietyn tyylisen työn suorittamisessa pyrkien 

käyttämään hyväksi taitojaan juuri kyseisellä erityisalueella. Tällainen 
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henkilö arvostaa erityisesti oman asiantuntemuksensa käyttämistä 

haastavien tehtävien toteuttamiseksi. Yksilöt, joiden ankkurina toimii 

liikkeenjohdollinen pätevyys, haluavat sen sijaan ottaa vastuuta, vaikuttaa 

ja tulla yleisjohtajiksi, tuntien myös olevansa päteviä johtamaan. 

Autonomiaa ja riippumattomuutta ankkurinaan pitävät haluavat puolestaan 

tehdä asiat omalla tavallaan ja omaan tahtiinsa. Tällaiset ihmiset tuntevat 

usein organisaation rajoittavan heitä, ja etsivät siten uraa, joka toteutuu 

omin ehdoin. Yksilöt, joiden ankkurina toimii turvallisuus ja vakaus, 

kokevat sen sijaan tarvetta organisoida uransa siten, että he tuntevat 

olonsa turvalliseksi ja että he voivat ennakoida tulevaa mahdollisimman 

hyvin. (Schein 1990, 17-29) 

 

Yrittäjyydellinen luovuus esiintyy yksilössä yleensä haluna luoda uusi 

organisaatio, tuote tai palvelu, joka voidaan liittää läheisestä häneen 

itseensä. Uuden luomisen lisäksi he myös janoavat usein sellaista 

vapautta, joka mahdollistaa minkä tahansa henkilökohtaisen tarpeen 

vaatiman roolin ottamista. Palvelua/omistautumista ankkurinaan pitävät 

valitsevat ammattinsa sen sijaan arvojensa puolesta. Tällaisina arvoina 

voivat toimia mm. ihmisten kanssa työskentely tai ihmisarvojen 

puolustaminen. Tietyt kyvyt tai tehtävät eivät sen sijaan välttämättä ole 

heille työssä yhtä tärkeitä. Aito haasteellisuus kuvaa puolestaan halua 

voittaa erilaisia haasteita ratkaisemalla vaikeita ongelmia tai voittamalla 

näennäisesti voittamattomia osapuolia. Haasteen luonne ei tämän 

ankkurin omaaville henkilöille ole kuitenkaan itse haasteen astetta 

tärkeämpää. Henkilö, jonka ankkurina toimii elämänalueiden tasapaino, 

haluaa sen sijaan löytää tasapainon työelämän ja henkilökohtaisen 

elämän välille. Tällaiset yksilöt haluavat työsuhteeltaan yleensä ennen 

kaikkea joustavuutta. (Schein 1990, 29-32)  

 

Scheinin (1990, 33-34) mukaan ihmisellä on ainoastaan yksi edellä 

mainittu ankkuri, joka dominoi ja joka yksilön taitojen, arvojen ja motiivien 

muodostamana kokonaisuutena ohjaa yksilön tekemiä uravalintoja. Jos 

mikään ankkureista ei nouse selvästi esille, johtuu se Scheinin mukaan 
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siitä, ettei yksilöllä ole vielä riittävästi elämänkokemusta selvien 

prioriteettien ja päätöksentekokriteerien rakentumiselle. (Schein 1990, 33-

34) Useammat tutkijat (esim. Feldman & Bolino 1997; Kniveton 2004) ovat 

kuitenkin kritisoineet Scheinin edellä esitettyä väittämää. Esimerkiksi 

Feldman ja Bolino (1997) ovat esittäneet, että yksilöllä voi olla useampi 

ura-ankkuri, joista osa toimii ensisijaisina ja osa toissijaisina ohjausarvol-

taan. Useamman ankkurin omaaminen on heidän mukaansa mahdollista 

johtuen siitä, että yksilöllä voi olla useita erilaisia uraan ja elämään liittyviä 

tavoitteita ja siitä, että kaikki Scheinin (1990) esittämät ankkurit eivät 

pohjaudu samaan perustaan, vaan osa niistä pohjautuu kykyihin 

(teknisfunktionaalinen kyvykkyys, liikkeenjohdollinen pätevyys ja 

yrittäjyydellinen luovuus) osa motiiveihin ja tarpeisiin (turvallisuus ja 

pysyvyys, autonomia ja riippumattomuus sekä elämänalueiden tasapaino) 

sekä osa asenteisiin ja arvoihin (palvelu/omistautuminen ja aito haasteelli-

suus). Näin ollen kyseisen tutkijan mukaan yksilöllä voi olla ankkuri 

kussakin erilaiseen tekijään pohjautuvassa kategoriassa. (Feldman & 

Bolino 1997, 96, 99-100)  

 

On hyvä huomioida, että arvot ja ura-ankkurit liittyvät läheisesti yhteen, 

ura-ankkureiden pohjautuessa osaksi juuri arvoihin. Näiden osa-alueiden 

erillinen tarkastelu on kuitenkin tämän tutkimuksen kannalta oleellista 

erityisesti erilaisten elämänarvojen huomioonottamisen osalta. Seuraa-

vaksi siirrytään kuitenkin tarkastelemaan uudemmasta uratutkimuksesta 

nousseita uraan liittyviä teorioita, joilla saattaa olla yhteys myös 

suhteellisen uuden kohtuullistamisen ilmiön kanssa.  

 

2.3 Uran uudet muodot  
 

Työurien muuttunutta luonnetta ja siten uran uusia muotoja kuvataan 

pääsääntöisesti käsitteillä rajaton työura (boundaryless career: Arthur et 

al. 2005; Arthur & Rousseuau 1996) ja monimuotoinen työura (protean 

career: Hall 1996). Rajaton työura on Arthurin ja Rousseaun (1996) 

mukaan nimensä mukaisesti rajaton, eikä se ole sidottu mihinkään tiettyyn 
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organisaatioon. Kyseinen uran uudempi muoto ei heidän mielestään 

ilmene perinteisen uranäkemyksen mukaisesti järjestyksenmukaisena 

tehtävien ja toimintojen sarjana, ole pysyvä tai perustu ainoastaan 

vertikaaliseen uralla etenemiseen. Rajattoman työuran mukainen 

ajattelutapa korostaa sen sijaan sitä, että yksilö ottaa itse vastuun oman 

uransa tulevaisuudesta. (Arthur & Rousseau 1996, 3-7, 11)  

 

Briscoe et al. (2006) esittävät, että yksilö voi myös omata rajattoman 

työuran kaltaisen ajattelutavan. Heidän mukaansa tällainen ajattelutapa 

pitää sisällään kaksi eri ulottuvuutta: fyysisen ja psyykkisen. Fyysisellä 

ulottuvuudella tutkijat viittaavat yksilön taipumukseen ylittää 

organisatorisia rajoja tehden esimerkiksi mielellään töitä usean 

organisaation palveluksessa työuransa aikana. Psyykkisellä ulottuvuudella 

Briscoe et al. (2006) viittaavat puolestaan asenteisiin, joita yksilöllä on 

organisatoristen rajojen ylittävien suhteiden aloittamista ja ylläpitämistä 

kohtaan. (Briscoe et al. 2006, 31) Keskeistä rajattoman työuran kohdalla 

on se, että se painottaa, kuten Arthur et al. (1999) esittävät, uran tarjoamia 

lähes äärettömiä mahdollisuuksia ja sitä, kuinka näiden mahdollisuuksien 

havaitseminen ja hyödyntäminen johtaa menestymiseen uralla (Briscoe & 

Hall 2006, 5).  

 

Monimuotoinen työura viittaa puolestaan siihen, että yksilö itse ohjaa 

oman uransa kulkua organisaation sijaan. Monimuotoisen työuran 

pääasiallisena tavoitteena on psykologinen menestys, joka tarkoittaa 

henkilökohtaista saavutuksentunnetta ja ylpeyttä itselle tärkeiden tavoittei-

den saavuttamisesta – liittyivät ne sitten työsaavutuksiin, perheeseen, 

hyvinvointiin tai johonkin muuhun asiaan. (Hall 1996, 8) Tämä näkökulma 

onkin vahvasti yhteydessä subjektiiviseen urakäsitykseen. Monimuotoinen 

työura ei Briscoen ja Hallin (2006, 6) mukaan kuitenkaan suoranaisesti 

viittaa urakäyttäytymiseen (esim. uraliikkuvuuteen), vaan se on 

ennemminkin ajattelutapa, jonka keskiössä ovat vapaus, itseohjautuvuus 

ja omien arvojen mukainen päätöksenteko. Monimuotoisen työuran yhtenä 

äärimmäisenä muotona voidaan pitää kutsumustyötä, joka vaatii kuitenkin 
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pelkän monimuotoiselle työuralle ominaisen ajattelutavan lisäksi sitä, että 

yksilö kokee hänen työllään olevan tarkoitus (Hallin ja Chandlerin 2005, 

162). 

 

Briscoen et al. (2006, 32) mukaan edellä esitetyt rajattoman ja 

monimuotoisen työuran kaltaiset ajattelutavat liittyvät toisiinsa ollen 

kuitenkin itsenäisiä käsitteitä. Tämä tarkoittaa käytännössä siis sitä, että 

yksilö voi heidän mukaansa olla monimuotoiselle uralle tyypillisellä tavalla 

itseohjautuva ja tehdä päätöksiä omista lähtökohdista käsin, pitämättä 

kuitenkaan organisaatioiden rajat ylittävästä yhteistyöstä tai liikkuvuudesta 

työn suhteen. Rajattoman ja monimuotoisen uran lisäksi autenttinen ura 

on nostettu esille eräänä uran uudempana ilmentymänä (esim. Ibarra 

1999; Svejenova 2005). Yhtenä autenttisuuden piirteenä on katsottu 

olevan se, että yksilö pyrkii integroimaan nykyisen itsensä entisen itsensä 

kanssa, eikä siis käännä selkäänsä menneelle (Bovens 1999, 228). 

Svejenova (2005, 951) on puolestaan pohtinut autenttisuuden käsitettä 

ura-ajattelun näkökulmasta esittäen, että autenttisuuteen pyrkivä yksilö on 

yhdenmukainen, valmis tekemään urallaan aloitteita ja ottamaan vastuun 

omasta urastaan. 

 

Sullivan ja Mainiero (2007) esittävät sen sijaan kaleidoskooppisen uran 

käsitteen muuttuneiden ura-asenteiden innoittamina. Käsitteellä he viittaa-

vat siihen, että yksilö rakentaa uraansa omien arvojensa ja elämänvalinto-

jensa pohjalta. Kaleidoskooppiselle uralle on ominaista se, että se on 

kaleidoskoopin lailla dynaaminen ja koko ajan liikkeessä; kun yksilön 

elämäntilanne muuttuu, muuttaa hän myös omaa uraansa sopeutumisen 

nimissä, yrityksen uranormien seuraamisen sijasta. Sullivan ja Mainiero 

ovat laatineet myös kaleidoskooppisen uran mallin (Kaleidoscope Career 

Model, KCM). Kyseinen malli sisältää kolme muuttujaa (autenttisuus, 

tasapaino ja haasteet), jotka kaikki vaikuttavat yksilön uraan läpi 

elämänkaaren eri vaiheiden. Vahvuus, jolla kukin muuttuja vaikuttaa 

uramuutoksiin, riippuu yksilön elämäntilanteesta: jos yksilö tarvitsee rahaa, 
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ura nousee etusijalle; jos perhe vaatii huomiota, pyrkii yksilö puolestaan 

urallaan sopeutumaan sen tarpeisiin. (Sullivan & Mainiero 2007, 46-48) 

 

Sullivanin ja Mainieron (2007) mukaan yksilöt etsivät tarkoitusta elämäl-

leen ja työlleen, haluten tuntea itsensä ja pystyvän ilmaisemaa todellista 

itseään: tämän vuoksi yksilöllä on autenttisuuden tarve, ja se onkin yksi 

KCM:n ulottuvuus. Autenttisuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, 

että yksilö on aito ja rehellinen itselleen, tuntee omat vahvuutensa ja rajoit-

teensa sekä toimii parhaan hallussa olevan tiedon pohjalta. Ihmiset voivat 

ilmentää tätä muuttujaa esimerkiksi taiteellisen tai vapaa-ajan toiminnan 

avulla tai yksinkertaisesti olemalla rehellinen itselle myös työskennelles-

sään. Toinen muuttuja, jota Sullivan ja Mainiero (2007) korostavat 

artikkelissaan, on tasapaino työ- ja perhe-elämän välillä; tämä tarve oli 

luonnollisesti vahva erityisesti naisilla. Haasteellisuuden tarpeella, joka on 

siis KCM:n kolmas muuttuja, viitataan puolestaan siihen, että yksilöllä on 

tarve oppia, kasvaa ja löytää itseä innostavaa työtä. Tämä muuttuja voi 

ilmetä esimerkiksi uuden yrityksen perustamisena, innovatiivisen tuotteen 

luomisena tai muutosten toteuttamisena organisaatiossa. (Sullivan & 

Mainiero 2007, 48-50, 53)  

 

Edellä esitetyt uudemmat uran muodot ovat niiden suosiosta huolimatta 

saaneet osakseen myös kasvavassa määrin kritiikkiä. Kritiikki on 

kohdistunut muun muassa niiden yksilöä korostavaan tarkastelutapaan 

(esim. Arnold & Cohen 2008; Dyer & Humphries 2002; Pringle & Mallon 

2003). Tams ja Arthur (2010, 635) esimerkiksi esittävät, etteivät rajattomat 

työurat voi rakentua vapaina institutionaalisista ja kulttuurisista 

konteksteista, minkä vuoksi liian riippumattomat ja vapaat käsitykset 

urasta ovat ongelmallisia. Myös Savickasin et al. (2009, 240) mukaan 

ihmisen käyttäytymiseen vaikuttaa yksilön itsensä lisäksi myös ympäristö. 

Seuraavassa kappaleessa tarkastellaankin vapaaehtoista uramuutosta 

käsitteleviä teorioita, joissa huomio kiinnittyy esimerkiksi yksilön 

uramuutosta edeltävän työn ympäristöön sekä sen vaatimien taitojen ja 

arvojen yhteensopivuuteen yksilön itsensä kanssa.  
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2.4. Vapaaehtoinen uramuutos  
 

Uramuutoksen (engl. career change, career transition) luonteesta ei ole 

tutkimuksessa päästy yhteisymmärrykseen, vaan eri tutkijat tarkastelevat 

aihetta hieman erilaisista näkökulmista toisten ollessa suppeampia ja 

toisten laaja-alaisempia määritelmissään. Blackin ja Lougheadin (1990, 3) 

mukaan uramuutoksella tarkoitetaan muutosta täysin erilaisen suunnan 

omaavaan työhön tai uraan. He myös erottavat, kuten monet muutkin 

tutkijat (esim. Lawrence 1980; Rhodes & Doering 1983), uramuutoksen 

työn ja työpaikan vaihtamisesta (engl. job change) eli siirtymisestä 

aiemman työn kaltaiseen työhön, joka on luonnollinen askel yksilön 

urapolulla. Heppner (1998, 137) määrittelee puolestaan uramuutoksen 

laajemmin ja esittää, että uramuutos voi sisältää niin työtehtävien, työn, 

työpaikan kuin ammatinkin muuttumisen tai vaihtamisen. Tässä 

tutkimuksessa näkökulma on myös varsin laaja, ja uramuutoksen 

käsitteellä viitataan sellaisiin tilanteisiin, joissa yksilö muuttaa joko 

työtehtäviään, työtään, ammattiaan tai työn luonnetta (esim. siirtyy oman 

alansa yrittäjäksi, osa-aikaiseksi työntekijäksi jne.). LaPointe ja Heilmann 

(2013, 9) esittävät, että vaikka työelämää voidaan luonnehtia alati 

muuttuvaksi, on perusoletuksena kuitenkin jatkuvuus ja vakaus, jolloin 

uramuutos on aina jonkinlainen häiriö ja keskeytys uralla. Tässä 

tutkimuksessa uramuutoksen keskiössä onkin juuri se, että muutos on 

jollakin tapaa yllättävä ulkopuolisin silmin katsottuna.   

 

Uramuutokseen vaikuttavista tekijöistä on esitetty erilaisia teorioita. Eräät 

tutkijat (esim. Myers & Cairo 1992) näkevät uramuutoksen keskeisenä 

motivaation lähteenä olevan tyytymättömyys sen hetkiseen ammattiin. 

Toiset tutkijat (esim. Rhodes & Doering 1983) näkevät puolestaan itse 

työtyytyväisyyden tai työtyytymättömyyden vaikuttavan yksilön uramuu-

tosaikeisiin. Lent ja Brown (1996) esittävät sen sijaan sosiaalis-

kognitiivisessa urateoriassaan ympäristön suotuisuudella olevan vaiku-

tusta työhön tai ammattiin liittyvissä valinnoissa. Heidän mukaansa yksilön 
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kiinnostus jotakin tiettyä uravalintaa kohtaan muuttuu todennäköisemmin 

todelliseksi tavoitteeksi − ja johtaa siten mahdollisesti esimerkiksi 

uramuutoksen toteuttamiseen − jos ympäristö tarjoaa suotuisat olosuhteet 

kyseisen valinnan toteuttamiseksi esimerkiksi taloudellisen tilanteen tai 

perheen tuen muodossa. Yksilön kiinnostus jotakin tiettyä uravalintaa koh-

taan ei sen sijaan Lentin ja Brownin (1996) mukaan välttämättä muutu 

tavoitteeksi, jos ympäristöstä ei löydy tukea kyseisen valinnan toteuttami-

seksi.  

 

Vaikka uramuutosta on selitetty usealla tavalla, ehkä kuitenkin keskeisim-

pänä vapaaehtoista uramuutosta selittävänä teoriana on se, että yksilö 

pyrkii uramuutoksen kautta saavuttamaan paremman yhteensopivuuden 

itsensä ja työn tai työympäristön välille (Tan 2000, 59). Yhteensopivuu-

della viitataan yleisesti hyvään vastaavuuteen yksilön tarpeiden, toiveiden 

ja mieltymysten sekä tilanteiden, palkkioiden ja tehtävien tuottaman 

tyydytyksen välillä (Spokane et al. 2000, 139). Tärkeimpiä yksilön ja 

ympäristön yhteensopivuutta tarkastelevia teorioita (engl. person-

environment fit theories) ovat Dawisin ja Lofquistin (1984) psykologinen 

työhön sopeutumisen teoria (engl. Psychological theory of work 

adjustment, TWA) sekä Hollandin (1997) persoonallisuustyypin ja ympäris-

tön yhteensopivuuteen keskittyvä teoria. Myös Rhodes ja Doering (1983) 

esittävät integroidussa uramuutoksen mallissaan (engl. Integrated model 

of career change) yksilön ja organisatorisen ympäristön yhteensopivuu-

della olevan vaikutusta yksilön uramuutosaikeisiin. Näitä kolmea edellä 

mainittua teoriaa tarkastellaankin seuraavaksi hieman tarkemmin.  

 

2.4.1. Psykologinen työhön sopeutumisen teoria 
 

Dawisin ja Lofquistin (1984) psykologinen työhön sopeutumisen teoria 

lähtee liikkeelle ajatuksesta, jonka mukaan yksilö pyrkii saavuttamaan ja 

ylläpitämään yhteensopivuuden ympäristönsä kanssa. Tämä yhteensopi-

vuus heijastuu työtyytyväisyydessä, ja se voidaan katsoa saavutetuksi 

silloin, kun yksilö täyttää työympäristön asettamat vaatimukset, ympäristön 
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täyttäessä samalla yksilön sille asettamat vaatimukset. Teorian mukaan 

yksilön ja ympäristön vuorovaikutus jatkuu niin kauan, kun niiden toisilleen 

asettamat vaatimukset kohtaavat toisensa. Jos vastaavuutta vaatimusten 

välillä ei ole ja ihmisen ja ympäristön yhteensopivuus on huono, jättää 

yksilö hänelle sopimattoman työympäristön. Dawisin ja Lofquistin (1984) 

mukaan yksilön ja työympäristön yhteensopivuutta voidaan tarkastella 

kahden seuraavan ulottuvuuden avulla: 1) kuinka hyvin yksilön taidot, 

kyvyt ja arvot sopivat yhteen työssä vaadittavien kykyjen ja arvojen kanssa 

ja 2) kuinka hyvin yksilön ympäristöön liittyvät vuorovaikutustavat esimer-

kiksi rytmin ja keston osalta vastaavat työympäristön tarjoamia vastaavia 

ominaisuuksia. (Dawis ja Lofquist 1984, 53-57) Tämän teorian valossa 

radikaalin uramuutoksen toteuttamiseen voisi siis vaikuttaa yksilön 

kykyjen, arvojen ja vuorovaikutustyylin huono yhteensopivuus 

uramuutosta edeltävässä työssä vaadittavien kykyjen  ja arvojen sekä sen 

asettamien vaatimusten kanssa.  

 

2.4.2. Persoonallisuustyypin ja ympäristön yhteensopivuus 
 

Holland (1997) tarkastelee yhteensopivuutta puolestaan yksilön 

persoonallisuuden näkökulmasta; hänen mukaansa yksilön ja työn 

yhteensopivuus on hyvä silloin, kun työympäristö sopii yhteen yksilön 

persoonallisuustyypin kanssa. Hollandin (1997) mukaan yksilön 

persoonallisuus voi olla joko realistinen, tutkiva, taiteellinen, sosiaalinen, 

yritteliäs tai sovinnainen tai jonkinlainen yhdistelmä edellisistä. Hänen 

teoriansa yhtenä keskeisenä lähtökohtana on se, että myös työympäristö 

voidaan sen ominaispiirteiden perusteella jakaa persoonallisuustyyppejä 

vastaaviin luokkiin: realistiseen, tutkivaan, taiteelliseen, sosiaaliseen, 

yritteliääseen ja sovinnaiseen. (Holland 1997, 1-3)  

 

Kukin edellä mainituista persoonallisuustyypeistä omaa tietynlaiset asen-

teet ja taidot ympäristön tarjoamien tehtävien suorittamiseksi ja haasteiden 

kohtaamiseksi (ks. tarkemmat kuvaukset persoonallisuustyypeistä liit-

teestä 3). Kukin ympäristö tarjoaa puolestaan mahdollisuuden sitä vastaa-
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valle tyypille luonteenomaiseen toimintaan, ympäristön haasteiden ja 

mahdollisuuksien vastatessa yksilön persoonallisuudelle ominaisia 

toimintatapoja. Esimerkiksi taiteellinen ympäristö tarjoaa mahdollisuuksia 

taiteelliselle tyypille ominaiseen toimintaan rohkaisten yksilöä kehittämään 

taiteellisia kykyjään, käyttämään intuitiotaan, ilmaisemaan itseään ja 

olemaan itsenäisiä. Kussakin ympäristössä myös sitä vastaava 

persoonallisuus dominoi eli esimerkiksi realistisessa ympäristössä suurin 

osa ihmisistä edustaa realistista persoonallisuustyyppiä. Hollandin (1997) 

teorian perusperiaatteena on se, että yksilö etsii ympäristöä, joka 

mahdollistaa omien taitojen ja kykyjen hyödyntämisen, asenteiden ja 

arvojen ilmaisemisen sekä sopivien roolien omaksumisen. Se, minkälaisen 

parin yksilön persoonallisuus ja ympäristö muodostavat, vaikuttaa 

puolestaan henkilön käyttäytymiseen, heijastuen muun muassa 

ammatillisiin valintoihin ja uralla tehtäviin muutoksiin. (Holland 1997, 1-4, 

43-48)  

 

2.4.3. Integroitu uramuutoksen malli ja yhteensopivuus 
 

Rhodes ja Doering (1983) tarkastelevat yhteensopivuutta puolestaan 

yksilön ja organisaation yhteensopivuuden näkökulmasta. Heidän 

mukaansa koettu yksilön ja organisaation yhteensopivuus vaikuttaa 

työtyytyväisyyteen / -tyytymättömyyteen ja sitä kautta uramuutosajatuksiin 

ja mahdollisen uramuutoksen toteuttamiseen. Rhodes ja Doering (1983) 

jakavat yhteensopivuuden kolmeen ulottuvuuteen: yksilön ja työympäris-

tön yhteensopivuuteen, todellisten ja haluttujen etenemismahdollisuuksien 

yhteensopivuuteen sekä todellisen ja toivotun työsuorituksen 

yhteensopivuuteen. Oleellista on siis se, ovatko yksilön työympäristöä, 

kasvumahdollisuuksia ja työsuorituksen tavoitteita koskevat toiveet 

vastaavia varsinaisen työympäristön, kasvumahdollisuuksien ja 

työsuorituksen eli erilaisten organisatoristen tekijöiden kanssa. Jos yksilön 

toiveiden ja todellisten ympäristön välillä on suurta eroa, vaikuttaa se mal-

lin mukaan negatiivisesti työtyytyväisyyteen, johtaen mahdollisesti 
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uramuutosta koskeviin ajatuksiin ja lopulta sellaisen toteuttamiseen. 

(Rhodes & Doering 1983, 633-634)  

 

Uramuutoksen toteuttamiseen voi siis tämän teorian mukaan vaikuttaa se, 

että työympäristö ja toivottu työympäristö eivät vastaa toisiaan. Tähän 

vaikuttavat  puolestaan Rhodesin ja Doeringin (1983, 632-635) mukaan 

erilaiset organisatoriset tekijät, kuten esimerkki palkka, työn 

rutiininomaisuus tai muut vastaavat työympäristöön liittyvät tekijät. 

Kalleberg (1977) jakaa tällaiset työympäristöön ja työhön liittyvät tekijät 

sen sijaan kuuteen eri ulottuvuuteen: oleellisuustekijöihin, 

mukavuustekijöihin, taloudellisiin tekijöihin, ihmissuhdetekijöihin, uratekijöi-

hin ja resurssitekijöihin. Oleellisuustekijöillä viitataan itse työtehtävään 

liittyviin asioihin eli siihen, onko työtehtävä esimerkiksi yksilön mielestä 

kiinnostava. Mukavuustekijöihin kuuluvat puolestaan erilaiset työn mielek-

kyyttä ja mukavuutta lisäävät tekijät, kuten hyvät työajat ja sopiva työtahti, 

miellyttävä fyysinen työympäristö sekä lyhyet työmatkat. Taloudellisiin 

tekijöihin sisältyvät luonnollisesti palkka, luontaisedut ja työturva, ja 

ihmissuhdetekijöihin esimerkiksi työntekijöiden ystävällisyys ja avuliaisuus 

sekä ilmapiiri. Uratekijöillä tarkoitetaan sen sijaan organisaation tarjoamia 

etenemismahdollisuuksia, ja resurssitekijöillä pääsyä sellaisiin resurssei-

hin, jotka mahdollistavat työn tekemisen hyvin. (Kalleberg 1977, 127-128)  

 

Nämä edellä esitetyt erilaiset yksilön ja ympäristön yhteensopivuutta 

käsittelevät teoriat ovat uramuutosta selittävinä tekijöinä saaneet niin 

tukea kuin vastaväitteitäkin. Esimerkiksi Oleskiin ja Subichin (1996) 

mukaan yksilö siirtyy uramuutoksessa paremman yhteensopivuuden 

tarjoamaan työhön, kun Thomas ja Robbins (1979) esittävät, että suurin 

osa uramuutoksen toteuttaneista henkilöistä ei siirry sellaiseen työhön, 

joka sopii paremmin yhteen hänen persoonallisuuteensa kanssa. Tämän 

tutkimuksen haastateltavien kohdalla uramuutos on sen taustalla olevista 

syistä riippumatta johtanut kohtuullistamiseen, mitä siirrytäänkin 

tarkastelemaan seuraavan kappaleen yhteydessä.  
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3. KOHTUULLISTAMINEN ILMIÖNÄ 
 

Koska kohtuullistamiseen liittyvä tutkimus on vielä varsin nuorta ja koska 

se on lähestynyt aihetta hyvinkin erilaisista näkökulmista, ei käsitteelle ole 

muodostunut yhtä selvää määritelmää. Ilmiöön on myös viitattu erilaisia 

termejä käyttäen, downshiftauksen (downshifting) ja vapaaehtoisen 

elämän yksinkertaistamisen (voluntary simplicity) ollessa näistä tunnetuim-

pia. Jotta ilmiöstä annettaisiin tässä tutkielmassa riittävä kuva, tarkastel-

laan seuraavaksi tarkemmin kohtuullistamisen käsitettä ja määritelmää. 

Tämän jälkeen siirrytään tarkastelemaan aiemmasta tutkimuksesta 

nousseita syitä kohtuullistaa. Lopuksi esitetään vielä tiivis yhteenveto 

tutkimuksen teoreettisesta viitekehyksestä. 

 

3.1. Kohtuullistamisen määrittelemistä 
 

Kohtuullistamisella on yleisesti ottaen viitattu elämässä tehtävään muutok-

seen, joka jollain lailla yksinkertaistaa yksilön elämää (Hamilton & Mail 

2003, 6). Iwatan (1999, 379) mukaan tämän yksinkertaistamisen keski-

össä on kulutuksen vapaaehtoinen vähentäminen, kun Juniu (2000, 72) 

esittää ilmiössä olevan kyse kulutuksen vähentämisen lisäksi myös työhön 

käytettävän ajan vähentämisestä ja kiireettömästä elämästä. Leonard-

Bartonin (1981, 244) mukaan kohtuullistaminen on sen sijaan elämäntapa, 

joka voimaannuttaa yksilön hallitsemaan oman elämänsä tapahtumia ja 

vähentää sitä kautta riippuvuutta ja kulutuskeskeisyyttä.  

 

Etzioni (1998) ehdottaa, että yksilö voi yksinkertaistaa elämäänsä 

vapaaehtoisesti kolmella eri tavalla: kohtuullistaa, yksinkertaistaa voimak-

kaasti tai yksinkertaistaa kokonaisvaltaisesti. Näistä ensimmäisellä viita-

taan siihen, että henkilö, jolla on hyvä taloudellinen tilanne, luopuu 

vapaaehtoisesti joistakin, usein luksustuotteiksi kutsutuista kulutushyödyk-

keistä, pitäytyen kuitenkin suhteellisen rikkaassa ja kulutuskeskeisessä 

elämäntyylissään. Keskimmäisellä Etzioni (1998) viittaa puolestaan sellai-

siin henkilöihin, jotka luopuvat hyväpalkkaisesta ja stressaavasta työstä 
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esimerkiksi asianajajana tai sijoituspankkiirina ja jotka alkavat elää 

alhaisemmilla tuloilla. Kokonaisvaltaisesti yksinkertaistavat ihmiset ovat 

sen sijaan kaikista omistautuneimpia elämään yksinkertaisesti, sopeuttaen 

koko elämäntapansa kyseisen ajatusmaailman hengelle. He esimerkiksi 

muuttavat usein kaupungeista kyliin tai maaseudulle yksinkertaisempaa 

elämää tavoitellen. (Etzioni 1998, 622-626) 

 

Kuten voidaan huomata, edellä esitetyt määritelmät näkevät 

kohtuullistamisen ja vapaaehtoisen elämän yksinkertaistamisen keskiössä 

olevan pitkälti kulutuksen vähentäminen. Toiset tutkijat eivät kuitenkaan 

korosta kulutuksen vähentämistä yhtä vahvasti, vaan esittävät sen olevan 

lähinnä välttämätön seuraus muutoksen aiheuttamasta tulojen vähentymi-

sestä (esim. Schor 1998; Tan 2000; Hamilton & Mail 2003; Chhetri et al. 

2009a; 2009b). Schor (1998, 22, 113) määrittelee esimerkiksi 

kohtuullistamisen elämäntapamuutokseksi, joka johtaa tulojen alenemi-

seen ja sitä kautta kulutuksen vähentämiseen, poisluettuna kuitenkin 

suunniteltu eläkkeelle jääminen. Hamilton & Mail (2003, 7-8) sekä Chhetri 

et al. (2009a, 346; 2009b, 53) lisäävät vielä, että kyseisen muutoksen on 

oltava sekä vapaaehtoinen että pitkäaikainen. Tämä näkökulma huomioi 

kulutuksen vähentämiseen keskittyvää tarkastelutapaa paremmin erinäiset 

henkilökohtaiset kohtuullistamiseen johtavat syyt (esim. halu lisätä aikaa 

perheelle), kun erilaiset periaatteelliset syyt (esim. antimaterialistiset arvot) 

on usein yhdistetty vapaaehtoiseen elämän yksinkertaistamiseen kulutuk-

sen vähentämistä korostavassa näkökulmassa.   

 

Tan (2000) lähestyy aihetta puolestaan selkeästi ura-ajattelun 

lähtökohdista käsin. Hän tarkastelee kohtuullistamista nimenomaan 

uramuutoksena ja esittää sen erääksi keskeiseksi piirteeksi sellaiselta 

urapolulta pois hyppäämisen, joka etenee tai pyrkii etenemään perinteisen 

ura-ajattelun lailla eteenpäin ja ylöspäin. Toisin sanoen kohtuullistami-

sessa yksilö hyppää pois niin kutsutusta oravanpyörästä eikä tavoittele 

perinteisen näkökulman mukaista objektiivista menestystä. Tanin (2000) 

mukaan kohtuullistamiseen liittyy myös se, että tämä työelämässä toteu-
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tettu muutos, joka sisältää tulojen ja työhön liittyvän statuksen tai arvon 

alenemisen, johtaa jonkinlaiseen elämäntyylin muutokseen. Lisäksi hän 

itse määrittää kyseessä olevan juuri vapaaehtoinen uramuutos, joka ei 

kuitenkaan välttämättä ole pysyvä ja vakinainen ja jonka yksilö voi toteut-

taa myös esimerkiksi osa-aikaisesti. (Tan 2000, 6-8) 

 

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran organisoiman downshifting- 

työryhmän mukaan ilmiön keskiössä on sen sijaan juuri kohtuullistaminen 

sekä tasapainon ja henkilökohtaisen täyttymyksen edistäminen (Leivo 

2009, 5). Rajander-Juustin (2010, 33) mukaan tähän määritelmään 

lukeutuu niin ajankäyttöön, kuluttamiseen kuin työelämäänkin liittyvä 

kohtuullistaminen, näkökulman huomioidessa siten kaikki keskeiset 

aiemmin esitetyt tarkastelutavat. LaPointe ja Heilmann (2013,10-13) 

esittävät sen sijaan, että uramuutoksia koskevista narratiiveista nousee 

esille kolme erilaista uramuutoksen muotoa, joista kohtuullistaminen on 

unelmiensa toteuttamisen ja merkityksellisempään työhön siirtymisen  

rinnalla yksi. Kohtuullistamisella itsellään kyseiset tutkijat (2013,12) 

viittaavat siihen, että ihminen siirtyy vähemmän stressaavaan tai aikaa 

vievään työhön, haluten usein tehdä samalla merkityksellisempää työtä.  

 

Tässä tutkimuksessa kohtuullistamisella tarkoitetaan sen sijaan 

vapaaehtoista, ulkopuolisen silmin yllättävää uramuutosta, joka johtaa 

perinteiseltä eteenpäin ja ylöspäin etenevältä urapolulta pois 

hyppäämiseen ja elämäntyylin jonkinlaiseen muuttumiseen. Tässä 

tutkimuksessa kohtuullistamisen määritelmä on siis varsin laaja, ja sen 

keskiössä on nimenomaan ajatus perinteiseltä urapolulta pois 

hyppäämisessä. Kohtuullisuuden käsitettä ei myöskään ole tässä 

tutkimuksessa rajattu koskemaan ainoastaan työaikaan liittyvää 

kohtuullisuutta, vaan aihetta tarkastellaan enemmänkin ihmisen elämän 

kokonaisuuden näkökulmasta. Kohtuullistamisen ei siis monista muista 

tutkimuksista poiketen katsota välttämättä johtavan tulojen alenemiseen 

tai työhön käytettävän ajan vähenemiseen (vaikka se voi hyvinkin johtaa) 

seuraavasta kahdesta syystä: 
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1. Tutkijan mielestä on mahdollista hypätä perinteiseltä urapolulta pois 

sellaiseen tehtävään tai toimeen, jossa tulot pysyvät samalla tasolla 

mutta joka muutoin muuttaa yksilön elämäntyyliä merkittävästi 

kohtuullisemmaksi. Esimerkkinä tällaisesta henkilöstä voisi olla 

markkinointijohtaja, joka jättää stressaavan ja kiireisen työnsä ryhtyen 

tarjoamaan markkinointiin liittyviä konsultointipalveluja. Ajan mittaan 

konsultointipalveluja tarjoava arvostettu yksilö voi tienata yhtä paljon 

kuin aiemminkin, mutta toimiessaan omaan lukuunsa ja omien 

aikataulujensa mukaan, hänen elämäntyylinsä on kuitenkin muuttunut 

merkittävästi kohti kohtuullisempaa elämää. Chhetrin et al. (2009a, 

360) tekemän tutkimuksen mukaan kohtuullistamiseen ei näytä liittyvän 

merkittävä tulojen aleneminen, mikä puolestaan tukee tulojen 

alenemisen jättämistä rajausten ulkopuolelle.  

 

2. Tutkijan mielestä on myös mahdollista hypätä perinteiseltä ylöspäin 

etenevältä urapolulta pois tekemään työtä, johon käytettävä aika 

tunteina pysyy samana tai peräti kasvaa, mutta joka muuttaa yksilön 

elämäntyyliä selvästi kohtuullisemmaksi työtehtävän muuttuneen 

luonteen vuoksi. Esimerkkinä tällaisesta uramuutoksesta voisi olla se, 

että kiireisessä asianajajatoimistossa työskentelevä henkilö perustaa 

oman kukkakaupan. Tämä kukkakauppa vaatii kyseiseltä henkilöltä 

tuntimäärän suhteen aiemman kaltaista työpanosta, mutta koska se on 

hänelle itselleen huomattavasti merkityksellisempää työtä ja sopii 

kyseiselle henkilölle huomattavasti paremmin, voidaan katsoa, että 

hänen elämäntyylinsä on muuttunut ja että hän elää siten 

kokonaisuudessaan huomattavasti kohtuullisempaa elämää.  

 

Tämä kokonaisvaltainen näkökulma tarkoittaa käytännössä siis sitä, että 

kohtuullistaminen voi kyseisen määritelmän puitteissa toteutua myös 

esimerkiksi LaPointen ja Heilmannin (2013) määrittämien kahden 

muunlaisen uramuutoksen kautta: toteuttamalla unelmansa tai siirtymällä 

itselle merkityksellisempään työhön. 
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3.2. Miksi ihmiset kohtuullistavat? 
 

Aiempi kohtuullistamistutkimus on esittänyt joitakin syitä siihen, miksi 

ihmiset kohtuullistavat elämässään. Graig-Lees ja Hill (2002) esittävät 

tärkeimpänä syynä olevan yksilön halu rakentaa elämästään aiempaa 

tyydyttävämpi ja täyttymyksellisempi (Hamilton & Mail 2003, 8). Schor 

(1998, 117) esittää puolestaan yleisimpinä syinä olevan halu vähentää 

stressiä, saada enemmän aikaa ja tasapainoa elämään, viettää enemmän 

aikaa lasten kanssa ja elää merkityksellisemmin ja mielekkäämmin. 

Chhetri et al. (2009a, 353) esittävät samansuuntaisesti  kohtuullistajien 

yleisimmiksi motiiveiksi pyrkimyksen lisätä omaa elämänhallintaa ja saada 

enemmän henkilökohtaista tyydytystä, enemmän aikaa perheelle, 

terveemmän elämäntyylin ja tasapainoa elämään. Tanin (2000) mukaan 

kohtuullistajan uraa ohjaakin Derrin (1986) määrittämistä urasuuntauksista 

usein halu vapauteen ja tasapainoon sekä hänen itsensä, oman tutkimuk-

sensa haastatteluaineistosta esiin nostama suuntaus, halu olla autentti-

nen. Autenttisuudella hän viittaa esimerkiksi siihen, että yksilön työ on 

hänelle itselleen merkityksellistä ja yhdenmukainen hänen arvojensa ja 

prioriteettiensa kanssa. (Tan 2000, 158) 

 

Hamiltonin ja Mailin (2003) mukaan kohtuullistaminen voi myös olla 

seurausta jostakin sellaisesta tapahtumasta, joka saa yksilön arvioimaan 

hänen elämänsä prioriteetteja uudelleen. Esimerkkeinä tällaisista 

tilanteista he esittävät muun muassa sairastumisen, konkurssin, läheisen 

kuoleman ja aivoliiton kariutumisen. (Hamilton & Mail 2003, 9) Tan (2000) 

esittää samansuuntaisesti, että moni urallaan kohtuullistava yksilö arvioi 

ennen uramuutoksen toteuttamista elämänsä prioriteetteja ja että edellä 

mainitun kaltaiset ulkopuoliset tapahtumat voivat yksilön sisäisten proses-

sien lisäksi johtaa tarkastelun alla olevan ilmiön kaltaiseen radikaaliin 

uramuutokseen. Hänen mukaansa urallaan kohtuullistavat henkilöt 

kokevat prioriteettien uudelleen arvioimisen lisäksi usein myös muita 

keski-iän siirtymäkauteen liittyviä haasteita (Tan 2000, 269-279), ja 
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kyseisellä siirtymäkaudella voidaan näin ollen ajatella olevan yhteys 

kohtuullistamiseen.  

 

Kuten voidaan huomata, kohtuullistamista on selitetty monien hieman 

hajanaistenkin tekijöiden avulla. Chhetri et al. (2009b) kokoavat aiemmat 

kohtuullistamista koskevat tutkimukset yhteen tiivistäen, että 

kohtuullistamisen ilmiötä selitetään pääsääntöisesti kolmesta eri näkökul-

masta: taloudellisesta, sosiologisesta ja käyttäytymistieteellisestä näkökul-

masta. Näistä ensimmäisellä he viittaavat yksilön haluun paeta 

kulutusyhteiskuntaa ja stressaavaa työtä, keskimmäisellä haluun lisätä 

aikaa perhe-elämälle ja viimeisellä yksilön haluun toteuttaa itseään. 

(Chhetri et al. 2009b, 55-57) On kuitenkin hyvä huomioida, että edellä 

esitetyt kohtuullistamiseen liitetyt syyt on saatu kulutuksen vähentämistä, 

tulojen alentumista tai työhön käytettävän ajan vähentämistä  korostavasta 

tutkimuksesta, näkökulman ollessa siis tähän tutkimukseen verrattuna 

erilainen. Tämän tutkimuksen uralähtöinen näkökulma on korostunut jo 

tässä tutkimuksen teoreettisessa osassa, jonka keskeiset tekijät vedetään 

vielä yhteen seuraavassa viitekehyksen yhteen kokoavassa kappaleessa. 

 

3.3. Yhteenveto teoreettisesta viitekehyksestä 
 

Nämä edellä esitetyt uraa ja kohtuullistamista käsittelevät kappaleet 

muodostavat tämän tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen, jonka pohjalta 

tutkimusaineistoa analysoidaan myöhemmin kappaleessa 5. Teoreettisen 

viitekehyksen keskiössä ovat erilaiset uraan liittyvät teoriat, joiden 

tarkastelussa edettiin yksilön työuran etenemisestä uravalintoja ohjaavien 

tekijöiden kautta uran uusiin muotoihin. Tämän jälkeen päästiinkin 

vapaaehtoisen uramuutoksen toteuttamiseen liittyvien teorioiden kautta 

itse kohtuullistamiseen ja sitä koskevaan tutkimukseen.  

 

Teoreettinen viitekehys on havainnollistettu vielä tiivistetysti alla kuviossa 

3. Kuvion tummennetut laatikot esittävät viitekehyksen keskeisiä kappa-

leita, ja niiden etenemistä voi seurata lukien kuviota ylhäältä alaspäin sen 
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vasemmalla laidalla. Vaaleat laatikot kuvaavat pääkappaleiden 

alaisuudessa olevia kappaleita tai niiden keskeisiä teemoja. Kuviota 

voidaan siis lukea myös horisontaalisesti seuraamalla ohuita nuolia ja 

siirtymällä oikean laidan laatikosta aina seuraavalla rivillä sijaitsevaan 

vasemmalla olevaan pääkappaleeseen (esim. siirtymäjaksoista uravalin-

toja ohjaaviin tekijöihin); näin voidaan selkeästi seurata koko viitekehyksen 

etenemistä aina yksilön uran etenemisestä kohtuullistamisen syihin asti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Teoreettinen viitekehys 

Yksilön uran 
eteneminen 

Elämänkaari- 
mallit Siirtymäkaudet 

Uravalintoja 
ohjaavat tekijät 

Arvot Ura-ankkurit 

Uran uudet 
muodot 

Rajaton, monimuotoinen, autenttinen, 
kaleidoskooppinen 

Vapaaehtoinen 
uramuutos 

Työhön 
sopeutu-

misen 
teoria 

Yhteensopivuus: 
persoonallisuus 

& ympäristö 

Integroitu 
uramuu-
toksen 
malli 

Kohtuullista-
minen Määrittelemistä Miksi ihmiset 

kohtuullistavat? 
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4. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN  
 
Tutkimus on prosessi, joka sisältää niin aineiston keräämisen, analyysin, 

tulkinnan kuin raportoinninkin (Eskola & Suoranta 2008, 11). Tämä 

tutkimusprosessi alkoi pro gradun osalta kesäkuussa 2013 erilaisiin aihee-

seen liittyviin teorioihin tutustumalla. Kokonaisuudessaan tutkimusproses-

sin voidaan kuitenkin katsoa alkaneen jo tammikuussa 2013, sillä tämä 

tutkimus on jatkoa tutkijan keväällä 2013 toteuttamalle kandidaatintutkiel-

maa varten tehdylle kohtuullistamista käsittelevälle tutkimukselle. Tutkijalla 

oli siis jo erittäin hyvät taustatiedot aiheesta ennen tämän tutkimuksen 

aloittamista.  

 

Tutkimuksen toteuttaminen eteni pitkälti fenomenografiselle tutkimukselle 

tyypillisellä tavalla seuraavan Syrjälän et al. (1995, 114-115) esittämän 

neljän vaiheen kautta: 1) tutkija kiinnitti huomiota asiaan, josta esiintyy 

erilaisia käsityksiä, 2) tutkija perehtyi asiaan teoreettisesti jäsentäen siihen 

liittyvät näkökannat alustavasti, 3) tutkija haastatteli henkilöitä, jotka 

esittävät omia erilaisia käsityksiään asiasta sekä 4) tutkija luokitteli käsityk-

set niiden merkityksen perusteella ja kokosi nämä luokat vielä ylemmän 

tason merkitysluokiksi selittääkseen käsitysten erilaisuuden. Ensimmäinen 

vaihe eli huomion kiinnittäminen kohtuullistamiseen erilaisia käsityksiä 

omaavana asiana toteutui keväällä 2013, samoin osa aiheeseen liittyvän 

teorian jäsentämisestä. Yksilön uran etenemistä, uravalintoja ohjaavia 

tekijöitä sekä uran uusia muotoja käsittelevät teoriakappaleet juontavat 

nimittäin juurensa keväällä 2013 tehtyyn työhön, vaikka näitäkin kappaleita 

on muokattu laajentamisen tai supentamisen kautta juuri tähän tutkimuk-

seen sopiviksi. Teoriaosuus tehtiin alustavasti valmiiksi ennen haastatte-

luja, jotta niistä saataisiin paras mahdollinen hyöty irti. Haastatteluista 

saadut vastauksen muokkasivat kuitenkin hieman myös tutkielmassa 

käytettävää teoriaa, sillä epäoleelliseksi huomatut asiat jätettiin työn 

yhtenäisyyden ja punaisen langan säilyttämiseksi pois. 
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Haastattelujen jälkeen vuorossa oli empiriaosuus, jossa saatua 

haastatteluaineistoa linkitettiin teoriaan. Tämän jälkeen vastattiin vielä 

tutkimuskysymyksiin sekä esitettiin tutkimuksesta vedettävät johtopäätök-

set suhteessa aiempaan tutkimukseen. Jotta tutkimuksesta annetaan riit-

tävä kokonaiskuva, kuvataan seuraavaksi vielä tarkemmin tutkimuksessa 

käytettäviä menetelmiä, aineiston keräämistä, käsittelyä ja tulkintaa sekä 

arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta.   

 

4.1. Tutkimusmenetelmät sekä aineiston kerääminen, käsittely ja 
tulkinta 
 

Tämä tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Laadullisen 

tutkimuksen tarkoituksena on tilastollisten yleistysten tekemisen sijasta 

kuvata jotakin tapahtumaa, ymmärtää tietynlaista toimintaa tai antaa 

teoreettinen tulkinta jostakin ilmiöstä (Eskola & Suoranta 2008, 65). Koska 

tässä tutkimuksessa pyritään juuri ymmärtämään kohtuullistamista ja sii-

hen vaikuttavia tekijöitä, on laadullinen tutkimus sopivin valinta 

tutkimusmenetelmäksi. Laadullisen tutkimuksen lisäksi tämän tutkimuksen 

voidaan katsoa olevan välineellinen tapaustutkimus. Toisin kuin perintei-

sessä tapaustutkimuksessa, välineellisessä tapaustutkimuksessa pyritään 

yleensä ymmärtämään tarkasteltavien tapausten lisäksi jotain muuta, 

esimerkiksi jotakin ilmiötä tai asiaa (Stake 1995, 3); tässä tutkimuksessa 

tapaukset toimivat välineenä lisätä yleistä ymmärrystä yksilön 

kohtuullistamispäätökseen vaikuttavista tekijöistä.  

 

Koska tutkimuksen tarkoituksena on nostaa esiin tekijöitä, jotka vaikuttavat 

yksilön päätökseen kohtuullistaa työurallaan, valittiin tapauksiksi − ja sa-

malla haastateltaviksi − kymmenen kyseisenlaisen uramuutoksen jo 

toteuttanutta yksilöä. Tapaukset valittiin harkinnanvaraista otantaa käyt-

täen siten, että tutkija kyseli tuttaviltaan ja tapaamiltaan ihmisiltä, 

tuntevatko he ketään kohtuullistamisen kaltaisen uramuutoksen 

toteuttanutta henkilöä.  Haastateltavien valinnan lähtökohtana oli se, että 

heidän toteuttamien uramuutosten tuli sopia yhteen tässä tutkimuksessa 
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käytettävän kohtuullistamisen määritelmän kanssa. Tämä tarkoittaa 

käytännössä sitä, että haastateltavien toteuttamien uramuutosten tuli 

täyttää seuraavat kriteerit: 1) olla vapaaehtoisia, 2) olla ulkopuolisin silmin 

yllättäviä, 3) johtaa tavalla tai toisella perinteiseltä eteenpäin etenevältä 

urapolulta pois hyppäämiseen sekä 4) johtaa elämäntyylin jonkinlaiseen 

muuttumiseen. Tutkimukseen haluttiin lisäksi molempien sukupuolten 

yhtäläinen edustus, jottei tutkimusaineisto olisi yksipuolinen ja korostaisi 

liikaa vain mahdollisesti toiselle sukupuolelle ominaisia piirteitä. Tämän 

valinnan lähtökohtana on se, että naisten ja miesten urien on monissa 

tutkimuksissa esitetty eroavan toisistaan naisiin kohdistuvien erilaisten 

perhetarpeiden takia. Tutkimukseen pyrittiin myös valitsemaan taustaltaan 

erilaisia tapauksia esimerkiksi iän ja ammatin suhteen. Tarkemmat tiedot 

haastateltavista sekä heidän edellisistä ja nykyisistä ammateistaan löytyy 

liitteestä 1. 

 

Koska tutkimuksen tutkimuskysymykseen vastaaminen edellytti varsin 

syvällistä tietoa tapauksina toimivien yksilöiden elämästä, kerättiin aineisto 

pääsääntöisesti haastattelemalla kaikkia heitä henkilökohtaisesti. 

Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina, joissa, kuten Eskola ja 

Suoranta (2008, 18) esittävät, haastattelun aihepiirit ovat ennalta tiedossa 

mutta joissa kysymysten tarkka muoto ja järjestys muotoutuvat vasta itse 

haastattelutilanteessa. Teemahaastattelu oli luonteva valinta tämän 

tutkimuksen aineistonkeruumenetelmäksi, koska tutkimus vaati syvällistä 

ymmärrystä yksilön kohtuullistamispäätöksen taustalla olevista syistä ja 

perusteista ja koska nämä asiat olivat myös hyvin henkilökohtaisia. 

Metsämuuronen (2006, 239) esittääkin teemahaastattelujen sopivan 

käytettäväksi silloin, kun tarkastellaan arkoja asioita ja kun halutaan selvit-

tää heikosti tunnettuja asioita kuten perusteluita. Haastattelun teemat 

pohjautuivat tässä tutkimuksessa käytettävään teoriaan, muodostaen viisi 

selkeää kokonaisuutta: yksilön uran eteneminen, yksilön uravalintoja 

ohjaavat tekijät, uran uudet muodot, vapaaehtoinen uramuutos sekä 

kohtuullistaminen. Kutakin teema-aluetta kohden esitettiin pääsääntöisesti 

useita kysymyksiä, ja haastattelurunkoa (ks. liite 2) muokattiin moneen 
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kertaan. Yksi henkilö myös kommentoi teemoja sähköpostitse, minkä 

jälkeen kysymyksiä tarkennettiin vielä entisestään. 

 

Tutkija lähestyi haastateltavia joko sähköpostitse tai puhelimitse, ottaen 

yhteyttä yhteensä 11 potentiaaliseen haastateltavaan. Yksi näistä 

osoittautui kuitenkin sähköpostikeskustelun yhteydessä sopimattomaksi 

tutkimukseen, koska hänen tekemänsä uramuutos ei täyttänyt kaikkia 

tässä tutkimuksessa käytettävän kohtuullistamisen määritelmän vaatimia 

kriteereitä. Kaikki muut kymmenen henkilöä lupautuivat haastateltaviksi, 

yhteydenottojen ollessa näin varsin onnistuneita. Varsinaiset haastattelut 

toteutettiin 6.8.2013−30.10.2013 välisenä aikana. Jotta haastattelut 

pystyttäisiin viemään rauhallisesti läpi, pyydettiin heitä varaamaan siihen 

riittävästi aikaa kertoen, että aikaa haastatteluun menee todennäköisesti 

tunnista kahteen. Tämä arvio osoittautui varsin oikeaksi, sillä todellisista 

haastatteluista lyhyin kesti 50 minuuttia pisimmän ollessa lähes kaksitunti-

nen. Haastatteluista osa pidettiin haastateltavien toimistoissa, osa heidän 

kotonaan ja osa jossakin rauhallisessa kahvilassa. Tutkijalle muodostui 

mielikuva, että haastateltavat suhtautuivat haastatteluun ja tutkimukseen 

myönteisesti, haastatteluiden ollessa monella tapaa antoisia. Haastatelta-

vat toivat avoimesti esille omia näkemyksiään ja ajatuksiaan niin 

haastattelukysymyksiin keskeisesti liittyen kuin niiden ulkopuoleltakin, 

mikä puolestaan auttoi haastateltavien maailman ja sitä kautta ilmiön 

todellisessa ymmärtämisessä. Haastateltavat uskalsivat myös tuoda esille 

varsin henkilökohtaisia asioita elämästään vaikuttaen vilpittömiltä ja 

aidoilta.  

 

Kaikki haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin tarkasti mahdollisimman pian 

haastattelun jälkeen. Haastattelujen purkuvaihe oli varsin hidas ja työläs, 

mutta tarjosi erinomaisen mahdollisuuden syventyä haastatteluihin uudel-

leen sekä pohtia sen tarjoaman tiedon merkitystä niin itsenäisesti kuin 

suhteessa aiemmin kerättyyn aineistoon; aineiston analyysi alkoikin siis 

osittain jo tässä vaiheessa. Haastattelujen litterointia seurasi haastattelu-

jen huolellinen läpikäynti, minkä jälkeen haastatteluaineisto teemoiteltiin 
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etsien sieltä erilaisia yhdistäviä ja erottavia tekijöitä. Nämä teemat 

noudattelivat pitkälti haastattelukysymysten rakennetta, ja analyysi 

toteutettiin luokkakohtaisesti. Haastattelun yhteydessä haastateltavilla 

teetettiin myös itsearviointikysely (ks. liite 4)  heidän ura-ankkureidensa 

selvittämiseksi. Itsearviointikyselyssä käytettävät kysymykset suomennet-

tiin Scheinin (1990, 4-6) teoksesta, ja tulokset saatiin Scheinin (1990, 7) 

antamien ohjeiden ja hänen tekemänsä pistetaulukon avulla. Ura-ankku-

reita käsittelevässä empiriaosuudessa on siis haastatteluaineiston lisäksi 

hyödynnetty kyseisiä tuloksia. Koko tulkinnan tekemisen ajan tutkimuson-

gelma, tutkimuskysymykset sekä tutkimuksen kohteena oleva ilmiö pidet-

tiin mielessä parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.  

 

4.2. Tutkimuksen luotettavuus 
 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa käytetään yleensä validiteetin eli 

pätevyyden sekä reliabiliteetin eli toistettavuuden käsitteitä. Validiteetilla 

tarkoitetaan tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoitus-

kin mitata. (Hirsjärvi et al. 2009, 231) Laadullisessa tutkimuksessa 

käsitevaliditeetti liittyy tutkittavasta ilmiöstä poimittuihin oleellisiin piirteisiin 

sekä teoriasta johdettuihin keskeisiin käsitteisiin. Käsitevalidius voidaan 

maksimoida huolellisella perehtymisellä aiheeseen, huonon 

käsitevalidiuden tullessa esille teemahaastattelussa pääkategorioiden ja 

ongelmanasettelun heikkoutena sekä haastattelurungon huonona 

suunnitteluna. Jos teemat ja niiden kysymykset eivät tavoita haluttuja 

merkityksiä, on kyse sen sijaan sisältövaliditeetista. Kysymysten määrälli-

nen riittävyys sekä jokaista teema-aluetta koskevat lisäkysymykset 

parantavat sisältövalidiutta huomattavasti. (Hirsjärvi & Hurme 1991, 15) 

 

Tässä tutkimuksessa käsitevalidius pyrittiin varmistamaan huolellisella 

perehtymisellä aiheeseen sekä siihen liittyviin erilaisin teorioihin ja 

määritelmiin. Tutkija oli jo ennen tätä tutkimusta perehtynyt huolellisesti 

kohtuullistamis- ja uratutkimukseen tutkijan kandidaatintutkielmaa varten 

tehdyn tutkimuksen yhteydessä, syventäen aiheeseen liittyvää tietämystä 
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yhä edelleen tämän tutkielman aiheen varmistuttua. Tutkijan pitkäjänteisen 

aiheeseen liittyvän perehtymisen voidaankin katsoa parantavan tämän 

tutkimuksen käsitevalidiutta merkittävästi. Lisäksi käsitevalidiuden hyvä 

taso pyrittiin varmistamaan haastattelurungon huolellisella suunnittelulla ja 

useammalla muokkauskerralla. Tutkimuksen sisältövalidiutta lisää sen 

sijaan se, että haastattelurunko oli varsin kattava, lähes jokaisen teeman 

sisältäessä useita kysymyksiä ja osakysymyksiä.  Myös tutkijan esittämät 

lisäkysymykset haastattelujen yhteydessä tarkennuksen tai muutoin 

oleellisen tiedon selvittämiseksi tukee tutkimuksen sisältövalidiuden hyvää 

astetta. Kuitenkin mahdolliset väärinymmärretyt kysymykset, jotka eivät 

ole käyneet ilmi haastatteluissa ja jotka eivät ole näin mahdollistaneet 

kysymysten esittämistä uudelleen haastateltavalle ymmärrettävämmässä 

muodossa, ovat mahdollisesti heikentäneet tätä validiuden muotoa.  

 

Reliabiliteetilla eli toistettavuudella viitataan sen sijaan tutkimusmenetel-

män kykyyn antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia (Hirsjärvi et al. 2009, 226). 

Hirsjärven ja Hurmeen (2000, 189) mukaan laadullisessa tutkimuksessa 

reliaabeliuden kannalta oleellista on aineiston laatu, jolloin reliaabelius 

koskee ennemminkin tutkijan toimintaa (esimerkiksi koko aineiston 

hyödyntäminen ja litteroinnin tarkkuus) kuin haastateltavien vastauksia. 

Myös Eskola ja Suoranta (2008, 208-212) esittävät tutkijan itse olevan 

luotettavuuden tärkein kriteeri, jolloin luotettavuuden arvioinninkin tulee 

käsittää koko tutkimusprosessi. Oleellista onkin, että tutkimusprosessi ja 

menetelmät on kuvattu huolellisesti tutkimusraportissa (Eskola & Suoranta 

2008, 208-212) ja että toisaalta tulokset heijastavat mahdollisimman paljon 

tutkittavien ajatusmaailmaa, vaikka haastattelujen tulos onkin aina seura-

usta haastattelijan ja haastateltavan yhteistoiminnasta (Hirsjärvi & Hurme 

2000, 189).  

 

Tämän tutkimuksen reliaabelius pyrittiin varmistamaan tutkijan omalla 

huolellisella toiminnalla. Tutkija esimerkiksi perehtyi hyvinkin kattavasti 

aiheeseen liittyvään tutkimukseen ja metodeihin ennen tutkimusaineiston 

keräämistä, toteutti haastattelut hyvin valmistautuneena tutkimuskysymyk-



 42 

sen mielessä pitäen, litteroi haastattelut tarkasti sekä käytti aikaa aineis-

toon perehtymiseen, teemoitteluun ja analyysiin. Tämä varmisti muun 

muassa sen, että haastatteluista saatiin tutkimuksen kannalta paras 

mahdollinen hyöty irti ja että aineisto tuli käytettyä mahdollisimman hyvin 

ja kokonaisuudessaan. Tutkimuksen luotettavuutta lisää myös se, että 

tutkimuksen toteuttaminen on kuvattu hyvin tarkasti. Tämä antaa lukijalle 

selvän käsityksen siitä, mitä tutkimuksessa on todella tehty ja miten 

saatuihin lopputuloksiin on päästy. Tutkimuksessa tehdyssä analyysissä 

on lisäksi pyritty tuomaan mahdollisimman hyvin esille tutkittavien omaa 

ajatusmaailmaa, ja tutkimuksessa esitetyt päätelmät perustuvatkin siihen 

dialogiin, joka haastateltavien kanssa on käyty. Tutkimuksen luotettavuutta 

lisääkin se, että aineiston analyysissä on käytetty paljon suoria lainauksia 

haastatteluista, joiden tarkoituksena on todentaa juuri tätä käytyä dialogia.  

 

Haastattelututkimuksen luotettavuuden kulmakiviä on lisäksi aineiston 

riittävyys ja sitä kautta haastateltavien riittävä määrä. Yleisesti aineiston 

riittävyys määräytyy saturaatio- eli kyllääntymispisteen avulla. Käytän-

nössä tämä tarkoittaa sitä, että aineiston keruun voi lopettaa silloin, kun 

uudet tapaukset eivät enää tuo uusia piirteitä esille tutkimuksen kohteena 

olevasta aiheesta. (Pyörälä 1995, 20) Tässä tutkimuksessa tietyt 

vastausmallit alkoivat hahmottua jo aineiston keruun puolessa välissä 

haastattelujen 4-5 kohdalla, täydentyen kuitenkin vasta myöhemmin 

haastattelujen 7-9 jälkeen. Vaikka tutkimuksessa tarkasteltiin yksilöiden 

elämää ja ajatuksia varsin henkilökohtaisella tasolla ja vaikka 

kohtuullistamiseen vaikuttavat tekijät ovat näin hyvinkin yksilöllisiä, ei 

uusia piirteitä ilmiön yleisestä luonteesta ja kohtuullistamispäätökseen 

vaikuttavista tekijöistä enää viimeisten haastattelujen aikana noussut 

esille. Näin ollen haastattelujen määrän ja sitä kautta kerätyn aineiston 

voidaan katsoa olevan tämän tutkimuksen kannalta riittävä. Seuraavaksi 

siirrytäänkin tutkimuksen empiriaosuuteen, jossa kyseistä aineistoa 

analysoidaan teoriaan pohjautuen.  
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5. KOHTUULLISTAMISEN KALTAISEN URAMUUTOKSEN 
TOTEUTTAMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 
 

Tässä kappaleessa analysoidaan haastattelujen avulla kerättyä aineistoa 

aiemmin esitellyn teoreettisen viitekehyksen pohjalta. Kappale etenee 

myös viitekehyksen mukaisesti siten, että ensin tarkastellaan 

kohtuullistamista ja yksilön uran etenemistä, minkä jälkeen siirrytään 

analysoimaan kohtuullistamista ja uravalintoja ohjaavia tekijöitä sekä uran 

uusia muotoja. Lopuksi tarkastellaan vielä kohtuullistamista vapaaehtoi-

sena uramuutoksena.  

 

5.1. Kohtuullistaminen ja yksilön uran eteneminen 
 

Tässä kappaleessa tarkastellaan kohtuullistamista yksilön uran 

etenemisen näkökulmasta. Levinsonin et al. (1978) mukaan ihmisen 

elämässä vuorottelevat tasaiset kehitysjaksot, joissa yksilö pyrkii 

saavuttamaan omia tavoitteitaan ja arvojaan, sekä siirtymäjaksot, joissa 

ihminen arvioi uudelleen edellisen jakson tavoitteitaan ja arvojaan. Schein 

(1978) lisää vielä, että tällaisia kehitys- ja siirtymäkausia esiintyy ihmisen 

elämässä niin biososiaalisella elämänkaarella, uralla kuin perhe-

elämässäkin (ks. kuvio 2), siirtymäkausille ollen tyypillistä elämänalueen 

aiheuttama paineen tuntu tai muunlainen viite taitekohdasta. O’Connorin ja 

Wolfen (1991) mukaan siirtymäkaudet voivat johtaa itselle paremmin 

sopivien arvojen omaksumiseen ja muutokseen, niiden tarjotessa näin 

hyvän alustan radikaaleille uramuutoksille. Tässäkin tutkimuksessa 

erilaisilla siirtymäkausilla voidaan nähdä olleen vaikutusta yksilöiden 

päätökseen tehdä kohtuullistamisen kaltainen radikaali uramuutos, sillä 

jokaisella haastateltavalla vähintään yksi Scheinin (1978) määrittelemä 

elämän osa-alue aiheutti jonkinlaista painetta tai pohdintaa sen hetkisten 

tavoitteiden, arvojen tai prioriteettien suhteen. Seuraavaksi tarkastellaan 

hieman tarkemmin erikseen haastateltavien kokemia siirtymäkausia 

biososiaalisella elämänkaarella, urakaarella sekä perhe-elämänkaarella.   
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5.1.1. Siirtymäkaudet biososiaalisella elämänkaarella 
 

Jokainen haastateltava oli Scheinin (1978) määrittelemällä biososiaalisella 

elämänkaarella joko ikänsä tai tilanteensa perusteella sellaisessa vai-

heessa, että hänen voitaisiin katsoa olleen siirtymävaiheessa 

kohtuullistamispäätöstä edeltävänä aikana; kuitenkin kolme haastateltavaa 

voidaan sulkea tämän siirtymäkauden ulkopuolelle juuri heidän 

elämäntilanteidensa vuoksi, vaikka ikä antaisikin viitteitä siirtymäkauden 

olemassaololle. Haastateltavista numero 3 ja 6 olivat kohtuullistamispää-

töstä tehdessään 30:nnen ikävuoden siirtymävaiheessa, haastateltavat 8 

ja 10 keski-iän siirtymävaiheessa sekä haastateltavat 1, 2 ja 4 50:nnen 

ikävuoden siirtymäkaudessa. Yhteensä siis seitsemällä haastateltavalla 

kymmenestä tämän siirtymäkauden voidaan katsoa mahdollisesti vaikutta-

neen kohtuullistamisen kaltaisen uramuutoksen toteuttamiseen. 

 

Haastateltavat 3 ja 6 olivat siis 30:nnen ikävuoden siirtymäkautta 

muistuttavassa elämänvaiheessa kohtuullistamista edeltävänä aikana. 

Tämän siirtymäkauden keskeisenä piirteenä on Scheinin (1978) mukaan 

aiemmin elämässä tehtyjen valintojen arvioiminen ennen uran vakiinnutta-

mista. Levinsonin et al. (1978) mukaan elämänvalintojen arvioimisen 

lisäksi yksilö pohtii tulevaa ja kokee todellista tarvetta toteuttaa haluttuja 

muutoksia elämässään. Haastateltava 3 oli tarkasteltavan alaisen 

uramuutoksen tehdessään 28-vuotias. Hänellä tämä siirtymäkausi esiintyi 

juuri ammatinvaihtoon liittyvänä pohdintana, kun pettymys uramuutosta 

edeltävään tehtaassa tehtävään työhön kasvoi.  

 

 ”Jotenki sitä vaan semmonen ajatus tuli et oisko mitään muuta 

 mahollisuutta mitä vois tehä et jotain alanvaihdosta.” 

 (Haastateltava 3) 

 

Haastateltavalla 6 uramuutos ja ammatinvaihdos alkoi hänen ollessaan 

30-vuotias, muutoksen tapahtuessa hiljalleen ja ammatin ja alan vaihtu-

essa kokonaan neljän vuoden kuluessa. Hänellä tämä 30:nnen ikävuoden 
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siirtymäkausi tuli esille selvänä siirtymäkaudelle tyypillisenä elämän- ja 

uravalintojen arvioimisena sekä siitä seuranneena ymmärryksenä väärälle 

alalle ajautumisesta.  

 

 ”No kyl se kuitenki oli taitekohta et kyl mä niin ku alus odotin 

 et verot tulee olee mun duuni. Ja sit mä ymmärsin et mä en 

 rakastakaa veroja. Mutta tota siin niin ku kerty semmonen 

 ahdistus varmaa vuoden tai sanotaa ehkä puol vuotta ja tajus 

 et on alalla mil ei halua olla.” (Haastateltava 6) 

 

Myös haastateltava 9 oli kohtuullistamisen kaltaista uramuutosta 

toteuttaessaan 32-vuotias, ollen näin iällisesti 30:nnen ikävuoden 

siirtymäkauden tienoilla. Haastateltava kokee kuitenkin itse varsinaisen 

siirtymäkauden tapahtuneen hänen elämässään jo muutamaa vuotta 

aiemmin, pohtiessaan tällöin oman elämänsä prioriteetteja ja sitä, mitä 

hän oikeasti haluaa tehdä elämässään niin työn kuin muidenkin asioiden 

suhteen.  

 

 ”Mie koen ehkä enemmän sen murrosvaiheen tapahtuneen 

 joskus sillon rekry- ja pankkimaailman kohalla et se on ehkä 

 enemmän se murrosvaihe. Sit se edellinen työ (ennen 

 uramuutosta) ja yrittäjyys oli tavallaa sit kohti tätä yrittäjyyttä.” 

 (sulkeet lisätty). (Haastateltava 9) 

 

Haastateltava 9 ei siis ollut biososiaalisella elämänkaarellaan siirtymäkau-

della silloin, kun hän päätti kohtuullistaa, minkä vuoksi siirtymäkauden ei 

voida katsoa tämän elämän osa-alueen osalta vaikuttaneen hänen 

toteuttamaansa kohtuullistamisen kaltaiseen uramuutokseen.  

 

Haastateltavat 8 ja 10 olivat kohtuullistaessaan puolestaan keski-iän 

siirtymäkautta muistuttavassa elämänvaiheessa. Keski-iän siirtymäkauden 

taustalla on Scheinin (1978) mukaan elämänajan rajallisuuden tiedostami-

nen, O’Connorin ja Wolfen (1991) esittäessä, että huomion kiinnittäminen 
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ulkopuolisten tekijöiden sijasta omaan itseen on tälle elämänvaiheelle 

hyvin tyypillistä. Osalla keski-iän siirtymäkauteen liittyy O’Connorin ja 

Wolfen (1987) mukaan myös halu tulla omaksi itsekseen, löytää oma 

suunta ja tulla riippumattomaksi muista. Haastateltava 8 toteutti 

kohtuullistamisen kaltaisen uramuutoksen 40-vuotiaana, ollen myös 

selvästi keski-iän siirtymäkautta muistuttavassa vaiheessa elämässään. 

Tämä tulee esille siinä, että haastateltava arvioi uramuutosta edeltävänä 

aikana uudelleen omia arvojaan ja tavoitteitaan, mikä puolestaan on, 

kuten aiemmin mainittiin, Levinsonin et al. (1978) mukaan siirtymäkausille 

hyvin tyypillistä. 

 

 ”No siin oli varmaa semmonen, miten sen vois sanoo, siin oli 

 varmaa semmonen, tällanen henkisen kasvun kausi itellä 

 menossa ja sit se oma arvomaailma tuli myllättyy uuestaa läpi 

 ja sit mylläs sen et mitkä asiat on itelle tärkeitä. Et oli ihan 

 selkeesti murrosvaihe et joku sellanen tuli et nyt tää ei oo 

 enää sitä mitä mä haluun tehä” (Haastateltava 8) 

 

Haastateltava 8 kiinnitti murrosvaiheessa myös huomiota keski-iän 

siirtymäkaudelle tyypillisellä tavalla toisten sijasta itseen, mikä tulee esille 

niin edellä mainitun kaltaisena omien arvojen ja prioriteettien pohdiskeluna 

kuin myös siinä, että hän teki murrosvaiheessa asioita niin kuin itse halusi 

ympäristön tarjoamista paineista ja odotuksista piittaamatta.  

 

Haastateltavan 8 lisäksi haastateltava 10 oli kohtuullistaessaan 46-

vuotiaana keski-iän siirtymäkautta muistuttavassa vaiheessa elämässään. 

Hänen kohdallaan esille nousee erityisesti ymmärrys elämänajan 

rajallisuudesta ja tarkemmin sanottuna toimintakyvyn rajallisuudesta. 

Kuten aiemmin mainittiin, tämä on Scheinin (1978) mukaan tyypillistä 

keski-iän siirtymäkaudelle.  

 

 ” Täs ei kuitenkaa päivii oo enää niin älyttömäst jäljellä et ei oo 

 enää ihan nuori poika et kannattaa hyödyntää. Tai siis sellasii 
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 päivii et sie oot kondiksessa. Et sit jos mie oisin 

 kuuskytkaheksan ni sit ehkä jotain pienii detaljii jäis pois ettei 

 kaikkii vois touhutakaa samal taval. Et virtaa on vielä.” 

 (Haastateltava 10) 

 

Huomion kiinnittäminen omaan itseen tuli myös selvästi esille haastatelta-

van 10 kohdalla. Hän kertoi esimerkiksi useaan otteeseen haluavansa 

keskittyä itselle tärkeisiin harrastuksiin ja asioihin.  

 

Haastateltavien 8 ja 10 lisäksi haastateltavat 5 ja 7 olivat kohtuullistaes-

saan ikänsä perusteella keski-iän siirtymäkauden tienoilla, haastateltavan 

5 ollessa 39-vuotias ja haastateltavan 7 ollessa 40-vuotias. Kyseisten 

haastateltavien elämäntilanteiden ja kokemusten perusteella heidän ei 

voida kuitenkaan katsoa eläneen keski-iän siirtymäkautta muistuttavaa 

vaihetta tarkasteltavan alaisena olevaa uramuutosta toteuttaessaan. Tämä 

johtuu siitä, että molemmista haastatteluista nousee selvästi esille 

keskittyminen perheeseen, lasten kasvattamiseen ja elättämiseen − ei siis 

keski-iän siirtymäkaudelle tyypillisellä tavalla itseen. 

 

 ”Ja kyllä niin ku täytyy sanoo et ollaa mietitty myös 

 muuttamista mun miehen työprojektien mukana muualle mut 

 lasten arki, kaverit, koulu ja muut merkkaa nyt tosi paljo et ne 

 kriteerit kasvaa aina vaan et se ku ne lapset on ihan pieniä ni 

 voit muuttaa vaikka Pakistaniin mutta nyt ku on kaverit ja 

 harrastukset ja varsinki se sosiaalinen puoli ja se että lapsi 

 pystyy tasapainosesti niin ku kehittymää.” (Haastateltava 7) 

 

Haastateltavien 5 ja 7 kohdalla biososiaalisella elämänkaarella tapahtu-

valla siirtymäkaudella ei siis voida katsoa olleen vaikutusta heidän teke-

miinsä kohtuullistamispäätöksiin. 

 

Haastateltavat 1, 2 ja 4 olivat sen sijaan kohtuullistaessaan 50:nnen 

ikävuoden siirtymäkautta muistuttavassa vaiheessa elämässään. Lähteen-
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mäen (1995) mukaan 50:nnen ikävuoden siirtymäkausi on 30:nnen 

ikävuoden siirtymäkautta muistuttava pohdiskelu- ja uudelleensuun-

tautumisjakso, jonka tehtävänä on muokata valittu elämäntapa itseä 

tyydyttäväksi ja jonka yksilö joutuu käymään läpi, jos elämä on 

muodostunut epätyydyttäväksi tai jos keski-iän siirtymäkauden tehtävä on 

jäänyt kesken. Haastateltava 1 oli kohtuullistamisen kaltaista uramuutosta 

toteuttaessaan 49-vuotias ja samalla 50:nnen ikävuoden siirtymäkautta 

muistuttavassa elämänvaiheessa. Koska hänen elämässään korostui täl-

löin selvästi keski-iän siirtymäkaudelle tyypillinen huomion kiinnittäminen 

omaan itseen, voidaan keski-iän siirtymäkauden tehtävän jääneen hänen 

kohdallaan osin täyttämättä, ja sen vaikuttaneen 50:nnen ikävuoden 

siirtymäkauden läpikäymiseen. Haastateltava kokee myös itse iällä olleen 

vaikutusta hänen tekemäänsä uramuutokseen.  

 

 ”Sillä (että uramuutos tapahtui tämän ikäisenä) varmastiki 

 on ihan selkeesti vaikutusta et näinhän sitä kaikissa, voi olla 

 et on tutkimuksiaki et tämmöset isoimmat irtiotot tapahtuu just 

 tässä ikärupeamassa. Et aikasemmin tapahtuu niin paljon 

 muuta et ehkä se semmonen huomio siihen omaan henkiseen 

 kasvuun tai hyvinvointiin ei ehkä oo suuntana. Et mä luulen et 

 se on hyvin luontaista et nyt ku on koti hankittu, koti on 

 valmiiks sisustettu, koti on valmis, lapsiki on 15 vuotta ja aika 

 valmis ja näin ni nyt se huomio on sisäisesti sitte omassa 

 itsessä et mitä minä haluan. Et mä luulen kyllä et ikä 

 vaikuttaa.” (sulkeet lisätty).  (Haastateltava 1) 

 

Haastateltava 2 oli tarkastelun alaisena olevaa uramuutosta toteuttaes-

saan 54-vuotias ja myös selvästi 50:nnen ikävuoden siirtymäkautta 

muistuttavassa elämänvaiheessa. Tämä tulee esille siitä, että haastatelta-

valla oli ennen uramuutosta keski-iän siirtymäkaudelle tyypillistä 

itsenäistymisen ja oman itsensä löytämisen kaipuuta, jolloin keski-iän 

siirtymäkauden tehtävän voidaan ajatella aiemmin jääneen joko osin tai 

kokonaan täyttymättä.  
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 ”No parempaa elämänlaatua ehottomasti ja omaa itseäni (mä 

 uramuutoksella) hain, sitä mikä mä oikeesti oon. Ja mä uskon 

 et nyt mä oon löytäny sen.” (sulkeet lisätty). (Haastateltava 2) 

 

Haastateltavan 2 kohdalla voidaan siis ajatella, että keski-iän siirtymäkau-

den tehtävän täyttymättömyys johti 50:nnen ikävuoden siirtymäkauden 

kokemiseen, mikä puolestaan vaikutti hänen tekemäänsä kohtuullistamis-

päätökseen. Haastateltava 4 oli uramuutosta toteuttaessaan 57-vuotias. 

Hänellä 50:nnen ikävuoden siirtymäkausi tulee sen sijaan esille lähinnä 

siirtymäkaudelle tyypillisenä uudelleensuuntautumisena ja pohdiskeluna 

elämän muututtua tietyiltä osin epätyydyttäväksi.  

 

Kuten voidaan huomata, suurin osa haastateltavista (seitsemän 

kymmenestä) oli uramuutosta edeltävänä aikana biososiaalisella 

elämänkaarellaan joko 30:nnen, keski-iän tai 50:nnen ikävuoden siirtymä-

kaudella, jolloin kyseisten siirtymäkausien voidaan nähdä myös 

vaikuttaneen heidän tekemiinsä kohtuullistamispäätöksiin ja uramuutoksen 

toteuttamiseen.  

 

5.1.2. Siirtymäkaudet työ- ja urakaarella 
 

Kaikki haastateltavat kokivat myös jonkinlaista painetta Scheinin (1978) 

määrittelemällä työ- ja urakaarella. Haastateltavista haastateltavat 2, 4, 5 

ja 6 olivat jollakin tavalla kyllästyneitä itse työtehtävään, sen aiheuttaessa 

painetta tällä elämän osa-alueella. Haastateltava 2 koki sen hetkisen 

rehtorin työn olevan pään hakkaamista seinään resurssien vähetessä 

jatkuvasti. Hän ei myöskään kokenut pystyvänsä antamaan parastaan 

oltuaan niin pitkään, yhteensä seitsemän vuotta, saman organisaation 

johdossa; hänen mielestään kun johtaja ei pysty antamaan viittä tai kuutta 

vuotta pidempään samassa työpaikassa. Haastateltava 4 oli myös ollut 

kauan johtamistehtävissä toimitusjohtajana samassa organisaatiossa, 

painetta tullessa kyllästymisen muodossa organisaation ja toimialan 
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käytännöissä tapahtuneiden muutosten seurauksena. Muutoksina toimivat 

myös yritysjohtoa ja haastateltavaa sitovat prosessit, jotka tulivat käytän-

töön haastateltavan 4 toimialalla ja jotka johtivat hänen mukaansa siihen, 

ettei luovaa ratkaisukykyä pystynyt enää käyttämään ja siihen, ettei läsnä-

olo johtamisessa ollut mahdollista hänen haluamallaan tavalla.  

 

 ”Ja ne prosessit sitovat myös yritysjohtoa sillä tavoin että 

 semmonen luova ratkaisukyky poistui, sitä ei saa käyttää, se 

 kahlitsi. Eli nää rahotuspäätösratkasut, johtamisprosessit 

 rupes kaivertaa riittävästi.” (Haastateltava 4) 

 

Haastateltavalla 5 painetta aiheutti työ- ja urakaarella väsyminen 

sotilaslentäjän ammatin muuttuneeseen luonteeseen; lentämisen sijasta 

haastateltava joutui urakehityksen seurauksena tekemään hallinnollisia 

töitä hänen rakastamansa lentämisen sijasta. Toisaalta haastateltava oli 

myös kyllästynyt tietynlaiseen sotilaslentämisen vaarallisuuteen ja siinä 

esiintyviin riskeihin. Haastateltavalla 6 painetta aihetutti sen sijaan suuri 

turhautuminen itse verokonsultin työn luonteeseen, joka oli osaltaan 

seurausta siitä ymmärryksestä, että hän on väärällä alalla.   

 

 ”Mä muistan keskustelleeni isäni kans täst aiheesta ja mä 

 sanoin et jos mä oon viel vuoden pääst töis tääl ni mä 

 hyppään ikkunasta. Se tuntu just niin hyvältä. En nyt tosissani 

 hautonu mitää mut se kertoo jotain siit turhautumisen 

 määrästä ku mä tajusin olevani yksinkertasesti väärässä 

 paikassa.” (Haastateltava 6) 

 

Haastateltavilla 1, 3, 7, 8, 9 ja 10 muut työhön liittyvät tekijät vaikuttivat 

siihen, että he kokivat jonkinasteista painetta heidän työ- ja urakaarillaan. 

Haastateltava 1 piti itse edellisen henkilöstöpäällikön työtehtävänsä luon-

teesta, mutta painetta aiheutti työympäristön hektisyys ja siellä koettu 

pahoinvointi, johon hänellä ei omasta mielestään ollut ratkaisukeinoja 

toimialan yleisen luonteen ja ylhäältä organisaatiosta tulleiden linjausten 
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vuoksi. Hän oli myös kyllästynyt siihen, ettei hänellä ollut riittävästi aikaa 

hänelle itselleen tärkeälle joogaharrastukselle. Haastateltavalla 3 painetta 

aiheutti puolestaan paperitehtaalla tekemänsä työn epävarmuus, kun vaki-

naista työsuhdetta oli vaikea saada, määräaikaisuuksien ollessa hyvin 

yleistä toimialalla. Haastateltava oli myös kyllästynyt vuorotyön raskau-

teen, mikä toi oman lisäpaineen hänen työ- ja urakaarellaan. Haastatel-

tava 7 piti sen sijaan kyllä uramuutosta edeltävän kehityspäällikön 

työtehtävistä, painetta tullessa kuitenkin siitä, ettei työ antanut hänelle 

riittävästi joustoa perhe-elämän vaatimuksiin nähden. Hänen osaltaan työ- 

ja urakaarella koettu paine oli siis enemmänkin seuraus perhe-elämänkaa-

rella olevasta tilanteesta. Haastateltavalla 8 painetta aiheutti kyllästyminen 

kiviainesmyyntipäällikön tehtävässä kokemiinsa liiketoimintaa koskeviin 

kylmiin arvoihin, kun ainoana työn motiivina oli tehdä rahaa 

osakkeenomistajille. Haastateltava oli myös jo hieman tylsistynyt itse 

tehtävän luonteeseensa, toimittuaan samalla alalla jo hyvin kauan.  

 

 ”Rupes sit jollaki taval, tuntu et nyt niin ku saa riittää. Et se 

 ainoo motivaatio tehä töitä oli tehä osakkeenomistajille rahaa. 

 Ja mä odotin aina toimitusjohtajan puhetta vuodenvaihteen 

 jälkee et nyt tämä vuosi on mennyt näin et se on ihan riittävän 

 hyvä et jos tässä pysytään niin tää on… Mut ei sommost 

 koskaa tuu vaan se on aina niin et nyt on menny näin mutta 

 ensi vuonna näin ja näin. Ja sit niin ku mietti et okei mikäs tää 

 oikein on tää juttu ja onks tää niin ku sitä mitä mä haluun tehä 

 loppuikäni. ” (Haastateltava 8) 

 

Haastateltava 9 piti myös uramuutosta edeltävän vaatekaupan 

omistajayrittäjän työstä. Hänen kohdallaan siirtymäkausi työ- ja urakaa-

rella tapahtui kuitenkin selvänä ulkopuolisesta ärsykkeestä johtuvasta 

muutoksesta, kun vaatekaupassa myytävää merkkiä edustava yritys halusi 

muuttaa kauppiassopimukset franchising-sopimuksiksi ja haastateltavan ja 

hänen yrittäjäkumppaninsa tuli näin punnita vaihtoehtojaan. Haastatelta-

van 10 kohdalla painetta työ- ja urakaarella aiheutti sen sijaan työ 
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muuttuminen epämieluisaksi, kun resursseja ei enää annettu riittävästi 

töiden hyvin suorittamiseen.  

 

Voidaan siis todeta, että kaikki haastateltavat kokivat jonkinlaista painetta 

heidän työ- ja urakaarillaan ja että kaikilla oli sen vuoksi jonkinlainen 

siirtymäkausi meneillään kyseisellä elämänalueella kohtuullistamista 

edeltävänä aikana − oli syynä sitten kyllästyminen itse työtehtävään tai 

muihin siihen liittyviin tekijöihin. Kaikkien haastateltavien osalta työ- ja 

urakaarella sijoittuvilla siirtymäkausilla voidaan siis katsoa olleen vaiku-

tusta kohtuullistamisen kaltaisen uramuutoksen toteuttamiseen. Uramuu-

tosta edeltävän työtehtävän luonteeseen liittyviä piirteitä ja niiden 

yhteensopivuutta yksilön toiveisiin tarkastellaan vielä myöhemmin tarkem-

min kappaleessa 5.4, kohtuullistaminen vapaaehtoisena uramuutoksena.  

 

5.1.3. Siirtymäkaudet perhe-elämänkaarella 
 

Haastateltavat 3, 7 ja 9 olivat myös perhe-elämänkaarellaan siirtymävai-

heessa, jonkun perhe-elämän osa-alueen aiheuttaessa painetta. 

Haastateltavalla 3 oli uramuutosta toteuttaessaan odottamassa perhee-

seen uutta tulokasta ja hänellä oli jo valmiiksi kolmevuotias lapsi 

hoidettavanaan. Pienten lasten vaatiman huomion voidaankin ajatella 

aiheuttaneen perhe-elämän suhteen siirtymäkausille tyypillistä prioriteet-

tien ja arvojen uudelleen arvioimista, haastateltavan kokiessa tärkeäksi 

viettää mahdollisimman paljon aikaa lastensa kanssa. Haastateltavalla 3 

perhe-elämän tilanne ja perheen merkitys korostuivatkin uravalintaa ohjaa-

vana tekijänä, ollen erittäin tärkeässä asemassa. 

 

 ”Oikeestaan se et ku lapset on pieniä ni haluais olla iteki 

 mahollisimman paljon kotona. Ja sen työn et se ois semmosta 

 et mä nään kaikki ne hetket et ku ne oppii kävelemään ja ne 

 kaikki tärkeet hetket. Ja se on lapsille myös vähän niin ku 

 semmonen lempeämpi lapsuus ettei tavallaan tarvi niitä heti 
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 sitte sinne oravanpyörään lapsiakaan laittaa.” (Haastateltava 

 3) 

 

Haastateltavan 7 kohdalla painetta aiheutti perhe-elämässä niin kaksi 

tarha- ja ala-aste ikäistä lasta, mutta myös haastateltavan miehen 

poissaolo perheen arjesta paljon matkustusta sisältävän työn johdosta. 

Haastateltavan miehen työt alkoivat myös siirtyä yhä kauemmaksi pois 

Euroopasta, tuoden lisää painetta haastateltavalle itselle koko perheen 

arjen pyörittämiseen. Myös haastateltavan 7 kohdalla perheellä ja 

perhetilanteella oli erittäin tärkeä rooli kohtuullistamisen kaltaisen 

uramuutoksen toteuttamisessa, sen ollessa keskeisimpiä uramuutokseen 

johtavia syitä. 

 

 ”Tällä hetkellä perhe on ihan ykkösasia. Meijän pojat 

 harrastaa aika paljo et jos sul on päivässä vaa aamulla se et 

 aamutouhut teet ja illalla seitsemän ja kaheksan aikaan kuulla 

 et mitkä ne fiilikset on, ja sit niin ku näki et huolia on ja tota 

 ärtymystä ja väsymystä ja flunssaa ja sairastelua ja muuta ni 

 se kertoo siitä et kaikki ei oo kunnossa et kyl niin ku perhe 

 tulee ihan ensimmäisenä kaikessa niin ku päätöksessä.” 

 (Haastateltava 7)  

 

Myös haastateltavan 9 perhe-elämässä painetta aiheuttivat kotona olevat 

pienet lapset ja halu viettää aikaa heidän kanssaan, perhesyiden korostu-

van  kohtuullistamispäätöstä tehdessä. Näiden kolmen haastateltavan (3, 

7 ja 9) kohdalla voidaan siis todeta perhe-elämänkaaren aiheuttaman 

paineen ja sitä kautta siirtymäkauden vaikuttaneen kyseisten yksilöiden 

päätökseen kohtuullistaa työurallaan.  

 

5.1.4. Yleistä siirtymäkausista 
 

Yhteenvetona todettakoon, että siirtymäkausilla voidaan nähdä olleen 

vaikutusta yksilöiden päätökseen toteuttaa kohtuullistamisen kaltainen 
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radikaali uramuutos, sillä jokaisella haastateltavalla oli siirtymäkausi 

meneillään vähintään yhdellä edellä tarkastellulla Scheinin (1978) 

määrittelemällä elämän osa-alueella. Lisäksi Schein (1978) esittää, että 

ongelmia ja käännekohtia esiintyy yksilön elämässä erityisesti silloin, kun 

useampi elämänalue aiheuttaa samanaikaisesti jonkinasteista painetta ja 

kun siis yksilön elämän useammalla osa-alueella on jonkinlainen 

siirtymäkausi meneillään. Siirtymäkausien samanaikaisuuden voidaan 

myös tässä tutkimuksessa katsoa vaikuttaneen kohtuullistamisen kaltaisen 

radikaalin uramuutoksen toteuttamiseen. Tämä tulee esille siitä, että peräti 

yhdeksällä haastateltavalla kymmenestä oli juuri ennen tarkasteltavan 

alaisena olevan uramuutoksen toteuttamista vähintään kaksi eri elämän 

osa-aluetta koskevaa siirtymäkautta meneillään; haastateltavilla 1, 2, 4, 6, 

7, 8, 9, ja 10 kaksi eri siirtymäkautta, haastateltavan 3 ollessa 

jonkinlaisessa siirtymävaiheessa kaikilla kolmella tarkastelun alaisena 

olleella elämänalueella. Ainoastaan haastateltava 5 oli uramuutosta 

edeltävänä aikana siirtymävaiheessa pelkästään työ- ja urakaarensa 

osalta.  

 

On kuitenkin hyvä huomioida, että vaikka elämän eri osa-alueille sijoittu-

vien siirtymäkausien tarkastelu on teoreettisesti hyödyllistä ja tämän 

tutkimuksen kannalta tärkeää, on niiden erottaminen käytännössä lähes 

mahdotonta juuri sen vuoksi, että tapahtumat yhdellä elämänalueella 

vaikuttavat väistämättä myös toisiin elämänalueisiin. Esimerkkinä voidaan 

ottaa haastateltava 7, jonka kohdalla pienten lasten ja miehen pitkäaikai-

set työstä johtuvat poissaolot aiheuttavat painetta perhe-elämänkaarella, 

minkä puolestaan voidaan nähdä johtaneen tietynlaiseen paineentuntee-

seen myös työ- ja urakaarella, kun joustoa ei sen hetkisessä työssä ollut 

riittävästi. Toisin sanoen perhe-elämänkaaren siirtymäkausi vaikutti hänen 

kohdallaan siirtymäkauden syntymiseen myös työ- ja urakaarella, 

siirtymäkausien ollessa siis käytännössä erottamattomia.  

 

Huomionarvioista on myös se, että kullakin haastateltavalla yksi Scheinin 

(1978) määrittelemä elämänalue ja sille sijoittuva siirtymäkausi nousi 
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enemmän tai vähemmän muita elämänalueita vaikuttavammaksi tekijäksi. 

Haastateltavilla 1, 2, 4, 5, 6, ja 10 työ- ja urakaarelle sijoittuva siirtymä-

kausi nousi kolmesta tarkastelun alaisena olleesta elämänalueesta heidän 

tekemiensä uravalintojensa kannalta keskeisimmäksi tekijäksi, 

uramuutostarpeen noustessa keskeisesti juuri työhön liittyvien tekijöiden 

pohjalta. Haastateltavalla 8 muutostarve näytti nousevan sen sijaan 

lähinnä biososiaalisella elämänkaarelle sijoittuvan keski-iän siirtymäkau-

den seurauksena, kun hän kävi omien sanojensa mukaan henkisen 

kasvun kautta, miettien uudelleen omaa arvomaailmaansa ja sitä mitä hän 

haluaa elämältään. Haastateltavilla 3, 7 ja 9 perhe-elämänkaarelle sijoit-

tuva siirtymäkausi vaikutti sen sijaan vahvimmin näistä osa-alueista 

heidän tekemiinsä kohtuullistamispäätöksiin.  

 

5.2. Kohtuullistaminen ja uravalintoja ohjaavat tekijät 
 

Tässä kappaleessa tarkastellaan kohtuullistamista uravalintoja ohjaavien 

tekijöiden näkökulmasta. Ensin huomiota kiinnitetään kohtuullistajien 

elämänarvoihin, minkä jälkeen siirrytään tarkastelemaan kohtuullistajien 

asennearvoja ja työhön suhtautumista. Lopuksi kohtuullistamista 

lähestytään vielä yksilön ura-ankkureiden kautta. 

 

5.2.1. Kohtuullistajien elämänarvot 
 

Lähteenmäen (1995) mukaan arvot toimivat yhtenä yksilön uravalintoja 

ohjaavana tekijänä. Kohtuullistamiseen liitetään Elginin (1981) mukaan 

usein humanismin, ympäristönsuojelun, henkisen kasvun ja itsensä 

kehittämisen kaltaisia arvoja sekä halu päättää itse omista asioista (Graig-

Lees & Hill 2002). Haastatteluaineistosta nouseekin pitkälti esille edellä 

mainitun kaltaisia arvoja, mutta myös muita arvoja. Keskeisenä linjana 

voidaan kuitenkin nähdä lähes kaikkien haastateltavien osalta erilaisten 

pehmeiden arvojen merkitys ja ohjaus haastateltavien tekemissä 

uravalinnoissa. Keskeisiä esiinnousseita arvoja olivatkin erilaiset 

ympäristöön, toisten auttamiseen ja ihmissuhteisiin liittyvät asiat.  
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Haastateltavat 1, 2, 4 ja 9 toivat esille erilaiset ympäristöön ja ekologisuu-

teen liittyvät arvot haastattelussa, jotka Elginin (1981; Graig-Lees & Hill 

2002) mukaan ovat juuri tyypillisiä kohtuullistajille. Haastateltava 1 esitti 

kestävän kulutuksen, luonnon ja eettisyyden olevan hänelle tärkeitä 

asioita, haastateltava 2 ekologisuuden ja siihen liittyen kierrättämisen ja 

luonnonmukaisen ruuan olevan lähellä hänen sydäntään, haastateltavan 4 

korostaessa luontoon kohdistuvaa vastuunottamista yhtenä keskeisim-

mistä hänen omaamistaan arvoista. Haastateltava 9 toi niin ikään esille 

puhtaan ja luonnonmukaisen ruuan tärkeyden.  

 

 ”No kyl niin ku ekologisuus on oikeesti yks mitä mä arvostan 

 et mä esim. yritän kierrättää.”  (Haastateltava 2) 

 

Vaikka kyseiset neljä haastateltavaa toivat erilaiset ekologisuuteen liittyvät 

arvot esille, voidaan ainoastaan haastateltavan 4 kohdalla näiden arvojen 

nähdä suoraan vaikuttaneen ja ohjanneen kohtuullistamisen kaltaisen ura-

muutoksen toteuttamiseen. Haastateltava 4 on nimittäin kyseisistä 

haastateltavista ainoa, joka siirtyi kohtuullistaessaan sellaiseen työhön, 

jonka keskeisenä tarkoituksena on hänelle itselleen niin tärkeä 

luonnonsuojeleminen. Kuitenkin myös haastateltavan 1 kohdalla voidaan 

kyseisten arvojen nähdä ainakin jollakin tasolla vaikuttaneen hänen 

kohtuullistamispäätökseensä, haastateltavan siirtyessään kohtuullistaes-

saan joogamaailmaan, johon kestävä kulutus ja eettisyys voidaan 

arvomaailmaltaan liittää.  

 

Perheeseen, ystäviin ja ihmissuhteisiin liittyvät arvot nousivat keskeisinä 

esille haastatteluista 2, 3, 4, 7 ja 9. Haastateltava 2 tuo esille läheisten 

ystävien merkityksen hänen elämässään, haastateltava 3 korostaa 

perhettä kaiken muun edelle menevänä arvona sekä haastateltava 4 

kertoo läheisten hyvinvoinnin olevan hyvinkin merkityksellistä hänelle 

itselleen. Haastateltavat 7 ja 9 esittävät myös perheen olevan tällä hetkellä 
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kaiken muun edelle menevä asia, haastateltavan 7 korostaessa myös 

muiden toimivien ihmissuhteiden merkitystä.  

 

 ”Mut kyl mä elämässä arvostan ihmissuhteita ja semmosia 

 toimivia ihmissuhteita eli semmonen et on, ihminen ei 

 koskaan tuu toimeen yksin ni ihmissuhteet on kaikista 

 tärkeimpiä elämässä. Ja kyl tällä hetkellä perhe on ihan 

 ykkösasia koska se on loppujen lopuks se et meni työt tai 

 terveys tai mikä muu tahansa ni perhe on kuitenki se kaikist 

 tärkein.”  (Haastateltava 7)  

 

Kyseisistä haastateltavista haastateltavien 3, 7 ja 9 kohdalla perheeseen 

kohdistuvien arvojen voidaan katsoa vahvimmin ja suoraan vaikuttaneen 

heidän tekemiinsä kohtuullistamispäätöksiin, uramuutoksen keskeisien 

syiden nousten juuri perheestä ja sen tilanteesta. Kuitenkin myös 

haastateltavan 4 kohdalla läheisten ihmisten arvostamisen sekä halun 

viettää aikaa lastenlasten kanssa voidaan katsoa ainakin taustalla 

vaikuttaneen hänen tekemäänsä kohtuullistamispäätökseen.  

 

Haastateltavat 1, 2, 5 ja 8 tuovat sen sijaan toisten ihmisten auttamisen 

esille yhtenä heidän elämäänsä ohjaavana arvona. Näistä haastateltavista 

haastateltavien 1, 5 ja 8 kohdalla voidaan myös toisten auttamisen nähdä 

arvona suoraan ohjanneen kohti kohtuullistamispäätöstä, sillä muiden 

auttaminen on keskeisessä osassa heidän nykyisissä työtehtävissään. 

Kuitenkin myös haastateltavan 2 kohdalla tämän arvon voidaan katsoa 

toimineen taustalla ohjaavana tekijänä, sillä vaikka muiden ihmisten 

auttaminen ei olekaan hänen työtehtävänsä keskiössä, pystyy hän nykyi-

sessä työtehtävässään toimimaan kyseistä arvoa kunnioittaen.  

 

 ”Mut tota muita arvoi ni mun perusarvo kautta elämän on ollu, 

 nyt tulee kyl aika isoi juttui, mut mä haluun auttaa niin ku toisii 

 ihmisii.” (Haastateltava 5) 
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Edellä mainittujen arvojen lisäksi haastateltava 6 tuo esille itsenäisyyden 

merkityksen hänen uravalintoja ohjaavana arvona. Hän esittää myös 

siihen liittyen arvostavansa kykyä vastata itsestään, elättää itsensä sekä 

halun olla oman elämänsä arkkitehti − juuri halu päättää omista asioista 

onkin Elginin (1981; viitannut Graig-Lees & Hill 2002) mukaan aiemmin 

liitetty kohtuullistamiseen. Tämän arvon voidaan myös katsoa vaikutta-

neen hänen uramuutosta koskevaan päätökseen, sillä nykyinen ammatti 

maahantuontiyrittäjänä mahdollistaa itsenäisen toimimisen. Lisäksi 

haastateltava 4 tuo esille oikeudenmukaisuuden ja vastuullisuuden, 

haastateltavat 8 ja 10 rehellisyyden, haastateltava 9 toisten ihmisten 

kunnioittamisen ja tasa-arvon sekä haastateltava 10 luottamuksen ja 

luottamuksellisuuden keskeisinä heidän tekemiään valintoja ohjaavina 

arvoina. Myös Elginin (1981; viitannut Graig-Lees & Hill 2002) esittämä 

kohtuullistajalle tyypillinen arvo, oman osaamisen ja itsensä kehittäminen, 

tulee selvästi esille haastatteluissa 2, 6, 7 ja 9. Kaikista haastatteluista 

nousee lisäksi esille inhimillinen ote elämään, mikä on Elginin (1981; 

viitannut Graig-Lees & Hill 2002) mukaan tyypillinen kohtuullistajiin 

liitettävä asia.  

 

 ”Jotenki must tuntuu et tässä kohtuullistamisessa ei oo se et 

 edetää uralla eteenpäin vaa se on hyvin paljon sitä oman 

 osaamisen kehittämistä.” (Haastateltava 7)  

 

 ”Et mul on hyvin tämmönen inhimillinen ote on elämään.” 

 (Haastateltava 8) 

 

Kuten voidaan huomata, haastateltavien omaavat arvot ovat varsin 

yksilöllisiä. Yhdistävänä tekijänä vaikuttaa kuitenkin olevan se, että 

haastateltavien arvot ovat varsin pehmeitä, minkä puolestaan voidaan 

katsoa vaikuttaneen heidän tekemiinsä kohtuullistamispäätöksiin, ohjaten 

haastateltavia kohti uralla tehtävää muutosta.  
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Haastateltavia yhdistää yleisten pehmeiden arvojen lisäksi myös 

elämänlaadun arvostaminen, kaikkien haastateltavien nostaessa asian 

monella eri tapaa esille. Haastateltava 1 korostaa esimerkiksi hyvän niin 

fyysisen kuin psyykkisenkin olon tärkeyttä elämässä, esittäen myös erilais-

ten ulkoisten tekijöiden, kuten perheen hyvinvoinnin, kodin ja ystävien, 

vaikuttavan elämänlaatuun. Haastateltava 2 korostaa samansuuntaisesti 

sisäisen rauhan ja sitä kautta hyvinvoinnin tärkeyttä, haastateltavien 3, 4, 

5 ja 10 esittäessä, että heille elämänlaatua on se, että he saavat tehdä 

sellaisia asioita, joista pitävät ja joita todellisuudessa haluavat tehdä. 

Haastateltava 6 viittaa elämänlaatuun sen sijaan hyvän elämän käsitteellä, 

haastateltavan 7 esittäessä elämänlaadun merkitsevän hänelle onnelli-

suutta sekä tasapainoa työn ja tekemisen, perhe-elämän, talouden sekä 

vapaa-ajan välillä. Haastateltavan 7 lailla haastateltava 8 esittää 

elämänlaadun olevan tasapainoa työn ja vapaa-ajan, perhe-elämän, talou-

den ja terveyden osalta, viitaten tasapainolla juuri siihen, että elämässä on 

erilaisia asioita kohtuullisessa määrin. Hän myös korostaa, kuten 

haastateltava 9, vapaa-ajan olevan hänelle tärkeä asia. Haastateltava 9 

esittää vielä haastateltavien 1 ja 2 lailla sisäisen hyvän olon ja onnellisuu-

den olevan tärkeitä asioita elämässä sekä sen, että on sinut itsensä 

kanssa, tuntee itsensä ja tekee sellaisia asioita mistä pitää.  

 

 ”No elämänlaatu kyl se nykypäivänä hyvin selkeesti tarkottaa 

 sitä et on hyvä olla omissa nahoissaan et on selkeesti 

 kirkastunu se et ku kroppa voi hyvin ja  mieli voi hyvin ni on 

 itellä hyvä olla. Et on se elämänlaatu tosi tärkeetä.” 

 (Haastateltava 1) 

 

 ”Elämänlaatu on ihan valtavan tärkee ja se merkitsee mulle 

 sitä et mul on sisäsesti hyvä olla, mie koen et mie oon 

 onnellinen ja tota se merkitsee paljo sitä niin ku rakkautta 

 minuu itseäni kohtaa elikkä sitte jos mie oon täysin sinut itseni 

 kanssa ja oppinu sen mitä mie sisäsesti olen, mitä mun 

 kuuluu tehä, ni sehän on just sitä et mie rakastan itteäni ja 
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 teen sitä mitä mun kuuluu eli en niin ku tyydy vähempää. Et 

 minuu tyydyttää vaa se niin ku mikä on niin ku just mun oma 

 juttu, mitä mie tykkään tehä.” (Haastateltava 9) 

 

 ”Se on äärettömän tärkee se eämänlaatu.” (Haastateltava 10) 

 

Voidaan siis sanoa, että erilaiset yksilölliset pehmeät arvot ovat ohjanneet 

haastateltavia heidän tekemissään uravalinnoissa ja ne ovat siten 

vaikuttaneet myös heidän tekemiinsä kohtuullistamispäätöksiin. Voidaan 

myös todeta, että tämän tutkimuksen valossa elämänlaatu on merkittävä 

kohtuullistamisen kaltaisen uramuutoksen toteuttamiseen ohjaava arvo, 

sillä elämänlaadun tärkeys tuli esille kaikissa haastatteluissa, vaikka 

elämänlaadun käsitteen sisältö olikin eri haastateltaville hieman erilainen.   

 

5.2.2. Kohtuullistajien asennearvot ja työhön suhtautuminen 
 

Lähteenmäen (1995) mukaan yksilön uravalintoja ohjaavat myös hänen 

omaamansa asennearvot ja suhtautuminen työhön. Kaikkien haastatelta-

vien kohdalla esiin nousee hyvin positiivinen suhtautuminen työhön. 

Esimerkiksi haastateltava 1 esittää pitävänsä kovasti työnteosta ja 

arvostavansa reipasta mutta sopivaa otetta työhön. Haastateltavien 4 ja 5 

mielestä työ on oikeus ja arvo sinänsä, haastateltavien 7 ja 9 esittäessä 

suhtautuvansa työhön intohimoisesti ja tekevänsä työtä täydestä 

sydämestään. Myös kaikista muista haastateltavista heijastuu selvästi työn 

näkeminen myönteisenä ja elämään sisältöä tuovana asiana.  

 

                  ”Työtä on ihana tehdä, mä tykkään itte tehdä.” (Haastateltava                         

1) 

 

 ”Yks mun suuri arvo on se et mä saan tehä töitä.” 

 (Haastateltava 5) 
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Myös työn mielekkyyden vaatimus sekä vaatimus siitä, että yksilö tekee 

sellaista työtä mistä pitää, tulee tavalla tai toisella esille kaikkien 

haastateltavien kohdalla. Tämä vaatimus ja suhtautumistapa korostuu 

erityisesti haastatteluissa 1, 3, 4, 6, 7, 8 ja 9, vaikka myös muissa 

haastatteluissa työn mielekkyyden tärkeys nousee esille. Kaikki 

haastateltavat toteavat lisäksi tavalla tai toisella, että työ ei ole heille 

ainoastaan rahan ansaitsemisen väline ja että rahan ansaitseminen ei 

pelkästään ole riittävä työn peruste, työn sisällön ja sen mielekkyyden ol-

lessa tärkeitä.  

 

 ”No ensinnäki se että, mitä on lapsilleki opettanu on se että 

 pitää pyrkiä opiskelemaan semmosta hommaa josta pääsee 

 semmosee työhön josta nauttii ja jos rupee näyttää silt ettei 

 nauti ni sit pitää vaihtaa alaa. Et niin sanottu pakkotyö ei oo 

 kenenkää psyykkeelle eikä hengelle hyväksi.” (Haastateltava 

 4) 

 

 ”Ja sit jos sä inhoot sitä mitä sä teet ni sil rahal on hirveen 

 vähän merkityst.” (Haastateltava 6) 

 

Kuitenkin kaikilla haastateltavilla vaikuttaa olevan hyvin realistinen 

suhtautuminen rahaan ja toimeentuloon, tämän korostuessa erityisesti 

haastatteluissa 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9. Esimerkiksi haastateltava 3 esittää, 

että jotain työtähän sitä on tehtävä rahan ansaitsemiseksi, haastateltava 4 

laskeneensa tulevansa toimeen myös uramuutoksen jälkeen sekä 

haastateltava 5 tekevänsä työtä osittain myös siksi, että rahaa on jostain 

tultava. Haastateltavat 7 ja 9 esittävät realistisesti, että raha on tässä 

yhteiskunnassa elämän edellytys ja sitä on oltava, vaikka se ei olekaan 

heille arvo sinällään. Haastateltava 8 esittää samansuuntaisesti rahan 

mahdollistavan erilaisia asioita, haastateltavan 1 todetessa, että onhan 

sitä mukava saada hyvää palkkaa. Haastateltavalle 6 taloudellinen 

menestyminen on sen sijaan itsessään tärkeää, vaikka hän toteaakin, että 

sillä ei ole juuri merkitystä, jos tekee sellaista työtä mitä inhoaa.  
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 ”Ite en tee töitä rahan takia mut raha on sellanen asia mitä 

 tarvii ja mitä täs elämäs täytyy olla tietyn verran et asiat pyörii. 

 Se on vaa fakta ja se on mun mielest semmonen fakta mikä 

 pitää hyväksyy eikä niin ku lähtä sillai haihattelemaa et mä 

 voisin vaa olla ja rahaa tulee jostain.” (Haastateltava 9) 

 

Lisäksi haastateltavat 1, 3 ja 7 suhtautuvat työhön itsensä toteuttamisen 

sekä haastateltavat 6, 7 ja 8 keskeisenä itsensä kehittämisen kanavana. 

Kuten aiemmin on jo mainittu, Elginin (1981; viitannut Graig-Lees & Hill 

2002) mukaan itsensä kehittäminen onkin keskeinen kohtuullistamiseen 

liittyvä piirre. Haastateltava 6 suhtautuu työhön lisäksi väylänä, jonka 

kautta saa omien käsiensä jäljen näkyviin. Haastateltavalle 9 työ on sen 

sijaan elämäntapa, jonka on oltava osa itseä − siis työtä, joka tempaisee 

mukaansa ja joka on itselle niin luontaista ja hyvältä tuntuvaa, ettei se 

varsinaisesti tunnu työltä.  

 

Voidaan siis todeta, että työn arvostaminen sekä positiivinen suhtautumi-

nen työhön ovat ohjanneet haastateltavien tekemiä uravalintoja ja 

vaikuttaneet siten heidän päätökseensä kohtuullistaa työurallaan. Myös 

halu tehdä pelkän rahan ansaitsemisen sijaan työtä, joka on mielekästä, 

näyttää ohjanneen haastateltavien tekemiä valintoja ja vaikuttaneen näin 

toteutettuun uramuutokseen. Tämä tulee esille myös siitä, että yhtä lukuun 

ottamatta kaikki haastateltavat ovat hyvin tyytyväisiä uramuutokseensa, 

tehden tällä hetkellä sellaisia asioita tai sellaista työtä, joista todella 

pitävät. Myös haastateltava 5 kertoo pitävänsä tämän hetkistä työtä edelli-

sen ammatin työnkuvaa mielekkäämpänä, mutta pohtii välillä, olisiko 

tilanne nyt parempi, jos olisi jättänyt uramuutoksen toteuttamatta. Syy 

pohdiskeluun on se, että jos hän olisi jatkanut vielä neljä vuotta 

sotilaslentäjän ammatissa, saisi hän nyt täyttä eläkettä.  
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5.2.3. Kohtuullistajien ura-ankkurit 
 

Scheinin (1990) mukaan yksilön tekemiä uravalintoja ohjaavat puolestaan 

pitkäntähtäimen työn ominaisuuksia koskevat odotukset, joita hän nimittää 

ura-ankkureiksi. Tässä tutkimuksessa Scheinin (1990) määrittämistä 

ankkureista nousi haastateltavien tekemien itsearviointikyselyiden (ks. liite 

4) perusteella esille autonomia ja riippumattomuus, elämänalueiden 

tasapaino, palvelu ja omistautuminen sekä yrittäjyydellinen luovuus, näistä 

kahden ensimmäisen ollessa selkeästi yleisempiä haastateltavien keskuu-

dessa. Haastateltavilla 4, 5, 7, 8 ja 10 oli yksi muista ankkureista selvästi 

esiin nouseva ankkuri, haastateltavilla 1, 2, 6 ja 9 kaksi heidän uravalinto-

jaan keskeisesti ohjaava ankkuria sekä haastateltavalla 3 kolme muista 

erottuvaa ankkuria.  

 

Elämänalueiden tasapaino ohjasi vahvimpana ankkurina haastateltavien 

2, 7, 8, 9 ja 10 tekemiä uravalintoja, toisiksi vahvimpana ankkurina 

haastateltavan 6 tekemiä valintoja ja kolmanneksi vahvimpana ankkurina 

haastateltavan 3 uralla tekemiä valintoja. Scheinin (1990) mukaan henkilö, 

joka omaa tämän ankkurin, haluaa ankkurin nimen mukaisesti löytää 

tasapainon työelämän ja henkilökohtaisen elämän välille, etsien työsuh-

teelta joustavuutta. Halu löytää tasapaino elämän eri osa-alueiden välille 

nousee esille myös haastatteluaineistosta erityisesti haastateltavien 7, 8, 9 

ja 3 osalta. Esimerkiksi haastateltava 7 esittää hänelle olevan tärkeää se, 

että elämän tukijalat − työ ja tekeminen, perhe, talous sekä vapaa-aika ja 

ystävät − eli elämän eri osa-alueet ovat kaikki kunnossa ja tasapainossa 

keskenään. Haastateltava 8 esittää niin ikään työn ja vapaa-ajan, perhe-

elämän, talouden ja terveyden tasapainon olevan hänelle tärkeää. 

Haastateltavat 3 ja 9 toteavat niin ikään perhe-elämän ja työelämän 

tasapainon olevan heidän elämässään merkittävässä osassa.  

 

 ”Elämänlaatu on se tärkee asia. Se merkitsee sitä tiettyy 

 tasapainoo työn ja vapaa-ajan, perhe-elämän välillä, sit sellast 
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 taloudellist tasapainoo, terveydellist tasapainoo.” 

 (Haastateltava 8) 

 

Kaikkien edellä mainittujen seitsemän haastateltavan kohdalla voidaan siis 

katsoa, että elämänalueiden tasapainon omaaminen ura-ankkurina ja sitä 

koskevat työhön liittyvät odotukset ovat ohjanneet kyseisiä haastateltavia 

kohti heidän tekemäänsä kohtuullistamispäätöstä. Tätä tukee myös se, 

että kaikki kyseisistä haastateltavista tekevät nyt sellaisia asioita, jotka 

mahdollistavat paremman tasapainon elämässä.  

 

Autonomia ja riippumattomuus ohjasi sen sijaan vahvimpana ankkurina 

haastateltavien 1, 4 ja 6 tekemiä uravalintoja sekä toisiksi vahvimpana 

ankkurina haastateltavien 2, 3 ja 9 uralla tekemiä valintoja. Scheinin 

(1990) mukaan tämän ankkurin keskiössä on yksilön halu tehdä asiat 

omalla tavallaan ja omien normiensa mukaisesti siten, että muodolliset tai 

epämuodolliset säännöt eivät rajoita hänen toimintaansa. Halu tehdä asiat 

omalla tavallaan sekä halu itsenäisyyteen nousevat esille myös 

haastatteluaineistosta tukien näin itsearviointikyselyiden tuloksia jokaisen 

aiemmin mainitun haastateltavan kohdalla. Esimerkiksi haastateltava 1 

toteaa, ettei hän pidä siitä, jos hänen täytyy kysyä lupaa joltakin toiselta, 

haastateltavan 4 esittäessä saman suuntaisesti yhden keskeisimmän 

uramuutokseen johtaneen syyn olleen se, että itsenäisyys vietiin yrityksen 

toimintaan tulleilla johtamiseen ja muihin liiketoiminnan osa-alueisiin 

liittyvillä prosesseilla. Haastateltava 6 kertoo puolestaan suoraan arvosta-

vansa itsenäisyyttä ja kykyä vastata itsestään, haastateltavan 2 todetessa, 

ettei pidä siitä, jos joku määräilee miten joku asia pitäisi toteuttaa. 

Haastateltava 3 korostaa niin ikään, että vapaus ja se, että hän saa itse 

tehdä omaa työtään koskevia päätöksiä, on hänelle tärkeää. Lisäksi 

haastateltava 9 tuo esille, että hänelle on äärimmäisen tärkeää kuunnella 

itseään ja tehdä päätöksiä omista lähtökohdista käsin. 

 

 ”Ja sit oikeestaan myös se vapaus että pystyy paljon 

 päättämään siitä omasta työstään.” (Haastateltava 3) 
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 ”Se itsenäisyys vietii niillä prosesseilla mut sit sitä ammattia 

 piti vaihtaa.” (Haastateltava 4) 

 

Edellä mainitun kuuden haastateltavan kohdalla voidaan siis todeta, että 

autonomian ja riippumattomuuden omaaminen ura-ankkurina ja sitä 

koskevat työhön liittyvät odotukset ovat ohjanneet kyseisiä haastateltavia 

kohti kohtuullistamisen kaltaista uramuutosta ja vaikuttaneet siten heidän 

tekemiinsä uramuutospäätöksiin. Tätä tukee myös se, että kaikki kysei-

sistä haastateltavista siirtyivät sellaiseen työhön, jossa he pystyvät itse 

tekemään omaa työtään koskevia päätöksiä. 

 

Juuri edellä esitetyt autonomia ja riippumattomuus sekä elämänalueiden 

tasapaino voidaan Scheinin (1990) ura-ankkureista selvimmin liittää 

kohtuullistamiseen.  Tämä tulee esille esimerkiksi Elginin (1981; viitannut 

Graig-Lees & Hill 2002) väitteestä, jonka mukaan kohtuullistaminen 

tasapainottaa elämän eri osa-alueita ja jonka mukaan kohtuullistaja haluaa 

itse päättää omista asioistaan. Autonomia ja riippumattomuus-ankkuri 

voidaan lisäksi liittää vielä seuraavassa kappaleessa eli kappaleessa 5.3. 

käsiteltäviin uran uusiin muotoihin. Mielenkiintoista onkin huomata, että 

neljällä haastateltavalla (2, 3, 6, 9) molemmat edellä mainituista ankku-

reista ja peräti yhdeksällä haastateltavalla vähintään toinen kyseisistä 

ankkureista toimi yhtenä heidän uravalintojaan ohjaavana tekijänä ja 

vaikutti siten siihen, että he päättivät kohtuullistaa työurallaan.  

 

Ainoastaan haastateltava 5 ei omannut kumpaakaan edellä mainittua 

ankkuria, vaan hänen uravalintojaan ohjaa selvimmin palvelu ja 

omistautuminen-ankkuri. Tyypillistä kyseisen ankkurin omaavalle 

henkilölle on Scheinin (1990) mukaan tehdä työtä, joka on läheisesti 

yhteydessä hänelle itselleen tärkeiden arvojen kanssa. Tämä tulee myös 

esiin haastattelussa 5, sillä haastateltava esittää muiden auttamisen 

olevan hänelle erittäin tärkeä arvo ja sillä hän tällä hetkellä auttaa toisia 

toimiessaan palomiehenä. Palvelu ja omistautuminen toimii haastateltavan 
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5 lisäksi haastateltavaa 2 ohjaavana toisiksi vahvimpana tekijänä. 

Yrittäjyydellinen luovuus nousee sen sijaan haastateltavan 3 tärkeimmäksi 

ankkuriksi.  

 

5.3. Kohtuullistaminen ja uran uudet muodot 
 

Tässä kappaleessa analysoidaan kohtuullistamista uran uudempien 

muotojen näkökulmasta. Kaikkien haastateltavien uramuutos sopii hyvin 

yhteen uudemmasta uratutkimuksesta nousseiden rajattoman ja 

monimuotoisen työuran sekä autenttisen uran muotoihin. Arthurin ja 

Rousseaun (1996) mukaan rajaton työura on nimensä mukaisesti rajaton, 

ei perustu ainoastaan vertikaaliseen uralla etenemiseen eikä se ole sidottu 

mihinkään tiettyyn organisaatioon. Tämä kuvaa hyvin myös kaikkien 

haastateltavien uralla toteuttamia muutoksia, sillä kohtuullistaminen on 

tapahtunut nimenomaan vertikaalisesta etenemisestä piittaamatta siirtyen 

pääsääntöisesti pois jonkun tietyn organisaation palveluksesta. Eräs 

haastateltava kuvaakin hyvin kohtuullistamisen olevan vertikaalisen uralla 

etenemisen sijaan horisontaalista. 

 

 ”Jotenki must tuntuu et tässä kohtuullistamisessa ei oo se et 

 edetää uralla eteenpäin vaa se on hyvin paljon sitä oman 

 osaamisen kehittämistä ja tavallaan vois sanoo et se on 

 nimenomaan horisontaalista.” (Haastateltava 7) 

 

Kuitenkin tämän tutkimuksen kannalta oleellisempaa on se, että kaikki 

haastateltavat omaavat monimuotoisen uran kaltaisen ajattelutavan, jonka 

keskiössä ovat, kuten Briscoe ja Hall (2006) esittävät, itseohjautuvuus 

sekä omien arvojen mukainen päätöksenteko. Myös Hallin (1996) esittämä 

monimuotoiselle uralle ja Svejenovan (2005) esittämä autenttiselle uralle 

ominainen yksilön henkilökohtainen vastuu oman uran ohjaamisessa tulee 

selvästi esille haastatteluaineistosta. Kaikki haastateltavat kokevat nimit-

täin vahvasti olevansa itse vastuussa oman uransa kulusta sekä voivansa 

vaikuttaa sen kulkuun. Haastateltavat 2 ja 9 kokevat täysin ohjaavansa 
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oman uransa kulkua, muiden haastateltavien kokiessa oman vaikutuksen 

olevan hyvin vahva. Haastateltava 6 tuo kuitenkin esille, että esimerkiksi 

joku äärimmäisen vaikea taloudellinen tilanne voi ympäristön osalta vaikut-

taa uran etenemiseen, mutta sen ohjausarvo jää hänestä kuitenkin 

pieneksi, noin kymmeneen prosenttiin. Haastateltava 7 esittää puolestaan, 

että kaikki ovat omia valintoja mutta että niihin vaikuttavat ympäristöstä ne 

asiat, jotka ovat itselle tärkeitä − hänen tapauksessaan perhe, joka on 

keskeisessä osassa valintoja tehdessä. Haastateltavat 5, 9 ja 10 esittävät 

lisäksi, että aiemmin uralla ympäristö ohjasi enemmän heidän urakulku-

aan, mutta että nykyisin päätökset lähtevät itsestä. Kaikkien haastatelta-

vien voidaan siis nähdä tällä hetkellä ottavan monimuotoiselle ja autentti-

selle uralle tyypillisellä tavalla vastuun omasta urakäyttäytymisestään.  

 

 ”No täysin tietysti. Mähän vaikutan täysin, ihan oikeesti täysin. 

 Mä voin millon tahansa lopettaa tän tai mä voin millon tahansa 

 mennä opettajaks takasin jos mä haluaisin, aina saisin jotain, 

 ehkä reksikski, mut emmä haluu vaan mä työstän tätä.” 

 (Haastateltava 2) 

 

 ”No tällä hetkellä kyllä. Täl hetkel ympäristö ei vaikuta millää 

 taval mun tekemisii, ei millää taval.” (Haastateltava 5) 

 

 ”Joo vähemmän ympäristö enää nykyään. Elikkä kyl mä 

 enemmän koen et mä ite niin ku kääntelen kelkkaa ja mietin 

 asioita ja sit voin tehä ratkasui.” (Haastateltava 8) 

 

Myös Briscoen ja Hallin (2006) esittämä monimuotoiselle uralle tyypillinen 

itseohjautuvuus sekä päätösten tekeminen omista lähtökohdista käsin 

nousee selvästi esille haastatteluaineistosta. Kaikki haastateltavat nimit-

täin esittävät niin elämää kuin uraakin koskevien päätösten lähtevän 

omasta itsestä sekä omista lähtökohdista. Haastateltavat 2 ja 4 tuovat 

kuitenkin esille, että nämä päätökset eivät ole aina tietoisia, haastateltavan 

4 todetessa niiden kumpuavan omista arvoista ja haastateltavan 2 esimer-
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kiksi yritykselle luomastaan imagosta. Haastateltavat 7 ja 9 esittävät 

samansuuntaisesti, että omat elämää koskevat suunnitelmat ja haaveet 

siitä mitä haluaa, ohjaavat päätöksissä, jolloin yksittäiset päätökset eivät 

välttämättä tapahdu tietoisesti mutta kumpuavat kuitenkin omasta itsestä. 

Kaikkien haastateltavien voidaan siis nähdä ohjaavan omaa uraansa 

monimuotoiselle ja autenttiselle uralle tyypillisellä tavalla omista lähtökoh-

dista käsin. 

 

 ”Kyllä (teen tietoisesti päätöksiä omista lähtökohdista käsin), 

 varsinkin nykyään. Ihan selkeesti.” (sulkeet lisätty). 

 (Haastateltava 1) 

 

 ”Ne (päätökset) tulee sisältä mut tiedostamatta niitä että mie 

 niin ku pohtisin. Jotenki mie tiiän mihin suuntaa miun pitäs 

 mennä ja tuota… Et jos on oikeita arvoja ni eihän niitä tarvi 

 funtsia vaan ne myllää takaraivossa ja ohjaa oikeesee 

 suuntaa, et sit jos ne on tekoarvoja ni sit niitä pitää miettiä. 

 Ja niin ku ympäristön ohjausvoima, ei kukaa, mie en oikein 

 tunnista semmosta. ” (sulkeet lisätty). (Haastateltava 4) 

 

Baruchin (2004) mukaan uran uusissa muodoissa yksilö määrittää itse 

sen, mitä menestyminen hänelle tarkoittaa. Myös Hallin (1996) mukaan 

monimuotoisen työuran pääasiallisena tavoitteena on psykologinen 

menestys. Tällä hän viittaa henkilökohtaiseen saavutuksentunteeseen ja 

ylpeyteen yksilölle itselle tärkeiden tavoitteiden saavuttamisesta – liittyivät 

ne sitten työsaavutuksiin, perheeseen, sisäiseen rauhaan tai johonkin 

muuhun asiaan. Tutkimuksen haastatteluaineistosta nouseekin esille hyvin 

subjektiivinen näkökulma elämässä ja uralla menestymisestä. Haastatel-

tava 1 toteaa, että menestymisen kannalta on oleellista oman juttunsa 

löytäminen uralla korkeampaan asemaan pääsemisen sijasta. Haastatelta-

valle 2 tärkeintä on sisäinen rauha, rahan, ystävien ja muiden vastaavien 

ulkoisten tekijöiden ollessa sitten ylimääräistä. Hänen mielestään 

menestyminen on myös selkeästi sisäinen asia. Haastateltavalle 3 
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menestyminen tarkoittaa puolestaan sitä, että hän pystyy elättämään 

itsensä sillä työllä, mitä hän tällä hetkellä tekee. Haastateltaville 4 ja 10 

tärkeää on tehdä sellaisia asioita tai sellaista työtä mistä pitää.  

 

 ”No ehkä se menestyminen ois justiin sitä et pystyis hyvin 

 elättämään itsensä tällä työllä ku se on sillee tuntuu hurjalle 

 ku ei voi koskaa tietää seuraavasta päivästä.” (Haastateltava 

 3) 

 

Haastateltava 6 esittää menestymisen tarkoittavan hänelle sen sijaan sitä, 

että hän saa tehdä sellaisia asioita joita hän haluaa tehdä, ei ole liian 

riippuvainen muista ja että hän saa määrittää oman elämänsä sisällön. 

Haastateltavalle 7 menestyminen tarkoittaa, että pystyy katsomaan 

taaksepäin ja olemaan tyytyväinen siihen, mitä on tehnyt. Lisäksi hän 

kokee, että menestyessään kaikki elämän keskeiset osa-alueet ovat 

kohtuullisella tasolla. Haastateltavalle 8 menestyminen tarkoittaa sen 

lisäksi, että saa tehdä sellaisia asioita joita haluaa tehdä sitä, että hän 

pääsee itse itselleen asettamiin tavoitteisiin. Kuten jo mainittiin, Hallin 

(1996) mukaan juuri omien tavoitteiden saavuttaminen on keskeinen 

psykologisen menestyksen piirre. Haastateltava 9 kokee puolestaan 

menestymisen keskiössä olevan se, että tekee sellaista työtä, jossa on 

hyvä, saaden siitä myös tyydytyksen ja kokien onnistumisen tunteita aina 

uudestaan ja uudestaan.  

 

 ”Sitä et voi tehä niit asioit mitä haluu eikä oo liiaks 

 riippuvainen muista, et se itsenäisyys, et mulle on 

 äärimmäisen tärkeet et mä voin itte määrittää mun elämän 

 sisällön. Sitä se menestyminen meinaa. ”  (Haastateltava 6) 

 

Kaikkien haastateltavien voidaan siis katsoa omaavan monimuotoiselle 

uralle tyypillisellä tavalla hyvin subjektiivinen käsitys uralla ja elämässä 

menestymisestä, ajatuksen keskiössä ollen se, että yksilö kokee menesty-

vänsä itselle tärkeiden asioiden toteuttamisesta. Yhteenvetona voidaankin 
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todeta, että haastateltavien kohtuullistamispäätöksiin ovat vaikuttaneet 

yksilöiden monimuotoisen ja autenttisen työuran kaltainen ajattelutapa ja 

siihen liittyvät henkilökohtaisen vastuun ottaminen, oman uran ohjaaminen 

sekä subjektiivisen urakäsityksen mukainen näkökulma uralla ja elämässä 

menestymisestä. 

 

Sullivan ja Mainiero (2007) esittävät puolestaan kaleidoskooppisen uran 

mallissaan uraan vaikuttavan sekä yksilön tarve autenttisuuteen, perhe-

elämän tasapainoon ja haasteisiin, kunkin osa-alueen painoarvon vaihdel-

lessa elämäntilanteen mukaan. Haastateltavat 1, 2, 4, 6 ja 8 toteavat 

autenttisuuden tarpeen olleen keskeisessä roolissa juuri ennen 

kohtuullistamisen kaltaisen uramuutoksen toteuttamista. Tämä tulee 

monien haastateltavien kohdalla esiin myös muuten haastattelun aikana. 

Esimerkiksi haastateltava 2 esittää hakeneensa uramuutoksella omaa 

itseään ja sitä mitä hän oikeasti on; Sullivanin ja Mainieron (2007) mukaan 

juuri itsensä tuntemisen halu on autenttisuuden tarpeen keskeinen piirre. 

Haastateltava 6 esittää sen sijaan halunneensa tehdä työtä jolla on tarkoi-

tus ja jonka kautta saa oman kätensä jäljen näkyviin; myös halu todellisen 

itsensä ilmaisemiseen ja merkityksellisyyteen ovat Sullivanin ja Mainieron 

(2007) mukaan autenttisuuden tarpeeseen liittyviä keskeisiä tekijöitä. 

Voidaan siis todeta, että yhteensä viidellä haastateltavalla kymmenestä 

autenttisuuden tarve vaikutti haastateltavien yksilöiden tekemään 

kohtuullistamispäätökseen.  

 

 ”No joo, oli se autenttisuus aika tärkee siin vaihees ku tota 

 vaihoin (ammattia). Ni mä tunsin ainaki siin vaihees et se oli 

 aika tärkee.” (sulkeet lisätty). (Haastateltava 8) 

 

 ”No parempaa elämänlaatua ehottomasti ja omaa itseäni (mä 

 uramuutoksella) hain, mikä mä oikeesti oon, ja mä uskon et 

 nyt mä oon löytäny sen. Et mä oon löytän, tää kuulostaa ihan 

 koomilta, mut ihan oikeesti itteni et mikä mä oikeesti oon. 
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 Enkä mä muuttunu oo niin ku mä ensin luulin, mä oon oikeesti 

 palannu mikä mä oon ollu.” (sulkeet lisätty). (Haastateltava 2) 

 

Haasteellisuuden tarpeella viitataan Sullivanin ja Mainieron (2007) 

mukaan sen sijaan siihen, että yksilöllä on tarve oppia, kasvaa ja löytää 

itseä innostavaa työtä. Tämä tarve nousi selkeimmin esille haastatteluissa 

1, 2, 3, 5, 6 ja 8, suurimman osan kohdalla juuri itseä innostavan työn 

löytämisen tarpeen kautta. Haastateltavilla 3, 7 ja 9 tarve perhe-elämän 

tasapainoon vaikutti sen sijaan selkeimmin heidän tekemiinsä 

kohtuullistamispäätöksiin. Haastateltavalla 10 mikään edellä mainitusta 

kolmesta osa-alueesta ja tarpeesta ei sen sijaan noussut vahvasti esille.  

 

Yhteenvetona voidaan siten todeta, että haastateltavilla 1, 2, 4, 6 ja 8 

autenttisuuden tarve, haastateltavilla 1, 2, 3, 5, 6 ja 8 haasteellisuuden 

tarve sekä haastateltavilla 3, 7 ja 9 tarve perhe-elämän tasapainoon 

vaikuttivat heidän tekemiinsä kohtuullistamispäätöksiin. Kuten voidaan 

huomata, neljällä haastateltavalla yksi tarve ja viidellä haastateltavalla 

kaksi eri tarvetta vaikutti keskeisesti siihen, että he päättivät kohtuullistaa 

työurallaan. Sullivanin ja Mainieron (2007) mukaan kaleidoskooppiselle 

uralla on tyypillistä se, että se on koko ajan liikkeessä ja että se rakentuu 

yksilön arvojen ja elämänvalintojen pohjalle. Koska haastateltavien teke-

mät uravalinnat perustuvat todella heidän omiin elämäntilanteisiinsa ja 

valintoihinsa, kuten edellä on esitetty, voidaan heidän uriensa katsoa 

olevan kaleidoskooppisia. Se, mikä tai mitkä tarpeet vaikuttavat 

kohtuullistamisen kaltaisen uramuutoksen toteuttamiseen, on tämän 

tutkimuksen mukaan kuitenkin hyvin yksilöllistä, eikä mitään yksiselitteistä 

vastausta voida antaa.  

 

5.4. Kohtuullistaminen vapaaehtoisena uramuutoksena 
 

Tässä kappaleessa tarkastellaan kohtuullistamista vapaaehtoisena 

uramuutoksena. Ensin analysoidaan aineistoa ja kohtuullistamista sosiaa-

lis-kognitiivisen urateorian pohjalta, minkä jälkeen siirrytään tarkastele-
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maan kohtuullistamista psykologisen työhön sopeutumisen teorian 

lähtökohdista käsin. Lopuksi huomiota kiinnitetään vielä kohtuullistami-

seen ja persoonallisuuden ja ympäristön yhteensopivuuteen sekä 

tarkastellaan kohtuullistamista integroitua uramuutosmallia soveltaen.   

 

5.4.1. Kohtuullistaminen ja sosiaalis-kognitiivinen urateoria 
 

Lent ja Brown (1996) esittävät sosiaalis-kognitiivisessa urateoriassaan, 

että ympäristön suotuisuudella on vaikutusta työhön liittyviin valintoihin. 

Heidän mukaansa yksilön kiinnostus jotakin tiettyä uravalintaa kohtaan 

muuttuu todennäköisemmin todelliseksi tavoitteeksi − ja johtaa siten 

mahdollisesti esimerkiksi uramuutoksen toteuttamiseen − jos ympäristö 

tarjoaa suotuisat olosuhteet kyseisen valinnan toteuttamiseksi esimerkiksi 

taloudellisen tilanteen tai perheen tuen muodossa. Yhdeksän haastatelta-

vaa kymmenestä kokikin, että olosuhteet olivat suotuisat uramuutoksen 

toteuttamiseen. Haastateltava 6 oli ainoa, joka ilmaisi, ettei miettinyt 

olosuhteita vaan ymmärsi ennemminkin, ettei otollista hetkeä ole ja että 

haluttu muutos tulee toteuttaa olosuhteista riippumatta. Kuitenkin myös 

hän ilmaisee, ettei suurempia esteitä uramuutokselle ollut ja ettei hän 

sellaisia olisi halunnut nähdäkään.  

 

Haastateltavat 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ja 10 kokivat siis sen sijaan 

olosuhteiden olevan suotuisia ja tukevan uramuutospäätöstä. 

Haastateltavat 2, 3, 7 ja 9 korostavat perheen tuen tai taloudellisen 

varmuuden merkityksen uramuutoksen toteuttamisessa. Esimerkiksi 

haastateltava 2 pohtii, olisiko hän uskaltanut tehdä uramuutosta, jos 

hänellä ei olisi ollut töissä käyvää miestä ja kotia jo hankittuna, kyseisten 

tekijöiden tarjotessa varmuutta. Haastateltava 7 esittää samansuuntaisesti 

turvaa tuoneen se, että hänen miehensä oli yrittäjänä ja ansaitsi 

perheeseen tuloja. Haastateltava 9 esittää sen sijaan hänen aviomiehensä 

tuen olleen elintärkeä ja että ilman sitä hän ei olisi pystynyt samanlaisia 

ratkaisuja tekemään.  
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 ”Ja meillähän oli tietenki se etu et mies oli jo yrittäjänä et 

 vaikka mä olisinki poistunu siitä rinnalta ni se ei ois 

 romahduttanu mitään meijän taloutta sillä tavalla vaan se anto 

 sen kokeilemisen mahdollisuuden.” (Haastateltava 7) 

 

Kaiken kaikkiaan yhdeksän haastateltavan kohdalla voidaan siis todeta, 

että selvät suotuisat olosuhteet vaikuttivat positiivisesti 

kohtuullistamispäätökseen. Yhden haastateltavan kohdalla suurempien 

esteiden puuttumisen voidaan myös katsoa merkitsevän suotuisia olosuh-

teita, mutta hänen kohdallaan  tähän vaikutti ennen kaikkea hänen oma 

päättäväisyytensä ja asennoitumisensa; tämän voidaan puolestaan katsoa 

vaikuttaneen siihen, että hän päätti toteuttaa kyseisenlaisen uramuutok-

sen.  

 

5.4.2. Kohtuullistaminen ja psykologinen työhön sopeutumisen teoria 
 

Kuten kappaleessa 2.4. mainittiin, vapaaehtoista uramuutosta on usein 

selitetty sillä, että yksilö pyrkii uramuutoksen kautta saavuttamaan parem-

man yhteensopivuuden itsensä ja työn välille, siirtyen näin ollen hänelle 

itselleen sopivampaan työhön. Dawis ja Lofquist (1984) esittävät 

psykologisessa työhön sopeutumisen teoriassaan, että yksilö pyrkii 

saavuttamaan ja ylläpitämään yhteensopivuuden ympäristönsä kanssa 

jättäen työympäristön, jos vastaavuutta työympäristön yksilölle asettamien 

ja yksilön työympäristölle asettamien vaatimusten välillä ei ole. 

Yhteensopivuus käsittää heidän mukaansa muun muassa sen, kuinka 

hyvin yksilön taidot, kyvyt ja arvot sopivat yhteen työssä vaadittavien 

kykyjen ja arvojen kanssa. Kahdeksan haastateltavaa kymmenestä kokikin 

edellisessä työssä vaadittavien taitojen tai arvojen olevan selvästi 

jonkinlaisessa ristiriidassa omien työlle asettamien vaatimusten kanssa, 

esittäen samalla kyseisten osa-alueiden olevan nykyisessä työssä 

kunnossa.   
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Yksi näistä kahdeksasta haastateltavasta on haastateltava 1, joka kokee, 

että hänellä oli kyllä uramuutosta edeltävässä työssä vaadittavaa 

henkilöstöjohtajan osaamista. Ristiriita vaatimusten välille syntyi kuitenkin 

siitä, ettei hän kyseisen organisaation yrityskulttuurin vuoksi pystynyt 

hyödyntämään tuota osaamista tai omia vahvuuksiaan parhaalla mahdolli-

sella tavalla. Haastateltavan 2 kohdalla ristiriita syntyi puolestaan arvojen 

suhteen, kun koulumaailman vaatima kurinpidon arvostaminen ei sopinut 

yhteen haastateltavan omien arvojen kanssa. Hän kuitenkin kokee pysty-

neensä hyödyntämään rehtorin työssään hyvin omia vahvuuksiaan 

todeten kuitenkin uusien vahvuuksien löytyneen uramuutoksen myötä. 

Haastateltavan 3 kohdalla ristiriita syntyi sen sijaan osaamiseen liittyvien 

vaatimusten osalta, sillä hän ei kokenut pystyvänsä hyödyntämään edelli-

sessä paperitehtaassa tehtävässä työssään hänelle ominaista luovuutta. 

Haastateltava 4 esittää sen sijaan pystyneensä alun perin hyödyntämään 

toimitusjohtajan työssään omia vahvuuksiaan ja hänelle ominaista osaa-

mista, ristiriidan syntyessä organisaation ja toimialan käytännöissä 

tapahtuneiden muutosten seurauksena, kun erilaisten johtamisen proses-

sien mukaantulo rajoitti toimintaa sekä oman ratkaisukyvyn käyttämistä. 

Viimeisten vuosien aikana työn vaatimukset olivat siis tämän osa-alueen 

suhteen ristiriidassa hänen omien vaatimustensa kanssa. Arvot olivat 

kuitenkin hyvin lähellä hänen omia arvojaan eikä ristiriitaa niiden suhteen 

ollut.  

 

 ”Oli osaamista mut juuri tässä nimenomaisessa yrityksessä, 

 siinä yrityskulttuurissa, mä tunsin et mä en pysty sinne mun 

 osaamista viemään ihan parhaalla mahdollisella tavalla, että 

 ei.” (Haastateltava 1) 

 

 ”Ei ollu ristiriitaa arvoissa koska se toiminta perustuu aikalailla 

 samoihin arvoihin joita miulla on päässä. Ennen muuta siel on 

 se yhteisöllisyys ja vastuullisuus. Eli tota se että ristiriitaa ei 

 ollu paitsi sit ku tuli tää prosessivaihe ja kaikkee kuristettii. Et 

 kyl niin kauan ku tuli prosessit päälle (pystyin hyödyntämään 
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 omaa osaamista). Sit rajotukset rupes painamaa.” (sulkeet 

 lisätty). (Haastateltava 4) 

 

Haastateltava 5 koki selviytyvänsä uramuutosta edeltävän sotilaslentäjän 

työstään kunnialla, mutta ei päässyt enää kyseisen uran loppuvaiheessa 

hyödyntämään sitä parasta omaa osaamistaan, joka hänellä oli lentämi-

sestä, jouduttuaan uralla edettyään pääsääntöisesti hallinnollisten töiden 

pariin. Ristiriitaa oli siis haastateltavan ympäristölle asettamien ja ympäris-

tön tarjoamien vaatimusten välillä. Haastateltava 6 koki sen sijaan pysty-

vänsä hyödyntämään osaamistaan ja omia vahvuuksiaan uramuutosta 

edeltävän verokonsultin tehtävissä, mutta yrityksen omaamissa arvoissa 

oli suurta ristiriitaa hänen omiin arvoihinsa nähden. Hän ei nimittäin voinut 

hyväksyä yrityksen kylmiä ja raakoja arvoja ja sitä, että rahaa hankitaan 

hinnalla millä hyvänsä. Haastateltavan 8 kohdalla ristiriita syntyi niin ikään 

yrityksen kylmien ja hänen omien arvojensa suhteen. Hän ei nimittäin pitä-

nyt siitä, että raha meni tiukan paikan tullen monien muiden arvojen 

edelle, pitäen kyseistä ristiriitaa myös keskeisenä uramuutokseen johta-

vana tekijänä ja syynä. Haastateltava 10 koki samansuuntaisesti arvojen 

olevan osittain ristiriidassa hänen omien arvojensa kanssa. Tämä ristiriita 

kohdistui yrityksen sisäisten arvojen sijasta kuitenkin ulkoisten sidosryh-

mien arvoihin, jotka vaikuttivat myös omaan toimintaan. Ristiriita koski 

kuitenkin vain arvoja, hänen pystyessä hyödyntämään tehtävässä omaa 

osaamistaan.   

 

 ”Ja mä luulen että alun perin se uravaihdos lähtiki just siitä  

 liikkeelle ettei kokenu niitä arvoja mitä siel yritykses oli, vaikka 

 ne on aika hienoja ku ne on siel nettisivuil lueteltu, ja sit ku 

 tiukka paikka tulee ni sit se raha on kuitenki semmonen arvo 

 joka menee aika monen muun arvon ohi sit siinä ja se niin ku 

 näkyy niis ratkasuis ja se oli kans kyl yks asia mikä kyllästytti.” 

 (Haastateltava 8) 
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 ”No sisäsesti kyllä niin ku sen yrityksen sisällä olevat arvot 

 mut sit ku sie joudut yritykses aina miettii myös asiakkaiden 

 arvoi ni asiakkaiden arvot ei aina välttämättä sit kohdannu et 

 siin koin joskus aika paljo ristiriitaa. Et siel oli niin ku ahneus ja 

 et pitää vaa saaha mahollisimman nopeest mahollisimman 

 halvalla ja sit taas ite haluu et ku sul on joku kaveri töissä ni et 

 se tekee hyvää työtä, se saa hyvää palkkaa ja sil on aikaa 

 tehä se työ kunnol et nää on aika ristiriitasiiki nää arvot.” 

 (Haastateltava 10) 

 

Edellä mainittujen kahdeksan haastateltavan kohdalla voidaan siis todeta 

uramuutosta edeltävän työn asettamien ja omien työtä koskevien 

vaatimusten olleen joko arvojen tai osaamisen suhteen selvästi ristirii-

dassa keskenään; tämän voidaan puolestaan katsoa vaikuttaneen siihen, 

että he päättivät kohtuullistaa työurallaan, kaikkien siirtyessä työhön tai 

tilanteeseen, jossa vastaavaa ristiriitaa ei enää ole. Haastateltava 9 koki 

sen sijaan osittain pystyvänsä hyödyntämään osaamistaan ja 

vahvuuksiaan uramuutosta edeltävässä vaatekaupan omistajayrittäjän 

tehtävässä. Hän myös samalla teki sivussa opettajan tehtäviä, joissa 

pystyi hyödyntämään sitä itselle luontaista osaamista, jota hän ei 

vaatekaupassa päässyt käyttämään. Näin ollen ristiriita ympäristön 

asettamien ja hänen omien vaatimustensa välillä oli kokonaistilanteen 

huomioiden pieni. Haastateltava 7 ei sen sijaan kokenut minkäänlaista 

ristiriita ympäristön vaatimien ja hänen omien arvojensa tai osaamisen 

suhteen.  

 ”Kyl mä siinä pystyin hyödyntää osaamista ja mun 

 vahvuuksia. Joo kyllä kyllä. Mikää tehtävä ei oo ollu sellanen 

 et niist ois lähteny sen takia et en tota sen työtehtävän osalta 

 niin tota en ois saanu itseäni kehitettyä tai hyödynnettyä sitä 

 osaamista mitä on. Et kaikessa on kyl saanu kehittyä.” 

 (Haastateltava 7) 
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Haastateltavan 7 kohdalla ei siis voida katsoa, että ristiriita 

kohtuullistamista edeltäneen työn vaatimusten sekä hänen arvojensa ja 

taitojensa välillä olisi vaikuttanut kohtuullistamisen kaltaisen uramuutoksen 

toteuttamiseen.  

 

5.4.3. Kohtuullistaminen sekä persoonallisuuden ja ympäristön 
yhteensopivuus 
 

Myös Holland (1997) esittää, että yksilö etsii itselleen sopivaa työympäris-

töä. Hänen mukaansa yhteensopivuus määräytyy kuitenkin yksilön 

persoonallisuustyypin ja ympäristön yhteensopivuuden perusteella. Kysei-

sen teorian mukaan juuri se, minkälaisen parin yksilön persoonallisuus ja 

ympäristö muodostavat, vaikuttaa henkilön käyttäytymiseen, heijastuen 

muun muassa ammatillisiin valintoihin ja uralla tehtäviin muutoksiin. 

Haastateltavista kolmen kohdalla voidaankin havaita selvää ristiriitaa 

heidän persoonallisuustyyppiensä ja uramuutosta edeltäneen 

työympäristön välillä. Kolmen haastateltavan kohdalla ristiriitaa löytyi 

osittain, neljän haastateltavan kokiessa pystyneensä hyödyntämään 

persoonallisuustyypeillensä ominaisia piirteitä ja taitoja hyvin uramuutosta 

edeltävän työn ympäristössä.  

 

Haastateltavat 2, 3 ja 5 kokivat suurinta ristiriitaa persoonallisuustyyppi-

ensä ja uramuutosta edeltäneen työympäristön suhteen. Haastateltava 2, 

joka esittää selvästi edustavansa taiteellista tyyppiä, pääsi käyttämään 

taiteelliselle tyypille ominaisia piirteitä edellisessä rehtorin työssään 

lähinnä opettaessaan, mikä puolestaan kuului vain marginaalisesti hänen 

työtehtäviinsä, ristiriidan ollessa näin selkeä. Haastateltavan 2 lailla taiteel-

lista tyyppiä edustava haastateltava 3 ei myöskään kokenut pystyvänsä 

hyödyntämään taiteelliselle persoonallisuustyypille ominaisia piirteitä 

edellisessä tehtävässään paperitehtaalla. Haastateltava 5, joka edustaa 

sen sijaan realistista tyyppiä, koki uramuutosta edeltävänä aikana joutu-

vansa tekemään tehtäviä, jotka eivät olleet omalle persoonallisuustyypille 

ominaisia. Tarkemmin sanottua hän joutui hallinnollisia tehtäviä toteuttaes-
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saan johtamaan myös ihmisiä, mikä ei ole luonteenomaista hänen 

edustamalleen realistiselle tyypille. 

 

 ”No edellises työs mä jouduin enemmän johtaa henkilöitäkin. 

 Tos (realistisen tyypin kuvauksessa) puhuttii aikalailla 

 asioiden ja mekaanisten juttujen tekemisestä kuin henkilöiden 

 kanssa puljaamisesta. Edellisessä työssä mitä pidemmälle se 

 meni ni sitä enemmän se muuttu henkilöstön johtamiseks tai 

 henkilöiden kanssa töitä tekemiseks.” (sulkeet lisätty). 

 (Haastateltava 5) 

 

Haastateltavat 8, 9 ja 10 kokivat sen sijaan osittain pystyneensä hyödyntä-

mään uramuutosta edeltävässä työssään heidän persoonallisuustyypeil-

leen ominaisia piirteitä, jonkinasteista ristiriitaa kuitenkin löytyessä 

työympäristön ja haastateltavien persoonallisuustyyppien välillä. 

Haastateltava 8, joka edustaa taiteellista, sosiaalista ja osaltaan yritteliästä 

persoonallisuustyyppiä, koki pystyvänsä hyödyntämään hänelle ominaisia 

sosiaalisen ja yritteliään tyypin piirteitä uramuutosta edeltävässä tehtä-

vässä, ristiriitaisuutta löytyessä kuitenkin taiteellisuuden osalta, jota hän ei 

kiviainesta myytäessä päässyt hyödyntämään. Sosiaalista ja yritteliästä 

tyyppiä edustava haastateltava 9  koki sen sijaan pystyvänsä vaatekaupan 

omistajayrittäjänä hyödyntämään yritteliäälle tyypille ominaisia piirteitä, 

sosiaalisten ominaisuuksien jäädessä hyvin taka-alalle. Sosiaaliselle 

tyypille ominaisia piirteitä hän pystyi kuitenkin hyödyntämään toimiessaan 

lisäksi opettajana, jolloin kokonaistilanteen huomioiden ristiriita oli melko 

pientä. Haastateltava 10, joka edustaa realistista sekä osin sosiaalista ja 

yritteliästä persoonallisuustyyppiä, kertoo sen sijaan pystyneensä osin 

käyttämään kyseisille tyypeille ja hänelle itselleen ominaisia piirteitä.  

 

 ”No ihan siinä vaateyrittäjänä ni tän sosiaalisen tyypin 

 ominaisuudet ei juurikaan tullu esille mut et se voikin olla et 

 sen takii mie sillon hakeuduin siihen opettajan työhön. Eli 

 tavallaa mie lähinki hakeutumaa ku mie en siinä työssä 
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 päässy toteuttaa näitä asioita ni sit mie ite hakeuduin sinne. 

 Mut siinä yrittäjyydessä en päässy hyödyntää.” (Haastateltava 

 9)   

 

Haastateltavien 1, 4, 6 ja 7 kohdalla ristiriitaa heidän persoonallisuus-

tyyppiensä ja ympäristön välillä ei ollut, kyseisten haastateltavin kokiessa 

päässeensä toimimaan uramuutosta edeltäneessä työssään 

persoonallisuustyypeillensä ominaisilla tavoilla, haastateltavan 1 edusta-

essa sosiaalista ja taiteellista, haastateltavan 4 sosiaalista, haastateltavan 

6 realistista ja tutkivaa sekä haastateltavan 7 sosiaalista ja tutkivaa 

persoonallisuustyyppiä. Heidän kohdallaan persoonallisuustyypin ja 

ympäristön välisen ristiriidan ei siis voida katsoa vaikuttaneen 

kohtuullistamisen kaltaisen uramuutoksen toteuttamiseen. Haastateltavien 

2, 3 ja 5 kohdalla persoonallisuustyypin ja työympäristön ristiriitaisuuden 

voidaan sen sijaan katsoa selvästi vaikuttaneen kohtuullistamiseen, 

haastateltavien 8, 9 ja 10 kohdalla osittain.  

 

5.4.4. Kohtuullistaminen ja integroitu uramuutosmalli 
 

Rhodes ja Doering (1983) esittävät sen sijaan, että koettu yksilön ja 

organisaation yhteensopivuus vaikuttaa työtyytyväisyyteen/-

tyytymättömyyteen ja sitä kautta mahdollisiin uramuutosajatuksiin ja 

uramuutoksen toteuttamiseen. Teorian yhtenä keskeisenä yksilön ja 

organisaation yhteensopivuuteen vaikuttavana ulottuvuutena on yksilön ja 

työympäristön yhteensopivuus. Kallebergin (1977) mukaan tällaiset 

työympäristöön ja työhön liittyvät tekijät voidaan jakaa kuuteen eri ryh-

mään: oleellisuustekijöihin, mukavuustekijöihin, taloudellisiin tekijöihin, 

ihmissuhdetekijöihin, uratekijöihin ja resurssitekijöihin. Jos siis yksilön 

edellisenkin kaltaisien työtä ja työympäristö koskevien toiveiden ja 

todellisuuden välillä on suurta eroa, vaikuttaa se Rhodesin ja Doeringin 

(1983) teorian mukaan negatiivisesti työtyytyväisyyteen, johtaen mahdolli-

sesti uramuutosta koskeviin ajatuksiin ja lopulta sellaisen toteuttamiseen. 

Tässä tutkimuksessa yhdeksän haastateltavaa kymmenestä koki sellaista 
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merkittävää ristiriitaa työn ja työympäristön sekä sitä koskevien toiveiden 

välillä, että sen voidaan katsoa vaikuttaneen heidän kokemaansa työtä tai 

jotakin sen osa-aluetta koskevaan tyytymättömyyteen ja sitä kautta heidän 

päätökseensä kohtuullistaa työurallaan.  

 

Nämä yhdeksän merkittävää ristiriitaa kokeneet haastateltavat ovat 

haastateltavat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 10. Haastateltavan 1 kohdalla ristirii-

taa omien toiveiden ja todellisuuden välillä aiheutui tiettyjen 

mukavuustekijöiden osalta; mukavuustekijöillä viitataan siis Kallebergin 

(1977) mukaan erilaisiin mahdollisesti työn mielekkyyttä lisääviin tekijöihin 

kuten esimerkiksi työaikoihin, työtahtiin, fyysiseen työympäristöön ja 

työmatkoihin. Haastateltava 1 ei ollut uramuutosta edeltävässä työssään 

tyytyväinen juuri työmatkoihin ja aikoihin, sillä työ sisälsi paljon 

matkustuspäiviä ja sitä kautta kotiin illaksi vietäviä töitä. Kyseisiin tekijöihin 

liittyvä tyytymättömyys nousi osaltaan esille siksi, että hänelle niin rakas 

joogaharrastus ja sen ohjaaminen vei paljon aikaa ja vaati myös sitä, että 

hän on iltaisin takaisin omassa kotikaupungissaan. Haastateltava 1 ei 

myöskään pitänyt työympäristön hektisestä luonteesta ja sen monille 

aiheuttamasta pahoinvoinnista. Tämän lisäksi yrityskulttuuri oli hänen 

mielestään varsin jäykkä, jolloin oli vaikea saada uusia ideoita läpi.  Koska 

haastateltavan 1 kohdalla uramuutostarve nousi ennen kaikkea halusta 

pystyä joogaamaan ja ohjata joogaa ja koska uramuutosta edeltänyt 

työtehtävä ei siihen työmatkojen ja -ajan puitteissa tarjonnut riittäviä 

mahdollisuuksia, voidaan kyseisten tekijöiden katsoa selvästi vaikuttaneen 

kohtuullistamisen kaltaisen uramuutoksen toteuttamiseen. Myös muiden 

ristiriitaa aiheuttavien tekijöiden voidaan katsoa työntäneen haastateltavaa 

kohti uramuutosta.  

 

 ”No siin oli tietyst ristiriitasta et matkustuspäiviä oli paljon et 

 kolme neljä päivää voi olla muualla. Tiesin sen kyllä mut et mä 

 en ollu sitä sit kuitenkaa sisäistäny et nii joo, mul 

 on nää joogaohjaukset siellä reunaraameina että okei pitää 

 sieltä kerätä poiskin ni siitä alko sit, mua alko sit vähän 
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 kismittää et aina pitää olla jossakin ja voi hitsi aina jossakin. 

 Ja sit sitä työtä piti viedä kotiin et oikein kun paljon on sitä 

 matkatyötä ni se tarkottaa sitä että sä myös teet kaikki illat 

 töitä kotona. ” (Haastateltava 1) 

 

Haastateltavan 2 kohdalla merkittävintä ristiriitaa omien toiveiden ja 

todellisuuden välillä aiheutti uramuutosta edeltäneen rehtorin työn 

muuttuminen vaativammaksi ja siten työn luonne itsessään. Tämän ristirii-

dan voidaan ajatella koskevan oleellisuustekijöitä, joilla Kallebergin (1977) 

mukaan tarkoitetaan juuri itse työtehtävään liittyviä asioita. Haastateltava 

kokee nimittäin, että työ oli muuttunut sellaiseksi, että kaikki vastustavat ja 

että se oli siten pään hakkaamista seinään. Hän koki ristiriitaa myös 

Kallebergin (1977) luokittelun ihmissuhdetekijöiden ja mukavuustekijöiden 

osalta mainiten kuitenkin, ettei hän uramuutosta toteuttaessaan ajatellut 

niiden olevan mitenkään merkittävässä roolissa. Mukavuustekijöistä hän 

tuo esille esimerkiksi työympäristön meluisuuden ja töiden alkamisen niin 

aikaisin aamulla sekä resurssitekijöistä resurssien jatkuvan vähenemisen. 

Hänen kohdallaan oleellisuustekijöiden voidaan siis katsoa vaikuttaneen 

hänen päätökseensä kohtuullistaa työurallaan.  

 

Haastateltava 3 koki niin ikään ristiriitaa omien toiveidensa ja todellisen 

työn ja työympäristön välillä, ristiriidan koskiessa juuri tiettyjä 

mukavuustekijöitä. Hän ei nimittäin ollut uramuutosta edeltävässä 

tehtävässään tyytyväinen vuorotyöhön ja sen rankkaan luonteeseen. Hän 

ei myöskään pitänyt siitä, ettei hän itse pystynyt millään tavalla 

vaikuttamaan työaikoihinsa kolmivuorotyön luonteen vuoksi ja että työhön 

meni kierron mukaan niin viikonloppuja kuin tärkeitä juhlapyhiäkin. 

Työaikoja koskevaa tyytymättömyyttä korosti haastateltavan tarve ja halu 

viettää mahdollisimman paljon aikaa perheen ja lasten kanssa, minkä 

vuoksi kyseisellä ristiriidan voidaan katsoa merkittävästi työntäneen 

haastateltavaa kohti kohtuullistamista.  
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 ”Sitä vaan kyllästy siihen vuorotyöhön. Se oli hirveen raskasta 

 ku se oli se jatkuva kierto elikkä neljä aamua yks vapaa, neljä 

 iltaa yks vapaa ja neljä yötä ja sitte kuus vapaata. Ja justiinsa 

 se että siellä ollessa tuli se että kun niin paljon poissa 

 perheestä. Ja just se ettei pysty määräämää sitä 

 työpäiväänsä et justiin et se menee aina sen kierron mukaan.” 

 (Haastateltava 3) 

 

Haastateltavan 4 kohdalla ristiriitaa aiheutti sen sijaan jo aiemminkin 

mainitut prosessit, jotka tulivat käytäntöön hänen uramuutosta edeltäneen 

työnantajan organisaatiossa. Hän ei pitänyt siitä, että nämä prosessit 

mallinsivat toiminnan ja sen mitä pitää minäkin päivänä tehdä, tämän 

sulkiessa pois oman kokemuksen ja luovan ratkaisukyvyn käytön 

mahdollisuuden. Tämän ristiriidan voidaan ajatella koskevan itse 

oleellisuustekijöitä ja sen voidaan myös katsoa merkittävästi vaikuttaneen 

kohtuullistamisen kaltaisen uramuutoksen toteuttamiseen, hänen itsensä 

myös ilmaistaessa kyseisen tekijän olevan yksi keskeinen uramuutokseen 

työntävä asia.  

 

Haastateltavan 5 kohdalla merkittävin ristiriita omien toiveiden ja 

todellisuuden välillä koski niin ikään oleellisuustekijöitä ja työn merkityk-

sellisyyttä. Haastateltava ei nimittäin pitänyt ollenkaan siitä, että hänen 

sotilaslentäjän ammattinsa sisälsi enää pääsääntöisesti erilaisia 

hallinnollisia tehtäviä ja johtamista hänen rakastamansa lentämisen sijaan. 

Hän myös toteaa, että työ oli luonteeltaan melko näkymätöntä, mistä ei 

saa juuri kiitosta ja mitä tehdessä ei itsekään ole aivan varma sen 

merkittävyydestä. Haastateltava 5 toteaakin tämän olleen yksi keskeinen 

uramuutokseen vaikuttava tekijä. Lisäksi työ sisälsi paljon ylitöitä ja ilma-

piiri oli huono, mutta nämä tekijät eivät silloin häirinneet haastateltavaa 

erityisesti.  

 

 ”Esikuntatyö on sellast työtä mitä tekee Suomes varmaa 

 sadattuhannet ihmiset. Se on sellast näkymätöntä työtä mist 
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 ei oikein saa muilta kiitosta eikä sitä oikee itekää oo varma et 

 teenks mä työtä jol on tarkotus tai auttaaks tää jotaki. Et mie 

 oisin vaa halunnu lentää ja jättää sen hallinnollisen puolen 

 sellasille ihmisille jotka osaa sen.” (Haastateltava 5) 

 

Haastateltavan 6 kohdalla merkittävät ristiriidat omien toiveiden ja 

todellisuuden välillä koskivat uramuutosta edeltäneessä ammatissa niin 

oleellisuus- kuin mukavuuskin tekijöitä. Ensinnäkin hän koki olevansa 

verokonsulttina väärällä alalla, työn itsessään ollessa näin ristiriidassa 

halutun kanssa. Hän ei myöskään tuntenut tekevänsä merkittävää työtä, 

kokiessa oman työnsä jäljen jääden monella tapaa vähäpätöiseksi ja 

olevansa aidosti pelkkä numero muiden konsulttien joukossa. Tyytymättö-

myyttä aiheutti lisäksi yrityksen armeijamainen kulttuuri, jossa haastatelta-

van mukaan työtehtävät annettiin ylhäältä usein vielä viime tipassa, jossa 

työntekijä oli aina joustava osapuoli ja jossa työntekijöiden henkilökohtai-

set toiveet, hyvinvointi ja tarpeet eivät kiinnostaneet ketään. Hänen 

mielestään myös yrityksen ansaintamalli oli epäreilu, fyysiset työolot 

kaikkea muuta kuin inspiroivat sekä vaihtelevat ja ennakoimattomat työajat 

kaikkea muuta kuin ihanteelliset. Ilmapiiri koettiin myös hyvin huonoksi, 

eikä hyvin tehtyä työtä noteerattu millään tavoin. Hänen kohdallaan 

uramuutoksen toteuttamiseen voidaan siis katsoa vaikuttaneen niin työhön 

itseensä liittyvien tekijöiden ja ammatin kuin myös erilaisten työympäris-

töön liittyvien tekijöidenkin. 

 

 ”Et se mitkä sun henkilökohtaset toiveet on tai miten se työ 

 koetaa, mä näin sen ainaki sillä tavalla et se ei kiinnostanu 

 ketää. Et ne oli enemminki asioita mitkä rikko sitä rutiini miten 

 siel asiat toimi et jos sä olit korvaaki kallistaa ni sä olit vaa 

 häiriösysteemi jos sä halusit jotain muuttaa. Et siel tehtiin 

 hirveen selväks kaikille työntekijöille se et niin ku 

 armeijameininki et turpa kiinni. Ja se niin ku se oman työn jälki 

 ni mä koin sen aika monel tapaa tosi vähäpätösenä. Ja työajat 

 oli tosi vaihtelevii et sun piti olla siel tiettyy aikaa mut sit taas 
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 toisaalta jos jotain piti olla valmiina ni sit se tehtii valmiiks et 

 sä olit siel viikonloppuja. Et ei siin yhtälös joustanu kukaa muu 

 ku työntekijä ja kyl se äkkii tuli selväks. Ja kyl mä ainaki koin 

 sen epäreiluna.” (Haastateltava 6) 

 

Haastateltavan 7 kohdalla ristiriitaa aiheutti sen sijaan mukavuustekijöihin 

lukeutuva työaika ja  juuri se, että työ piti toteuttaa kello kahdeksan ja nel-

jän välillä. Tämä johtui siitä, että haastateltava eli miehen matkustusta 

vaativan työn vuoksi käytännössä yksinhuoltajan arkea, mikä puolestaan 

vaati joustoa. Hän myös itse mainitsee työajan joustamattomuuden 

yhdeksi keskeiseksi kohtuullistamiseen vaikuttavaksi tekijäksi. 

Haastateltavan 8 kohdalla ristiriitaa aiheutti sen sijaan työn luonne ja 

merkityksellisyys. Hän oli nimittäin kyllästynyt siihen, että työn ainoana 

motiivina oli tehdä osakkeenomistajille rahaa. Haastateltavan 10 kohdalla 

merkittävin ristiriita halutun ja todellisen työympäristön välillä koski puoles-

taan Kallebergin (1977) luokittelun resurssitekijöitä. Hän ei nimittäin ollut 

tyytyväinen siihen, ettei tarvittavia ja luvattuja resursseja töiden tekemi-

seen annettu. Tämä johti luonnollisesti myös siihen, että yksi ihminen jou-

tui tekemään kahden hengen työt yhden hengen palkalla ja että ylitöitä 

joutui tekemään ilman suurempia lisäkorvauksia. Haastateltava 10 esittää 

myös itse tämän olleen keskeinen muutokseen johtava tekijä.  

 

 ”Ja ne hommat alko olla sellasii et hankkii ensin töitä, sit 

 luvattii lisää resurssei ja sit joutuu kuitenki ite tekee niit töitä 

 ettei saanu niit apui mitä oli luvattu ni joutu tekee niin ku 

 kahen hengen töitä yhen hengen palkalla. Ja sit alko tuntuu 

 vähän siltä et tää ei oo enää kivaa. Ja mie mietin et minkä 

 helvetin takii tät tekis et tota kokeillaa tällast toista 

 vaihtoehtoo.” (Haastateltava 10) 

 

Näiden yhdeksän haastateltavan kohdalla voidaan siis todeta toivotun ja 

todellisen työtehtävän ja -ympäristön välillä vallinneen ristiriidan vaikutta-

neen heidän päätökseensä kohtuullistaa työurallaan. Se, mitä Kallebergin 
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(1977) luokittelun osa-aluetta tämä ristiriita koski, ei kuitenkaan näyttänyt 

olevan merkittävää, sillä eri haastateltavilla eri osa-alueet nousivat esille 

keskeisimpänä ristiriitaa aiheuttavana tekijänä. Haastateltava 9 on sen 

sijaan ainoa, joka ei kokenut ristiriitaa toivotun ja todellisen työympäristön 

välillä uramuutosta edeltäneessä työssään. Tämän edellä kuvatun 

analyysin keskeinen anti ja keskeiset löydökset vedetään vielä yhteen 

seuraavassa kappaleessa.  
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6. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Edellä on analysoitu kohtuullistamisen kaltaisen uramuutoksen toteuttami-

seen vaikuttavia tekijöitä haastatteluaineiston ja tutkimuksen teoreettisen 

viitekehyksen pohjalta. Tässä kappaleessa vedetään ensin yhteen tuon 

analyysin keskeiset löydökset vastaamalla tutkimuskysymykseen, minkä 

jälkeen siirrytään tutkimuksesta tehtäviin johtopäätöksiin.  

 

6.1. Yhteenveto analyysistä 
 

Haastattelujen ja niiden analyysin kautta pyrittiin selvittämään yksilön 

kohtuullistamispäätökseen vaikuttavia tekijöitä sekä saamaan vastaus 

seuraavaan tutkimuksen päätutkimuskysymykseen: Mitkä tekijät 

vaikuttavat siihen, että yksilö kohtuullistaa työurallaan? 

 

Tässä tutkimuksessa erilaisilla siirtymäkausilla voidaan nähdä olevan 

vaikutusta siihen, että haastateltavat toteuttivat kohtuullistamisen kaltaisen 

radikaalin muutoksen urallaan; jokaisella haastateltavalla oli nimittäin 

jonkinlainen siirtymäkausi meneillään joko biososiaalisella elämänkaarella, 

urakaarella tai perhe-elämänkaarella. Myös useamman eri elämän osa-

aluetta koskevan siirtymäkauden päällekkäisellä sijoittumisella oli vaiku-

tusta. Peräti yhdeksällä haastateltavalla kymmenestä oli nimittäin juuri 

ennen tarkasteltavan alaisena olevan uramuutoksen toteuttamista vähin-

tään kaksi eri elämän osa-aluetta koskevaa siirtymäkautta meneillään; 

kahdeksalla haastateltavalla kaksi ja yhdellä haastateltavalla kolme eri 

siirtymäkautta.  

 

Kullakin haastateltavalla yksi edellä mainituista elämänalueista ja sille 

sijoittuva siirtymäkausi nousi enemmän tai vähemmän muita elämänalu-

eita vaikuttavammaksi tekijäksi. Se, mille elämänalueelle tärkein 

kohtuullistamiseen vaikuttanut siirtymäkausi sijoittui, ei kuitenkaan 

vaikuttanut kohtuullistamisen kaltaisen uramuutoksen toteuttamiseen, sillä 

tämä oli hyvin yksilöllistä. Yksittäisten osa-alueiden aiheuttaman paineen 
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ei myöskään tarvinnut välttämättä olla erityisen suuri eikä niiden tarvinnut 

ilmetä vaikeiden tunteiden muodossa; kaikilla haastateltavilla 

kohtuullistaminen oli nimittäin hyvinkin luonnollinen askel, ja vaikka kaikki 

haastateltavat kokivat jonkinlaista tyytymättömyyttä sen hetkiseen tilantee-

seen, ainoastaan yksi haastateltava ilmaisi selvien vahvojen kielteisten 

tunteiden ympäröineen tilannetta. Siirtymäkausien kokemuksen luonteella 

ja vaikeusasteella ei siis voida katsoa olevan vaikutusta kohtuullistamisen 

kaltaisen radikaalin uramuutoksen toteuttamiseen.  

 

Myös yksilön uravalintoja ohjaavista tekijöistä sekä arvoilla että ura-ankku-

reilla voidaan tutkimuksen mukaan nähdä olleen vaikutusta siihen, että 

tarkasteltavat yksilöt kohtuullistivat työurallaan. Elämänarvoista erilaiset 

pehmeät arvot kuten esimerkiksi ekologisuus, perhe, ystävyys, ihmissuh-

teet, toisten auttaminen, itsenäisyys ja rehellisyys nousivat haastateltavien 

yksilöiden uravalintoja ohjaaviksi arvoiksi. Pehmeiden arvojen lisäksi ja 

siihen lukeutuen elämänlaadun arvostaminen nousi keskeiseksi uravalin-

toja ohjaavaksi tekijäksi kaikkien haastateltavien kohdalla, vaikka sen 

merkitys olikin jokaiselle hieman erilainen. Myös työhön kohdistuvista 

asennearvoista positiivinen suhtautuminen työhön, työn näkeminen 

myönteisenä ja elämään sisältöä tuovana asiana sekä halu tehdä pelkän 

rahan ansaitsemisen sijaan työtä, joka on mielekästä, ohjasi kaikkia 

haastateltavia kohti kohtuullistamispäätöstä.  

 

Ura-ankkureista seitsemällä haastateltavalla elämänalueiden tasapaino, 

kuudella haastateltavalla autonomia ja riippumattomuus, kahdella 

haastateltavalla palvelu ja omistautuminen sekä yhdellä haastateltavalla 

yrittäjyydellinen luovuus toimivat heidän uravalintojaan ohjaavina ankku-

reina, vaikuttaen siten heidän toteuttamiinsa kohtuullistamisen kaltaisiin 

uramuutoksiin. Elämänalueiden tasapaino sekä autonomia ja riippumatto-

muus nousivat siis selkeäsi yleisimmiksi kohtuullistamiseen ohjaaviksi 

ankkureiksi; peräti yhdeksällä haastateltavalla kymmenestä vähintään toi-

nen ja neljällä molemmat näistä ankkureista ohjasivat heidän uraansa. 



 88 

Kaikkien haastateltavien tekemät uramuutokset ovat myös linjassa heidän 

ura-ankkureidensa ja arvojensa kanssa.  

 

Lisäksi yksi kohtuullistamisen kaltaisen uramuutoksen toteuttamiseen 

vaikutta tekijä oli monimuotoisen ja autenttisen työuran kaltaisen 

ajattelutavan omaaminen. Haastattelujen perusteella juuri siihen liittyvät 

henkilökohtaisen vastuun ottaminen oman uran ohjaamisesta, itseohjautu-

vuus, päätösten tekeminen omista lähtökohdista käsin ja subjektiivisen 

urakäsityksen mukainen näkökulma uralla ja elämässä menestymisestä 

nousivat keskeisiksi uraa ohjaaviksi ja siten kohtuullistamispäätökseen 

vaikuttaviksi tekijöiksi. Myös kaleidoskooppisen uramallin osa-alueista 

viidellä haastateltavalla autenttisuuden tarve, kuudella haastateltavalla 

haasteellisuuden tarve ja kolmella haastateltavalla tarve perhe-elämän 

tasapainoon vaikuttivat heidän elämässään uramuutosta edeltävänä 

aikana ja ohjasivat siten haastateltavia kohti kohtuullistamista.  

 

Suotuisilla olosuhteilla oli myös vaikutusta siihen, että haastateltavat 

muuttivat uransa suuntaa; yhdeksän haastateltavaa koki olosuhteiden 

olleen selvästi suotuisat uramuutoksen toteuttamiselle, yhden esittäessä, 

ettei suurempia esteitä muutokselle ollut ja ettei hän sellaisia halunnut 

nähdäkään. Lisäksi kahdeksan haastateltavan kohdalla uramuutosta 

edeltäneen työn vaatimat taidot tai arvot olivat selvässä ristiriidassa yksi-

lön omien taitojen ja arvojen kanssa, tämän vaikuttaessa yksilön toteutta-

maan uramuutokseen ja siirtymiseen itselle paremmin sopivan työn pariin. 

Kolmen haastateltavan kohdalla selkeää ristiriitaa ja kolmen haastatelta-

van kohdalla osittaista ristiriitaa oli myös yksilön persoonallisuustyypin ja 

uramuutosta edeltäneen ympäristön välillä, tämän työntäessä kyseisiä 

yksilöitä kohtuullistamiseen. Yhdeksän haastateltavan kohdalla sen sijaan 

todellisen ja toivotun työtehtävän ja -ympäristön välillä vallitsi merkittävää 

ristiriitaa, minkä voidaan katsoa vaikuttaneen heidän päätökseensä 

kohtuullistaa työurallaan. Se, mitä osa-aluetta tämä ristiriita koski, ei 

kuitenkaan näyttänyt vaikuttaneen kohtuullistamisen kaltaisen uramuutok-
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seen toteuttamiseen, sillä eri haastateltavilla eri osa-alueet nousivat esille 

keskeisimpänä ristiriitaa aiheuttavana tekijänä. 

 

6.2. Johtopäätökset 
 

Tässä kappaleessa esitellään tutkimuksesta tehtävät johtopäätökset. 

Aluksi tutkimusta tarkastellaan teoreettisesti suhteuttaen tutkimuksen 

löydöksiä aiempaan tutkimukseen. Tämän jälkeen kohtuullistamista 

pohditaan vielä laajemmin organisaation, johtamisen ja yhteiskunnan 

näkökulmasta. Lopuksi esitellään ehdotuksia tulevaa aihetta koskevaa 

tutkimusta varten.  

 

6.2.1. Tutkimuksen suhde aiempaan tutkimukseen 
 

Tämän tutkimuksen mukaan eri elämänalueilla esiintyvillä siirtymäkausilla 

voi olla vaikutusta siihen, että yksilö toteuttaa kohtuullistamisen kaltaisen 

ulkopuolisen silmin yllättävän muutoksen urallaan. Tämä tukee The 

Harwood Groupin (1995) tutkimusta, jossa päädyttiin samaan 

johtopäätökseen. Tutkimus tukee myös Tanin (2000) tekemää havaintoa, 

jonka mukaan moni kohtuullistaja, joista kaikki olivat hänen 

tutkimuksessaan keski-ikäisiä, koki uramuutosta tehdessään keski-iän 

siirtymäkaudelle tyypillisiä piirteitä. Hyvä on kuitenkin huomioida, että 

tässä tutkimuksessa siirtymäkausia ei tarkasteltu ainoastaan 

biososiaaliseen vanhenemisprosessiin liittyen, vaan Scheinin (1978) 

kehittämää mallia soveltaen huomioon otettiin myös perhe-elämässä ja 

uralla esiintyvät siirtymäkaudet.  

 

Tutkimus tukee myös Scheinin (1978) tutkimusta siinä, että elämän eri 

osa-alueilla esiintyvien siirtymäkausien sijoittumisella ajallisesti samaan 

vaiheeseen on vaikutusta. On kuitenkin tärkeä huomioida, että käytän-

nössä kyseisiä siirtymäkausia on vaikea erottaa toisistaan, sillä kuten 

tässäkin tutkimuksessa kävi ilmi, siirtymäkausi yhdellä elämänalueella 

vaikuttaa myös muihin elämän osa-alueisiin. Huomionarvoista on lisäksi 
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mainita, että vaikka suurimmalla osalla uramuutos lähti itsestä ja sisäisen 

prosessin seurauksena, toimi joillakin ulkopuolisen mahdollisuuden 

avautuminen merkittävänä uramuutoksen liikkeellepanevana tekijä. 

Tutkimuksen voidaan siis katsoa tukevan Tanin (2000) tutkimusta, jonka 

mukaan kohtuullistamisen kaltainen radikaali uramuutos voi olla seurausta 

joko sisäisestä prosessista tai jostakin ulkopuolisesta tapahtumasta.  

 

Yksilön uravalintoja ohjaavista tekijöistä nousi esille pehmeiden 

elämänarvojen ja elämänlaadun arvostamisen tärkeys yksilöiden teke-

missä uravalinnoissa. Koska Elginin (1981) mukaan kohtuullistaja omaa 

usein ympäristönsuojelun, henkisen kasvun ja itsensä kehittämisen 

kaltaisia arvoja ja koska kyseiset arvot ovat myös pehmeitä, voidaan 

tämän tutkimuksen johtopäätösten ajatella olevan yhtenäisiä Elginin 

(1981) tekemien havaintojen kanssa. Hyvä on kuitenkin huomioida, että 

tässä tutkimuksessa nousi esille myös muita, Elginin (1981) listan 

ulkopuolelle jääviä arvoja perheen, toisten auttamisen ja ihmissuhteiden 

ollessa näistä eräitä. Huomionarvoista on myös se, että yksittäiset 

ihmisten omaamat arvot olivat tässä tutkimuksessa pehmeiden arvojen 

sisällä hyvin yksilöllisiä, elämänlaadun arvostamisen ollessa ainoa kaikkia 

yhdistävä tekijä.  

 

Tutkimus osoitti myös sen, että positiivinen suhtautuminen työhön, työn 

näkeminen myönteisenä ja elämään sisältöä tuovana asiana sekä halu 

tehdä pelkän rahan ansaitsemisen sijaan työtä, joka on mielekästä, ohjaa 

kohtuullistamisen kaltaisen uramuutoksen toteuttamiseen. Vaikka aiempaa 

tutkimusta siitä, miten kohtuullistajat suhtautuvat työhön, ei tutkijan tiedon 

mukaan ole, tukee tutkimus kuitenkin Schorin (1998) tutkimusta, jonka 

mukaan halu elää mielekkäämmin ja merkityksellisemmin lukeutuu 

keskeisimpiin kohtuullistamisen syihin. Tutkimus tukee siten myös 

Chhetrin et al. (2009a) tekemää tutkimusta, joka esittää, että halu saada 

enemmän henkilökohtaista tyydytystä on yksi kohtuullistamisen 

yleisimmistä motiiveista − ja mielekkään työn tekemisenhän voidaan kat-

soa juuri lisäävän henkilökohtaisen tyydytyksen tunnetta.  
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Ura-ankkureista keskeisimpiä kohtuullistajia ohjaavia ankkureita olivat 

elämänalueiden tasapaino sekä autonomia ja riippumattomuus. Scheinin 

(1990) ura-ankkureiden ja kohtuullistamisen välistä yhteyttä ei ole tutkijan 

tiedon mukaan aiemmin tutkittu, mutta Tan (2000) on käyttänyt Derrin 

(1986) urasuuntauksia tutkimuksessaan esittäen, että halu vapauteen, 

tasapainoon ja autenttisuuteen ohjaavat usein kohtuullistajia. Koska 

Scheinin (1990) ankkureista elämänalueiden tasapaino on liitettävissä 

Derrin (1986) tasapainoa koskevaan urasuuntaukseen ja koska Scheinin 

(1990) ankkureista autonomia ja riippumattomuus on liitettävissä osiltaan 

Derrin (1986) vapautta koskevaan urasuuntaukseen, voidaan tämän 

tutkimuksen katsoa tukevan Tanin (2000) tutkimusta. Scheinin (1990) 

määrittämistä ankkureista elämänalueiden tasapainon sekä autonomian ja 

riippumattomuuden voidaan muutenkin katsoa lähimmin liittyvän 

kohtuullistamiseen; esimerkiksi Elgin (1981) on todennut, että kohtuul-

listaja tasapainottaa elämän eri osa-alueita ja että kohtuullistaja haluaa 

itse päättää omista asioistaan.  

 

Tutkimuksessa kohtuullistamisen kaltaiset uramuutokset ilmensivät 

selkeästi myös uratutkimuksesta nousseita uudempia uran muotoja: 

rajatonta työuraa, monimuotoista työuraa, autenttista uraa ja 

kaleidoskooppista uraa. Tutkimus tukee LaPointen ja Heilmannin (2013) 

tutkimusta, jonka mukaan kohtuullistaminen yhdessä muiden heidän esiin 

nostamiensa uramuutoksen muotojen kanssa kuvastaa rajattoman ja 

monimuotoisen työuran piirteitä. Tutkimus osoitti lisäksi, että suotuisilla 

olosuhteilla oli positiivinen vaikutus kohtuullistamisen kaltaisen 

uramuutoksen toteuttamiseen. Aiempaa tutkimusta olosuhteiden 

suotuisuuden ja kohtuullistamisen välillä ei tutkijan tiedon mukaan ole, 

mutta tutkimus tukee Lentin ja Brownin (1996) sosiaalis-kognitiivista 

teoriaa, jonka mukaan yksilön kiinnostus jotakin tiettyä uravalintaa kohtaan 

muuttuu todennäköisemmin todelliseksi tavoitteeksi, jos ympäristö tarjoaa 

suotuisat olosuhteet kyseisen valinnan toteuttamiseksi. 
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Tutkimuksesta kävi myös ilmi, että suurimmalla osalla kohtuullistajista ura-

muutosta edeltävän työn vaatimat taidot tai arvot olivat ristiriidassa 

henkilöiden omien taitojen tai arvojen kanssa tai yksilön persoonallisuus-

tyyppi oli ristiriidassa uramuutosta edeltäneen työympäristön kanssa. 

Suurimmalla osalla ristiriitaa löytyi myös todellisen ja toivotun työtehtävän 

ja -ympäristön suhteen, kohtuullistajien siirtyessä heille itselle tai sen 

hetkiseen tilanteeseen paremmin sopivien töiden tai elämäntyylin pariin. 

Aiempaa tutkimusta kohtuullistamisen ja uramuutosta selittävien 

yhteensopivuutta koskevien teorioiden välillä ei tutkijan tiedon mukaan ole, 

eikä aiemmin ole tutkittu siis sitä, vaikuttavatko uramuutosta edeltäneen 

työn ympäristön ja yksilön välillä vallitsevat ristiriidat kohtuullistamisen 

kaltaisen uramuutoksen toteuttamiseen. Tutkimus tukee kuitenkin Dawisin 

ja Lofquistin (1984) psykologista työhön sopeutumisen teoriaa sekä 

Oleskin ja Subichin (1996) tutkimusta, jonka mukaan yksilö siirtyy 

uramuutoksessa paremman yhteensopivuuden tarjoamaan työhön. 

 

Kuten voidaan huomata, tämän tutkimuksen löydökset tukevat pitkälti 

aiempaa kohtuullistamistutkimusta niiltä osin, kun sellaista on tämän 

tutkimuksen teemoihin liittyen tehty. Vaikka kohtuullistamiseen vaikuttavia 

tekijöitä on tässä tutkimuksessa tarkasteltu erilaisten aiheeseen liittyvien 

osa-alueiden kautta, on hyvä huomioida, että todellisuudessa ihminen 

muodostaa monimutkaisen kokonaisuuden. Tämän vuoksi käytännössä 

esimerkiksi yksilön arvot ja ura-ankkurit liittyvät läheisesti toisiinsa, samoin 

arvoilla ja uudemmilla uran muodoilla on selvä yhteys toisiinsa. On lisäksi 

hyvä huomioida, että vaikka tässä tutkimuksessa ei liiemmin tarkasteltu 

ympäristön vaikutusta kohtuullistamiseen muutoin kuin uramuutosta 

edeltäneen työn ja olosuhteiden suotuisuuden osalta, vaikuttavat ne 

kuitenkin yksilön elämään, hänen tekemiinsä uravalintoihin ja siten myös 

kohtuullistamisen kaltaisen uramuutoksen toteuttamiseen. Myöhemmän 

tutkimuksen selvitettäväksi jääkin se, mikä on tällaisten muiden 

ympäristötekijöiden painoarvo kohtuullistamispäätöksessä. 
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6.2.2. Kohtuullistaminen organisaation ja yhteiskunnan 
näkökulmasta 
 

Kohtuullistamisessa näyttää tämän tutkimuksen valossa olevan siis kyse 

ilmiöstä, jossa erilaiset pehmeät arvot, elämänlaadun arvostaminen, 

myönteinen suhtautuminen työhön sekä halu tasapainoon ja merkitykselli-

seen työhön ohjaavat yksilöä tekemään päätöksiä omista lähtökohdista 

käsin, johtaen itselle ja omiin vaatimuksiin paremmin sopivan työn tai 

elämäntilanteen etsimiseen. Koska kohtuullistamisen kaltainen uramuutos 

on linjassa uran uudempien muotojen kanssa, voidaan sen myös mahdolli-

sesti ajatella edustavan joitakin muita tämän hetken uraan ja työhön liitty-

viä ajattelutapoja. Tätä tukee esimerkiksi LaPointen ja Heilmannin (2013) 

tutkimus, jonka mukaan kohtuullistaminen yhtenä uramuutoksen muotona 

ilmentää rajatonta ja monimuotoista työuraa ja jonka mukaan 

uramuutosnarratiivit, joihin he perustivat tutkimuksensa, kertovat yksittäis-

ten motiivien sijaan meille myös suomalaisesta työelämästä. Tämä huo-

mio tarjoaakin mielenkiintoisia ajatuksia organisaatioiden toimintaan 

liittyen. 

 

Ensinnäkin voidaan huomioida, että tällaiset kohtuullistajiin ja mahdolli-

sesti myös joihinkin muihin liitettävät asenteet asettavat merkittäviä 

vaatimuksia organisaatioille, sillä kyseisenlaisten työntekijöiden ja osaami-

sen pitäminen vaatii niin hyvää ja toimivaa työympäristöä kuin siihen liitty-

vää hyvää johtamistakin; hyvän palkan maksaminen ei siis pelkästään 

riitä. Toisaalta, koska työn tekeminen intohimoisesti ja yleensä työn 

tekemisestä pitäminen nousi selvästi esille keskeisenä teemana, tuovat 

tämänkaltaisen asenteen omaamat yksilöt varmasti merkittävää lisäarvoa 

yritykselle, kunhan löytävät heille sopivan paikkansa. Avainasiana onkin 

varmasti henkilöstöön ja yksittäisten työntekijöiden tarpeisiin panostami-

nen.  

 

Tämän tutkimuksen valossa työntekijöiden henkilökohtaisten tarpeiden ja 

halujen huomioiminen vaikuttaakin tosiaan elintärkeältä. Esimerkiksi erilai-
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set työn joustot uramuutosta edeltäneessä työssä olisivat mahdollisesti 

joidenkin haastateltavien kohdalla tarjonneet riittävää tasapainoa ja laatua 

elämään, jolloin kohtuullistamisen kaltainen radikaali uramuutos ei välttä-

mättä olisi ollut tarpeen. Joustavat työajat, etätyömahdollisuus ja muut 

vastaavat joustavat työn tekemisen tavat ovatkin varmasti hyvin 

hyödynnettynä erinomaisia työntekijöiden tyytyväisyyttä lisääviä tekijöitä. 

Työaikoihin ja työn tekemiseen liittyvien joustojen lisäksi muut työhön liitty-

vät ja sen tekemisen mielekkyyttä lisäävät asiat ovat tämän tutkimuksen 

mukaan tärkeitä. Esimerkiksi riittävien resurssien tarjoaminen, jotta työ 

voidaan todella tehdä hyvin, olisi mahdollisesti joidenkin haastateltavien 

kohdalla lisännyt työn mielekkyyttä siten, etteivät he välttämättä olisi aina-

kaan heti toteuttaneet tarkasteltavan alaisena olevaa uramuutosta.  

 

Hyvien ja riittävästi yksilöityjen työn tekemisen muotojen ja työympäristön 

lisäksi olisi tärkeää osallistaa työntekijät heidän omaa työtään koskevaan 

päätöksentekoon. Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä ja tehdä 

päätöksiä on varmasti yksi keskeisimmistä työhön liittyvistä vaatimuksista, 

joita kohtuullistajien kaltaisen ajattelutavan omaavilla yksilöillä tämän 

tutkimuksen mukaan on. Tämä tulee esille siitä, että kohtuullistamisen 

kaltaisen uramuutoksen toteuttaneilla henkilöillä vaikuttaa olevan vahva 

monimuotoisen, autenttisen ja kaleidoskooppisen uramallin mukainen 

ajattelutapa ja siten halu tehdä päätöksiä omista lähtökohdista käsin. Vas-

tuunantaminen ja päätöksentekoon osallistaminen ovat siis hyvinkin 

merkittävässä asemassa tällaisten henkilöiden tyytyväisenä pitämisessä ja 

siten parhaan osaamisen hyödyntämisessä.  

 

Vaikka työympäristön olosuhteet olisivat kuinka hyvät tahansa ja vaikka 

työntekijälle tarjottaisiin hänelle sopivat työn tekemisen mahdollisuudet 

esimerkiksi työaikojen tai joustojen suhteen, ei yhtälö kuitenkaan toimi, jos 

kyseinen henkilö ei lähtökohtaisesti sovi organisaatioon tai sen 

toimintakulttuuriin esimerkiksi arvojensa tai työssä vaadittavien taitojen 

perusteella; tämän vuoksi rekrytointi tulisikin suorittaa mahdollisimman 

huolellisesti. Asian tärkeyden osoittaa tässä tutkimuksessa jo se, että niin 
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monen haastateltavan taidot ja arvot olivat ristiriidassa uramuutosta 

edeltäneen työn vaatimien taitojen ja arvojen kanssa. Luonnollisesti rekry-

tointi ja sopivan henkilön valitseminen ei ole aivan niin yksinkertaista. 

Ensinnäkin se, että tehtävään saadaan osaamisen ja arvojen suhteen so-

piva henkilö, vaatii myös itse yksilöltä hyvää itsetuntemusta ja kykyä arvi-

oida omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan, organisaation ollessa näin 

ainoastaan tapahtuman toinen osapuoli. Toisaalta, vaikka onnistuttaisiin-

kin valitsemaan organisaatioon ja työtehtävään sopiva henkilö, ihmiset 

oppivat, muuttuvat ja kehittyvät koko ajan, jolloin ristiriitaa voi syntyä myös 

myöhemmin. Ehkä oleellista on sittenkin kyky pystyä sopeutumaan 

muutoksiin ja saamaan niistä paras mahdollinen hyöty irti, kahdensuuntai-

sen viestinnän ollessa näin tärkeää esimiesten ja työntekijöiden välillä. 

 

Kuten voidaan huomata, edellä on mainittu erilaisia asioita, joihin 

organisaatioiden olisi hyvä kiinnittää huomiota ei pelkästään kohtuullista-

jien vuoksi vaan myös siksi, että monet muut henkilöt saattavat tänä päi-

vänä omata kohtuullistajille tyypillisen ajattelutavan esimerkiksi 

monimuotoisen työuran kaltaisten lähtökohtien vuoksi. Edellä esitetyt 

ehdotukset edellyttävät luonnollisesti hyvää johtamista ja ennen kaikkea 

hyvää johtajuutta. Työntekijöiden arvostaminen, reiluus kaikessa toimin-

nassa ja se, että työntekijä tuntee itsensä tärkeäksi, ovat myös tämän 

tutkimuksen valossa hyvän johtajuuden merkkejä ja vaatimuksia hyvälle 

työyhteisölle. Vaikka onkin ilahduttavaa, että viime vuosina on kiinnitetty 

enenevissä määrin huomiota henkilöstön hyvinvointiin ja että hyvästä 

työympäristöstä ja siihen liittyvästä hyvästä ihmisten johtamisesta on pu-

huttu paljon, on monilla organisaatioilla vielä paljon parannettavaa. 

Rajander-Juusti (2010, 84) esittääkin, että kohtuulliselle johtamiselle olisi 

tarvetta ja tilausta. On kuitenkin hyvä huomioida, että koska kohtuullista-

jilla päätökset todella vaikuttavat lähtevän omista lähtökohdista, eivät he 

välttämättä haluakaan aina jäädä johonkin tiettyyn organisaatioon siirtyen 

kohtuullistaessaan esimerkiksi yrittäjiksi. Se, mikä vaihtoehto tuntuu 

kohtuullistajista parhaalta, riippuu varmaan niin yksilöstä itsestään kuin 

hänen elämässä vallitsevasta tilanteestakin. 
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Jos kohtuullistamista tarkastellaan edellä esitettyjen yksilön ja organisaa-

tion näkökulman lisäksi vielä yhteiskunnallisista lähtökohdista käsin, on 

keskustelusta erotettavissa kaksi selvästi vastakkaista mielipidettä, kuten 

johdannossa jo mainittiinkin. Osa on pitänyt kohtuullistamista itsekkäänä 

omien etujen ajamisena esittäen, etteivät kohtuullistajat huomioi yritysten 

ja yhteiskunnan tarpeita; osa on sen sijaan pitänyt kohtuullistamista 

positiivisena, hyvinvointia parantavana vaihtoehtona. Tässä tutkimuksessa 

kohtuullistaminen todella paransi yksilöiden hyvinvointia, elämänlaatua ja 

tyytyväisyyttä, ollen näin uramuutoksina yksilön näkökulmasta varsin 

onnistuneita. Tällainen hyvinvointi ja tyytyväisyys heijastuu varmasti 

positiivisesti niin itse tehtävään työhön mutta myös työhön liittyviin 

poissaoloihin ja sairastumisiin. Yhteiskunnan näkökulmasta kohtuullistami-

nen onkin varmasti loppupeleissä halvempaa verrattuna mahdollisen 

työpahoinvoinnin ja esimerkiksi siitä seuranneen sairastumisen, uupumi-

sen tai varhaiseläkkeelle joutumisen aiheuttamiin kustannuksiin − toteutet-

tiin uramuutos sitten työhön käytettävää aikaa vähentämällä tai sitten jolla-

kin muulla tavalla, kuten siirtymällä itselle enemmän tyydytystä tuovaan 

työhön.  

 

Toisaalta laajemmasta näkökulmasta katsottuna voidaan vielä pohtia, 

onko talousjärjestelmämme, joka perustuu ainaiseen kasvuun, enää ajan 

tasalla ja onko kasvu kasvun vuoksi enää yhteiskuntamme hyvinvoinnin 

näkökulmasta kannattavaa. Tällä hetkellähän mittaamme taloutemme 

hyvinvointia pitkälti BKT:n avulla, joka perustuu keskeisesti kuluttamiseen. 

Se, tapahtuuko tuo kulutus tavalla, joka pitkällä tähtäimellä lisää esimer-

kiksi ihmisten tai kansakuntamme hyvinvointia vai tavalla, joka ainoastaan 

tuhoaa planeettamme luonnonvaroja, ei sen sijaan ole talouskasvun kan-

nalta niin oleellista. Eikö olisi näin järkeä keskittyä kohtuullistajien lailla 

pelkän kasvun sijaan siihen, mihin suuntaan ja miten haluamme kasvaa? 

Kestävän kehityksen näkökulmasta kohtuullistamisen kaltaisen 

ajattelutavan voidaankin katsoa olevan varsin terve, sillä silloin ihminen 

miettii pelkän omaisuuden ja taloudellisen kasvun sijaan myös sitä, mitkä 
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asiat ovat hänelle todella tärkeitä ja mitkä parantavat hänen elämänsä 

laatua kokonaisvaltaisesti. Ehkä yhteiskuntaamme ja sen rakennetta olisi 

myös hyvä tarkastella tällaisesta kokonaisvaltaisesta näkökulmasta ja 

miettiä uusia tapoja, joiden kautta voimme rakentaa paremmin voivaa 

valtiota ja paremmin voivia ihmisiä.  

 

6.2.3. Jatkotutkimusideoita  
 

Kuten tässäkin tutkielmassa on tuotu esille, kohtuullistamistutkimus on 

vielä hyvin rajallista varsinkin ura-ajattelun lähtökohdista käsin tarkastel-

tuna, ja erityisesti empiiriselle tutkimukselle on tarvetta; tämän vuoksi 

aihetta olisikin tärkeä tutkia tulevaisuudessa laajemmin niin yksilön kuin 

yhteiskunnankin näkökulmasta. Varsinkin ura-ajattelun ja työelämän 

lähtökohdista käsin tehtävälle tutkimukselle olisi tilaa.  

 

Yksilön lähtökohdista katsottuna olisi ensinnäkin tärkeää tutkia muita 

mahdollisesti yksilön kohtuullistamisen kaltaisen uramuutoksen toteuttami-

seen vaikuttavia tekijöitä. Vaikka tämä tutkimus on antanut aiheeseen jo 

hyvän pohjan, on tutkimuksessa huomioitu erilaisten ympäristötekijöiden 

vaikutus vain suppeasti uramuutosta edeltäneiden työympäristöjen osalta. 

Muiden uravalintoihin ja siten kohtuullistamispäätökseen vaikuttavien 

ympäristötekijöiden laajempi tutkiminen olisi näin tarpeen. Mielenkiintoinen 

tutkimuskohde olisi myös se, onko kohtuullistamisen kaltaisen uramuutok-

sen toteuttamiseen vaikuttavissa tekijöissä eroja naisten ja miesten sekä 

toisaalta erilaisten ikäryhmien välillä. Lisäksi tutkimuksenarvoista olisi 

tarkastella, minkälaisia eroja kohtuullistajien uravalintoihin vaikuttavien 

tekijöiden ja toisaalta valtavirtaa ohjaavien ja heidän uravalintoihin 

vaikuttavien tekijöiden välillä on. 

 

Yksilön lähtökohdista käsin tarkasteltuna olisi lisäksi hyvä selvittää laajem-

min kohtuullistamisen eri muotoja oman yhteiskuntamme osalta. Toisaalta 

olisi myös hyvä selvittää, kuinka suuri osa kohtuullistaa yrittäjäksi siirtymi-

sen kautta, kuinka suuri osa jatkaa erilaisin työehdoin edellisen työnanta-
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jansa palveluksessa ja kuinka suuri osa vaihtaa työnantajaa. Tämä voisi 

auttaa meitä ymmärtämään ilmiön esiintymisen luonnetta paremmin 

suomalaisen yhteiskuntamme osalta. Kohtuullistamisen prosessia olisi 

myös hyvä tutkia Tanin (2000) tutkimusta laajemmin, huomioiden keski-

ikäisten lisäksi myös muut ikäryhmät. Erilaisten ikäryhmien kokemia eroja 

ja yhtäläisyyksiä olisi myös hyvä vertailla. Lisäksi kohtuullistajien ja ei-

kohtuullistajien työhön liittyviä asenteita olisi mielenkiintoista tutkia. 

Laajemmasta näkökulmasta katsottuna tulisi sen sijaan selvittää, kuinka 

suuri osa suomalaisista kohtuullistaa työurallaan ja ovatko he keskimääräi-

sesti tyytyväisempiä tilanteeseensa.  

 

Kuten voidaan huomata, tulevaisuudessa tehtävälle tutkimukselle jää vielä 

mielenkiintoisia ja tärkeitä aiheita, vaikka tämä tutkimus onkin tarjonnut jo 

lisää kohtuullistamiseen liittyvää ymmärrystä yksilökeskeisen ura-ajattelun 

ja kokonaisvaltaisen kohtuullistamisajattelun näkökulmasta. Nähtäväksi 

kuitenkin jäänee, minkälaisen roolin tämä uramuutoksen muoto ottaa tule-

vien vuosien aikana ja toisaalta miten organisaatioissa pystytään vastaa-

maan henkilöstön henkilökohtaisiin vaatimuksiin.  
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LIITTEET 
 
LIITE 1. Haastateltavat 

 
Haasta-
teltava 

Sukupuoli Ikä uramuu-
toshetkellä 

Edellinen työ Nykyinen työ 

1 Nainen 49 Henkilöstöpäällikkö Joogaohjaaja 
2 Nainen 54 Rehtori Taidegalleristi 
3 Nainen 28 Paperitehtaan 

työntekijä 
Sisustustavaroiden 

myyjä 
4 Mies 57 Toimitusjohtaja Säätiön 

toiminnanjohtaja 
5 Mies 39 Sotilaslentäjä Palomies 
6 Mies 30 Verokonsultti Maahantuoja 
7 Nainen 40 Kehityspäällikkö Kehitystehtävät 
8 Mies 40 Myyntipäällikkö Vammaisten ohjaaja 
9 Nainen 32 Vaatekauppa-yrittäjä Osa-aikamyyjä 

10 Mies 46 Insinööri Keikkatyöntekijä 

 

 

 

 

 

  



 

LIITE 2. Haastattelurunko 

 

Taustatiedot 

• Syntymävuosi  

 

Yksilön uran eteneminen  

 

1. Urapolku ja elämänkulku 

• Koulutus 

• Työhistoria 

• Perhesuhteiden kehittyminen  

 

2. Tarkasteltavan uramuutoksen taitekohta 

• Ajankohta 

• Tilanne: työ, perhe, potentiaaliset kriisit 

• Syy 

 

3. Ura ja perhe 

• Minkälainen rooli perheellänne ja perhetilanteellanne on ollut 

tekemissänne uravalinnoissa? 

 

Yksilön uravalintoja ohjaavat tekijät 

 

4. Arvot ja työhön suhtautuminen 

• Mitä arvostatte elämässä? 

• Mitä arvostatte työssä? 

• Miten suhtaudutte työhön? Minkälaisia ajatuksia työ teissä 

herättää? 

 

 

 

  



 

Uran uudet muodot  

 

5. Oma vaikutus ja ohjaus uran etenemisessä 

• Koetteko, että voitte itse ohjata uranne kulkua ja että olette itse 

vastuussa siitä? 

• Mikä on mielestänne ympäristön vaikutus urankulkuun? 

• Teettekö tietoisesti päätöksiä elämässänne ja urallanne omista 

lähtökohdista, kuten omista arvoista, käsin?  

 

6. Uralla ja elämässä menestyminen 

• Mitä uralla ja elämässä menestyminen tarkoittaa teille? 

 

7. Kaleidoskooppisen uran malli 

• Minkälainen rooli autenttisuuden tarpeella (tarve tuntea itsensä, 

toteuttaa itseään, löytää tarkoitusta elämään) oli uramuutosta 

edeltävänä aikana uramuutoksen taitekohdassa? 

• Minkälainen rooli  tarpeella löytää tasapaino työn ja perhe-elämän 

välille oli uramuutoksen taitekohdassa? 

• Minkälainen rooli haasteellisuuden tarpeella (tarve oppia, kasvaa ja 

löytää itseä innostavaa työtä) oli uramuutosta edeltävänä aikana 

uramuutoksen taitekohdassa? 

 

Vapaaehtoinen uramuutos 

 

8. Haastateltavan ja hänen ympäristönsä yhteensopivuus uramuutosta 

edeltävänä aikana ja sen jälkeen 

• Kuinka hyvin koet, että taitosi, kykysi ja arvosi sopivat yhteen 

edellisessä työssä vaadittavien taitojen ja arvojen kanssa? Entä 

kuinka hyvin koet taitosi, kykyjesi ja arvojesi sopivan yhteen 

nykyisessä työssä vaadittavien taitojen ja arvojen kanssa? 

• Mikä / Mitkä Hollandin (1997) esittämistä persoonallisuustyypeistä 

(ks. liite 3) kuvaa mielestänne parhaiten itseänne? Kuinka hyvin 

pääsitte toteuttamaan kyseiselle persoonallisuustyypille / kyseisille 



 

persoonallisuustyypeille ominaisia toimintamuotoja edellisessä 

työssänne? Entä nykyisessä?  

• Oliko edellisen työsi työympäristössä jotain sellaista, joka oli 

ristiriidassa toivotunkaltaisen työympäristön kanssa? (esim. 

työtehtävän luonne ja merkityksellisyys, kehitysmahdollisuudet, 

fyysinen työympäristö, työajat, työtahti, työmatkat, palkka, 

luontaisedut, ilmapiiri). Entä vastaako työympäristö nykyään 

haluttua? 

• Koetteko, että edellisen työsi ja itsesi välillä oli jonkin muunlaista 

merkittävää ristiriitaa? 

 

9.  Ympäristön olosuhteiden suotuisuus ennen uramuutosta 

• Koetteko, että olosuhteet olivat suotuisat uramuutoksen 

toteuttamiseen ennen kohtuullistamista esimerkiksi taloudellisen 

tilanteen tai perheen tuen muodossa? Jos eivät, mikä sai teidät 

kuitenkin toteuttamaan uramuutoksen? 

 

Kohtuullistaminen 

 

10. Mitä lähditte uramuutoksella hakemaan? 

 

11.  Kuinka tärkeää elämänlaatu on teille? Entä erilaiset statukset ja 

nimikkeet? 

 

12. Onko uramuutos johtanut haluttuun lopputulokseen? 

 

 

  



 

LIITE 3. Hollandin (1997, 21-28) persoonallisuustyyppien kuvaukset. 

 

Realistinen tyyppi. Realistiseen tyyppiin persoonallisuutensa perusteella 

lukeutuvat henkilöt suosivat aktiviteetteja, jotka sisältävät tarkkaa, 

järjestelmällistä tai systemaattista asioiden, työkalujen tai koneiden 

käsittelyä. Heillä on yleensä mekaanisia, teknisiä tai urheilullisia 

kyvykkyyksiä, mutta ihmissuhdetaidoissa ja sosiaalisten tilanteiden 

hallinnassa heillä on usein parannettavaa. He ratkaisevat ongelmia 

mielellään konkreettisten, käytännöllisten sekä rakenteellisten ratkaisujen 

avulla, hyödyntäen realistisia uskomuksiaan ja arvojaan. Heidän 

kiinnostuksenkohteensa ovat varsin rajattuja, koulutuksen tuntuessa 

heistä yleensä vastenmieliseltä.  

 

Tutkiva tyyppi. Tutkivaan tyyppiin lukeutuva yksilö suosii puolestaan 

sellaisia toimia, jotka sisältävät fyysisten, biologisten ja kulttuuristen 

ilmiöiden havainnollista, symbolista, systemaattista ja luovaa tutkimista, 

kokien sosiaaliset ja yksitoikkoiset tehtävät sen sijaan vastenmielisiksi. 

Tällaiset henkilöt kehittävät itselleen usein erilaisia tieteellisiä kykyjä etsien 

haastavia ongelmia, joita he pyrkivät sitten ratkaisemaan informaation 

keräämisen, huolellisen analyysin, objektiivisesti hankitun tiedon ja 

tieteenalan käytäntöjen avulla. Tutkivat henkilöt arvostavat itsenäisyyttä, 

loogisuutta ja tieteellisiä saavutuksia.  

 

Taiteellinen tyyppi. Taiteelliseen tyyppiin lukeutuva henkilö suosii sen 

sijaan monimerkityksisiä, riippumattomia ja epäsystemaattisia tehtäviä, 

jotka sisältävät  fyysisten, kielellisten tai muiden materiaalien käsittelyä 

erilaisten taidemuotojen tai tuotteiden luomiseksi. Tällaiset henkilöt 

kehittävätkin itselleen taiteellisia kykyjä esimerkiksi musiikin, 

näyttämötaiteen tai kirjoittamisen muodossa, mutta kokevat systemaattiset 

ja järjestelmälliset tehtävät epämiellyttäviksi. Taiteellinen yksilö arvostaa 

itsensä ilmaisua, kauneutta ja avoimuutta, kohdaten haasteita kykyjensä ja 

persoonallisuuspiirteidensä, kuten intuition ja omaperäisyyden, avulla.  

 



 

Sosiaalinen tyyppi. Sosiaaliseen tyyppiin persoonallisuutensa perusteella 

luokittuvat ihmiset tekevät sen sijaan töitä mieluiten ihmisten parissa 

tiedottaakseen, kouluttaakseen, opettaakseen, kehittääkseen tai 

parantaakseen heitä. Heillä on hyvät sosiaaliset ja ihmissuhdetaidot, mutta 

he eivät pidä teknisistä koneisiin tai materiaaleihin liittyvistä tehtävistä. 

Sosiaalinen yksilö haluaa auttaa muita ja arvostaa tasa-arvoa. Hän 

lähestyy ongelmia sosiaalisen kontekstin lähtökohdista käsin, ratkaisten 

niitä sosiaalisten taitojensa avulla.  

 

Yritteliäs tyyppi. Yritteliääseen tyyppiin kuuluva henkilö suosii puolestaan 

tehtäviä, joissa hän on yhteydessä muihin ihmisiin saavuttaakseen 

organisatorisia tavoitteita tai taloudellista voittoa. Tällaiset henkilöt 

omaavat yleensä johtajuuteen, vuorovaikutukseen ja toisten suostutteluun 

liittyviä taitoja, tieteellisten ja systemaattisten tehtävien ollessa heille 

epämieluisia. Yrittävä yksilö arvostaa määräysvaltaa, vapautta toisten 

määräysvallasta sekä määrätietoisuutta, ollen usein suosittu, 

aggressiivinen, sosiaalinen ja hyvä puhumaan. Hän ratkaisee ongelmia 

yrittäjyydellisten piirteidensä ja taitojensa avulla.  

 

Sovinnainen tyyppi. Sovinnaiseen tyyppiin lukeutuva yksilö suosii sen 

sijaan tehtäviä, joissa hän voi käsitellä systemaattisesti ja 

järjestelmällisesti aineistoa esimerkiksi arkistoimalla tai pitämällä 

pöytäkirjaa. Hän omaa yleensä toimistoihin, tietokoneisiin tai 

liiketoimintajärjestelmiin liittyviä kyvykkyyksiä, mutta tuntee olonsa hyvin 

epämukavaksi monimerkityksisissä, vapaissa ja epäsystemaattisissa 

toimissa. Sovinnaiset henkilöt arvostavat taloudellisia saavutuksia, tekevät 

paljon töitä ja omaavat varsin kapean maailmankatsomuksen.  

 

 

 

  



 

LIITE 4. Scheinin (1990) ura-ankkureihin liittyvä itsearviointikysely 

 
Urasuuntautumiseen liittyvä itsearviointi: Ura-ankkurit 
 
Seuraavien väittämien tarkoituksena on määrittää kykyjäsi, motiiveitasi ja arvojasi. Yritä 
vastata mahdollisimman rehellisesti ja työskentele nopeasti. Seuraaviin 
neljäänkymmeneen väittämään vastataan ympyröimällä jokin numero väliltä 1 - 6. 
Asteikko on seuraava: 
 
1     = Täysin eri mieltä  
2-3  = Jokseenkin eri mieltä  
4-5  = Jokseenkin samaa mieltä  
6     = Täysin samaa mieltä 
 
      
  
 
1. Haaveilen olevani niin hyvä siinä mitä  1       2        3       4       5       6          
teen, että asiantuntijan neuvojani kysytään  
jatkuvasti. 
 
2. Saan työstäni eniten tyydytystä, kun olen   1       2        3       4       5       6 
onnistunut työntekijöiden resurssien  
yhdistämisessä ja johtamisessa. 
 
3. Haaveilen urasta, jossa minulla on vapaus  1       2        3       4       5       6 
tehdä työtä omalla tavallani omaan tahtiini. 
 
4. Turvallisuus ja pysyvyys ovat minulle   1       2        3       4       5       6 
autonomiaa ja vapautta tärkeämpiä. 
 
5. Etsin jatkuvasti ideoita, jotka   1       2        3       4       5       6 
mahdollistaisivat oman yrityksen perustamisen. 
 
6. Tunnen menestyneeni urallani vain silloin,  1       2        3       4       5       6 
kun tunnen antaneeni merkittävän panoksen  
yhteiskunnan hyvinvoinnin edistämiseksi. 
 
7. Haaveilen urasta, jossa voin ratkoa ongelmia  1       2        3       4       5       6 
tai voittaa erittäin haastavissa tilanteissa. 
 
8. Jättäisin ennemmin organisaationi kuin   1       2        3       4       5       6 
olisin työssä, mikä estää hoitamasta  
henkilökohtaisia tai perheeni tarpeita. 
 
9. Tunnen menestyväni urallani vain silloin,   1       2        3       4       5       6 
jos voin kehittää teknisiä ja funktionaalisia  
taitojani hyvin korkealle pätevyyden tasolle. 
 
10. Haaveilen johtotehtävästä monimuotoisessa  1       2        3       4       5       6 
organisaatiossa ja moniin ihmisiin vaikuttavien  
päätösten tekemisestä. 
 
11. Saan työstäni eniten tyydytystä, kun   1       2        3       4       5       6 
olen täysin vapaa määrittämään omat  
tehtäväni, aikatauluni ja toimintatapani. 
 
  



 

12. Jättäisin ennemmin organisaationi kuin   1       2        3       4       5       6 
ottaisin vastaan tehtävän, joka vaarantaa  
turvallisuuteni kyseisessä organisaatiossa. 
 
13. Oman yrityksen perustaminen on   1       2        3       4       5       6 
minulle tärkeämpää kuin korkea johtotehtävä  
jonkun toisen organisaatiossa. 
 
14. Saan työstäni eniten tyydytystä, kun olen  1       2        3       4       5       6 
voinut käyttää taitojani toisten palvelemiseen. 
 
15. Tunnen menestyneeni urallani vain   1       2        3       4       5       6 
kohdatessani ja voittaessani todella  
vaikeita haasteita. 
 
16. Haaveilen urasta, joka sallii minun yhdistää  1       2        3       4       5       6 
henkilökohtaiset, perheeni ja työni tarpeet. 
 
17. Ylemmät johtotehtävät omalla erikoisalallani  1       2        3       4       5       6 
houkuttelevampia kuin yleisjohtajana  
toimiminen. 
 
18. Tunnen menestyneeni urallani vain päästessäni  1       2        3       4       5       6 
yleisjohtajan tehtävään jossakin organisaatiossa. 
 
19. Tunnen menestyneeni urallani vain   1       2        3       4       5       6 
saavuttaessani täydellisen autonomian  
ja vapauden. 
 
20. Etsin tehtäviä organisaatioissa, jotka antavat  1       2        3       4       5       6 
minulle turvallisuuden ja pysyvyyden tunteen. 
 
21. Saan työstäni eniten tyydytystä, kun olen  1       2        3       4       5       6 
saanut aikaan jotain mikä on kokonaan omien  
ideoitteni ja ponnisteluitteni tulos. 
 
22. Minulle on tärkeämpää käyttää taitojani elin-  1       2        3       4       5       6 
ja työolosuhteiden parantamiseen kuin korkean  
johtoaseman saavuttamiseen. 
 
23. Tunnen menestyneeni urallani, kun olen  1       2        3       4       5       6 
onnistunut ratkaisemaan mahdottomilta tuntuvia  
ongelmia tai voittanut ylitsepääsemättömiltä  
tuntuvia haasteita. 
 
24. Tunnen menestyneeni elämässäni vain   1       2        3       4       5       6 
onnistuessani tasapainottaa henkilökohtaiset,  
perheeni ja urani tarpeet. 
 
25. Jättäisin ennemmin organisaationi kuin   1       2        3       4       5       6 
ottaisin vastaan kiertävän tehtävän, joka ei  
vastaa omaa erikoisosaamistani. 
 
26. Yleisjohtajuus houkuttelee minua enemmän  1       2        3       4       5       6 
kuin ylemmät johtotehtävät omalla erikoisalallani. 
 
27. Mahdollisuus tehdä töitä omilla ehdoillani on  1       2        3       4       5       6 
minulle tärkeämpää kuin turvallisuus. 
 



 

28. Saan työstäni eniten tyydytystä, kun tunnen  1       2        3       4       5       6 
saavuttaneeni täydellisen taloudellisen  
turvallisuuden ja varman työpaikan. 
 
29. Tunnen menestyneeni urallani vain   1       2        3       4       5       6 
onnistuessani luomaan jotain, mikä on täysin  
minun tuotteeni tai ideani. 
 
30. Haaveilen urasta jolla voin antaa merkittävän  1       2        3       4       5       6 
panoksen yhteiskunnalle. 
 
31. Etsin mahdollisuuksia jotka haastavat   1       2        3       4       5       6 
ongelmanratkaisu- ja/tai kilpailukykyni. 
 
32. Ammatin ja vapaa-ajan vaatimusten   1       2        3       4       5       6 
tasapainottaminen on minulle tärkeämpää kuin  
korkean johtoaseman saavuttaminen. 
 
33. Saan työstäni eniten tyydytystä kun olen  1       2        3       4       5       6 
onnistunut käyttämään erikoistaitojani ja  
– kykyjäni. 
 
34. Jättäisin ennemmin organisaationi kuin   1       2        3       4       5       6 
ottaisin vastaan työn jossa en voisi yletä  
yleisjohtajaksi. 
 
35. Jättäisin ennemmin organisaationi kuin   1       2        3       4       5       6 
ottaisin vastaan työn, joka rajoittaa 
autonomiaani tai vapauttani. 
 
36. Haaveilen urasta joka antaisi minulle   1       2        3       4       5       6 
turvallisuuden ja pysyvyyden tunteen. 
 
37. Haaveilen oman yritykseni perustamisesta. 1       2        3       4       5       6 
 
38. Jättäisin ennemmin organisaationi   1       2        3       4       5       6 
kuin ottaisin vastaan tehtävän joka vähentää  
mahdollisuuksiani palvella muita. 
 
39. Työskenteleminen miltei mahdottomilta   1       2        3       4       5       6 
tuntuvien ongelmien parissa on minulle  
tärkeämpää kuin korkean johtoaseman  
saavuttaminen. 
 
40. Olen aina etsinyt työtehtäviä, jotka vähentävät  1       2        3       4       5       6 
kitkaa uran ja omien tai perheen tarpeiden välillä. 
 
Silmäile vastauksiasi, ja etsi kohdat joille annoit korkeimmat pisteet. Ympyröi niistä 
KOLME (3) väittämää, jotka pitävät eniten paikkaansa.  
 

 

Itsearviointikysely on suomennettu teoksesta: Schein, E. H. 1990. Career 

Anchors: Discovering Your Real Values. San Francisco: Jossey-Bass 

Pfeiffer. Sivut 4-6.    


