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1 JOHDANTO 

Kiinnostus Master of Business Administration (MBA) -ohjelmien vaikuttavuut-
ta kohtaan on lisääntynyt. Vaikuttavuuden arvioinnista ollaan kiinnostuneita 
sekä opiskelijoiden että työnantajaorganisaatioiden näkökulmasta. Yksi syy li-
sääntyneeseen kiinnostukseen on ohjelmien nouseva hinta. (Prince, Burns & 
Manolis 2014, 300.) 

Proaktiiviset henkilöt kykenevät etsimään mahdollisuuksia itsensä kehit-
tämiseen esimerkiksi koulutukseen osallistumalla oppiakseen taitoja, joiden 
avulla he voivat edetä urallaan (Seibert, Crant & Kraimer 1999, 417). Työelä-
mässä henkilöiden vastuu omasta urastaan ja sen kehittymisestä on kasvamassa, 
sillä organisaatioiden tarjoamat valmiit urapolut ovat katoamassa. Menestymi-
nen työelämässä edellyttää työympäristöön vaikuttamista omaan osaamiseen 
nojaten. (Converse, Pathak, DePaul-Haddock, Gotlib & Merbedone 2012, 148.)  

 Ura on tärkeä osa työntekijöiden elämää, ja ura vaikuttaa paljon heidän 
onnellisuuteensa. Menestystä ja onnellisuutta tutkittaessa kiinnostuksen koh-
teena on ollut muun muassa palkan ja onnellisuuden välinen suhde. Organisaa-
tiot ovat kiinnostuneita työntekijöiden uramenestyksestä, koska uramenestys 

vaikuttaa organisaatioiden tulokseen.  (Pan & Zhou 2013, 64–65.) 
MBA-ohjelmiin, kuten Executive Master of Business Administration (EM-

BA) -koulutukseen osallistuminen, vaatii resursseja sekä työnantajaorganisaa-
tiolta että koulutuksen suorittavalta työntekijältä. Rerusseiksi voidaan nähdä 
koulutuksen suorittajan opintoihinsa käyttämä aika sekä mahdollinen rahalli-
nen panostus koulutuksen kustannuksiin. Työnantajaorganisaation näkökul-
masta resurssina voidaan ensisijaisesti nähdä rahallinen panostus koulutuksen 
kustannuksien kattamiseen. Resursseja käytettäessä ollaan yleensä kiinnostu-
neita siitä tuotoksesta, mitä resurssien käytöllä saadaan aikaan. Tässä tutki-
muksessa olen kiinnostunut EMBA-koulutukseen käytettyjen resurssien tuo-
toksesta, uramenestyksestä.  

Tämä pro gradu -tutkielma on tehty osana Suomen Akatemian strategisen 
tutkimuksen neuvoston WeAll-tutkimushanketta. Tutkimushanke tuottaa tietoa 
liittyen: tasa-arvoisen ja kestävän työelämän kehittämiseen, ihmisten monimuo-
toisuuden tunnistamiseen ja yhdenvertaisuuteen lisäämiseen sekä työelämän 



8 
 
kehittämiseen tähtäävien päätösten tekemiseen ja sosiaaliturvan uudistamiseen. 
Lisäksi hanke tuottaa toimenpide-ehdotuksia työhyvinvoinnin edistämiseen ja 
työurien pidentämiseen liittyen. Hanke kartoittaa myös työllistymisen esteitä ja 
työn ja perhe-elämän yhdistämistä. Helsingin yliopisto, Hanken Svenska han-
delshögskolan ja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu muodostavat 
hankkeen yhteenliittymän. (WeAll-tutkimushanke n.d.) Tässä tutkielmassa ote-
taan huomioon sekä miesten että naisten näkökulmat uramenestykseen liittyen 
sekä muun muassa työhyvinvointiin liittyviä asioita, esimerkiksi työtyytyväi-

syyden muodossa. 

1.1 Tutkimuksen tavoite 

Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkin EMBA-koulutuksen ja uramenestyksen 
välistä yhteyttä. Tavoitteenani on kuvailla ja lisätä ymmärrystä siitä, miten EM-
BA-koulutus ja uramenestys ovat yhteydessä toisiinsa. Lisäksi haluan selvittää, 
mitä uramenestys tarkoittaa EMBA-koulutuksen suorittaneille henkilöille (EM-
BA-alumneille). Pyrin käsitteellistämään EMBA-koulutuksen aiheuttamia tun-
temuksia ja kokemuksia uramenestyksen näkökulmasta. Etsin empiirisen laa-
dullisen tutkimuksen keinoin vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin: (1) 
Mitä merkityksiä EMBA-alumnit antavat uramenestykselle ja liittyykö urame-
nestyksen tavoittelu heidän syihinsä osallistua EMBA-koulutukseen? (2) Miten 
EMBA-alumnit kertovat EMBA-koulutuksen ja uramenestyksen yhteydestä se-
kä mahdollisista muutoksista uramenestyksessään koulutuksen aikana ja sen 
jälkeen? (2.1) Eroaako naisalumnien ja miesalumnien kerronta toisistaan ja jos 
eroaa, niin millä tavalla? 

EMBA-alumnilla tarkoitan henkilöä, joka on suorittanut EMBA-
koulutuksen. Tutkielman alkuosassa käsittelen EMBA-koulutusta ja esittelen 
tutkimukseni kohdeorganisaatiota, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun 

Avance-johtamiskoulutusta. Johdantoa seuraavassa toisessa pääluvussa aloitan 
tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen käsittelemällä uran käsitettä. Uran kä-
sitteen jälkeen käyn läpi uramenetystä ja siihen liittyviä näkökulmia. Sen jäl-
keen jatkan erilaisten urakäsitysten käsittelyyn ja teen yhteenvedon urakäsitys-
ten yhtäläisyyksistä. Päätän luvun teoreettisen viitekehyksen yhteenvetoon. 
Kolmannen luvun, Tutkimuksen toteutus ja aineistonkeruu, aloitan narratiivi-
sen tutkimussuuntauksen käsittelyllä. Tämän jälkeen käsittelen sitä, miten ai-
neistonkeruu on tutkimuksessani toteutettu. Päätän Tutkimuksen toteutus ja 
aineistonkeruu -luvun käsittelemällä aineiston analysointitapaa. Tutkimustu-
lokseni esittelen neljännessä luvussa. Viidennessä eli viimeisessä luvussa kes-
kustelen tutkimustuloksistani, pohdin tutkimukseni luotettavuutta ja tutkimus-
eettisiä näkökohtia sekä esitän jatkotutkimusaiheita.  
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1.2 Tutkimuksen perustelut 

Monet henkilöt tavoittelevat urallaan menestystä, ja heillä on useita tavoitteita 
uraansa liittyen (Baruch 2004a, 78). Kouluttautuminen on yksi keino uramenes-
tyksen tavoittelemiseen tai kokemiseen liittyen. Todettakoon kuitenkin, ettei 
EMBA-koulutuksen ja uramenestyksen välistä yhteyttä ole aiemmin liiemmin 
tutkittu. Lisäymmärryksen hankkimisen tarve EMBA-koulutuksen ja uramenes-
tyksen välisestä yhteydestä puoltaa tämän tutkimuksen paikkaa.  

Tämä tutkimus auttaa omalta osaltaan paikkaamaan tutkimuksen puut-
teesta johtuvaa aukkoa. Uramenestystä naisten ja miesten näkökulmista on kä-
sitteellistänyt tutkimuksessaan esimerkiksi Sturges (1999). Tämä tutkimus pyr-
kii käsitteellistämään EMBA-koulutusta ja sen aiheuttamia tuntemuksia ja ko-
kemuksia uramenestyksen näkökulmasta. Conversen ym. (2012, 150) mukaan 
teoria ja käytäntö osoittavat, että koulutus on yhteydessä objektiiviseen urame-
nestykseen. Kern, Friedman, Martin, Reynolds ja Luong (2009, 154) esittävät, 
että työssä menestyminen tavoitteellisen toiminnan onnistumisen seurauksena 
saattaa saada henkilön tuntemaan itsensä päteväksi, jolloin hänen hyvinvoin-
tinsa paranee.  Ajattelen, että myös EMBA-koulutuksen suorittamisen voi näh-
dä tavoitteellisena ja työhön liittyvänä toimintana. Tämä tutkimus auttaa tuot-
tamansa tiedon avulla ymmärtämään EMBA-koulutuksen merkitystä urame-
nestyksen kokemisessa ja/tai saavuttamisessa. 

1.3 Executive Master of Business Administration -koulutus 
tämän tutkimuksen kohteena 

EMBA-koulutus on työn ohessa suoritettava johtamiskoulutus, joka on tarkoi-
tettu johto- ja esimiesasemassa työskenteleville henkilöille. MBA-koulutuksen 
merkittävä ero EMBA-koulutukseen on se, että opiskelijat suorittavat MBA-
koulutuksen päätoimisena opiskeluna, kun taas EMBA-koulutus suoritetaan 
osa-aikaisena opiskeluna työn ohessa. (Executive MBA koulutus, EMBA tutkin-
to työn ohessa! N.d.) EMBA-koulutuksen ideana on, että siihen osallistuvat 
henkilöt haluavat kehittää liiketoiminta- ja johtamisosaamistaan sekä edetä 
urallaan (MBA- ja Executive MBA -opas koulutusohjelman valinnan tueksi 
2019). EMBA-koulutuksessa käsitellään yleensä kaikkia merkittäviä liike-
elämän osa-alueita (Ahoniemi 2018). Maailmanlaajuisesti EMBA-ohjelmia on 
tarjolla yli 3000 (Aalto EMBA in Helsinki 2018). Maailman ensimmäinen EMBA-
koulutusohjelma järjestettiin vuonna 1943 Yhdysvalloissa Chicagon yliopiston 
Booth-kauppakorkeakoulussa (The University of Chicago Booth School of Bu-
siness) (75 Years at the Forefront of Change n.d.). 

Suomessa järjestettävä EMBA-koulutus ei johda viralliseen tutkintoon, 
vaan kyse on johdon täydennyskoulutuksesta. (Executive MBA koulutus, EM-
BA tutkinto työn ohessa! N.d.). EMBA-koulutusta järjestävät Suomessa kaikki 
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kauppatieteellistä opetusta tarjoavat yliopistot poislukien Åbo Akademi 
(Kauppila 2013, 16). Lisäksi suomalaiset ammattikorkeakoulut järjestävät EM-
BA-koulutusta yleensä jokin ulkomainen korkeakoulu yhteistyökumppaninaan 
(MBA- ja Executive MBA -opas koulutusohjelman valinnan tueksi 2019). Kaup-
patieteellinen pohjakoulutus ei ole välttämättömyys koulutukseen haettaessa 
(Kauppila 2013, 17). Esimerkiksi Aalto-yliopiston EMBA-koulutuksen pääsy-
vaatimuksiin kuuluvat kandidaatin tutkinto tai sitä vastaava tutkinto, vähin-
tään viiden vuoden työkokemus johto- tai asiantuntijatehtävistä ja hyvä eng-

lannin kielen taito sekä suullisesti että kirjallisesti. Vuosina 2015–2018 Aalto-
yliopiston EMBA-opiskelijoiden keskimääräinen työkokemus oli 14 vuotta ja 
keski-ikä 41 vuotta. Opiskelijoista miehiä oli 64 % ja naisia 36 %. Koulutus on 
mahdollista suorittaa nopeimmillaan noin kahdessa vuodessa. (Aalto EMBA in 
Helsinki 2018.) 

Korkeakoulut pyrkivät saamaan EMBA-koulutukselleen riippumattoman 
tahon akkreditoinnin eli arvioinnin ja tunnustuksen koulutuksensa laadusta 
sekä pätevyydestä. Akkreditointeja tekevät muun muassa yhdysvaltalainen 
AACSB International (AACSB), eurooppalainen European Quality Improve-
ment System (EQUIS) ja englantilainen Association of MBAs (AMBA). (Kauppi-
la 2013, 17.) Suomessa akkreditoinnin EMBA-koulutukselleen ovat saaneet Aal-
to-yliopisto, Hanken Svenska handelshögskolan, Jyväskylän yliopisto ja Henley 
Business School (Nikula 2018). 

EMBA-koulutuksissa on erilaisia suuntautumis- ja painotusvaihtoehtoja, 
jotka riippuvat koulutusta järjestävästä korkeakoulusta. Koulutuksen laajuus on 
noin 90–100 opintopistettä.  Koulutuksen hinta on kymmeniä tuhansia euroja. 
(Kauppila 2013, 17.) On tavallista, että opiskelijan työnantajaorganisaatio mak-
saa koulutuksen. Liike-elämän tuntemuksen parantuminen, ryhmätyöskentely-
taitojen kehittyminen ja verkostoituminen kuuluvat hyötyihin, joita opiskelija 
saa koulutuksesta. Sitä kautta myös työnantajaorganisaatio hyötyy koulutuk-
sesta. (Ahoniemi 2018.) 

Liiketoimintaosaamiseen liittyvä koulutus on saanut osakseen myös kri-

tiikkiä. Sigh ja Chakravarty (2018, 326–327) toteavat, että liiketoimintaosaami-
seen liittyvää koulutusta on kritisoitu muun muassa kolmesta syystä. Ensinnä-
kin, vähemmistö opiskelijoista on naisia. Toiseksi, valta-osa opiskelijoista edus-
taa samaa sosiaaliluokkaa. Lisäksi koulutuksessa korostuu matemaattinen 
osaaminen. Liiketoimintaosaamiseen liittyvässä koulutuksessa matemaattisen 
osaamisen ylipainottaminen saattaa yksipuolistaa koulutukseen osalistuvaa 
opiskelijajoukkoa.  

Tämän tutkimuksen haastateltavat hankittiin Jyväskylän yliopiston kaup-
pakorkeakoulun Avance-johtamiskoulutuksen (Avance) kautta. Avance toimi 
luontevana yhteistyökumppanina tutkimuksen alkuvaiheesta lähtien. Haasta-
teltavat ovat suorittaneet EMBA-koulutuksen Avancessa 1,5–5 vuotta sitten. 

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa on järjestetty EMBA-
koulutusta vuodesta 1989 lähtien. Akkreditoinnin koulutukselle ovat myöntä-
neet AMBA, AACSB:n ja Business Graduates Association (BGA) (EMBA-
opinnot pähkinänkuoressa 2020.) Maailmanlaajuisesti vain noin viidellä prosen-
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tilla kauppakorkeakouluista on AACSB-akkreditointi (Opinnot 2019). Koulu-
tukseen hakeutuvilta edellytetään vähintään kolmen vuoden työkokemusta 
johto-, esimies- tai asiantuntijatehtävistä. Lisäksi hakijalla on oltava suoritettuna 
korkeakoulutasoiset perusopinnot tai opistotasoiset perusopinnot. (Hae EMBA 
-opiskelijaksi, 2019.) Koulutukseen haetaan neljä kertaa vuodessa, ja opiskelijoi-
ta valmistuu neljä kertaa vuodessa (EMBA-opinnot pähkinänkuoressa 2020). 
Hakijat hyväksyy neljä kertaa vuodessa kokoontuva EMBA-lautakunta (Hae 
EMBA -opiskelijaksi 2019). 

Opiskelijat suorittavat EMBA-koulutuksen työn ohessa henkilökohtaista 
opintosuunnitelmaa noudattaen. Jokaisella opiskelijalla on ohjaaja, jolta he saa-
vat tarvittaessa tukea opintojensa aikana. (Hae EMBA -opiskelijaksi 2019.) 
Opintoihin kuuluu noin kaksi seminaaripäivää kuukaudessa, joita järjestetään 
yleensä Helsingissä, Jyväskylässä tai Tampereella. Koulutuksen suorittaminen 
kestää tavallisesti noin 2,5–3 vuotta, mutta koulutuksen suorittamiseen on 
mahdollista käyttää 5 vuotta. Koulutuksen laajuus on 100 opintopistettä. (EM-
BA-opinnot pähkinänkuoressa 2020). Pääasiallinen suorituskieli on suomi 
(Opinnot 2019). 

Avancen EMBA-koulutukseen kuuluu kaikille opiskelijoille yhteisiä opin-
toja yhteensä 42 opintopisteen edestä. EMBA Menestyksen Strategiat -ohjelma 
on laajuudeltaan 30 opintopistettä, ja se käsittelee yritysten strategista johtamis-
ta. EMBA Johtamisen Psykodynamiikka -ohjelman laajuus on 5 opintopistettä. 
Ohjelmassa perehdytään oman persoonan rakentumiseen ja sen käyttöön työssä 
sekä esimiehenä toimittaessa. Executive MBA -opintojen ohjausseminaarit ovat 
laajuudeltaan 6 opintopistettä, ja niiden tavoitteena on varmistaa EMBA-
koulutuksen eteneminen ja auttaa lopputyön tekemisesä. Yhden opintopisteen 
laajuisen EMBA-oppimisanalyysin tarkoituksena on oman oppimisen reflek-
tointi koulutuksen aikana. (EMBA yhteiset opinnot 2019.) 

Valinnaiset ohjelmat ovat jokainen laajuudeltaan 6 opintopistettä. Ohjel-
mat ovat: Asiakkuuksien ja myynnin johtaminen, International Management, 
Johtajuus ja yhteisödynamiikka, Muutosjohtaminen, Talouden ja liiketoiminta-

riskien johtaminen, Terveydenhuollon johtaminen, Tulevaisuuden liiketoimin-
taympäristö ja Verkoston johtaminen. Lisäksi opiskelijat voivat valinnaisina 
opintoinaan suorittaa itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä. Yhden oppi-
mistehtävän laajuus on 2 opintopistettä. (EMBA valinnaiset opinnot 2019.) 

EMBA-opintojen loppuvaiheeseen kuuluu 20 opintopisteen laajuisen lop-
putyön tekeminen. Ideana lopputyössä on se, että se tehdään siinä organisaati-
ossa, jossa opiskelija työskentelee. Lopputyön tavoitteena on kehittää opiskeli-
jan organisaatiota, eli se on eräänlainen kehittämishanke. Luonnollisesti loppu-
työn tarkoituksena on kehittää etenkin sen tekijää eli opiskelijaa. Suositut lop-
putyöaiheet ovat liittyneet strategiaan, johtamiseen, asiakkaisiin ja digitalisaa-
tioon. Kerran vuodessa koulutuksen järjestäjä valitsee lopputöistä yhden, jolle 
annetaan kunniamaininta. EMBA-lopputyöt eivät ole julkisia, joten ne säilyvät 
opiskelijan, organisaation ja koulutuksen järjestäjän välisinä.  (EMBA lopputyö 
2019.) 
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Avancen EMBA-opiskelijat ovat keski-iältään noin 45-vuotiaita, ja heistä 
pääkaupunkiseudulta tulee 43 %. Opiskelijoista miehiä on 62 % ja naisia 38 %. 
Koulutuksen hinta alkaa 31 500 eurosta + arvonlisävero, joka on 24 %. (EMBA-
opinnot pähkinänkuoressa 2020.) 



 

2 URA JA URAMENESTYS 

2.1 Uran käsite 

Urateoriaa käsiteltäessä nousee usein esille psykologian ja sosiologian merkit-

tävyys urien tutkimisen perustana (Arthur, Hall & Lawrence 1989, 9). Arthurin, 
Khapovan ja Wilderomin (2005, 178) mukaan uramenestyksen tutkimuksen läh-
tökohtana toimivat uraan liittyvät teoriat, ja niissä esiintyvät käsitteet sekä mää-
ritelmät. Baruch (2004b, 59) toteaa, että työ on luonnollisesti keskeinen osa uraa. 
Työn kautta henkilö voi tuntea itsensä tarpeelliseksi, haastaa ja toteuttaa itseään, 
rakentaa identiteettiään ja asemaansa, tutustua ihmisiin sekä tienata elantonsa. 
Tässä tutkimuksessa käytän käsitettä ura tarkoittamaan laajaa kokonaisuutta, 
joka sisältää esimerkiksi työn. Työllä tarkoitan keskeisiä työtehtäviä, joita ku-
hunkin työhön kuuluu. Uraan voi sisältyä useita erilaisia töitä ja työpaikkoja.  

Inkson (2002, 17, 25) esittää, että erilaiset vertauskuvat uraan liittyen voi-
vat auttaa tutkijoita, esimiehiä ja työntekijöitä ymmärtämään paremmin omia 
uriaan ja niiden muodostumista. Hänen mukaansa uraa voidaan kuvata matka-
na ja eräs yleinen urasta käytetty vertauskuva onkin urapolku. Tarkastellessaan 
uraansa henkilö miettii ja pyrkii ymmärtämään, minkälaista polkua hän on 
kulkenut, ja missä hän on uransa eri vaiheissa ollut. Inksonin (2004, 105–106) 
mukaan eräs uraa kuvaava vertauskuva on narratiivinen vertauskuva, jonka 
mukaan ura on tarina. Henkilöt käyvät läpi uratarinoita mielessään, kertovat 
niitä lähipiirilleen ja kirjoittavat niitä ansioluetteloihinsa. Käsityksemme urista 
perustuvat monesti juuri tarinoihin. 

Van der Heijdenin, Schalkin ja van Veldhovenin (2008, 89) mukaan uran 
alkupuolella nuorelle työntekijälle omien kykyjen kehittäminen on keskiössä 
työelämässä. Uran alussa hän haluaa integroitua osaksi työyhteisöään ja selvit-
tää, onko hänen työpanoksensa organisaation edellyttämällä tasolla. Tämän 

jälkeen nuori työntekijä keskittyy oman ammatillisen identiteettinsä luomiseen 
ja tietylle alalle erikoistumiseen. Työntekijä toivoo, että hänen antamansa työ-
panos huomataan työyhteisössä. 



 
Hallin (2002, 8–10) mukaan tutkimuskirjallisuudessa uran käsite ymmär-

retään neljällä eri tavalla. Ensimmäisen näkökulman mukaan ura on organisaa-
tiohierarkiassa ylöspäin etenemistä, eli ura muodostuu sarjasta ylennyksiä sekä 
muusta etenemisestä, kuten aseman parantumisesta. Toisen, joskin harvinaisen 
näkökulman mukaan, urassa on kysymys ammatista ja etenemisestä, mutta 
kaikki ammatit eivät kuitenkaan muodosta uraa.  Esimerkiksi johtamisuraa tar-
kasteltaessa henkilö on ensin voinut olla opiskelija, edetä harjoittelijaksi ja eri 
vaiheiden kautta johtajaksi. Sellaisten ammattien ei katsota muodostavan uraa, 

joissa ei ole näköpiirissä etenemistä. Kolmannen näkökulman mukaan ura 
muodostuu kaikista töistä ja työpaikoista, joita henkilöllä on elämänsä aikana 
riippumatta työn tai työpaikan ominaisuuksista. Neljännen näkökulman mu-
kaan ura muodostuu henkilön työhistoriaan kuuluvien töiden ja työpaikkojen 
muodostamista kokemuksista. Tämä näkökulma ottaa huomioon sekä objektii-
visen että subjektiivisen uran ja niiden vuorovaikutteisuuden.  Tässä tutkimuk-
sessa nojaudutaan edellä esiteltyyn neljänteen näkökulmaan. 

Sullivan ja Baruch (2009, 1543) määrittelevät uran käsitteen henkilön ko-
kemuksiksi työkontekstissa sekä muiksi työn kannalta merkittäviksi kokemuk-
siksi työn ulkopuolella. Uraan vaikuttavat henkilöön ja hänen ihmissuhteisiinsa 
liittyvien tekijöiden lisäksi myös monet muut ulkopuoliset tekijät. Näitä tekijöi-
tä ovat muun muassa työskentelymaan kulttuuri sekä maan taloudellinen ja 
poliittinen tilanne.  Ladkinin (2002, 380) mukaan ura voidaan nähdä mahdolli-
suuksina, joita koskevat rajoitteet. Rajoitteita asettavat työskentelytoimialan 
koko, organisaatiorakenteet ja henkilöltä edellytettävät tiedolliset vaatimukset. 
Henkilön kyvyt ja henkilökohtaiset tavoitteet ohjaavat hänen valintojaan uran 
varrella. Edellä mainitut rajoitteet asettavat rajat uraa koskeville valinnoille. 
Sullivan ja Baruch (2009, 1543) toteavat, että uraan liittyy siirtymiä. Siirtymiä 
ovat muutokset henkilön asemassa organisaatiossa, työpaikan tai ammatin 
vaihtaminen, työnantajan vaihtuminen ja toimialan vaihtuminen. Ladkin (2002, 
380) esittää, että työelämässä monelle henkilölle aseman vaihtuminen ylennyk-
sen seurauksena tai vastakohtaisesti aseman aleneminen ovat merkittäviä ta-

pahtumia.   
Subjektiivinen ura tarkoittaa henkilön käsitystä ja kokemuksia urastaan. 

Objektiivinen ura muodostuu puolestaan niistä työpaikoista, joita henkilöllä on 
urallaan ollut. Subjektiivinen ja objektiivinen ura ovat kaksi tärkeää uraan liit-
tyvää näkökulmaa. (Hirsh 2004, 226.) Edellisessä kappaleessa esitellyssä Sulli-
vanin ja Baruchin (2009, 1543) uramääritelmässä korostuu subjektiivisen uran 
näkökulma. Tässä tutkimuksessa ymmärrän uran käsitteen Hallin (2002, 10) 
käsittelemän neljännen näkökulman mukaisesti laaja-alaisena, kattaen henkilön 
työhistorian sekä hänen kokemuksensa. Uran käsitteen näkeminen esimerkiksi 
vain työtehtävien tai aseman muutoksena on kapea-alainen käsitys, joka jättää 
huomioimatta kokemusten merkityksen henkilön elämässä. Tässä tutkimukses-
sa huomioidaan sekä henkilön työpaikat että hänen kokemuksensa. 
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2.2 Perinteinen urakäsitys ja urakäsityksen moninaistuminen 

Hallin ja Mirvisin (1995, 278) mukaan perinteisen urakäsityksen näkökulmasta 
uraa ja uramenestystä tarkasteltiin vertikaalisena etenemisenä organisaatiossa 
sekä muiden henkilöiden arviona etenijän menestyksestä. Samalla tavoin Ba-
ruch (2004b, 60) toteaa, että urapolku oli selkeä ja lineaarinen: Kysymys oli or-
ganisaation hierarkiassa etenemisestä. Palkka ja asema toimivat uramenetyksen 
mittareina.  

Hiltrop (1995, 286) toteaa, että psykologinen sopimus, joka perustui tur-
vallisuuden tunteeseen ja pysyvyyteen on muuttunut. Rousseaun (1989, 123) 
mukaan psykologinen sopimus tarkoittaa sitä, että henkilö kokee olevansa vas-
tavuoroisessa suhteessa toisen osapuolen kanssa, jossa molemmilla on omat 
velvollisuutensa. Hiltrop (1995, 289) toteaa, että uuden ajan psykologinen so-
pimus perustuu siihen, että pysyvää työpaikkaa ei enää ole: Henkilöllä on työtä 
niin kauan, kun hän tuottaa lisäarvoa työnantajaorganisaatiolleen. Henkilön on 
itse pidettävä huolta siitä, että hän tuottaa lisäarvoa. 

Hallin (2004, 5) mukaan maailmantalous ja sen rakenteet alkoivat muuttua 
merkittävästi 1980-luvulla. Taloudellisen laskusuhdanteen johdosta yritykset 
ryhtyivät etsimään kustannussäästöjä. Organisaatiorakenteita ja hierarkioita 
muutettiin sekä yksinkertaistettiin, samaan aikaan tietotekniikan käyttö lisään-
tyi. Lisäksi teollistuneet maat alkoivat siirtää tuotantoaan halvemman työvoi-
man maihin. Uudessa muuttuneessa toimintaympäristössä proteaanisen urakä-
sityksen (protean career) mukainen suhtautuminen uraan osoittautui kannatta-
vaksi työntekijän kannalta. Inksonin (2006, 51) mukaan sana proteaaninen juon-
taa juurensa Homeroksen antiikin aikana julkaisemassa Odysseia-teoksessa 
esiintyvään Proteukseen. Proteuksella on kyky muuntautua eteen tulevien ti-
lanteiden mukaisesti. 

Seuraavaksi käsittelemäni erilaiset urakäsitykset, joita on esitetty tutki-
muskirjallisuudessa, esiintyvät Baruchin, Szűcsin ja Gunzin (2015, 13) kirjoitta-
man artikkelin listauksessa. Listaus perustuu heidän tekemäänsä kirjallisuus-
katsaukseen, jonka pohjalta he listasivat uraan ja urakäsityksiin liittyviä tutki-
muskirjallisuudessa esiintyviä käsitteitä. Listan alkupäässä esiintyvät käsitteet 
ovat uratutkimuksessa merkittävämpiä kuin listan loppupäässä esiintyvät. 
Olen kuitenkin tehnyt listaukseen rajauksia ja jätän käsittelemättä listan loppu-
pään urakäsityksiä, kuten perhosuran (butterfly career). 

2.2.1 Proteaaninen ura 

Hall ja Mirvis (1995, 278) toteavat, että perinteistä urakäsitystä seuranneessa 
proteaanisessa urakäsityksessä on kysymys henkilön pyrkimyksestä itsensä 
kehittämiseen uransa aikana. Oppiminen ja henkinen kasvu ovat uralla keski-
össä. Hall ja Moss (1998, 25) esittävät, että proteaaninen henkilö pyrkii toteut-
tamaan itseään uransa varrella: Proteaanisen henkilön käsitys menestyksestä 
perustuu sisäsyntyisiin tekijöihin. 
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Briscoen ja Hallin (2006, 8) mukaan proteaaniseen uraan kuuluu kaksi 

elementtiä: arvot ja itseohjautuvuus. Proteaanisen uran kontekstissa henkilön 
arvot ohjaavat hänen uraansa sekä toimivat hänen uramenestyksensä mitta-
puuna. Itseohjautuvuus tarkoittaa sitä, että henkilö pystyy ohjaamaan uransa 
kehittymistä sopeuttamalla suorituskykyään sekä oppimalla uran kannalta tar-
vittavia taitoja. Henkilön ura voi vastata joko heikosti tai vahvasti proteaanista 
uraa. Vahvasti proteaaniset henkilöt, joiden uraa määrittävät pääasiassa arvot ja 
itseohjautuvuus, ovat jatkuvaan oppimiseen kykeneviä. Lisäksi he osaavat joh-

taa itsensä ohella myös muita henkilöitä. Baruch (2006, 126) esittää, että sen si-
jaan, että uraan voisi nähdä liittyvän sopimuksen itsensä ja työnantajaorgani-
saation kanssa, proteaanisessa urassa on kysymys sopimuksesta itsensä kanssa.  

Baruch (2006, 129) toteaa kriittiseen sävyyn, että perinteinen urakäsitys ei 
ole kokonaan historiaa, vaikka se ei enää olekaan johtavassa asemassa. Hänen 
mukaansa esimerkiksi proteaaninen ura ja älykäs ura sopivat yhä useammin 
kuvaamaan henkilöiden uria, mutta näitä urakäsityksiä ei voi pitää enemmistön 
uria kuvaavina. Organisaatiolla on yhä vaikutusta uraan.   

2.2.2 Rajaton ura ja korporaatioiden jälkeinen ura 

Proteaaninen ura ja rajaton ura (boundaryless career) ovat keskeisiä käsitteitä 
tutkittaessa nykyaikaista uraa, mutta niitä on kuitenkin ajoittain käytetty tur-
haan synonyymeinä (Briscoe & Hall 2006, 5). Inkson (2006, 55) toteaa, että raja-
ton ura -käsitettä on yleensä käytetty tarkoittamaan henkilön harkittua liikku-
mista uralla, joka johtuu organisaatioiden muuttumisesta sekä henkilön muut-
tuneesta suhtautumisesta uraan. Uraan liittyy monenlaisia rajoja, kuten organi-
saation sisäisiä rajoja. Organisaation sisällä rajat tarkoittavat esimerkiksi hierar-
kiaa, eri osastoja ja eri maissa sijaitsevia toimipisteitä. Lisäksi rajoja on olemassa 
organisaatioiden välillä, ammattien välillä, toimialojen välillä sekä työ- ja perhe-
elämän välillä. Briscoe, Hall ja DeMuth (2006, 32) esittävät, että rajattoman ura-
asenteen omaavalle henkilölle rajattomuus tarkoittaa ennen kaikkea mielentilaa 
eikä niinkään konkreettista liikkuvuutta työelämässä. Rajattoman ura-asenteen 
omaava henkilö haluaa aktiivisesti pitää yllä suhteita työelämässä, jotka eivät 
mukaile organisaatiorajoja. 

Arthurin ym. (2005, 181–182) mukaan rajattomalla uralla on merkittävä 
yhteys uramenestykseen. Henkilö voi esimerkiksi erityisosaamisensa avulla 
päästä tilanteeseen, jossa hän pystyy etenemään urallaan organisaationsa sisällä 
haluamaansa suuntaan. Osaaminen tuo hänelle neuvotteluvoimaa suhteessa 
työnantajaorganisaatioon. Rajattoman uran kontekstissa subjektiivinen urame-
nestys on objektiivista uramenestystä tärkeämpää. Organisaation sisällä liik-
kumisen lisäksi henkilön saama tuki organisaation ulkopuolelta on tärkeä tekijä 
uramenestykseen liittyen. Työpaikoilla henkilöt saavat tukea muun muassa kol-

legoiltaan. Rajattoman uran näkökulmasta tämä edellä mainittu tuki ei kuiten-
kaan ole tärkeimmässä asemassa, vaan tärkeämpää on työpaikan ulkopuolelta 
saatava tuki, jota henkilö saa erilaisista yhteisöistä. Arthurin ja Parkerin (2002, 
41) mukaan muun muassa uskonnolliset ja poliittiset yhteisöt, opiskelutoverit ja 
perhe voivat toimia tuen lähteenä. Arthur ym. (2005, 182) toteavat, että lisään-
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tynyt liikkuvuus organisaation sisällä sekä lisääntynyt tuki organisaation ulko-
puolelta kertovat organisaation heikentyneestä vaikutusmahdollisuudesta hen-
kilön uraan. 

Colakoglun (2011, 49) mukaan rajattoman uran kontekstissa subjektiivisen 
uramenetyksen kokemisen kannalta on olennaista kolme osaamiseen liittyvää 
näkökulmaa: Henkilön pitää tietää, miksi jotakin pitää tehdä, miten pitää tehdä 
ja ketkä henkilöt ovat tarpeellisia. Edellä mainitun osaamisen kehittäminen aut-
taa henkilöä tekemään itsenäisiä valintoja urallaan sekä vähentää uraan liitty-

vän epävarmuuden kokemista. Tietämys siitä, miksi jotakin pitää tehdä, tarkoit-
taa henkilön käsitystä omasta osaamisestaan ja tavoitteistaan uransa suhteen. 
Tietämys siitä, miten pitää tehdä, tarkoittaa henkilön hankkimaa ammatillista 
tietotaitoa ja osaamista, joka on käyttökelpoista työskentelyorganisaation lisäksi 
myös muissa organisaatiossa ja työtehtävissä. Henkilön käsitys tarpeellisista 
henkilöistä tarkoittaa sitä, että henkilö on verkostoitunut ja tuntee ihmisiä, jotka 
voivat tukea ja auttaa häntä urallaan. 

Rajaton ura on saanut osakseen myös kritiikkiä. Feldmanin ja Ng’n (2007, 
368) mukaan rajaton ura on yleisesti käytetty käsite uratutkimuksessa, mutta 
siitä huolimatta sen määritelmästä ei ole selkeää yhteisymmärrystä. On epäsel-
vää, tarkoitetaanko rajattomuudella objektiivisia tekijöitä, kuten työpaikan 
vaihtamista vai subjektiivisia tekijöitä, kuten henkilön halua liikkua urallaan. 
King, Burke & Pemberton (2005, 998) toteavat, että uralla on monenlaisia rajoit-
teita, mistä johtuen rajattoman uran sijaan olisi mielekkäänpää puhua rajoite-
tuista urista. 

Peiperlin ja Baruchin (1997, 7–8,  20–21) mukaan normaaliksi on tullut se, 
ettei henkilö osaa arvioida uraansa yhtä tai kahta vuotta pidemmälle eteenpäin. 
Vastauksena uran kehittymisen kysymyksiin ja uramenestyksen kokemiseen 
muuttuneessa ympäristössä he kehittivät korporaatioiden jälkeisen uran (post-
corporate career) mallin, jossa organisaation merkitys uran kannalta on vähen-
tynyt. Edellä mainitut tutkijat toteavat, että muut tutkijat ovat käyttäneet kor-
poraatioiden jälkeisen uran käsitteestä nimitystä rajaton ura. 2000-luvun ura 

sisältää paljon työpaikkojen vaihtumista sekä vaihtuvia ammatillisia kontakteja 
ja verkostoja. Kansainvälisyys ja itsensä kehittäminen ovat olennainen osa uraa. 

2.2.3 Monisuuntainen ura 

Baruchin (2004b, 60–61) mukaan urista on tullut joustavia ja niin sanottuja mo-
nisuuntaisia uria (multidirectional career). Se tarkoittaa sitä, että henkilöllä on 
erilaisia valintamahdollisuuksia uransa suhteen. Henkilö luo itse urapolkunsa 
ja määrittelee uramenestyksensä. Joskus on kuitenkin tilanteita, joissa henkilöllä 
ei ole valinnanvaraa uransa kehittymisen suhteen. Monisuuntaisten urien koh-
dalla uramenestys voi liittyä esimerkiksi sivuttaisiin siirtymiin eri osastojen vä-

lillä tai kokonaan uudelle alalle siirtymiseen. Yhden organisaation palvelukses-
sa luotu ura ei ole enää yhtä todennäköinen vaihtoehto kuin aiemmin. 

Wise ja Millward (2005, 402) toteavat, että monisuuntainen ura on laajalti 
omaksuttu tapa kuvata nykyaikaisia uria. Monisuuntaisessa urassa ei ole kes-
keistä hierarkiassa eteneminen, kuten perinteisen urakäsityksen mukaan ajatel-
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tiin. Baruch ja Vardi (2016, 365) huomauttavat, että monisuuntainen ura ei aina 
ole positiivinen asia henkilön kannalta. Monesti monisuuntaiseen uraan voi 
liittyä turvattomuuden tunnetta. 

2.2.4 Portfolioura 

Portfolioura (portfolio career) tarkoittaa tilannetta, jossa työntekijällä voi olla 
samaan aikaan useita osa-aikaisia työsuhteita.  Portfolioura voi tarkoittaa myös 
sitä, että henkilö on palkkatöissä ja työskentelee samaan aikaan yrittäjänä. 
Olennaista on, että henkilö tekee samaan aikaan useita töitä. Portfolioura on 
seurausta siitä, että yhden työpaikan varassa oleva pitkäkestoinen ura on histo-
riaa.  (Bell & Mifsud 2011, luku ”Portfolio Career”.) Cawseyn, Deszcan ja Maze-
rollen (1995, 42) mukaan portfoliourassa on kyse siitä, että henkilö myy osaa-
mistaan sitä tarvitseville. He toteavatkin, että portfolioura on käsitteenä merkit-
tävä sen vuoksi, että sen kautta suhdetta uraan tarkastellaan uudella tavalla. 

Portfoliouran kontekstissa henkilöt ymmärtävät sen, että heidän arvonsa 
työnantajalle muodostuu heidän osaamisestaan, koska sen avulla työnantaja voi 
päästä haluamiinsa tavoitteisiin. Laajan osaamispohjan hankkiminen edesaut-
taa sitä, ettei henkilö menetä kiinnostavuuttaan työnantajien silmissä. (Cawsey 

ym. 1995, 42.) Templer ja Cawsey (1999, 72) esittävät portfoliuraan liittyen, että 
työnantajat palkkaavat henkilöitä suorittamaan työtehtäviä, sen sijaan, että 
työnantajat ajattelisivat palkkaavansa henkilön johonkin tehtävään organisaa-
tiohierarkiassa. Cawsey ym. (1995, 42–43) toteavat, ettei osaamisen hankkimi-
nen ole kuitenkaan ongelmatonta. Osaaminen voi vanhentua sekä lisäksi henki-
löllä voi olla eri käsitys siitä, minkälaista osaamista työnantajat tarvitset kuin 
mitä työnantajat oikeasti haluavat. 

Gold ja Fraser (2002, 586) kritisoivat portfoliouraa siitä, että portfolioura 
on mahdollinen vain sellaisille henkilöille, joilla on käytössään tiettyjä resursse-
ja. Resursseja edustavat muun muassa tutkinnot ja ammatilliset verkostot. Port-
folioura vaatii henkilöltä määrätietoisuutta ja työnantajia kiinnostavaa osaamis-
ta. 

2.2.5 Kestävä ura 

Kestävä ura (sustainable career) tarkoittaa uraa, joka muodostuu uraan liittyvis-
tä kokemuksista, joita tarkastellaan eri näkökulmista jatkuvuus huomioon otta-
en. Näkökulmat sisältävät monia sosiaalisia tekijöitä. Uransa aikana henkilö on 
vastuussa toimistaan ja uransa merkityksellisyydestä itselleen. Jatkuvuus tar-
koittaa, että ura voi sisältää monenlaisia töitä ja vaiheita, kuten osa-aikatyötä, 
vapaaehtoistyötä, työttömyyttä tai muita vapaita jaksoja työstä sekä läheisten 
hoitamista kotona. Kestävään uraan kuuluu joustavuus: Henkilön pyrkimykset, 
osaaminen ja tarpeet ohjaavat työn ja työpaikan ulkopuolisen elämän valintoja, 
joilla henkilö pyrkii saavuttamaan mielekkäitä ja työtyytyväisyyttä edistäviä 
kokemuksia.  Kestävä ura on myös dynaaminen: Henkilön työtehtävät ja työ-
paikat vaihtuvat, kuten myös asema työmarkkinoilla. Erilaiset tilanteet uran 
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aikana, valinnat ja uramenestys kietoutuvat yhteen. (De Vos & van der Heijden 
2015, 7.) 

Sosiaalisten tekijöiden kannalta jatkuvuus tarkoittaa kestävän uran kon-
tekstissa sitä, että henkilön toimet ja valinnat uralla ovat yhteydessä toisiinsa. 

hempien hoidon tarve.  Kestävän uran kuuluu se, että henkilön ja työnantajaor-
ganisaation edut sekä henkilön työelämän ja muun elämän edut ovat yhteenso-
vitettuja. Yhteensovittaminen ei kuitenkaan ole helppo tehtävä ja edellyttää 

henkilön, hänen lähipiirinsä ja työnantajaorganisaation välistä yhteistyötä.  (De 
Vos & van der Heijden 2015, 8.) 

Nykypäivänä uraan kuuluu olennaisena osana osaamisen kehittäminen. 
Kestävän uran kontekstissa henkilön taidot ja osaaminen ovat vahvalla pohjalla, 
ja hän myös kehittää osaamistaan jatkuvasti. Lisäksi henkilö kokee osaamisensa 
kehittämisen mielekkääksi. Kestävä ura merkitsee sitä, että henkilön ja työnan-
tajan tarpeet tasavertaisessa suhteessa keskenään.  Tasavertainen suhde edistää 
jatkuvuutta sekä henkilön että organisaation näkökulmasta. (De Vos & van der 
Heijden 2015, 9.) 

2.2.6 Älykäs ura 

Arthurin, Clamanin ja DeFillippin (1995, 19) mukaan älykkään uran (intelligent 
career) käsitteeseen kuuluu kolme tietämisen näkökulmaa: on tiedettävä miksi, 
miten ja ketkä. Parker (2002, 86–87) esittää, että miksi-näkökulmassa on kyse 
henkilön motivaatiosta, arvoista ja asenteista. Lisäksi henkilön asenteet esimer-
kiksi perheeseen ja ylipäätään työpaikan ulkopuolisiin asioihin vaikuttavat 
uravalintoihin, työhön sopeutumiseen ja sitoutumiseen. Miten-näkökulma tar-
koittaa työn suorittamiseen tarvittavia tietoja ja taitoja. Tiedot ja taidot voivat 
olla koulutuksen kautta hankittuja tai kokemuksen seurauksena karttuneita. 
Ketkä-näkökulma tarkoittaa kaikkia suhteita ja verkostoja työelämään liittyen, 
jotka vaikuttavat henkilön uraan. Näkökulmaan kuuluu myös muita kuin vain 
työhön liittyviä ihmissuhteita sekä henkilökohtaisempia ihmissuhteita, kuten 
suhteet perheeseen ja ystäviin. Parkerin, Khapovan ja Arthurin (2009, 293) mu-
kaan tietämisen kolme näkökulmaa ovat yhteydessä toisiinsa. Esimerkiksi kol-
legalta oppiminen työssä sisältää näkökulmat kenelle ja miten. Baruchin ja Var-
din (2016, 364) mukaan älykkään uran kontekstissa henkilöt asettavat uratavoit-
teita ja hakeutuvat tyytyväisyyden tunnettaan lisääviin töihin. 

Parker (2002, 94) toteaa, että työelämä perustuu tietoon ja älykkään uran 
käsitteen avulla henkilö voi arvioida omaa uraansa ja sen vaikutuksia koko-
naisvaltaisesti. Baruch ja Vardi (2016, 364) esittävät, että älykäs ura sopii ku-
vaamaan uria tietoon perustuvan työn yhteydessä. Älykäs ura ei kuitenkaan 
luontevasti sovellu kuvaamaan fyysiseen työhön perustuvia uria. 

2.2.7 Kaleidoskooppiura – naisten uria kuvaava malli 

Mainiero ja Sullivan (2005, 111–112) esittelivät tutkimustyönsä pohjalta kaleido-
skooppiuran (kaleidoscope career) mallin huomatessaan merkittäviä eroja nais-
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ten ja miesten urien välillä. Naiset tekevät miehiin verrattuna huomattavasti 
enemmän uraansa kohdistuvia päätöksiä ottamalla huomioon lukuisia toisiinsa 
liittyviä ihmisiä ja näkökohtia. Naiset pohtivat, miten heidän päätöksensä vai-
kuttavat muihin ihmisiin, erityisesti perheeseen. Tämä tekee naisten urista suh-
teellisia. Kaleidoskooppia käytettäessä yhden osan liikkuminen vaikuttaa mui-
hin osiin: Samalla tavoin naisten elämän osa-alueet ovat yhteydessä toisiinsa ja 
nämä sidokset ovat naisten uraa koskevissa päätöksissä mukana. Erilaisten pää-
tösvaihtoehtojen joukosta naiset päätyvät sellaiseen, joka on paras kyseinen ti-

lanne ja ihmissuhteet huomioon ottaen. Miehille puolestaan on tyypillisempää 
itsenäiset uraan liittyvät päätökset, jotka ovat tavoitekeskeisiä. Lisäksi he pitä-
vät työ- ja perhe-elämän erillään. 

Tutkimustyössään Maniero ja Sullivan (2005, 116) havaitsivat, että ihmis-
suhteiden merkitys erosi naisilla ja miehillä myös ajallisesti. Miehet keskittyivät 
urallaan ensin tavoitteisiin ja osaamisen kehittämiseen ja vasta myöhemmin 
perheeseen. Naisille puolestaan perhe ja ihmissuhteet olivat tärkeä osa uraa 
uran vaiheesta riippumatta. 

Mainiero ja Sullivan (2005, 113) esittävät, että kaleidoskooppiuran malli on 
merkittävä siksi, että se korostaa sukupuolen merkitystä työuran muotoutumi-
sessa. Heidän mielestään sukupuoli on tärkeä tekijä uria tutkittaessa, eikä sitä 
pitäisi jättää huomioimatta. Monet naiset ovat kiinnostuneita uralla etenemises-
tä, mutta he haluavat uran sopivan heidän elämäntilanteeseensa. He haluavat, 
ettei ura yksin määritä heidän elämäänsä. Baruch ja Vardi (2016, 366) toteavat, 
että kaleidoskooppiuraa käsiteltäessä keskitytään yleensä kaleidoskooppiuran 
positiivisiin vaikutuksiin. Kaleidoskooppiura ottaa kuitenkin huomioon myös 
negatiivisia näkökulmia, kuten työn ja perhe-elämän yhdistämisen haasteet. 

2.3 Uramenestys 

Arthurin ym. (2005, 179) määritelmän mukaan uramenestys on seurausta työn-
tekijän uransa varrella kokemista positiivisista kokemuksista. Jaskolka, Beyer ja 
Trice (1985, 189–190) toteavat, että menestyksen arvioinnin kannalta keskeisintä 
on se, arvioiko menestystä henkilö itse vai joku toinen henkilö tai taho. Muiden 
kuin henkilön itsensä tekemä arviointi perustuu objektiivisiin kriteereihin. 
Henkilön itsensä tekemä arviointi puolestaan perustuu subjektiivisiin kriteerei-
hin, joihin liittyvät olennaisesti muun muassa henkilön tunteet ja tuntemukset. 

Baruchin (2004a, 78) mukaan uramenestystä voidaan mitata neljän laajasti 
omaksutun mittarin avulla: eteneminen, oppiminen, toimeentulo ja psykologi-
set tarpeet. Eteneminen sisältää muun muassa aseman hierarkiassa, vallankäy-
tön mahdollisuudet ja itsenäisyyden. Oppiminen tarkoittaa uusien kykyjen ja 
taitojen omaksumista. Toimeentulo tarkoittaa työstä saatua korvausta ja työ-
markkina-asemaa. Psykologiset tarpeet tarkoittavat tyytyväisyyttä, itsensä to-
teuttamista, tunnustuksen saamista, itsekunnioitusta ja muutoksiin sopeutumis-
ta. 
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2.3.1 Objektiivinen uramenestys ja subjektiivinen uramenestys 

Dries, Pepermans, Hofmans ja Rypens (2009, 545) esittävät, että objektiivista 
uramenestystä on mitattu useimmiten tarkastelemalla henkilön palkan suuruut-
ta ja palkan kehitystä.  Objektiivista uramenestystä voidaan mitata myös tarkas-
telemalla henkilön saamien ylennysten määrää tai sitä, kuinka nopeasti hän on 
edennyt organisaationsa hierarkiassa. Edellä mainittujen tutkijoiden mukaan 
uramenestyksen mittaaminen ylennyksiä tarkastelemalla on kuitenkin ongel-
mallista, sillä eri henkilöiden menestyksen vertaaminen ei ole mielekästä, koska 
ylenemismahdollisuudet ovat organisaatiokohtaisia. Toisaalta voisin todeta, 
että palkan suuruus tai sen kehitys ovat myöskin paljon riippuvaisia organisaa-
tiosta. 

Feldmanin ja Ng’n (2007, 353) mukaan subjektiivista uramenestystä mitat-

taessa tarkastelun kohteena ovat henkilön asenteet, tuntemukset ja näkemykset 

että itseluottamus tai sen puute ovat merkittäviä tekijöitä onnistumisen näkö-
kulmasta. Henkilöillä voi olla samanlaiset taidot, mutta itseluottamus saattaa 
erottaa onnistujan epäonnistujasta. Hallin ja Chandlerin (2005, 164) mukaan 
itseluottamuksessa on kyse siitä, että henkilö uskoo pystyvänsä hoitamaan hä-
nen eteensä tulevia tehtäviä. Itseluottamus voi toimia uralla sekä tavoitteiden 
että uramenestyksen saavuttamisen myötävaikuttajana. Itseluottamus voi olla 
myös seurausta menestyksen saavuttamisesta tai menestyksen kokemisesta.  

Judge, Cable, Boudreau ja Bretz (1995, 487) esittävät, että subjektiivista 
uramenestystä voidaan mitata henkilön työtyytyväisyyden avulla. Spectorin 
(1997, 2–3) mukaan työtyytyväisyydessä on kysymys siitä, kuinka paljon työn-
tekijä pitää työstään ylipäätään tai jostakin työhön liittyvästä osa-alueesta, joita 
voivat olla esimerkiksi palkka tai kollegat. Työntekijä voi olla tyytyväinen tai 
epätyytyväinen työhönsä. Baruch (2004b, 61) esittää, että subjektiivista urame-
nestystä voidaan mitata tarkastelemalla henkilön tyytyväisyyttä, vapautta, itse-
näisyyttä ja elämän tasapainoa. Greenhausin, Collinsin ja Shaw’n (2003, 513) 
määritelmän mukaan perhe- ja työelämän tasapaino kuvaa sitä, miten paljon 
henkilö pystyy olemaan mukana työelämässä ja perheensä elämässä sekä sitä, 
kuinka tyytyväinen henkilö on kumpaankin osa-alueeseen. Nicholson ja De 
Waal-Andrews (2005, 141–142) esittävät, että uramenestystä on mitattu kuuden 
tekijän avulla, joita ovat: ylpeys saavutuksista, työtyytyväisyys, omanarvontun-
to, sitoutuminen omaan toimenkuvaan tai organisaatioon, antoisat ihmissuhteet 
ja moraalisesti oikein toimiminen. He toteavat, että edellä esitetyt tekijät katta-
vat henkilön työroolin, ihmissuhteet työelämässä ja organisaation jäsenyyden. 

Hall ja Chandler (2005, 157) huomauttavat, että henkilön subjektiivisen ja 
objektiivisen uramenestyksen välillä voi esiintyä ristiriita, etenkin uraa koske-
vissa siirtymätilanteissa. Näissä tilanteissa henkilö joutuu kokemaan epävar-
muutta ja opettelemaan uusia taitoja. Tällöin henkilön subjektiivinen kokemus 
uramenestyksestään ei välttämättä ole sellaisella tasolla, jota voisi olettaa hänen 
objektiivisesti mitattavan uramenestyksen, kuten arvovallan, aseman ja rahalli-
sen menestyksen perusteella. 
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Abelen ja Spurkin (2009, 804–805) mukaan objektiivinen uramenetys voi 

toimia edeltävä tekijä subjektiivisen uramenestyksen kokemisessa. Toisaalta he 
myös toteavat, että subjektiivinen uramenestyksen kokeminen voi olla edeltävä 
tekijä objektiivisen uramenestyksen saavuttamisessa. Subjektiivisen uramenes-
tyksen kokemisen seurauksena henkilö saattaa haluta edetä urallaan, mikä voi 
johtaa objektiiviseen uramenestykseen. Edellä mainitut tutkijat toteavat, että 
tutkimusnäyttöä siitä, että subjektiivinen uramenestys edeltäisi objektiivista 
uramenestystä, ei kuitenkaan juuri ole. On myös mahdollista, että subjektiivi-

nen ja objektiivinen uramenestys ovat toisistaan riippuvaisia. Tämän näkökul-
man mukaan henkilö muodostaa käsityksen siitä, mitä uramenestys tarkoittaa. 
Arviointi vaikuttaa uraa koskeviin päätöksiin, joista seuraa uusia lopputulemia, 
arviointeja sekä kokemuksia uraan ja uramenestykseen liittyen. Sitä vastoin Al-
len, Eby, Poteet, Lentz ja Lima (2004, 128) toteavat, että tavallisesti subjektiivi-
sen ja objektiivisen uramenestyksen riippuvuus toisistaan on heikkoa. 

Callanan (2003, 127) esittää, että objektiivisen ja subjektiivisen uramenes-
tyksen lisäksi uramenestyksestä on erotettavissa myös organisaationäkökulma. 
Organisaation näkökulmasta henkilön uramenestys tarkoittaa sitä, että hän suo-
riutuu työstään hyvin ja pitää yllä hyvää mainetta organisaationsa silmissä. Li-
säksi uramenestys on organisaation näkökulmasta sitä, että henkilö on sitoutu-
nut organisaatiokulttuuriin sekä organisaation menestykseen pyrkiviin sään-
töihin ja käytänteisiin, jotka voivat olla joskus kyseenalaisia työntekijän kannal-
ta. Tämän tutkimuksen tarkastelukohteena ei kuitenkaan ole uramenestys or-
ganisaation näkökulmasta. 

2.3.2 Uramenestys miesten ja naisten näkökulmasta 

Perinteisestä miesnäkökulmasta tarkasteltuna uramenestys tarkoittaa objektii-
visia uramenestykseen liittyviä tekijöitä sekä työelämän tarkasteluun keskitty-
mistä. Naisnäkökulmasta tarkasteltuna uramenestys tarkoittaa subjektiivisia 
uramenestykseen liittyviä tekijöitä, ja uramenestyksen tarkastelu edellyttää se-
kä työelämän että työn ulkopuolisen elämän huomioon ottamista. Edellä maini-
tut asiat eivät kuitenkaan tarkoita sitä, että uramenestyksen subjektiiviset tekijät 
eivät olisi lainkaan merkittäviä miehille tai, että objektiiviset tekijät olisivat täy-
sin merkityksettömiä naisille. (Powell & Mainiero 1992, 220.) 

Yksi kiinnostava kysymys on se, miten miehet ja naiset määrittelevät ura-
menestyksen käsitteen. Objektiivisesta uramenestyksestä puhuttaessa ei yleensä 
synny eroavaisuuksia: Palkkaus ja ylennykset tarkoittavat samaa sekä miehille 
että naisille. Subjektiivisen uramenestyksen määrittelyssä puolestaan voi esiin-
tyä eroja miesten ja naisten välillä. (Hofmans, Dries & Pepermans 2008, 398.)  

Objektiivista uramenestystä mitattaessa naiset ovat miehiin nähden taka-
matkalla niin rahallisessa menestyksessä kuin valta-asemankin suhteen (Dyke 

& Murphy 2006, 357). Laadullisessa tutkimuksessaan Dyke ja Murphy (2006) 
tutkivat muun muassa menestyksen määrittelyä miesten ja naisten keskuudessa. 
Haastateltavia oli 20 kumpaakin sukupuolta, ja he olivat urallaan menestyneinä 
pidettyjä henkilöitä. Tutkimustulosten mukaan naisille keskeistä menestyksessä 
oli työn ja työn ulkopuolisen elämän tasapaino. Lisäksi naiset kokivat tärkeinä 
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ihmissuhteet niin työelämässä kuin sen ulkopuolellakin. Osalle naisista oli tär-
keää saada tunnustusta omalle työpanokselleen. Monelle heistä subjektiivinen 
menestys oli tärkeämpää verrattuna objektiiviseen menestykseen. Tutkimuk-
sessa miehien kohdalla merkittävin teema oli materiaalinen menestys. Ihmis-
suhteet nousivat tärkeäksi teemaksi myös heidän keskuudessaan. Miehille oli 
tärkeää myös aikaansaaminen ja vapaus. (Mts. 361–362.) 

Tutkimuksessaan Cho ym. (2017) tutkivat muun muassa sitä, millä tavalla 
naisten ja miesten kuvaukset uramenestyksestä eroavat toisistaan. He keräsivät 

aineistonsa Etelä-Koreassa haastattelemalla mies- ja naisjohtajia. Haastateltavia 
oli yhteensä 30, joista 15 oli miehiä ja 15 naisia. Tutkimustulokset osoittivat, että 
uramenestys tarkoitti lähes kaikille miehistä objektiivisia tekijöitä, kuten ase-
maa ja ylennyksiä. Naiset puolestaan puhuivat työn ja vapaan tasapainosta, 
ihmissuhteista ja itsensä kehittämisestä. (Mts. 497.) Naisten kohdalla ihmissuh-
teet ja tasapaino nousivat tärkeiksi tekijöiksi myös Dyken ja Murphyn (2006) 
tutkimuksessa. Timberlaken (2005, 38) mukaan verkostot ovat tärkeä osa oman 
identiteetin rakentamisessa. On kuitenkin tavallista, että työpaikoilla naiset ei-
vät pääse tai halua osalliseksi sellaisiin verkostoihin, joiden kautta voisi päästä 
etenemään uralla tai johtavaan asemaan. 

Sturges (1999) tutki tutkimuksessaan eri-ikäisten mies- ja naisjohtajien kä-
sityksiä siitä, mitä uramenestys heille tarkoittaa. Hän toteutti tutkimuksensa 
laadullisena. Tutkimuksessa haastateltavina oli 18 miestä ja 18 naista.  

Sturges (1999) muodosti tutkimuksensa pohjalta neljä erilaista tyyppi-
luokittelua perustuen siihen, mitä johtavat kertoivat uramenestyksen merkityk-
sestä: kiipeilijät, asiantuntijat, vaikuttajat ja itsensä toteuttajat. Kiipeilijät olivat 
kaikki miehiä, asiantuntijoista valta-osa oli puolestaan naisia. Vaikuttajista noin 
puolet oli miehiä ja puolet naisia. Itsensä toteuttajista valta-osa oli naisia. Kiipei-
lijöille uramenestys tarkoitti lähinnä objektiivisia menestystekijöitä, kuten palk-
kaa, ylennyksiä ja asemaa organisaatiossa. Kiipeilijät asettivat uralleen selkeitä 
tavoitteita, heille oli tärkeää myös se, että he viihtyivät työssään ja tunsivat it-
sensä menestyneiksi. Asiantuntijat pitivät uramenestyksensä kannalta tärkeänä 

sitä, että he kehittävät osaamistaan ja saivat työyhteisössä tunnustusta työstään 
esimerkiksi positiivisen palautteen muodossa. Asiantuntijat eivät pitäneet tär-
keinä objektiiviseen uramenestykseen liittyviä tekijöitä. Heille työn mielekkyys 
oli erityisen tärkeää. Vaikuttajat pitivät uramenestyksensä kannalta tärkeänä 
sitä, että he pystyivät vaikuttamaan organisaationsa menestykseen ja saamaan 
tuloksia aikaan. Osalle vaikuttajista organisaation hierarkiassa eteneminen oli 
tärkeää sen vuoksi, että he kokivat korkeamman asemansa johdosta voivansa 
vaikuttaa enemmän organisaationsa menestykseen. Itsensä toteuttajille subjek-
tiiviset tekijät uramenestyksen lähteenä olivat muihin tyyppiluokkiin verrattu-
na kaikkein tärkeimpiä. Itsensä toteuttajille tärkeintä olivat saavutukset työural-
la sekä tyytyväisyys omaan toimintaan työssä. Lisäksi heille oli tärkeää työ- ja 
perhe-elämän tasapaino. Itsensä toteuttajat eivät pitäneet tärkeänä organisaati-
on hierarkiassa etenemistä tai organisaatioiden tavoitteiden toteutumista, vaan 
heille oli tärkeää henkilökohtaisten tavoitteiden toteutuminen. (Mts. 244–247.) 
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2.3.3 Uramenestykseen vaikuttavat tekijät, uralla eteneminen ja uramenes-

tyksen arviointi 

Uramenestykseen vaikuttavat olennaisesti inhimillinen pääoma, organisaation 
antama tuki, demografiset tekijät ja yksilökohtaiset eroavaisuudet (Ng, Eby, 
Sorensen & Feldman 2005, 370). Inhimillinen pääoma on organisaation voima-
vara, joka rakentuu yksilöiden tiedoista, taidoista, osaamisesta ja muista omi-
naisuuksista (Ployhart & Moliterno 2011, 127–128). Inhimilliseen pääomaan liit-
tyen kouluttautuminen on yksi tärkeimmistä keinoista edetä korkeapalkkaiseen 
työhön ja arvostettuun asemaan (Melamed 1996, 218). Ragins ja Scandura (1997, 
945) toteavat, että uramenestykseen voidaan organisaatioissa vaikuttaa positii-
visesti mentoroinnin avulla. Ng’n ym. (2005, 371) mukaan demografisilla teki-
jöillä tarkoitetaan sukupuolta, ikää, siviilisäätyä ja etnistä taustaa. Tutkimukses-
saan Ng ym. (2005) käyttivät yksilökohtaisten eroavaisuuksien mittaamiseen 
niin kutsuttuja viittä suurta persoonallisuuden piirrettä. McCraen ja Costan 
(1989, 23–24) mukaan viisi suurta persoonallisuuden piirrettä ovat jokainen laa-
joja kokonaisuuksia. Neurotismi on taipumus kielteisten tunteiden, kuten ah-
distuksen ja vihan kokemiseen. Ulospäinsuuntautuneisuus tarkoittaa muun 
muassa sosiaalisuutta ja positiivisten tunteiden kokemista. Avoimuus uusille 

kokemuksille tarkoittaa esimerkiksi mielikuvituksellisuutta ja uteliaisuutta. 
Suostuvaisuus tarkoittaa muun muassa yhteistyökykyä ja epäitsekkäitä toimin-
tatapoja. Tunnollisuus tarkoittaa pitkäjänteisyyttä ja tarkkaa työskentelyotetta.  
Callanan (2003, 127) esittää, että työntekijän taipumus aktiivisuuteen ja positii-
vinen suhtautuminen muutokseen voidaan nähdä uramenestystä edistävinä 
tekijöinä. Ng ym. (2005, 370) toteavat, että inhimillinen pääoma liittyy vahvasti 
organisaatiossa etenemistä tarkastelevaan kilpailunäkökulmaan. Demografiset 
tekijät ja organisaation antama tuki liittyvät puolestaan organisaatiossa etene-
mistä tarkastelevaan tukijanäkökulmaan. 

Ng’n ym. (2005, 369–370) mukaan työntekijän etenemistä organisaatiossa 
voidaan analysoida kahden näkökulman kautta, joita ovat kilpailunäkökulma ja 
tukijanäkökulma. Kilpailunäkökulman mukaan työntekijä eteneminen organi-
saatiossa perustuu siihen, miten hyvin työntekijä suoriutuu työstään ja pystyy 
myötävaikuttamaan organisaationsa menestykseen. Eteneminen on siis riippu-
vaista työntekijän kyvyistä. Tukijanäkökulman mukaan työntekijän eteneminen 
organisaatiossa perustuu siihen, että organisaatiossa vaikutusvaltaa omaava 
henkilö edistää kyvykkäältä vaikuttavan työntekijän etenemistä. Mikäli työnte-
kijän työpanos hyödyttää näkyvästi organisaatiota, hän todennäköisesti kuuluu 
vaikutusvaltaisen henkilön silmissä kyvykkäiden työntekijöiden joukkoon, jot-
ka saavat tukea organisaatiossa ja uralla etenemiseen.  

Ng ym. (2005, 370–371) huomauttavat, että inhimilliseen pääomaan kuu-
luvat tekijät, kuten työkokemus, voivat edistää henkilön uraa sekä kilpai-
lunäkökulmasta että tukijanäkökulmasta tarkasteltuna. Työkokemus voi siis 
lisätä sekä henkilön pätevyyttä työelämässä että hänen kiinnostavuuttaan orga-
nisaation vaikutusvaltaisten henkilöiden keskuudessa. Edellä mainitut tutkijat 
esittävät, että organisaation tuen muodostavia tekijöitä ovat esimiesten tuki, 
koulutus- ja kehittymismahdollisuuksien tarjoaminen ja organisaation resurssit, 
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jotka ovat riippuvaisia organisaation koosta. Demografisia tekijöitä ovat muun 
muassa sukupuoli ja ikä. Yksilökohtaisissa eroavaisuuksissa on kyse erilaisista 
luonteenpiirteistä. 

Heslinin (2005, 118–120) mukaan henkilöt arvioivat uramenestystään suh-
teessa henkilökohtaisiin käsityksiinsä uramenestyksestä sekä usein myös suh-
teessa muiden henkilöiden uramenestykseen. Henkilökohtainen uramenestys-
käsitys tarkoittaa henkilön uransa kannalta tärkeinä pitämiä näkökohtia ja ta-
voitteita. Muiden lähtökohdista arvioituna henkilön käsitys omasta uramenes-

tyksestään voi perustua esimerkiksi muiden henkilöiden kohdistamiin odotuk-
siin. 

Henkilökohtaisiin käsityksiin perustuvan uramenestyksen arviointi voi 
muodostua sekä subjektiivisista että objektiivisista uraan liittyvistä näkökohdis-
ta. Subjektiivisia näkökohtia ovat esimerkiksi tyytyväisyys työhön sekä työn ja 
vapaa-ajan tasapainoon. Arviointi voi perustua myös objektiivisiin näkökohtiin, 
kuten henkilökohtaisin palkka- ja etenemistavoitteisiin. Samalla tavoin muiden 
henkilöiden uramenestykseen ja odotuksiin perustuva käsitys omasta urame-
nestyksestä voi muodostua subjektiivisista ja objektiivisista näkökohdista. Sub-
jektiivisia näkökohtia ovat esimerkiksi käsitykset oman työn tuomasta tyydy-
tyksestä verrattuna kollegoiden kokemaan tyydytykseen. Objektiivisia näkö-
kohtia ovat esimerkiksi arviot omasta palkasta verrattuna kollegoiden palkkoi-
hin. (Heslin 2005, 120–121.) 

2.3.4 Johtajan uramenestys ja ura sekä johtamiskoulutus 

Johtajan uraa ja työtä kuvaa se, että johtajan asema tuo hänelle arvovaltaa sekä 
taloudellista menestystä. Johtajan työ on kuitenkin samalla paljon aikaa vievää. 
Asema ja arvovalta houkuttavat monia tavoittelemaan johtajan paikkaa. 
(Brockmann, Koch, Diederich & Edling 2018, 756, 759.) Johtajien ajatellaan usein 
toimivan malliesimerkkeinä muille työelämässä toimiville henkilöille. Tavoitel-
tavaa johtajille on, että heidän elämänsä ja uransa näyttäytyvät positiivisessa 
valossa muiden henkilöiden silmissä. Uraansa pohtiessaan johtajat voivat kui-
tenkin kokea negatiivisia tunteita. (Korman, Wittig-Berman & Land 1981, 343.) 
Cheramie, Sturman ja Walsh (2007, 361) toteavat, että työn mielekkyyden lisäksi 
myös ulkoiset palkkiot ovat työssä tärkeitä. He jatkavat, että etenkin johtajia 
tarkastellessa palkkaus on erityisesti keskustelua herättävä asia.  

Breaugh (2011, 265–266) esittää, että johtajan aikaisempi suoriutuminen 
työstään vaikuttaa siihen, kuinka häntä arvioivat ja ylentämisestä päättävät 
henkilöt suhtautuvat johtajan ylentämiseen. Aikaisempaa suoriutumista 
enemmän ylentämiseen vaikuttavat arviot johtajan kyvyistä ja motivaatiosta 
uuteen tehtävään liittyen. Ylentämiseen vaikuttaa myös johtajan nykyisen teh-
tävän ja uuden tehtävän samankaltaisuus. Mikäli tehtävät ovat samankaltaisia, 

aikaisella suoriutumisella arvioinnissa suurempi painoarvo kuin silloin, jos teh-
tävät ovat erilaisia. On myös mahdollista, että johtaja haluaa kieltäytyä ylen-
nyksestä, jos uusi tehtävä vaatii esimerkiksi aiempaa enemmän matkustamista 
tai pidempiä työpäiviä.  
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Suomessa naisten osuus johtajista on 30 % (Naisten osuus johtajista eräillä 

aloilla 2013. 2013). Vuonna 2018 suomalaisten pörssiyhtiöiden toimitusjohtajista 
ja johtoryhmien jäsenistä naisia oli 22,8 %. Johtoryhmien jäsenistä toimitusjohta-
ja huomioimatta, naisia oli 25 %. Liiketoimintajohtajista naisia oli 14,3 %. (Nais-
johtajia ennätysmäärä – toimialojen erot suuria 2018, 26.) Vuonna 2013 suurim-
missa listaamattomissa yhtiöissä naisia oli johtoryhmissä 17,9 %. Johtoryhmien 
jäsenistä toimitusjohtaja huomioimatta, naisia oli 20 %. (Menestystä hallituksis-
sa, haasteita johtoryhmissä 2013, 20.) O'Neil ja Bilimoria (2005, 170) esittävät, 

että vaikka puolet työvoimasta on naisia, heistä vain pieni osa työskentelee 
korkeimmissa johtotehtävissä. Cheung ja Halpern (2010, 183) toteavatkin, että 
länsimaissa naiset etenevät suhteellisen hyvin keskijohtoon työurallaan. Monen 
naisen kohdalla eteneminen uralla kuitenkin pysähtyy keskijohtoon, joten nais-
ten esiintyminen korkeimmilla johtopaikoilla on harvinaisempaa.  

Eagly ja Carli (2007, 1, 65) toteavat, että ilmiötä, jossa naisten esiintyminen 
korkeissa johtotehtävissä on harvinaista, on kutsuttu yleensä lasikatoksi. Lasi-
katto tuo mieleen kuvan kiinteästä esteestä, jota ei voi läpäistä. Naiset ovat kui-
tenkin yhä enemmän löytämässä tietään myös korkeimmille johtopaikoille, jo-
ten edellä mainittua ilmiötä sopii paremmin kuvaamaan termi lasilabyrintti, 
joka kuvastaa sitä, että naiset löytävät polkuja korkeimmille johtopaikoille. Yh-
tälön ratkaiseminen, jossa ovat läsnä lasten kasvattaminen sekä perhe- ja työ-
elämän tasapainon löytäminen, on keskeistä lasilabyrintin selvittämisen kannal-
ta. Naiset kohtaavat matkallaan johtajaksi myös muita haasteita. Sanchez-
Huclesin ja Davisin (2010, 172) mukaan naisten polku johtajiksi voi sisältää 
haasteita liittyen lastenhoitoon, seksismiin, rasismiin ja sukupuoleen liittyvään 
syrjintään. Lisäksi he toteavat, että naisten kohdalla haasteet eivät lopu johto-
paikalle etenemiseen. Ryan ja Haslam (2007, 556–557) esittävät, että naisia nimi-
tetään sellaisille johtopaikoille, joissa heidän asemansa pysyvyys ei ole turvattu, 
jolloin on kyse lasijyrkänteeksi kutsutusta ilmiöstä. 

Johtamiskoulutus on johtamisen tutkimuksesta perustansa ammentavaa 
koulutusta, jonka tarkoituksena on kehittää henkilöitä johtajina. Johtamiskoulu-

tuksessa otetaan huomioon sekä oppilaitoksissa että oppilaitoksien ulkopuolel-
la tapahtuvan oppimisen. (Andenoro ym. 2013, 3.) Harvey ja Jenkins (2014, 77) 
esittävät, että johtamiskoulutukeen kuuluu olennaisena osana kolme näkökul-
maa: tieto, käytäntö ja reflektio. He toteavat, että johtamiskoulutuksessa tieto 
voidaan jakaa tekniseen tietoon ja ihmisten kanssa toimimiseen liittyvään tie-
toon. Tekninen tieto tarkoittaa tietoja, jotka ovat edellytyksenä johtajana toimi-
miseen. Ihmisten kanssa toimimiseen liittyvään tietoon liittyy toimiminen sekä 
yksilöiden että ryhmien parissa. Käytäntöön liittyen, McCall (2004, 127–129) 
toteaa, että johtamista voi oppia pääasiassa kokemusten kautta johtajan tehtä-
vissä toimittaessa. Hän toteaa, että oppimisen kannalta johtamiskoulutus voi 
olla erityisen hyödyllistä, mikäli koulutuksessa käsitellään ja pohditaan sellaisia 
asioita, joita käytännön johtamistyössä voi olla hankala harjoitella. Hän myös 
huomauttaa, että käytännön kokemukset eivät tietenkään aina johda oppimi-
seen.  Harveyn ja Jenkinsin (2014, 79) mukaan kriittinen reflektio edistää henki-
lö kehittymistä, koska reflektio auttaa yhdistämään koulutukseen perustuvaa 
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tietoa käytännön kanssa. Reflektoimalla henkilö pohtii toistuvasti mitä hän on 
oppinut, kokenut ja tehnyt, jolloin hän tekee johtopäätöksiä ja hänelle herää 
uusia kysymyksiä reflektoitavaan aihepiiriin liittyen. 

Johtamiskoulutuksen hyödyt koulutukseen osallistuville ovat olleet viime 
aikoina kiistelty puheenaihe (Baruch & Lavi-Steiner 2015, 218). Johtamisopinnot 
ovat keino johtajille kerryttää inhimillistä pääomaa (Baruch & Lavi-Steiner 2015, 
219). Ng’n ym. (2005, 375, 394) mukaan inhimillinen pääoma on potentiaalinen 
tekijä vaikuttamaan suoraan henkilön arvoon organisaatiolle ja sitä kautta pal-

kankorotuksiin ja ylennyksiin. Lisäksi he esittävät, että varallisuutta ja statusta 
pidetään yhteiskunnassa tavoiteltavina asioina. Sen vuoksi objektiivinen ura-
menestys voi johtaa subjektiiviseen uramenestykseen, kuten uraan liittyvään 
tyytyväisyyden tunteeseen. Vaara ja Faÿ (2011, 3–7) toteavat, että MBA-
ohjelmat ovat saaneet osakseen kritiikkiä tutkimuskirjallisuudessa, mutta oh-
jelmiin liittyvien ongelmien syitä ei ole onnistuttu avaamaan. Edellä mainittu-
jen tutkijoiden mukaan MBA-ohjemien kritiikki on yleensä kohdistunut oppi-
mistuloksiin, opiskelijoiden mahdollisesti omaksumiin epäeettisiin käytäntei-
siin ja MBA-ohjelmien akkreditointijärjestelmiin. 

Hilgert (1998) tutki tutkimuksessaan, miten EMBA-koulutus on vaikutta-
nut naisten elämään ja uraan.  Hän keräsi aineistonsa ensin teetättämällä kuu-
della naisalumnilla esseet perustuen hänen tekemiinsä kysymyksiin. Tutkimuk-
sensa toisessa vaiheessa hän haastatteli neljää naista. Naiset olivat suorittaneet 
EMBA-koulutuksen Claremontin yliopistossa Yhdysvalloissa. Hilgertin saami-
en tutkimustulosten mukaan EMBA-koulutus lisäsi naisilla autonomian tunnet-
ta, sai heidät tuntemaan, että he määrittävät itse roolinsa työssä sen sijaan, että 
heille olisi annettu valmis rooli, auttoi heitä oppimaan arvostamaan itseään ja 
omaa ajanhallintaasa enemmän sekä lisäsi heidän ymmärrystä itsestään ja muis-
ta henkilöistä. Tutkimukseen osallistujille uramenestys tarkoitti mielekkäitä 
tehtäviä, itsenäisiä valintoja, hallinnan tunnetta sekä työn- ja vapaa-ajan tasa-
painoa. (Mts. 638–639.) 

Hay ja Hodgkinson (2006) tutkivat tutkimuksessaan, mitä uramenestys 

tarkoitti työn ohessa suoritettavan MBA-koulutuksen suorittaneille johtajille 
sekä uramenetyksen ja MBA-koulutuksen suhdetta. Lisäksi he halusivat selvit-
tää syitä MBA-koulutukseen hakeutumiseen. Tutkimuksessa haastateltavina oli 
20 miesalumnia ja 16 naisalumnia, jotka olivat suorittaneet koulutuksen vuosi-
na 1993–2004 iso-britannialaisessa yliopistossa. Useille haasteltavista koulutuk-
seen hakeutumiseen syitä olivat tietämyksen kehittäminen, itsensä haastaminen 
ja oman aseman parantaminen työmarkkinoilla. Joillekin haastateltavista syyt 
liittyivät uralla etenemisen tavoitteluun. Haastateltaville uramenestys tarkoitti 
pääasiassa subjektiivista uramenetystä. Yleisin subjektiiviseen uramenestykseen 
liittyvä tekijä oli parantunut itseluottamus, jonka mainitsi 11 miestä ja 8 naista. 
Uraan liittyvien mahdollisuuksien lisääntymistä ja joustavuuden parantumista 
piti tärkeänä 11 naista ja 4 miestä.  Toisaalta 6 miehelle ja 3 nuoremmalle naisel-
le uramenetys tarkoitti objektiivista uramenetystä eli asemaa ja palkkaa, mutta 
kaikki heistä eivät kokeneet, että MBA-koulutus olisi ollut ainakaan ainut syy 
parantuneeseen asemaan tai palkkaan. Mielenkiintoista oli se, että 5 miestä ja 2 
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naista toivat tutkimuksessa esille, että MBA-tutkinnolla voi olla haitallisia vai-
kutuksia uralle. Työnantajat voivat vierastaa henkilöä, joka on suorittanut 
MBA-tutkinnon, varsinkin silloin, kun potentiaalisella työnantajalla ei ole tietoa 
koulutuksesta. Haastateltavat eivät kuitenkaan kritisoineet itse koulutusta tai 
sen sisältöjä. (Mts. 13–21.)  

Tutkimuksessaan Chen, Doherty ja Vinnicombe (2012) tutkivat EMBA-
koulutuksen vaikutusta tietämisen ketkä-näkökulmaan taiwanilaisten naisjoh-
tajien keskuudessa. Vuonna 2004 valmistuneita naisalumneja eri korkeakouluis-

ta osallistui yhteensä 18 tutkimuksen haastatteluihin. Naisista 12 kertoi, että 
heidän syynsä osallistua EMBA-koulutukseen liittyi haluun edetä uralla sekä 
verkostoitumiseen. Yhdenkään haastateltavan kohdalla EMBA-koulutus ei ollut 
vaikuttanut nostavasti palkkaan. (Mts. 653–655.) 

Personini Cruz ja Wood (2015) tutkivat tutkimuksessaan Brasiliassa osa-
aikaisena opiskeluna suoritettavan MBA-koulutuksen vaikutusta työuriin. In-
formantteina heillä oli yhteensä 700 henkilöä, joista osa oli suorittanut koulu-
tuksen ja osalla se oli vielä kesken. Alumneja ja opiskelijoita osallistui tutki-
mukseen kolmen eri osa-aikaisen MBA-ohjelman kautta. Tutkimuksessa yhdis-
teltiin määrällisiä ja laadullisia tutkimusmenetelmiä. Tutkimustulosten perus-
teella yleisimmät objektiiviset tekijät, joita MBA-koulutus edisti, olivat ylennyk-
set ja palkankorotukset. Subjektiivisia tekijöitä edustivat itsevarmuuden paran-
tuminen osaamiseen liittyen, aseman parantuminen työmarkkinoilla ja paran-
tunut kyky vastata uusiin haasteisiin työelämässä. Tutkimuksessa subjektiiviset 
tekijät olivat yleisempiä ja monimuotoisempia kuin objektiiviset tekijät.  (Mts. 
653–656.)      

Lämsä ja Savela (2019) tutkivat Suomessa laadullisessa tutkimuksessaan 
yksinomaan naisille suunnatun MBA-ohjelman vaikutuksia naisten uramenes-
tykseen. Tutkimustulokset, jotka perustuivat 20 naisen haastetteluihin, osoitti-
vat, että ohjelman suorittaminen oli ollut haastateltaville voimaannuttavaa. 
Haastateltavat olivat kokeneet ainoastaan naisista muodostuvan opiskelijajou-
kon turvalliseksi ja kannustavaksi opiskeluympäristöksi. Ohjelman suorittami-

sella oli vaikutuksia sen suorittajien uramenestykseen. Suurin osa ohjelman 
suorittaneista henkilöistä vaihtoi työtehtäviä tai työpaikkaa koulutuksen jäl-
keen, ja he olivat sitä mieltä, että koulutus myötävaikutti työpaikan vaihtoon. 
Haastatetavilla oli kuitenkin erilaisia näkymyksiä siitä, kuinka vahvasti ohjelma 
oli toiminut vaikuttimena uusiin tehtäviin tai uuteen työpaikkaan siirryttäessä. 
Monen haastateltavan kohdalla toive työpaikan tai työtehtävien vaihtamisesta 
ei kuitenkaan ollut ohjelmaan osallistumisen taustalla.  (Mts. 14–17.) 

2.4 Yhteenveto teoreettisesta viitekehyksestä 

Uria tarkasteltaessa on syytä ottaa huomioon kaksi perustavanlaatuista näkö-
kulmaa: subjektiivinen ja objektiivinen näkökulma (Hirsh 2004, 226).  Perintei-
sessä uratutkimuksessa oltiin kiinnostuneita henkilön asemasta organisaation 
hierarkiassa, ylennyksistä ja palkkauksesta. Kuitenkin nykypäivää kohti tulta-
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essa henkilön työtyytyväisyys, oppiminen ja henkilön ominaisuudet ovat nous-
seet tarkastelun keskiöön. (Hall & Chandler 2005, 156.) Samansuuntaisesti me-
nestyksestä on erotettavissa kaksi näkökulmaa siihen perustuen, kenen näkö-
kulmasta menestystä tarkastellaan. Henkilön itsensä näkökulmasta tarkasteltu-
na menestys perustuu hänen omiin käsityksiinsä, näkemyksiinsä ja tavoittei-
siinsa.  Toisen henkilön tai tahon tekemä arvio henkilön menestyksestä perus-
tuu tekijöihin, jotka ovat kaikkien havaittavissa. (Jaskolka ym. 1985, 189–190.) 

Aiemmin käsitellyistä erilaisista urakäsityksistä on löydettävissä monia 

yhtäläisyyksiä. Hallin ja Mirvisin (1995) sekä Hallin ja Mossin (1998) käsittele-
mää proteaanista uraa, Arthurin ym. (2005) käsittelemää rajatonta uraa, Caw-
seyn, Deszcan ja Mazerollen (1995) käsittelemää portfoliouraa, Arthurin ym. 
(1995) älykästä uraa ja De Vosin & van der Heijdenin (2015) kestävää uraa yh-
distää osaaminen ja itsensä kehittäminen. Liikkuvuus uralla on puolestaan tee-
ma, joka yhdistää rajatonta uraa, Baruchin (2004b) käsittelemää monisuuntaista 
uraa ja Peiperlin ja Baruchin (1997) käsittelemää korporaatioiden jälkeistä uraa. 
Organisaation merkityksen väheneminen ja työntekijän vastuun kasvaminen 
omasta urastaan yhdistää rajatonta uraa ja korporaatioiden jälkeistä uraa. 
Älykkään uran määritelmä ja kuvaus vastaa puolestaan lähes identtisesti raja-
tonta uraa, koska molemmissa on lähtökohtina tietämisen kolme näkökulmaa. 
Kestävää uraa ja Mainieron ja Sullivanin (2005) käsittelemää kaleidoskoop-
piuraa yhdistävä teema on joustavuus. Uramenestykseen liittyen subjektiivisen 
uramenestyksen korostuminen objektiiviseen uramenestykseen nähden yhdis-
tää proteaanista uraa, rajatonta uraa, älykästä uraa, kestävää uraa ja kaleido-
skooppiuraa.  

 

KUVIO 1 Teoreettinen viitekehys tiivistetysti esitettynä 
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Yllä esitetyn kuvion (kuvio 1) tarkoituksena on tiivistäen esittää tämän tutki-
muksen teoreettisen viitekehyksen keskeisimmät kohdat. Se kuvaa uran, urakä-
sitysten, johtamiskoulutuksen, kuten EMBA-koulutuksen sekä uramenestyksen 
välisiä yhteyksiä toisiinsa. Kuvion lähtökohtana on uran käsite, jonka määritte-
lyllä on yhteys puolestaan urakäsitysten määrittelyyn sekä uramenestyksen 
määrittelyyn. Erilaisiin urakäsityksiin sisältyy näkemys siitä, mitä uramenetys 
tarkoittaa eli onko uramenestystä lähinnä objektiivista uramenestystä vai sub-
jektiivista uramenestystä. Johtamiskoulutus, kuten EMBA-koulutus, puolestaan 

on jossain määrin uraan liittyvä tekijä. Lisäksi johtamiskoulutuksella voidaan 
nähdä olevan vaikutusta uramenestykseen 

Kuvio on jossain määrin myös karkea esitys, koska se ei esitä pikkutarkas-
ti kaikkien asioiden sidoksia. Esimerkiksi naisten uramenestys voi olla myös 
objektiivista uramenestystä, vaikka kuviossa naisten uramenestys onkin yhdis-
tetty subjektiiviseen uramenestykseen. Samalla tavoin muut urakäsitykset kuin 
perinteinen urakäsitys voivat nähdä uramenestyksessä myös objektiiviseen 
uramenetykseen kuuluvia elementtejä sen sijaan, että ne tunnistaisivat vain 
subjektiiviseen uramenestykseen kuuluvia elementtejä. Kuvion teossa on jou-
duttu tekemään yksinkertaistuksia selkeyden ja ymmärrettävyyden takaami-
seksi. 
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3 MENETELMÄT 

3.1 Narratiivinen tutkimusote ja tietokäsitys 

Hännisen (2018, luku ”Narratiivisen tutkimuksen käytäntöjä”) mukaan narra-
tiivinen tutkimus on hajanainen ja useaa tieteenalaa koskettava tutkimussuun-
taus. Hän toteaa, että narratiivisen tutkimuksen käsitteitä, kuten tarina (story) ja 
kertomus (narrative) voidaan määritellä eri tavoin. Heikkisen (2018, luku ”Ker-
ronnallinen tutkimus”) mukaan arkisessa kielenkäytöstä ei yleensä tehdä eroa 
käsitteiden kertomus ja tarina välillä. Hänninen (2018, luku ”Narratiivisen tut-
kimuksen käytäntöjä”) toteaa, että tarina on mielleyhtymä, joka syntyy erilais-
ten tarinan esitystapojen seurauksena. Tarinan erilaiset esitystavat ovat puoles-
taan kertomuksia. Heikkisen (2018, luku ”Kerronnallinen tutkimus”) mukaan 
esimerkiksi kertomakirjallisuus, näytelmät ja elokuvat ovat tapoja esittää tari-
noita. Esitystavasta riippumatta tarina pysyy kuitenkin samana. Edellä kuvatun 
tapaan myös Abbott (2008, 15) tekee samansuuntaisen eron tarinan ja kerto-
muksen käsitteiden välille. Hänen käsityksensä mukaan kertomukset ovat tari-
noiden esityksiä, joten kertomukset välittävät tarinoita, ja tarinat ovat olemassa 

ennen kertomuksia. 
Tarinat ja kertomukset perustuvat tapahtumaketjuun, jotka liittyvät henki-

löön tai olentoon. Tarina muodostuu tapahtumaketjun tulkinnasta. Tarinat ovat 
aikaan sidottuja, ja ne sisältävät alun, keskikohdan sekä lopun. Juoni sitoo edel-
lä mainitut tarinan vaiheet yhteen. Tarinoissa tapahtumilla on yhteys toisiinsa 
niin, että jostakin tapahtumasta seuraa aina toinen tapahtuma. Kertomus voi 
sitä vastoin edetä epäkronologisesti. (Hänninen 2018, luku ”Narratiivisen tut-
kimuksen käytäntöjä”.)  

Juoni on narratiivinen rakenne, joka kuvaa ja auttaa ymmärtämään, miten 
eri tapahtumat ovat yhteydessä toisiinsa. Tapahtumista muodostuu tarina juo-
nen avulla, ja se määrittää, mitkä tapahtumat kuuluvat tarinaan ja ovat olennai-
sia. Lisäksi juoni määrittää tarinan alun ja lopun sekä tapahtumien aikajärjes-
tyksen. Tarinan tapahtumaketju johtaa aina johonkin lopputulemaan.  Tarinoi-
hin liittyy ihmisten käsitys siitä, että aika etenee aina yhteen suuntaa: Mennei-
syyttä seuraa nykyhetki ja nykyhetkeä seuraa tulevaisuus. (Polkinghorne 1995, 
7–8.) Tässä tutkimuksessa käytetään käsitettä tarina tarkoittamaan toisen henki-



 
lön kerronnan perusteella muodostettua kirjallista esitystä. Kuten edellä mainit-
tu tutkija esittää: Tarina sisältää alun, keskikohdan ja lopun ja tarinan tapahtu-
mat etenevät aikajärjestyksessä vanhimmista uusimpiin. Näin on myös tämän-
tutkimuksen tarinoissa.  Hännisen (2018, luku ”Narratiivisen tutkimuksen käy-
täntöjä”) mukaan kertomus voi edetä epäkronologisesti. Siksi tässä tutkimuk-
sessa ei käytetä käsitettä kertomus.   

Narratiivinen tutkimukseen liittyy käsitystä siitä, ettei ole olemassa täysin 
varmaa ja objektiivista tietoa. Tieto on aina suhteellista. Narratiiviseen tutki-

mukseen liittyy vahvasti ajatus postmodernista tiedosta, joka tarkoittaa sitä, 
että tieto ja tietäminen riippuu aina ajasta, paikasta ja ihmistenvälisestä kanssa-
käymisestä. (Heikkinen 2002, 18.) 

Heikkisen (2002, 14–17) mukaan käsitys tietämisestä on muuttunut perus-
teellisesti. Muutos tarkoittaa sitä, että tiedon ja todellisuuden nähdään olevan 
sosiaalinen ja psykologinen rakennelma, joka muodostuu ihmistenvälisissä ker-
tomuksissa. Kertomuksiin liittyy niiden kertominen, kuunteleminen ja pyrki-
mys ymmärtämiseen. Kertomusten kautta ihminen pyrkii jatkuvasti ymmärtä-
mään itseään ja häntä ympäröivää maailmaa. Narratiivisuus-käsitteellä voidaan 
viitata muun muassa juuri tiedon konstruktivistiseen luonteeseen. Konstrukti-
vistisen tietokäsityksen mukaan kertomukset nähdään ihmisten tiedon ja iden-
titeetin rakentajina. Tiedon ja identiteetin ajatellaan muuttuvan jatkuvasti. Ih-
misillä on samanaikaisesti lukuisia erilaisia käsityksiä tiedosta, ja se muuttuu 
jatkuvasti ihmistenvälisen vuorovaikutuksen seurauksena. Tutkimuskonteks-
tissa tutkimuksen tuottama tieto nähdään jossain määrin totena, mutta sen ei 
ajatella olevan ainut totuus. Konstruktivistisen tietokäsityksen mukaan tieto on 
sidoksissa aikaan, paikkaan ja tiedon tarkastelijaan. 

Tutkimuskontekstissa narratiivinen aineisto on kerrontaa, joka voi olla 
suullista tai kirjallista. Narratiivisella aineistolla voidaan tarkoittaa aineistoa, 
joka täyttää kertomuksen kriteerit, eli aineistosta on löydyttävä alku, keskikohta 
ja loppu sekä aikaan sidottu juoni.  Väljemmässä mielessä narratiivinen aineisto 
nähdään sellaisena kerrontana, joka ei täytä edellä mainittuja kertomuksen kri-

teerejä. Narratiivisen aineiston analysointi vaatii aina analyysin tekijän tulkin-
taa. (Heikkinen 2018, luku ”Kerronnallinen tutkimus”.) Tässä tutkimuksessa 
näen aineistoni väljän määritelmän mukaisesti narratiivisena, koska aineistoni 
ei täytä kertomuksen kriteereitä: Aineistosta ei ole suoraan löydettävissä alkua, 
keskikohtaa ja loppua. 

Polkinghornen (1995, 12) mukaan laadullisessa tutkimuksessa aineisto 
voidaan jakaa diakroniseen ja synkroniseen aineistoon. Diakroninen aineisto 
sisältää tietoa aikaan sidotuista tapahtumista ja siitä, mitä yhdestä tai useam-
masta tapahtumasta seurasi. Diakroninen aineisto on yleensä kerätty siten, että 
se perustuu henkilön selostukseen siitä, mitä tapahtui ja miksi sekä mitä tapah-
tumista seurasi.  Synkroninen aineisto ei puolestaan sisällä aikaan sidottuja ta-
pahtumia eikä kuvauksia peräkkäisistä tapahtumista. Aineisto sisältää kuvauk-
sia siitä, miten henkilö kokee jonkin asian tai mitä mieltä henkilö on jostakin 
asiasta. Narratiivisessa tutkimuksessa aineiston pääpaino on diakronisessa ai-
neistossa. 
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3.2 Tutkimusaineiston tuottaminen 

Haastattelu on hyödyllinen menetelmä tutkittaessa kokemuksia. Ilman haastat-
telua kokemuksista olisi erittäin vaikeaa saada tietoa. Haastatteluun kuuluu 
aina olennaisena osana vuorovaikutus. Hyvä tai onnistunut haastattelu edellyt-
tää muutakin kuin vain ennalta harkittuja haastattelukysymyksiä. (Hyvärinen 
2017, luku ”1 Haastattelun maailma”.) 

Haastattelutyyppien jaottelussa on käytetty termejä strukturoitu haastatte-
lu, puolistrukturoitu haastattelu ja strukturoimaton tai avoin haastattelu. Struk-
turoidussa haastattelussa haastateltavalle annetaan valmiit vastausvaihtoehdot. 
Strukturoimattomassa haastattelussa, nimestään huolimatta, tutkijan on vähin-
täänkin tiedettävä, mistä aiheesta hän haluaa saada vastauksia. Yleensä laadul-
lisissa tutkimuksissa käytetään puolistrukturoitua haastattelua sovellutuksi-
neen. (Hyvärinen 2017, luku ”1 Haastattelun maailma”.)  

3.2.1 Puolistrukturoitu teemahaastattelu 

Aineistonkeruumenetelmänä tässä tutkimuksessa käytettyä puolistrukturoitua 
haastattelua kuvaa joustavuus. Se mahdollistaa tutkimusaiheeseen liittyvien 
osa-alueiden läpikäynnin jättäen samalla tilaa haastateltavan näkökulmien esit-
tämiselle.  Puolistrukturoidun haastattelun voi toteuttaa monella eri tavalla: On 
esimerkiksi mahdollista, että haastattelu alkaa täysin avoimilla kysymyksillä ja 
etenee rajatumpiin teoriaan perustuviin kysymyksiin. Teoria luo viitekehyksen 
tutkittavasta aiheesta, ja haastattelun avulla on mahdollista selvittää haastatel-
tavan käsityksiä aiheesta. Puolistrukturoitua haastattelua kuvaa myös vuoro-
vaikutuksellisuus. Tavallista on, että haastattelija kyselee haastateltavalta tar-
kennuksia vastauksiin haastattelun aikana. (Galletta 2013, 24.) 

Brinkmann (2013, 25) toteaa, että puolistrukturoitu haastattelu on raken-
nettu tutkijan tarkoitusperien mukaiseksi, ja siinä ollaan kiinnostuneita haasta-
teltavan kuvauksista, jotka liittyvät elämän kokemuksiin. Haastateltavan kuva-
usten ymmärtäminen edellyttää aina tutkijan tekemää tulkintaa. Haastattelui-
den tekemiseen ei kuitenkaan ole olemassa yhtä oikeaa ja yleisesti hyväksyttyä 
tapaa tai mallia. Galletta (2013, 24) esittää, että puolistrukturoidun haastattelun 
suurin etu on se, että sen avulla on mahdollista yhdistää sekä eletyn elämän että 
teoreettisten näkökohtien käsittely. Tässä tutkimuksessa uran ja uramenestyk-
sen tutkimuskirjallisuus on toiminut haastattelukysymysten pohjana. Haastatte-
lutilanteessa haastateltavan on mahdollista kertoa kokemuksistaan uraan, ura-
menestykseen ja EMBA-koulutukseen liittyen. 

Tuomi ja Sarajärvi (2018, luku ”3.1.1 Lomakehaastattelu, teemahaastattelu 
ja syvähaastattelu”) käyttävät puolistrukturoitua haastattelua ja teemahaastatte-
lua synonyymeinä. Heidän mukaansa teemahaastattelussa käydään läpi ennalta 
määritellyt teemat tarkentavine kysymyksineen. He toteavat, että läpikäytävien 
kysymysten määrä ja esittämisjärjestys sekä se, käytetäänkö jokaisen haastatel-
tavan kohdalla samoja sanamuotoja, vaihtelevat tutkimuksissa. Vaihtelevuutta 
esiintyy myös siinä, toteutetaanko teemahaastattelu väljän avoimesti vai tiukan 
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strukturoidusti etukäteen mietittyjen kysymysten mukaan. Tässä tutkimuksessa 
käytän nimitystä puolistrukturoitu teemahaastattelu käyttämästäni haastatte-
lumenetelmästä. 

Haastateltavien valintakriteerit ovat tärkeässä asemassa, sillä ne vaikutta-
vat aineiston hankkimiseen ja aineiston analysointiin. Haastateltavien valinnas-
sa on kiinnitettävä erityistä huomiota tutkimuskysymyksiin ja mietittävä min-
kälaiset henkilöt voisivat parhaiten auttaa saamaan vastauksia tutkimuskysy-
myksiin. Haastateltavien valinnassa tutkija joutuu pohtimaan myös haastatel-

tavien monimuotoisuuteen liittyviä kysymyksiä. Laadullisessa tutkimuksessa ei 
käytetä määrällisestä tutkimuksesta tuttua satunnaisotantaa. Laadullisessa tut-
kimuksessa luotettavinta on valita haastateltavat käyttäen harkittua valintakri-
teeristöä. Haastateltavien määrään vaikuttavat tavallisesti monet käytännön 
seikat, kuten aika ja kustannukset. (Galletta 2013, 33.) 

Työpaikkaa vaihtaessaan henkilö saattaa kokea korostunutta tyytyväisyy-
den tunnetta uudessa työpaikassaan verrattuna vanhaan työpaikkaansa. Edellä 
kuvattua ilmiötä kutsutaan niin sanotuksi kuherruskuukaudeksi. Ajan kuluessa 
henkilö alkaa arvioida uutta työpaikkaansa realistisemmin, ja hänen kokeman-
sa tyytyväisyys saattaa laskea. Tätä ilmiötä kutsutaan puolestaan niin sanotuksi 
krapulaefektiksi. (Valero & Hirschi 2019, 151.) Tämän tutkimuksen haastatelta-
vien hankkimisessa olen ottanut huomioon sekä soveltanut edellä esiteltyjä kri-
teereitä, eli käytin harkittua valintakriteeristöä. Rajasin haastateltavien joukon 
sellaisiin henkilöihin, jotka ovat suorittaneet EMBA-koulutuksen 1,5–5 vuotta 
sitten. Ajattelin, että vähintään 1,5 vuoden väli koulutuksen suorittamisesta ja 
haastattelun toteutuksesta edesauttaisi kuherruskuukausi-ilmiön välttämistä ja 
realistisempien arvioiden hankkimista EMBA-koulutuksesta. Lisäksi ajattelin, 
että 1,5 vuotta olisi sellainen aika, jonka kuluessa mahdollisia uramenestykseen 
liittyviä asioita olisi ehtinyt tapahtua henkilön uralla. Takarajaksi valitsemani 5 
vuotta arvioin kohtuulliseksi ajaksi haastateltavalle henkilölle muistella ja arvi-
oida EMBA-koulutuksen uramenestykseen liittyviä vaikutuksia. 

3.2.2 Haastateltavien hankinta ja haastatteluiden toteutus 

Haastateltavien hankinta alkoi palaverilla Jyväskylän yliopiston kauppakor-
keakoulun Avance-johtamiskoulutuksen koulutuspäällikön kanssa. Hänen 
kanssaan lähdimme tavoittamaan EMBA-koulutuksen suorittaneita henkilöitä, 
jotka ovat suorittaneet koulutuksen 1,5–5 vuotta sitten. Marraskuussa 2019 kou-
lutuspäällikkö lähestyi haluttua alumnijoukkoa sähköpostitse. Hänen sähkö-
postiviestissään oli liitteenä kirjoittamani saatekirje, jossa kerroin potentiaalisil-
le haastateltaville tarkemmin tutkimuksestani ja sen toteutuksesta. Ideana oli, 
että haastateltaviksi suostuvat henkilöt ottavat minuun yhteyttä sähköpostitse 
kertoakseen suostumuksestaan haastatteluun sekä sopiakseen haastatteluajan-

kohdan ja haastattelupaikan. Tavoitteena oli haastatella 10:tä henkilöä, viittä 
miestä ja viittä naista. Sovin haastatteluajankohdat ja haastattelupaikat viiden 
miehen ja viiden naisen kanssa, jotka olivat ensimmäisinä ottaneet minuun yh-
teyttä.  
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Haastattelut sijoittuivat joulukuun 2019 ja tammikuun 2020 väliselle ajan-

jaksolle. Kaikki haastattelut toteutettiin Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Uuden-
maan alueilla haastateltavan työpaikalla yhtä haastattelua lukuun ottamatta, 
joka toteutettiin puolijulkisessa tilassa. Haastattelut aloitettiin täyttämällä haas-
tateltavan kanssa tutkimussopimus kahtena kappaleena, josta kävi ilmi tutki-
muksen tarkoitus ja tutkimusaineiston käsittelyyn sekä säilyttämiseen liittyvät 
asiat. Haastateltaviksi valikoitui 10 henkilöä. Alla olevassa taulukossa (tauluk-
ko 1) on kuvattuna perustiedot heistä. 

TAULUKKO 1 Haastateltavat 

Haastateltava 
(Symboli) 

Perustietoja haasteltavasta (sukupuoli, ikä, EM-
BA-koulutuksen suoritusaika, koulutustaus-
ta/koulutus ennen EMBA-koulutusta, työvuosi-
en määrä kokonaisuudessaan, työvuosien määrä 
johto-, esimies- tai asiantuntijatehtävissä, tehtä-
vänimike ja työvuosien määrä nykyisessä tehtä-
vässä, työvuosien määrä nykyisessä työnanta-
jayrityksessä/organisaatiossa, työnantajayrityk-
sen/organisaation kuvaus, koulutuksen maksaja) 

 

Henkilö 1 
(H1) 

Nainen, 54 vuotta, 2014–2016, oikeustieteiden 
kandidaatti, 25 vuotta, 25 vuotta, lakimies, 16 
vuotta, 16 vuotta, yritysten ja yrittäjien edunval-
vontaan keskittyvä yhdistys, työnantaja. 

 

Henkilö 2 
(H2) 

Mies, 34 vuotta, 2013–2016, insinööri, 9 vuotta, 6 
vuotta, maajohtaja, noin 1,5 vuotta, noin 1,5 vuot-
ta, leikki- ja liikuntapaikkoja toimittava yritys, 
henkilö itse valtaosin. 

 

Henkilö 3 
(H3) 

Nainen, 55 vuotta, 2011–2014, insinööri ja diplo-
mi-insinööri, noin 30 vuotta, noin 30 vuotta, josta 
esimiestyötä 20 vuotta, IT-päällikkö, noin 3 vuot-
ta, suuri elintarvikealan yritys, työnantaja. 

 

Henkilö 4 
(H4) 

Mies, 52 vuotta, 2012–2015, insinööri, 22 vuotta, 
16 vuotta, IT-infrastruktuuriarkkitehtuurin johta-
ja, 3 vuotta, 3 vuotta, suuri metalliteollisuuden 
yritys, työnantaja. 

 

Henkilö 5 
(H5) 

Mies, 51 vuotta, 2014–2016, yo-merkonomi sekä 
mainonnan ja markkinointiviestinnän suunnitte-
lijan tutkinto, 19 vuotta, 18 vuotta, myyntipääl-
likkö, 1,5 vuotta, 1,5 vuotta, yritys, jonka toimi-
alana tekninen tukkukauppa, työnantaja maksoi 
⅔ ja henkilö maksoi itse ⅓. 

 

Henkilö 6 
(H6) 

Mies, 31 vuotta, 2016–2018, ylioppilas, automaa-
tiosähköasentaja ja johtamisen erikoisammatti-
tutkinto, 10 vuotta, 9,5 vuotta, myyntijohtaja, 3 
vuotta, 10 vuotta, myyntialan yritys/contact cen-
ter, työnantaja maksoi noin ¾ ja henkilö maksoi 
itse noin ¼. 

 
 
 
 
 
 
    (jatkuu) 
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TAULUKKO 1 (jatkuu) 

Henkilö 7 
(H7) 

Mies, 53 vuotta, 2014–2015, asentaja, työteknikko 
ja johtamisen erikoisammattitutkinto, 35 vuotta, 
25 vuotta, toimitusjohtaja, 4 vuotta, 21 vuotta, 
kaksi yritystä: vakuutusalan alihankinnan asian-
tuntijayhtiö ja autoalan asiantuntijayhtiö, henkilö 
maksoi itse ½ ja työnantaja maksoi ½. 

Henkilö 8 
(H8) 

Nainen, 42 vuotta, 2015–2017, medianomi, 20 
vuotta, 18 vuotta, myynti- ja markkinointijohtaja, 
noin 1,5 vuotta, noin 7,5 vuotta, ohjelmistoalan 
yritys, työnantaja. 

Henkilö 9 
(H9) 

Nainen, 61 vuotta, 2012–2017, kasvatustieteiden 
tohtori ja ammatillinen opettaja, 40 vuotta, 31 
vuotta, palvelukehitysjohtaja, 8 vuotta, 24 vuotta, 
julkishallinnollinen organisaatio, työnantaja. 

Henkilö 10 
(H10) 

 
Haastatteluissa kävimme haastateltavan kanssa etukäteen laatimani puolistruk-
turoidun teemahaastattelurungon läpi. Haastattelurunko (liite 1) alkoi haasta-
teltavan perustietojen läpikäynnillä, jonka jälkeen vuorossa olivat varsinaiset 
haastattelukysymykset kolmen teeman alla. Kävin jokaisen haastateltavan 
kanssa haastattelurungon samassa järjestyksessä läpi. Haastattelukysymykset 
esitin haastateltaville suunnilleen siinä muodossa kuin ne lukivat haastattelu-
rungossani. Joidenkin kysymysten kohdalla selitin haastateltavalle tarkemmin, 
mitä kysymykselläni tarkoitin. Haastatteluissa saatoin jättää joitakin haastatte-
lurungon kysymyksistä kysymättä haastateltavalta, mikäli kysymykseen oli 
mielestäni jo tullut vastaus aiemmin haastattelun aikana tai haastateltavan ai-

empi vastaus osoitti, ettei kysymystä ollut tarpeen kysyä. Haastattelut tallennet-
tiin sanelimelle. Haastattelujen pituudet vaihtelivat noin 38 minuutin ja yhden 
tunnin ja 27 minuutin välillä.  

3.3 Aineiston analyysi juonityyppien avulla 

Narratiivisessa tutkimuksessa analyysin tekeminen voidaan jakaa kahteen 
tyyppiin: narratiivien analyysiin ja narratiiviseen analyysiin. Keskeisenä erona 
edellä mainituissa analyysityypeissä on se, miten analysoitava aineisto on ke-
rätty. Narratiivien analyysissä aineisto on kerätty tarinamuodossa. Tarinamuo-
dossa kerätyn aineiston analyysi kuvaa sitä, minkälaisia teemoja tarinoissa 
esiintyy tai analyysin tuloksena syntyy erilaisia luokitteluja tai tyypittelyjä. 
Tarkoituksena on siis löytää tarinoita yhdistäviä tekijöitä. Narratiivisessä ana-
lyysissä aineistoa ei kerätä tarinamuodossa, vaan aineisto on kerätty kuvauksia 
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Nainen,  41  vuotta,  2013–2015,  filosofian  maisteri,
17  vuotta,  10  vuotta, koordinaattori, noin puoli
vuotta, 17 vuotta, valtionyhtiö, työnantaja.



 
erilaisista tapahtumista. Analyysissä tutkija luo tapahtumakuvauksista tarinan 
tai tarinoita juonen avulla. (Polkinghorne 1995, 12.) Tämän tutkimuksen ana-
lyysi perustuu narratiivisen analyysin tekemiseen. 

Narratiivista analyysiä hyödyntävän tutkimuksen aineistonkeruuvaihees-
sa tutkija on kiinnostunut saamaan selityksiä tapahtumille, toisin sanoen hän 
haluaa tietää miksi ja miten jotakin on tapahtunut. Peräkkäiset tapahtumat ja 
niiden vaikutukset toisiinsa luovat juonikulun. Tutkijan tehtävänä on kehitellä 
tai havaita juoni, joka muodostaa ajallisen sidoksen aineiston elementtien välille 

aina lopputulemaan asti. Juonen kehittymistä voidaan analysoida eri juoni-
tyyppien avulla. Yleisimpiä juonityyppejä edustavat tragedia ja komedia. Tra-
gediassa tarinan päähenkilö ei saavuta tavoitettaan tai ei muulla tavoin ole tyy-
tyväinen tarinan lopputulemaan. Komediassa päähenkilö puolestaan saavuttaa 
tavoitteensa. Narratiivinen analyysi on synteesin tekemistä. (Polkinghorne 1995, 
15–16.). 

Abduktiivisen päättelyn seurauksena syntynyt lopputulema on järkeen-
käypä veikkaus, joka perustuu tutkimusaineistoon. Lisätutkimusten seuraukse-
na veikkaus saattaa muuttua tai tarkentua. Abduktiiviseen päättelyyn kuuluu 
yleensä jokin ennakko-olettama ennen tutkimusaineiston keräämistä. Abduktii-
visen päättelyn seurauksena syntyneet päätelmät perustuvat siihen, minkälai-
nen tutkittavan asian tila on keskimäärin. Asian tila ei kuitenkaan aina joka 
paikassa ja tilanteessa ole välttämättä samanlainen. (Walton 2014, 3–5). Tämän 
tutkimuksen analyysi ja tutkimustulokset perustuvat abduktiiviseen päättelyyn. 
Tässä tutkimuksessa uran ja uramenestyksen teoria toimi ennakko-olettamien 
lähteenä, ja lopulliset tutkimustulokset perustuvat sekä ennakko-olettamiin että 
kerättyyn aineistoon ja aineiston perusteella syntyneisiin päätelmiin. 

Tarinan avulla on mahdollista muodostaa kuvaus siitä, mitä on tapahtu-
nut tiettynä aikana. Tarinaa, jossa juoni etenee niin, että tapahtumaketjun seu-
rauksena päästään haluttuun lopputulokseen tai tilaan, kutsutaan menestyk-
sekkääksi tarinaksi. Menestyksekkyyden näkökulmasta tarinoita on olemassa 
kolmea perustyyppiä: Tarina, jossa haluttuun tilaan päästään, tarina, jossa ha-

luttuun tilaan ei päästä sekä tarina, jossa alku- ja loppukohtien välillä ei tapah-
du muutosta. (Gergen & Gergen 1984, luku ”The Varieties of Narrative Form”.) 

Perustyypin tarinoita ovat progressiivinen tarina, regressiivinen tarina ja 
stabiili tarina. Tarinaa, jonka juoni etenee niin, että haluttuun tilaan päästään, 
kutsutaan progressiiviseksi tarinaksi. Sellaista tarinaa, jossa juoni etenee niin, 
ettei haluttuun tilaan päästä, kutsutaan regressiiviseksi tarinaksi. Tarinaa, jonka 
juonessa ei alun ja lopun välillä tapahdu muutosta, kutsutaan stabiiliksi ta-
rinaksi. Stabiilissa tarinassa arvio päähenkilön asemasta tarinan lopussa on sa-
manlainen kuin tarinan alussa. Henkilö voi olla joko positiivisessa, neutraalissa 
tai negatiivisessa asemassa stabiilin tarinan alussa sekä lopussa. Kolmen edellä 
mainitun tarinatyypin lisäksi on olemassa muitakin tarinatyyppejä, joissa arvio 
tarinan päähenkilön tilasta voi vaihdella positiivisen ja negatiivisen välillä mo-
nimutkaisemmalla tavalla. (Gergen & Gergen 1984, luku ”The Varieties of Nar-
rative Form”.) Progressiivisen tarinan ja regressiivisen tarinan juonityyppien 
kuvaajat on esitettynä alla olevassa kuviossa (kuvio 2).  

                                                                                                                                          37



 
 

 

KUVIO 2 Gergenin ja Gergenin (1984, luku ”The Varieties of Narrative Form”) progressii-
visen tarinan juonityypin kuvaaja (T1) ja regressiivisen tarinan juonityypin ku-
vaaja (T2). Mukaillen tekijän suomentama.  

Positiivisen stabiilin tarinan ja negatiivisen stabiilin tarinan juonityyppien ku-
vaajat on esitettynä alla olevassa kuviossa (kuvio 3). 

 

KUVIO 3 Gergenin ja Gergenin (1984, luku ”The Varieties of Narrative Form”) positiivisen 
stabiilin tarinan juonityypin kuvaaja (T1) ja negatiivisen stabiilin tarinan juoni-
tyypin kuvaaja (T2). Mukaillen tekijän suomentama. 

Tarinaa, jossa arvio henkilön korkeasta positiivisesta asemasta tarinan alussa 
laskee nopeasti negatiiviseksi loppua kohti, kutsutaan tragediaksi. Komediassa 
puolestaan positiivisesta negatiiviseen laskevaa arviota seuraa nousu positiivi-
seen arvioon. Onnellinen loppu –tarinassa nousujohteinen arvio muuttuu lop-
pua kohti stabiiliksi. Romanttisessa tarinassa positiiviset ja negatiiviset arviot 
vaihtelevat jatkuvasti. (Gergen & Gergen 1984, luku ”The Varieties of Narrative 
Form”.)  Tragedian ja komedian juonityyppien kuvaajat on esitettynä alla ole-
vassa kuviossa (kuvio 4).  
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KUVIO 4 Gergenin ja Gergenin (1984, luku ”The Varieties of Narrative Form”) tragedian 
juonityypin kuvaaja (T1) ja komedian juonityypin kuvaaja (T2). Mukaillen teki-
jän suomentama. 

Onnellisen lopun ja romanttisen tarinan juonityyppien kuvaajat on esitettynä 

alla olevassa kuviossa (kuvio 5). 
 

 

KUVIO 5 Gergenin ja Gergenin (1984, luku ”The Varieties of Narrative Form”) onnellisen 
lopun juonityypin kuvaaja (T1) ja romanttisen tarinan juonityypin kuvaaja (T2). 
Mukaillen tekijän suomentama. 

Tarinoille on ominaista, että ne herättävät ihmisissä tunteita. Erilaisissa ta-
rinatyypeissä keskeistä ei ole niinkään tapahtumat sinänsä vaan tapahtumien 
suhde toisiinsa. Tarinatyyppien erot tunteiden herättämisessä johtuvat siitä, 
kuinka nopeasti tapahtumat seuraavat toisiaan ja kuinka paljon käänteitä tarina 
sisältää. Perustyypin tarinoissa tapahtumat etenevät vähitellen eikä tarinassa 
ole suuria käänteitä. Siitä syystä tragedia, komedia, onnellinen loppu ja romant-
tinen tarina herättävät ihmisissä enemmän tunteita ja voivat tuntua kiinnosta-
vammilta. (Gergen & Gergen 1984, luku ”The Varieties of Narrative Form”.) 
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Aineiston analysoinnin ensimmäinen vaihe oli litterointi. Litteroin haastat-

telut sanatarkasti. Haastatteluaineistoa kertyi yhteensä 95 sivua fontilla Times 
New Roman, fonttikoolla 12 pt, rivivälillä 1 ja marginaaleilla 2 cm. 

Litteroidun aineiston läpikäynnin aloitin lukemalla aineistoa yksi haastat-
telu kerrallaan ja merkitsemällä siitä olennaiset kohdat korostusvärillä. Olen-
naisia kohtia olivat sellaiset, jotka vastasivat siihen, mitä haastattelukysymyk-
sissä kysyttiin ja sellaiset, jotka auttoivat tutkimustehtävän selvittämisessä.  
Merkitsemisen jälkeen tein jokaisen haastattelun perään viiden kohdan listauk-

sen, joiden alle liitin katkelmia aineistosta. Listauksen tarkoituksena oli helpot-
taa alun, keskikohdan ja lopun sisältävän tarinan muodostamista haastatelta-
van kerronnan perusteella. Ensimmäisen kohdan alle liitin katkelmia siitä, mitä 
uramenestys tarkoittaa haastateltavalle. Toisen kohdan alle liitin katkelmia siitä, 
miksi haastateltava oli hakeutunut EMBA-koulutukseen. Kolmanteen kohtaan 
liitin haastateltavalle merkityksellisiä asioita tai tapahtua koulutuksen aikana. 
Neljänteen kohtaan liitin koulutuksen jälkeisiä merkittäviä uramenestykseen 
liittyviä asioita tai tapahtumia. Viidenteen kohtaan kirjoitin vaikutelmani siitä, 
mitä Gergenin & Gergenin (1984, luku ”The Varieties of Narrative Form”) ta-
rinatyyppiä haastateltavan kerronta edustaa. Lopuksi yhdistin samaa ta-
rinatyyppiä edustavat haastattelut ja loin niistä niin kutsutun tyyppitarinan.
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4 TUTKIMUSTULOKSET 

4.1 Näkökulmien laajentamisen kautta uramenestykseen 

Näkökulmien laajentamisen kautta uramenestykseen -tyyppitarinan juoni edus-

taa Gergenin ja Gergenin (1984, luku ”The Varieties of Narrative Form”) ro-
manttisen tarinan juonityyppiä. Tyyppitarina on muodostettu haastateltavien 
henkilö 3 (nainen), henkilö 4 (mies) ja henkilö 8 (nainen) kerronnan perusteella. 
Tyyppitarinan juonityypin kuvaaja on esitettynä alla olevassa kuviossa (kuvio 
6). 

 
 

 

KUVIO 6 Näkökulmien laajentamisen kautta uramenestykseen -tyyppitarinan juonityypin 
kuvaaja perustuen Gergenin ja Gergenin (1984, luku ”The Varieties of Narrati-
ve Form”) jaotteluun. Mukaillen tekijän suomentama. 

Näkökulmien laajentajalle uramenestys tarkoittaa pääasiassa subjektiivista 
uramenestystä. Hänen uramenestyksensä muodostuu siitä, että työ on sellaista 
työtä, jota hän nauttii tehdä. Oman työn kautta vaikuttamaan pääseminen sekä 
työnantajaorganisaatiossa arvostetuksi tuleminen ovat myös osa Näkökulmien 



 
laajentan uramenestystä. Lisäksi tietty suunnitelmallisuus uran askelmerkeistä 
sekä suunnitelmien tai tavoitteiden toteutuminen kuuluu Näkökulmien laajen-
tajan uramenestykseen. Colakoglun (2011, 49) mukaan rajattoman uran kon-
tekstissa subjektiiviseen uramenetyksen kokemisen kannalta on olennaista 
kolme osaamiseen liittyvää näkökulmaa: Henkilön pitää tietää, miksi jotakin 
pitää tehdä, miten pitää tehdä ja ketkä henkilöt ovat tarpeellisia. Miksi jotakin 
pitää tehdä, tarkoittaa henkilön käsitystä omasta osaamisestaan ja tavoitteistaan 
uransa suhteen. Miten pitää tehdä, tarkoittaa henkilön hankkimaa ammatillista 

tietotaitoa ja osaamista, joka on käyttökelpoista työskentelyorganisaation lisäksi 
myös muissa organisaatiossa ja työtehtävissä. Henkilön käsitys tarpeellisista 
henkilöistä tarkoittaa sitä, että henkilö on verkostoitunut ja tuntee ihmisiä, jotka 
voivat tukea ja auttaa häntä urallaan. Näkökulmien laajentajan käsityksissä 
urasta ja uramenestyksestä on yhtymäkohtia rajattoman uran/korporaatioiden 
jälkeisen uran piirteisiin etenkin edellä mainittujen miten-näkökulman ja miksi-
näkökulman kautta.  Seuraavat haastattelukatkelmat havainnollistavat asiaa: 

mää nään uramenestyksenä sen, että nauttii siitä mitä tekee, että tavallaan niinku ää, 
tekee jotain mistä, mihin on intohimo ja mitä tykkää tehä. (H3) 

No, kompensaatio on yks tekijä. Toinen on sitte ää…viiteryhmältä tai muualta saatu 
arvostus. Ääm…ja sitte saa niinko oman kädenjäljen, ei nii-niinkä, että tarvii ite olla 
aina sorkkimassa sitä vaan sitte se, lopputuotteesta näkee se oma osuus siinä. Jollain 
tavalla. (H4) 

Ni sitä sitä se menestys on, et on sellases paikas mis on hyvä olla ja sellasessa positi-
ossa missä kokee ää pystyvänsä ää vaikuttamaan ää siinä määrin kun haluaa vaikut-
taa. Mulle mulle se uramenestys on sitä että, että mä oon niinku asettanu sen aika tie-
tosesti että, et mä haluan  tiettyjen positioiden kautta mennä eteenpäin ja nytki mul 
on sit seuraava tähtäin, tähtäin niinku tuolla ajatuksissa eli, eli asioita mitä mä haluan 
olla ja ehkä tietyllä tavalla ajattelen sen niinku vuosien kautta. (H8) 

Näkökulmien laajentajan syyt EMBA-koulutukseen hakeutumiseen liittyvät 
uusien ajatusten hankkimiseen oman ydinosaamisalueen ulkopuolelta sekä joh-
tamisosaamisen kartuttamiseen ja kehittämiseen. Haastateltavat kuvasivat asiaa 
seuraavalla tavalla: 

Ää, ehkä se, että sillä hetkellä koin, et tarvii saada jotain niinkun uutta ja sitten meiän 
yrityksessä oli käyny ihmiset tätä EMBA-koulutusta ja se kuulosti tosi mielenkiinto-
selta, mut ihan omien ajatuksien niinkun freesaamiseen ja sitten ehkä, ehkä sillä het-
kellä työ oli semmosta, et mä tarvin vähän sisältöö siihen eri tavalla nii ne kaks. (H3) 

Mul oli öö…no se on pitempiaikanen juttu et se ta tapahtu ennen kakstuhattakahta-
toista ku mä menin sinne. Mul oli omassa kehityssuunnitelmassa niinko MBA ollu 
useemman vuoden. Ja sitte se oli lähinnä semmonen ää parantaa omaa ymmärrystä 
ja niinko hahmotuskykyä siihen, että mitä on sen oman IT-alueen ulkopuolella. (H4) 

EMBA-koulutuksen alussa Näkökulmien laajentajalla oli tavoitteena koulutuk-
sen suorittaminen tietyssä aikatavoitteessa. Lisäksi hänellä oli objektiiviseen 
uramenestykseen/uralla etenemiseen liittyviä tavoitteita koulutukseen osallis-
tuessaan. Haastateltavat kertoivat seuraavasti: 
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Ää no joo, siis kyllä mää asetin sellasia tavotteita että niinkun aikataulutavotteita ja 
tämmösiä…(H3) 

No joo, siis tietyllä tavalla se oli just se se semmonen niinku mm lähtölaukaus sille et-
tä, että lähti hakemaan urallaan sitä next steppiä…(H8) 

EMBA-koulutuksen aikana Näkökulmien laajentaja koki sekä positiivisia että 
negatiivisia tuntemuksia. Positiivisten tuntemusten lähteenä olivat mukavat 
hetket opiskelutovereiden kanssa sekä uuden oppiminen. Seuraavat katkelmat 
havainnollistavat asiaa: 

Koin. Öö, no minkälaisia, keskustelut niinko tän porukan kans ja Jyväskyläshän on se 
Menestyksen strategiat -paketti, jonka aikana tutustuu niinku syvällisemmi niinku 
siihen ryhmään ja sitte kaikkiin muihin ni se oli jännä miten se keskustelu aukes sitte 
ku oli vähän aikaa ollu sama porukka kasassa. Se on varmaan ollu se. Ja sit oppi ja 
semmoset ahaa-elämykset, et ai näinki nääki asiat liittyy toisiinsa. (H4) 

Ääm no ihmisistä, ää osaamisen kehittymisestä, ääm ja ja tota sellasesta niinku ajatte-
lun monipuolistumisesta ja sitte ehkä siitä niinku ää omaan peilikuvaanki katsomi-
sesta, et tietyllä tavalla tuli sit niitä, että hei että mähän oon ihan hyvä tyyppi ja mä 
osaan ja ja näin. (H8) 

Negatiiviset tuntemukset liittyivät opetuksessa käsiteltyihin asioihin tai niiden 
aiheuttamiin tuntemuksiin ja siihen, ettei työnantajaorganisaatiossa täysimittai-
sesti hyödynnetty koulutuksen suorittajan oppimia asioita. Haastateltavat ku-
vasivat asiaa seuraavasti: 

se oli jännä ku oli joku kurssi vaikka ollu, niin olisi halunnut niinku et jotenki sitä 
huomioitais työympäristössä ja kertoo siittä ja niinku intoo täynnä tuli sieltä kurssin 
käyneenä [naurua] ja kaiken oppineena niin tota…siinä, siinä kohti olisin halunnu et 
työnantaja olis ollu niinkun innostuneempi myös siitä mitä minä opin, et se oli vähän 
semmonen mikä, mikä on ehkä jos sitä oikein alkaa pohtiin niin oli vähän negatiivi-
nenkin asia että, olis halunnu että ne kiinnostuu yhtäläillä siittä ku meikäläine [nau-
rahdus]. (H3) 

sit siinä ravistellaan tietyllä tavalla niin paljon sitä öäh minuutta, kun käydään, ää 
siel on psykodynamiikkaa ja siel on ryhmädynamiikkaa ja ja sä joudut niinku oikees-
ti ottaan peilin käteen ja kattoon ittees ihmisenä ja ei se oo aina kauheen kivaa mitä 
sä sieltä näät. Niin niin tota, ehkä ne liitty niinku aika monipuolisesti siihen, siihen 
niinku oman itsensä tai semmoseen se se oli tosi kasvattava kokemus, ni ehkä siihen 
niinku semmosia kasvukipuja. (H8) 

Itse koulutuksen ollessa käynnissä ei Näkökulmien laajentajan uramenestykses-
sä tapahtunut merkittäviä muutoksia. Koulutuksessa saattoi toki syntyä tutta-
vuussuhteita, joiden kautta tarjoutui kiinnostavia työmahdollisuuksia.  Seuraa-
vat haastattelukatkelmat havainnollistavat asiaa: 

Mä en usko, niinko…ei ainaka mitään kauheen merkittävää. Koska mä uskon, mul 
semmonen tunne jäi, että se firma mis mä sillon olin töissä ni se ei osannu täysin 
hyödyntää sitä. Niinko loppupeleissä et siin ois voinu olla enemmänki annettavaa. 
Mut sitte taas ää siel oli kolmena vuonna peräkkäin yt:t ja porukkaa lähti ja sitte se 
dynamiikka siel oli vähä erilainen, et jos ois ollu isompi yritys ja kasvava ni se ois 
voinu olla toisenlainen tilanne. (H4) 
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Ja sitte se, että oikeestaan niinkun se mun toinen ku mä olin lyhy-lyhyen aikaa täs 
yhes yrityksessä, ni se seuraava ää tarjous tuli itse asiassa mun opiskelukaverina 
toimineelta toimitus tai tai varatoimitusjohtajalta. (H8) 

EMBA-koulutus on vaikuttanut positiivisesti Näkökulmien laajentajan objektii-
viseen uramenestykseen, vaikka sen saavuttamisessa kesti kauemmin kuin Nä-
kökulmien laajentaja oli etukäteen ajatellut. EMBA-koulutus toimi myötävai-
kuttajana uusiin tehtäviin tai uuden työnantajan palvelukseen siirtymisessä. 
Lisäksi Näkökulmien laajentajan palkan suuruudessa on tapahtunut positiivista 
kehitystä EMBA-koulutuksen suorittamisen jälkeen. Haastateltavat kuvasivat 
asiaa seuraavasti: 

No mä oon sen jälkeen vaihtanu töitä kyllä niinkun, mut siinä meni pidempi aika ku 
mä kuvittelin että…sit ku mä tuon hienon lopputyön, joka oikeesti oli aika hieno 
muuten [naurua] nii tota, toi ee, et sitte ne ää niinkun suunnilleen tarjotaan jo jotain 
niinkun että sähän voit alkaa tekeen tätä tai tätä nii sellasta ei tapahtunu, vaan siihen 
meni, sitten kun tuli seuraava semmonen niinku sopiva paikka tavallaan nii sitten 
siihen niinku vinkattiin vähän et vois vaikka hakee että ku, et vois olla niinku ihan 
hyvä paikka. Et sillain vaikutti, mut ei ihan heti, mutta siinä meni sitten, no puoltois-
ta vuotta, kun se paikka tuli sitte. Mutta en tiedä olisiko se tapahtunut, jos en olisi 
käyny sitä EMBA:a, et sitä se jää ikuiseks ihmettelyks sitte, mutta kuvittelen vähän et 
sillä on ollu vaikutusta. (H3) 

No välittömästi nii tuli selkee semmonen työtyytyväisyyden lasku. Jotenki et oliks 
tästä nyt mitään hyötyä. Mut sitte siirtymisen jälkeen nii ei. Sit se on enemmänki 
semmonen positiivinen, että. Mä luulen et se on aika monella, että se vanha organi-
saatio ei osaa niinku ulosmitata sitä et se niinku, tavallaan hyötyä haetaan sitte vaih-
tamalla firmaa. (H4) 

Ää mä sanosin, että täysin. Tietenki on vaikee sanoa mitä ois tapahtunu ilman sitä 
EMBA-koulutusta, mutta kyl mä niinku koen, että ne asiast mitä mulle on tapahtunu 
ni mun ois kauheen vaikea nähdä, että ne niitä olisi tapahtunut ainakaan samalla ta-
valla ää ilma sitä EMBA-koulutusta. Et kyllä ne, ne niinku jo se, että että niitä työ-
mahdollisuuksia on tullu sen EMBA-koulutuksen kautta, niin niin opiskelukaverei-
den kautta nii se jo vaikuttaa siihen. (H8) 

Se on noussu, ääm täytyy ihan miettiä, että missähä mitähän se on ääm ollu sillo en-
nen. Mä oon ollu niin erilaises roolissa toki sillon ku oon ollu myynnissä et siihen sä 
vaikutat sitte onnistumisilla mut jos aattelee niinku peruspalkan kautta ääm ei mi 
myö mietitä niinku myyntikomissioita, koska ne on on myynnis aina vähän omanlai-
sensa juttu, mutta ää mä sanosin, että se palkkakehitys on ollu niinku tästä, tästä sii-
hen niin semmone nelkyt pinnaa. Eli eli tavallaan, jos mä niinku mietin niin, niin niin 
se ero noh se sillo ku mä ennen ku mä oon alottanu ja mitä se on nyt ni sillon ku mä 
oon alottanu se on ollu ehkä ää kakskolmasosaa vähän allekin se palkka siitä mitä se 
on nyt. Eli sil on ollu ihan se selkee korrelaatio. (H8) 

Edellä mainittujen asioiden lisäksi EMBA-koulutus on lisännyt Näkökulmien 
laajentajan tiedollista pääomaa ja sitä kautta hänen subjektiivista uramenestys-
tään. Seuraava haastattelukatkelma havainnollistaa asiaa: 

EMBA-koulutus on tuonu tuonu uudenlaista näkemystä, ääm se on avannut ajatuk-
sen siitä, että äh johtajuus ja johtaminen ääm on tietyllä tavalla ää niitä se se missä it-
se haluaa kesk kehittyä, ei niinkää asiantuntijana, se ehkä oli semmonen silmiä avaa-
va juttu. Ääm se on pakottanut myös öäh kasvamaan niinkun sellasessa sub tai niin-
ku kehittymään sellasessa substanssialueessa, jotka on ollu itselle mielenkiintosia. Ja 
ja sitten sen niinku verkoston ja sellasen niinku formaaliuden myötä nii on on niin-
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kun ääm tietyllä tavalla saanu, saanu niinkun näköalapaikan muiden yritysten toi-
mintamalleihin, toimintaan, tapoihin, ihmisiin…(H8) 

Tutkimuskysymyksiin peilaten, yhteenvetona todettakoon, että Näkulmien laa-
jentajalle uramenestys tarkoittaa pääasiassa subjektiivista uramenestystä. Nä-
kökulmien laajentajalle uramenestys on sitä, että hän nauttii tekemästään työstä. 
Lisäksi vaikutusmahdollisuudet työssä, arvostetuksi tuleminen sekä uratavoit-
teiden suunnittelu ja toteutuminen ovat osa Näkökulmien laajentajan urame-
nestystä.  EMBA-koulutuksen suorittamisen aikana Näkökulmien laajentajan 
uramenestyksessä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. EMBA-koulutuksen 
suorittamisen jälkeen, objektiivisen uramenestyksen näkökulmasta voidaan 
todeta, että Näkökulmien laajentajan kohdalla EMBA-koulutus toimi myötävai-
kuttajana uusiin tehtäviin tai uuden työnantajan palvelukseen siirtymisessä. 
Lisäksi Näkökulmien laajentajan palkan suuruudessa on tapahtunut positiivista 
kehitystä EMBA-koulutuksen suorittamisen jälkeen.  EMBA-koulutus vaikutti 
positiivisesti Näkökulmien laajentajan subjektiiviseen uramenetykseen tiedolli-
sen pääoman lisääntymisen kautta.  

4.2 Osaamista kehittäen kohti uramenestystä 

Osaamista kehittäen kohti uramenestystä -tyyppitarina edustaa Gergenin ja 
Gergenin (1984, luku ”The Varieties of Narrative Form”) onnellisen lopun juo-
nityyppiä. Tyyppitarina on muodostettu haastateltavien henkilö 2 (mies), hen-
kilö 5 (mies) ja henkilö 9 (nainen) kerronnan perusteella. Tyyppitarinan juoni-
tyypin kuvaaja on esitettynä alla olevassa kuviossa (kuvio 7). 
 

 

KUVIO 7 Osaamista kehittäen kohti uramenestystä -tyyppitarinan juonityypin kuvaaja 
perustuen Gergenin ja Gergenin (1984, luku ”The Varieties of Narrative Form”) 
jaotteluun. Mukaillen tekijän suomentama. 

Osaamisen kehittäjän uramenestys muodostuu subjektiiviseen uramenestyk-
seen liittyvistä tekijöistä. Hänelle uramenestys tarkoittaa ensisijaisesti mielekäs-
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tä työtä sekä sellaista työtä, jossa hän pääsee vaikuttamaan asioihin. Lisäksi 
muiden henkilöiden osoittama arvostus Osaamisen kehittäjän tekemää työtä 
kohtaan ja työstä saatu palaute ovat tärkeitä asioita hänen urallaan. Hall ja 
Moss (1998, 25) esittävät, että proteaaninen henkilö pyrkii toteuttamaan itseään 
uransa varrella ja hänen käsityksensä menestyksestä perustuu sisäsyntyisiin 
tekijöihin. Osaamisen kehittäjän käsityksissä urasta ja uramenestyksestä on yh-
tymäkohtia proteaanisen uran piirteisiin. Seuraavat haastattelukatkelmat ha-
vainnollistavat asiaa: 

No se tarkottaa ehkä sitä, tota, mun mielestä, on, on semmosessa tehtävässä, jota oi-
keesti haluaa myös tehä, et se ei välttämättä tarkota mulle sitä et, et on mahollisim-
man korkealla tai titteli on vaikka CEO tai jotain vastaavaa…(H2) 

Se oma vaikutusmahollisuus, sillä on iso merkitys et josset sä pysty mihinkään vai-
kuttaan etkä päättään ni sit mä kyllä kyllästyn nopeesti. (H5) 

No, siis saa pala-palautetta joko positiivist tai negatiivist, rakentavaa palautetta pitää 
olla. Se et jos ei ikinä saa mistään mitään palautetta nii on se siis mulle tai kenelle ta-
hansa työntekijälle mä koen et se on niinku väärin. Et jokasen ihmisen pitäis kokee et 
se oma työ on merkityksellistä. Et tota, sitä kautta ku sä koet sen, viihdyt työssäs ja 
koet sen merkitykselliseks ja sit se myös ää motivoi tekemään paljon enemmän mitä 
sulta odotetaan monesti. (H5) 

Ja sit et, sitte tietenki uramenestys niin, niin niin kyllähän se nyt tietyt tietyllä tavalla 
niinku sitte siihen liittyy se että, et et saa myös kiitoksen ja kunnian siitä tekemisestä 
ja ja, ei pelkästään palkan muodossa vaan myöski sitte et se näkyy ne ne se niinkun 
näkyy siellä verkostoissa se, että sun työtä arvostetaan. (H9) 

Osaamisen kehittäjälle syy EMBA-koulutukseen hakeutumiseen oli halu itsensä 
ja osaamisensa kehittämiseen. Yksi haastateltavista kertoi seuraavasti: 

Aa, halu kehittää omaa osaamista ja sillosen esimiehen kans juttelin tai ei hän ollu 
esimies, hän oli tää meiän yrityksen toimitusjohtaja. Kysyin, tukeeko yritys jollain 
lailla, jos lähtee opiskeleen ja kysyin mitä vaihtoehtoja vois olla niin, sillon oli mieles-
sä, ää ihan riviopiskelijana kauppakorkeakoulu, mut hän sit suositteli tarkistaan ni-
menomaan Jyväskylän EMBA-ohjelman…(H2) 

Koulutuksen alussa osaamisen kehittäjä ei asettanut itselleen selkeitä tavoitteita. 
Hänellä kuitenkin saattoi olla tavoitteenaan esimerkiksi koulutuksen suoritta-
minen tietyssä ajassa tai uralla eteneminen. Haastateltavat kuvasivat asiaa seu-
raavasti: 

Eei niitä, ei niitä ollu oikein mitään semmosta niinku tiettyä tavotetta. Ehkä uralla 
eteneminen oli se, mutta ku ei mitään semmosta niinku spesifiä. (H2) 

mut kyl niinku se tavote ehkä oli se opiskelun suorittaminen kahes vuodes oli ehkä 
ainoo, mitä mä koin, että se, se on niinku asetin semmosen tavotteen asetin mut ei 
mul oikeestaan mitään muuta. (H5) 

Positiivisia tuntemuksia Osaamisen kehittäjälle EMBA-koulutuksen aikana 
tuottivat muun muassa hyvät luennot ja kurssit sekä keskustelut muiden opis-
kelijoiden kanssa. Seuraavat katkelmat haastatteluista havainnollistavat asiaa: 
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Joo paljonki, kyllä. Joo, kyllä tota, tietenki luennoitsijat oli…oli varmasti ammattilai-
sia ja, ja hyviä ja ja, mut kyllä ne kaikista suurimmat semmoset niinku parhaat fiilik-
set jäi ilman muuta niistä keskusteluista sit omien kurssikavereiden kans niin pien-
ryhmätyöskentelyssä ku sitte tota, ää, illalla ku iltaa istuttiin aina koulupäivän päät-
teeks ni, ni ni siellä ne yleensä ne parhaat keskustelut tuli ja sit mentiin aika syväl-
lisiinki asioihin ja sieltä sai niinku hyviä neuvoja uralle ja elämään ylipäätään. (H2) 

No usein, varsinki se tota psykodynamiikankurssi. Et et, ku sen psykologin kans 
keskusteltiin ja oppi niinku tunnistamaa, minkä takia käyttäytyy jollain tiety-tietyl 
tavalla, ku käytiin aika syvällisesti sitä niinkun omaa lapsuutta ja sitte ehkä yhteisö-
dynamiikankurssil opin sen ymmärtään, et pitämällä turpansa kiinni kuulee hiukan 
paremmin ku se et on aina äänessä. Et siel niinku kantapään kautta, vaik se se on jol-
lain tavalla puuduttavaa se alku varsinki, mut sit kantapään kautta se vaan niinku se 
prosessi pitää käydä läpi, et sä käyt niinku  yht keskustelet yhest asiasta monta tuntii 
et sä rupeet tajuumaan, et ei hemmetti et mistä sitä on kysymys. Me tutkittiin ite sitä 
ryhmä, pienryhmäkäyttäytymistä ja sitä ryhmäilmiötä ja ryhmäytymistä ehkä nii, se 
on vaan kantapään kautta opittava, mut se oli tosi opettavainen. Ja ne ryhmätymis-
hommat muutenki oli hyviä. (H5) 

Positiivisia kokemuksia Osaamisen kehittäjälle olivat myös EMBA:n myötä 
saadut hyödyt omaan työhön.  Yksi haastateltavista kertoi seuraavasti: 

Kyllä varmasti, mää uskon et siinä ku mä tein ne, sen EMBA-lopputyön öää muutos-
johtamisesta ja siinä aika isossa osassa oli, oli se ihmisten johtaminen ni, kyllä niinku 
se anto varmasti semmosta perspektiiviä ihan siihen et miten asioihin pitää suhtau-
tua erilaisissa tilanteissa ja ku elämä on kuitenki, työelämä on kuitenki yhtä, yhtä 
muutosta tänä päivänä, nii nii tota, kyllä mä varmasti sain siihen hyvää, hyvä että 
sainki hyvää oppia siihen ja oon oppinu suhtautuu ihmisiin ja asioihi iha, ihan eri ta-
valla ja. Se oli semmonnen positiivinen asia, joka varmasti niinku näkyy, näkyy kyllä 
tossa työtyytyväisyydessäki. (H2) 

EMBA-koulutuksen suorittamisen aikana Osaamisen kehittäjän uramenestyk-
sessä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia, kuten seuraavassa haastattelukat-
kelmassa kuvataan: 

No valitettavasti ei. Mä yritin muuttaa asioita mut, mut sillonen johto ei nähny niit 
asioita samal taval ku mä näin ja se on ehkä osasyy miks mä lähinki. Siellä ei ollu riit-
tävästi luottamusta omiin alaisiin siin porukassa. (H5) 

EMBA-koulutuksen suorittamisella on ollut positiivisia vaikutuksia Osaamisen 
kehittäjän objektiiviseen uramenestyksen, eli käytännössä siihen, missä asemas-
sa hän tällä hetkellä toimii. Lisäksi EMBA-koulutuksen suorittamisen jälkeen 
Osaamisen kehittäjän palkan suuruudessa on tapahtunut positiivista kehitystä.  
Haastateltavat kertoivat seuraavasti: 

No kyllä tää urakehitys on ehottomasti yks, yks asia. Nykypositiota haettaessa pidet-
tiin hyvänä sitä et on sekä tekninen koulutus, joka oli se pohjakoulutus et sitte kau-
pallinen myös. Ja arvostettiin sitä et, et verkostot tän niinku EMBA-koulutuksen 
myötä on, on semmoset mitä pystyy hyödyntää sitte tässä nykytyössäki  ja, kyllä sit 
tietenkin niink… jotenki tuntuu et mitä pidemmälle menee, tai on niinku päässy ja 
tullu, nii sitä suuremmaksi se verkostojen merkitys on kasvanu ja niistä saatu hyöty 
ja, ja varmasti niinku tulevaisuudessa tehään, tehään kimpassa sitte tota opiskeluka-
vereitten kans myös jotain bisnestä. (H2) 

Kyl sillä, ettei omalla tekemisellä olis ollu merkitystä, mut kyl sil niinku, se on ollu 
käynnistävä tekijä et kyl sil niinku sillai on tosi iso merkitys. Se, että oisiks mä tässä 
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ilman sitä koulutusta…voi olla etten olis. Et vaikka mua onki ulkopuolinen suositellu, 
mut sil (EMBA-koulutuksella) on varmasti on ollu painoarvoa kuitenki. Joo. (H5) 

Sen aikana se nousi ehkä…nousiks se tota miten mä nyt sanon…viis prosenttii. Ei nyt 
hirveesti, vähän indeksikorotust enemmän, mutta sit ku vaihdoin työnantajaa nii se 
nousi kakskytprosenttii. Et kyl se oli ja se on ihan EMBA:n ansioo. (H5) 

No nyt sillon olin ää konsernipalvelujen johtajana kaupungin johtoryhmässä ku alo-
tin, eiku en mä ollu sillon edes vielä siinä, mutta tota toi toi, on se noussut. (H9) 

EMBA-koulutus on vaikuttanut positiivisesti myös Osaamisen kehittäjän sub-
jektiiviseen uramenestykseen esimerkiksi itseluottamuksen kasvamisen ja 
osaamisen kehittymisen kautta. Haastateltavat kuvasivat asiaa seuraavasti: 

Et mietin koko ajan niinku paljon sellasia asioita ja se niinku itsensä kehittäminen, 
oman osaamisen kehittäminen ja jatkuva oppiminen, ni ne on varmasti tullu niinku 
ehkä kaikista suurimpana sen EMBA:n myötä…(H2) 

Mm no ää siis tavalla se, se on vahvistanut sitä kehitysjatkoa. Elikä, elikä niinku aika-
semminki puhuin siitä niin, niin niin kyllähän se tota ää niinku varmisti sitä että, että 
tota oikeel polulla ollaan. Et et sitte on saanu koko ajan lisävastuuta ja on kuunneltu 
myöski organisaatiossa niitä vähän villejä ajatuksia ja pikkuhiljaa viety koko 
ajan…(H9) 

Elikä et se, että se on niinkun tuonu semmosta niinkun ööm , sitä rohkeutta sitte 
miettiä asiaa, että tää kestävä tulevaisuus  tämmösessä disrup-disruption kohtaami-
sessa niin, niin oikeesti niin tota se et, et on, on tää fyysinen maailma, sit on tää ih-
misten maailma ja sit on se digitaalinen maailma ja niitten kohtaamisestahan täs on 
niinku oikeesti kyse. Ja sit sen niinku rohkeuden mitä mä niinku puhuin noissa ju-
tuissa ni, kyl se EMBA on niinku sen, sen sen tuonu tähän. (H9) 

Tutkimuskysymyksiin peilaten, yhteenvetona todettakoon, että Osaamisen ke-
hittäjälle uramenestys tarkoittaa subjektiivista uramenestystä. Osaamisen keit-
täjälle uramenestys on sitä, että hänen työnsä on mielekästä. Lisäksi vaikutus-
mahdollisuudet työssä, arvostetuksi tuleminen sekä työstä saatava palaute ovat 
Osaamisen kehittäjälle uramenestystä.  EMBA-koulutuksen suorittamisen aika-
na hänen uramenestyksessään ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. EMBA-
koulutuksen suorittamisen jälkeen, objektiivisen uramenestyksen näkökulmasta 
voidaan todeta, että Osaamisen kehittäjän kohdalla EMBA-koulutus edisti hä-
nen pääsemistään nykyiseen positioonsa. Lisäksi Osaamisen kehittäjän palkan 
suuruudessa tapahtui positiivista kehitystä EMBA-koulutuksen suorittamisen 
jälkeen. Subjektiivisen uramenestyksen näkökulmasta voidaan todeta, että EM-
BA-koulutus paransi Osaamisen kehittäjän itseluottamusta sekä kehitti hänen 
osaamistaan. 

4.3 Työtehtävien hoitamiseen tarvittavia taitoja hankkimaan 

Työtehtävien hoitamiseen tarvittavia taitoja hankkimaan -tyyppitarina edustaa 
Gergenin ja Gergenin (1984, luku ”The Varieties of Narrative Form”) positiivi-
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sen stabiilin tarinan juonityyppiä. Tyyppitarina on muodostettu haastateltavien 
henkilö 1 (nainen) ja henkilö 7 (mies) kerronnan perusteella. Tyyppitarinan juo-
nityypin kuvaaja on esitettynä alla olevassa kuviossa (kuvio 8). 

 

 

KUVIO 8 Työtehtävien hoitamiseen tarvittavia taitoja hankkimaan -tyyppitarinan juoni-
tyypin kuvaaja perustuen Gergenin ja Gergenin (1984, luku ”The Varieties of 
Narrative Form”) jaotteluun. Mukaillen tekijän suomentama. 

Tarvittavien taitojen hankkijalle uramenestys tarkoittaa subjektiivista urame-
nestystä. Hänelle uramenestys tarkoittaa sitä, että hän voi kehittyä työssään 
sekä sitä, että työ on haastavaa. Hall ja Mirvis (1995, 278) toteavat, että prote-
aanisessa urakäsityksessä keskeistä on henkilön pyrkimys itsensä kehittämiseen 
uransa aikana. Proteaanisen uran mukaisesti oppiminen ja henkinen kasvu ovat 
keskeisiä asioita uralla. Tarvittavien taitojen hankkijan käsityksissä urasta ja 
uramenestyksestä on yhtymäkohtia proteaanisen uran piirteisiin kehittymisen 
ja oppimisen halun kautta. Haastateltavat kertoivat seuraavasti: 

Kyllä se minusta tark-tarkottaa sitä, että pystyy kehittämään itseään öäh niinku or-
ganisaatiotasoissa e äh monipuolisempaa tai tai jopa niinko eteenpäin, niillä osa-
alueilla, joista itse tykkää tai niissä työtehtävissä joissa itse it itse tykkää olla tai mitä 
itse tykkää tehdä. (H7) 

Mut se ehk että tehtävät vaihtuu sit niinku, niinku, ei välttämättä niinku positio, 
mutta tehtävien osalta ja sitte ehkä tuntee osaavansa niitä…paremmin. Kehittyy ih-
misenä…ja niinku tossa osaamisessa. Ja ehkä tämmönen niinku asiantuntijan näke-
mystä [naurahdus]. (H1) 

Kyl mä sanosin, että sopivasti haasteita. Myös työskentely öää oo osaamisen äärira-
joilla ja sit tietysti se että, et että pystyy tekemään sellasta työtä, työtä mist mist niin-
ko pitää. Mist mist mistä tykkää, missä tuntee niinko itse öäh omaa intohimoa siihen 
työhön. (H7) 

Titteleiden tavoittelu ei ole ollut Tarvittavien taitojen hankkijan ensisijainen 
päämäärä uralla, kuten seuraava haastattelukatkelma osoittaa: 
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Noh…no en, ei niinku oo sillä tavalla…äää niiden perässä, ehkä. No niinku aika monesti ne 
kuitenki on ehkä niinku sillä tavalla, että et…mulle ei oo sellast niinku merkitystä niillä, 
että et mä haluaisin jotenki hienon tittelin tai muun…(H1) 

Tarvittavien taitojen hankkijan syy EMBA-koulutukseen hakeutumiseen oli se, 
että hän halusi koulutukseen osallistumalla oppia työtehtävänsä hoitamisen 
kannalta tärkeitä taitoja, kuten haastateltava seuraavassa katkelmassa kertoo: 
 
siinä mielessä se tuli oikeaan aikaan, juuri kun minä tarvitsin niitä sa niitä ö ööh uusia asi-
oita jo jo jotka mä oisin joutunut joka tapaukses kohtaamaan tässä työssä. (H7) 
 

Työnantajan myötämielisellä suhtautumisella oli myös vaikutusta siihen, että 
Tarvittavien taitojen hankkija päätti lähteä koulutukseen. Seuraava haastattelu-
katkelma havainnollistaa asiaa: 

senaikanen esimieheni kannusti ja suositteli ja päätös tehtiin vuorokauden sisällä. 
(H7) 

EMBA-koulutukseen mennessään Tarvittavien taitojen hankkijalla oli selkeänä 
tavoiteenaan suorittaa koulutus ennalta määritellyssä aikataulutavoitteessa, 
kuten seuraava haastattelukatkelma osoittaa: 

mul oli kyl niinku aika tiukka, niinku et mä ajattelin et mä kahes vuodes sen vedän, 
että, et mä niinku kalenterin silt osin niinku teen sen näköseks että se on tehtävissä, 
mut sitte ku tota…sen niin teki nii siel oli oikeesti tosi hauskaa niissä kaikissa meiän 
tapaamisissa ja niis oli niinku tota…ni sit niinku jotenki sitä itelle ajatteli et minkä 
ihmeen takii mä tein näin tiukan aikataulun et [naurua]. (H1) 

Uralla eteneminen objektiivisen uramenestyksen näkökulmasta ei ollut Tarvit-
tavien taitojen hankkijan varsinaisena tavoitteena, kun hän osallistui EMBA-
koulutukseen. Seuraava haastattelukatkelma havainnollistaa asiaa: 

Ee, en tavotellut suoranaisesti mitään uramenestyksellisest uramenest, en ole kos-
kaan tavotellut niin, että mulla ois ollu määränpää et mun pitää huomenna olla jos-
sakin. Tää mun työura ja polku on tullut siit, että sattumalta oon menny ja tullu sii-
hen, mu mutta tavottelin si sitä tällä, että mulla olisi osaamista hoitaa öö työtehtäviä 
nyt ja tulevaisuudessa. (H7) 

EMBA-koulutuksen aikana positiivista Tarvittavien taitojen hankkijalle oli 
muun muassa se, että koulutus kehitti hänen työtään ja työyhteisöään, kuten 
seuraava haastattelukatkelma osoittaa: 

Tai sitte jos nyt niinku tota…mitä sitä nyt, no joo no se oli jonkunlainen saavutus mi-
kä, mä tein sen ton EMBA-lopputyön tota tänne niinku tehtiin tätä meidän tiimii 
koskevia juttuja, jotka on jääny ihan niinku hyvin elämään, et niistä on ollu hyötyy, 
niinku sit on niinku kehittäny tätä hommaa sitte niinku ikään ku vahingossa. (H1) 

Lisäksi hyvät koulutuspäivät sekä opiskelutoverit olivat positiivisten kokemus-
ten lähteitä Tarvittavien taitojen hankkijalle. Seuraava haastattelukatkelma ha-
vainnollistaa asiaa: 
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Siis paljon, se oli se se sidosryhmä, se porukka mikä siinä tiivistyy siinä opiskelun ai-
kana ni niin, siel oli siel oli siis meil oli paljon kivoja hetkiä ja ja mukavia ko-
koulutuspäiviä ja mu-mukavaa ajatustenvaihtoo niin niin, niin se oli yksi suuri lisä-
arvo täs koko EMBA:ssa. (H7) 

Tarvittavien taitojen hankkija ei EMBA-koulutuksen aikana kokenut merkittä-

Jaa-a, no kyllä kai siellä aina välillä oli jotain, jostain niinku…aiheesta piti väkisin 
vähän opiskella ku ei ollu niinku oikein, ehkä kiinnostanu tai, tai tota…tai ehkä se tu-
li sit johonki semmoseen väliin et oli vähän napakasti aikaa että, et se piti tehä ehkä 
vähä silleen et sitte niinku hätäsesti tai nyt, tietenki siin semmosia mut aika pieniä, 
pieniä juttuja sitte. (H1) 

EMBA-koulutuksen suorittamisen aikana Tarvittavien taitojen hankkijalla ei 
tapahtunut muutoksia uramenestyksessä, kuten seuraavasta haastattelukatkel-

masta käy ilmi: 

No emmä nyt osaa oikein sanoo. Ei, ei se nyt varmaan kauheesti. (H1) 

Koulutuksen suorittamisella ei ole ollut merkittäviä tai pysyviä vaikutuksia 
Tarvittavien taitojen hankkijan palkkaan. Seuraavat haastattelukatkelmat ha-
vainnollistavat asiaa: 

No niin mä sain niinku siitä lahjaksi ikään kun siitä, ensin ne maksaa sen ja sitte ne 
antaa bonarit. Kertakorvaus…(H1) 

Palkkataso oli jo ennen EMBA:a aika liki sama samalla, et että se ei vaikuttanu tähän 
palkkatasoon. Se ei ollu mun edes tavotteena hakea EMBA:sta palkkatasoon lisää, 
mun tavotteena oli kouluttaa itseäni. (H7) 

EMBA-koulutus on kehittänyt ennen kaikkea Tarvittavien taitojen hankkijan 
osaamista, joka on Tarvittavien taitojen hankkijalle subjektiivista uramenestystä. 
Objektiiviseen uramenestykseen esimerkiksi aseman muuttumisen muodossa 
EMBA-koulutuksella ei ole ollut vaikutusta. Haastateltavat kuvasivat asiaa seu-
raavasti: 

Nii ja en mä tiiä toi urakehitys mulla nyt ei oo niinku lähteny mihinkään nousuun 
[naurahdus] siitä niinku varsinaisesti mutta, mutta tota, kyllä sillä on niiku tähän 
työhön ku se niinku oikeesti oli aika monelt osin sellasta, että sen pysty kyllä hyvin 
hyödyntämään. (H1) 

Varmaan siinä on just se että, et on, on tota…tulee laajempaa tietämystä asioista, mis-
tä ei muuten ois tota, muuten ei ois semmosiin niinku tarttunu ja, ja sitten se että, et 
tosissaan niinku semmonen olo että, et osaa asioita laajemmin ja varmemmin ku tie-
tää vähän muistaki asioista ku ihan just siitä, kuitenki niinku juristilla on ny aika ka-
peita sektoreita missä niinku asiantuntija on ja, ja tota…no varmaan siinäpä sitte. (H1) 

Kyl mä sanoisin, että suoranaisesti en vois sanoa, että EMBA, kun kävin EMBA:n ni 
niin tapahtu joku muutos, mutta varmasti siellä taustalla ne vaikuttaa, mihi mitä mä 
en voi korvamerkata minnekään E-EMBA:n käyttöön. Et kyllähän se mun CV:ssäni 
näkyy ja ja tavallaan se ehkä eh siinä osaamises näkyy et mä oon jotakin et mä oon 
opiskellu tän asian, käynyt EMBA:n mä uskon et se näkyy, mut en mä pysty sitä kor-
vamerkkaamaan, että tämä nyt on EMBA:n ansiota juuri tämä. (H7) 
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Niinku, niinku sen oon täs sanonu, että ee itse EMBA on varmasti taustalla vaikutta-
nut, se ei ole noussu pöydälle missään, mutta jos sanoisin näin et jos, jos se ei olisi ol-
lut siellä taustalla, niin kaikki asiat ei välttämättä olis näin, mutta mä en pysty niit 
niinku yksilöimään mi-miksi ne, mihi ois menny niinko miten ne ois niinko erilailla. 
Mutta olen suositellut kaikille tätä EMBA-polkua ja olen itse sitä mieltä, e-että aivan 
huippukoulutus oli mulle saada tähän vaiheeseen sen ja väitän…(H7) 

Tutkimuskysymyksiin peilaten, yhteenvetona todettakoon, että Tarvittavien 
taitojen hankkijalle uramenestys tarkoittaa subjektiivista uramenestystä. Tarvit-
tavien taitojen hankkijalle uramenestys on sitä, että hän voi kehittyä työssään 
sekä sitä, että työ on haastavaa. EMBA-koulutuksen suorittamisen aikana Tar-
vittavien taitojen hankkijan uramenestyksessä ei tapahtunut merkittäviä muu-
toksia. EMBA-koulutuksen suorittamisen jälkeen, voidaan subjektiivisen ura-
menestyksen näkökulmasta todeta, että Tarvittavien taitojen hankkijan kohdal-
la koulutus kehitti hänen osaamistaan. EMBA-koulutuksen suorittaminen ei 
vaikuttanut Tarvittavien taitojen hankkijan objektiiviseen uramenestykseen. 

4.4 Papereita hain – paljon enemmän sain 

Papereita hain – paljon enemmän sain -tyyppitarina edustaa Gergenin ja Ger-
genin (1984, luku The Varieties of Narrative Form) komedian juonityyppiä. 
Tyyppitarina on muodostettu haastateltavan henkilö 6 (mies) kerronnan perus-
teella. Tyyppitarinan juonityypin kuvaaja on esitettynä alla olevassa kuviossa 
(kuvio 9). 

 

 

KUVIO 9 Papereita hain – paljon enemmän sain -tyyppitarinan juonityypin kuvaaja perus-
tuen Gergenin ja Gergenin (1984, luku The Varieties of Narrative Form) jaotte-
luun. Mukaillen tekijän suomentama. 

Paperien tavoittelijalle uramenestys tarkoittaa ensisijaisesti objektiivista urame-
nestystä tietyn ansiotason muodossa sekä siitä seuraavaa turvallisuuden tun-
netta ja vapautta elämässä työpaikan ulkopuolella. Paperien tavoittelijan ura-
menestyksessä subjektiivista uramenestystä edustavia elementtejä ovat työteh-
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tävien mielekkyys ja haastavuus. Baruch (2004b, 60) toteaa, että perinteisen 
urakäsityksen mukaan palkka ja asema toimivat uramenetyksen mittareina. 
Paperien tavoittelijan käsityksissä urasta ja uramenestyksestä on yhtymäkohtia 
perinteisen urakäsityksen piirteisiin etenkin sen käsityksen osalta, että palkka 
on uramenestyksen mittari. Seuraavat haastattelukatkelmat havainnollistavat 
asiaa: 

No…no no…no mulle se tarkottaa varmaan niinku semmosta niinkun tietynlaista 
turvallisuutta niinku sen ansiotason myötä että, että haluan ansaita sen verran, että 
mä pystyn tekeen semmosia juttuja mitä mä tykkään tehdä ja tavallaan eh niinku 
elää sillai, sillai niinku ettei tarvis niinku jokaista penniä tuijottaa ja ja voi niinku reis-
sata ja ja tota niinku…sillai ettei tarvi penniä venyttää et se on niinku, kyl se raha, ra-
ha on tietysti yks asia. Sitte ehkä, ehkä toinen asia on se et pääsee tekee semmosia 
haastavia, sopivalla tavalla haastavia mielekkäitä, mielekkäitä hommia, että…mi-
mitä tarkotan et sopivalla tavalla, että mä en niinku välttämättä ikinä haluais kuiten-
ka sitte esimerkiks mihkä pörssiyrityksen niinkun toimitusjohtajaks tai mihkä sem-
moseen, jossa se työ sitte haukkaa niinku niin ison osan että, että se niinku muu elä-
mä jää iha niinku varjoon…et, et sit sitä se  ehkä mulle tarkottaa. (H6) 

No eh, kyllähän se niinku ansiot on, on mun mielestä yks semmonen niinkun niin-
kun, toisaalta raha on niinkun semmosta turvallisuutta ja mukavuutta, mutta kylhän 
nyt tietyllä tapaa on vähän semmosia niinkun pisteitä. (H6) 

Paperien tavoittelijalle EMBA-koulutukseen hakeutumisen syy oli koulutuksen 
suorittamisesta saatava tutkintotodistus. Epäröinnistä huolimatta hän päätti 
hakeutua EMBA-koulutukseen esimiehen kannustuksen tukemana. Paperien 
tavoittelija koki EMBA-koulutukseen pääsemisen jossain määrin menestyksen 
hetkenä urallaan.  Haastateltava kuvasi asiaa seuraavasti: 

No mul ei oikein ollu niinku, mää halusin saada jokkut paperit ja, ja sit mä puntaroin 
niinku erilaisia vaihtoehtoja, että mikkähä ois niinku mulle, mulle tota mulle, mulle 
hyviä juttuja. Mää totta puhuen en välttämättä osa niinku ihan uskaltanu niinkun it-
se haaveilla siitä EMBA:sta. Mul oli pidempään takaraivossa, niinku mä mietin et toi 
ois joskus niinku tosi hieno juttu. Kyl toi ois niinku kova juttu joskus käydä. Mut en 
mä uskonu sen välttämättä olevan realistista, mutta sikku mää toin omalle esimiehel-
leni si niinkun pöydälle, niinku vähän erilaisia vaihtoehtoja mitä mä voisin lähtee te-
keen ni sitte oikeestaan mun esimies kannusti, että mites toi? (H6) 

Ja tota mutta, mutta tota se, mä mä menin sinne ehkä niinku paperien perässä, et sit 
niinku mä toki sain siitä sitte niinku tosi paljon kaikkee muuta ku itse asiassa ne pa-
perit, mut kyl se oli varmaan niinku semmonen ensisijainen draiveri, mikä mua a-ajo 
eteenpäin oli se, et mä koin että ois hyvä, että ois jokkut paperit niinku tässä, tässä 
niinku kyljessä. (H6) 

No mä, mä koin sen EMBA:n jossain määrin niinkun en, emmä väl niinkun…niinku 
se, että organisaatio oli valmis niinkun maksaan sen ja panostaan niinku niinkin ison 
niinku rahamäärän niin, niin tota se se, se oli mun mielest ihan semmone semmone 
niinku merkittävä ja sitten sinällää kuitenki on ihmisiä, jokka pärjää niinku niin sitten 
ol olla vertaisena siinä ryhmässä niin ni se oli mulle niinku semmonen, semmonen 
kokemus, kokemus kyllä niinku menestyksestä. (H6) 

Paperien tavoittelijan tavoitteet koulutuksen alussa liittyivät lähinnä koulutuk-
sesta suoriutumiseen. Koulutuksen alussa hän oli epävarma omista kyvyistään 
suoriutua koulutuksesta ja hän koki jopa jonkinlaista alemmuuden tunnetta 
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verratessaan itseään muihin opiskelijoihin. Koulutuksen osallistuessaan hänellä 
oli myös uramenestykseen liittyviä tavoitteita mielessään. Seuraavat haastatte-
lukatkelmat havainnollistavat asiaa: 

ne mun tavotteet liitty niinku pääasiassa niihi opintojen suorittamiseen, koska mul ei 
ollu oikein siinä vaiheessa viel mitään hajua siitä että, et niinkun, niinku mä katoin 
kaikkia ylöspäin ja, ja tota niinku ketä muita siä oli ja ja ajattelin, jotenki että pitää 
pystyä räpiköimään tässä niinkun seurassa ja, ja siihen, että ylipäänsä niinku läpäsee 
ja suoriutuu siä jollain tasolla ja pääsee sen läpi. (H6) 

mä tietysti pelkäsin etukäteen sitä että, että tota, niinku suoriudutanko, suoriudunko, 
o-o-osaanko mää, osaanko mää opiskella, niinku se oli että, että tota. O-osaanko mää 
tehä näitä juttuja mitä mun pitää tehä…(H6) 

Mm, ihan pelkästään että, että taas kerran se mitä mä sain niin oli jotain semmosta 
mitä, mitä mä en niinku siinä vaiheessa ajatellu, mutta tota mutta, kyl niinku ne ta-
votteet oli niinku puhtaa varmaan niinku jopa puhtaasti liitty niinku uramenestyk-
seen. (H6) 

Opintojen alkuaikona Paperien tavoittelijaa varjostivat tuntemukset oman it-
sensä ja tietotaitonsa riittämisestä. Tuntemukset kuitenkin muuttuivat positiivi-
seen suuntaan, kun hän huomasi pärjäävänsä hyvin koulutuksessa. Positiiviset 
tuntemukset olivat voimakkaita ja johtuivat itsetunnon kasvamisesta. Lisäksi 
johtamiseen liittyvän tietotaidon karttuminen oli hänelle positiivinen kokemus.  
Haastateltava kuvasi asiaa seuraavasti: 

No ehh, niinku. Tietysti ihan alkuun, ii-ihan alkuun niinku se oli tietysti vähän nega-
tiivista, niinku ihan ensimmäinen kurssi ja ensimmäiset päivät niin oli vähän sem-
monen, että kuulunko mää tähän joukkoon että, että tota. Niinku tuntu, että kai 
kaikki on fiksumpia ja ja kovempia tyyppejä mitä minä, minä ja ja tota. Oo-olinhan 
mä koko ajan nuorin. Niinku et kaikki kurssit mitä mä, missä mä ikinä olin, ni mä 
olin aina nuorin. Niin alkuun sitä ehkä sen iänki puolesta ja sen sen työkokemuksen, 
tommosen niinku puolesta niinku. Se se oli alkuun negatiivista mut sit se käänty toi-
saalta positiiviseks sitä kautta, että sit rupes huomaan et-ettei, turha täs on nöyristellä. 
(H6) 

Nii, no ehkä joo. Tietysti oma itsetunto ja sitte ehkä ihan absoluuttisesti, jos kattoo 
ihan alkuun, niin kyllähän se niinkun, kyllähän niinkun jokkut tiesi mua enemmän, 
et si siitä mihinkä pääse että, et joillain oli niinku enemmän kokemusta ja muuta. Se 
mitä ymmärsi sitte myöhemmi on se, tietysti se oma tieto ja ja kokemus karttu niinku 
valtavasti siinä aikana. Mutta se mitä ymmärsi, et toisaalta mulla oli ehkä just sen ta-
kia niinku muunlaista annettavaa vaikkapa sille ryhmälle, kun olin pikkusen ehkä 
niinku eri puusta ku moni muu, vaikka kaikki oli siä niinku keskenään kyllä vähä eri 
puusta, ettei si samanlaisia. (H6) 

Joo, kyl se niinku kokonaisuudessaan oli niinku iha, i-ihan niinku valtavan, valtavan 
positiivinen ja semmone niinku, tosi voimaannuttava kokemus niinku jos kattoo sitä 
kokonaisuutta, että niinkun, niinku se oma i niinkun. Ensinnäki se niinkun itsetun-
temus se, se sen niinkun kasvaminen, kasvaminen ja ja sitä kautta myös itseluotta-
muksen kasvaminen ja se että näkee, että pärjää tässä porukassa ja itse asiassa on tosi 
paljon annettavaa ja, ja tota. Täs ollaan ihan, ihan samalla viivalla ja, ja pystyy niinku 
näkeen ne omat vahvuudet tavallaan suhteessa niinku muihin ja sitte se, että pärjäs 
hyvin. Kaikki ne työt mitä teki niin, niin tota oli oli hyviä ja ja, ja ehkä se taso niinkun 
kasvo, kasvo ja sitte niinku lo lopputyö, lopputyö niinku jotenki, jotenki sitte hylkäsi 
sen sillä tavalla että, että pysty tekeen niinku melko kunnianhimosen, kunnianhi-
mosenki niinku lopputyön ja, ja tein semmosen lopputyön niinkun, semmosen tut-
kimuksen, niinkun jota vissiin kukaan muu ei ollu niinku ikinä, ikinä sen laajusta 
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niinku määrällistä tutkimusta ja semmosilla menetelmillä tehny. Niin se oli niinkun, 
se oli myös semmonen niinku positiivinen, että. Et jos se alko sieltä, alko sieltä niinku 
epävarmuudesta, ni sit se mun mielestä huipentu niinku tosi hienosti, että. (H6) 

Et se oli niinku iso asia se, se niinkun itsetuntemus ja ne psykologiset niinkun kurssit 
mitä siinä oli niin, niin ne oli, oli tosi kovia juttuja, tosi kovia juttuja mut, mut tota. Et 
kyl ne hyödyt se, se tietotaito, tietotaito ittessään niinku kaikki liike-elämän jutut, 
kaikki johtamisopit. Tämmöset oli, oli niinku tosi arvokkaita ja, ja just niinku sitte se, 
se kaikki niinku itsetutkiskelu mitä, mitä siinä tehtiin matkan varrella ja kaikki ha-
vainnot siitä, niin ne oli ihan niinku mullistavia. (H6) 

Paperien tavoittelijan kokemuksen mukaan EMBA-koulutus vaikutti positiivi-
sesti hänen subjektiiviseen uramenestykseensä jo koulutuksen aikana ennen 
koulutuksen päättymistä kohentuneen työtyytyväisyyden muodossa. Lisäksi 
hänen objektiivisessa uramenestyksessään tapahtui positiivista kehitystä pal-
kannousun muodossa etenkin koulutuksen suorittamisen aikana. Seuraavat 
haastattelukatkelmat havainnollistavat asiaa: 

No…no tietyllä tapaa se EMBA oli tietysti ih ihan sillain niinku mukavaa aikaa. E-et 
niinku siinä mieles kyl se vaikutti sillain niinku nostavasti tietyllä tavalla työtyyty-
väisyyteen, koska se oli ihan niinku mukavaa niinkun opiskella ja ja tehä töitä ja sit 
se oli ee ne oli ihan semmosia virkistäviä juttuja. (H6) 

sen aikana, loppupuolella niinku hyvin radikaalisti. Et jos kattotaan niinku alusta 
loppuun niin, niin tota vois sanoo että, että tota kaiken kaikkiaan palkka on yli tup-
laantunut niinkun. (H6) 

EMBA-koulutus on vaikuttanut positiivisesti Paperien tavoittelijan subjektiivi-
seen uramenestykseen. Subjektiivisen uramenestyksen vaikutuksista merkittä-

vin on itseluottamuksen kasvu. Lisäksi koulutuksen vaikutuksia subjektiiviseen 
uramenestyksen ovat koulutuksen aikana syntyneet verkostot sekä kokemus 
potentiaalisten työ- ja uramahdollisuuksien monipuolistumisesta. Objektiivisen 
uramenestyksen näkökulmasta tarkasteltuna positiivinen muutos palkan suu-
ruudessa tapahtui Paperien tavoittelijan kohdalla lähinnä jo koulutuksen suorit-
tamisen aikana. Haastateltava kertoi seuraavasti: 

No…mmm. Niin…no kyl se jollain tavalla niinkun kiihdytti tiettyjä asioita, mut toki 
osa tapahtu jo siinä aikana, et sillai jos ny miettii, miettii sitte. Millo, jos mä kakstu-
hattakaheksantoista kes, puoltoista vuotta et niinkun, niinkun. Ööm…no mitä sen 
jälkeen, vä-vähän on varmaan vähän on niinkun ansiotaso noussu ja tota, no ehk-
ehkä se että, että tota ky-kyl mä luulen, että se sillain, sillain on vaikuttanu, että se 
mulla niinku varmaan ois nytten niinkun enemmän vaihtoehtoja. Et kyl se niinku on 
tuonu enemmän mahdollisuuksia ja sitä kautta niinku taas sen niinku kysynnän ja 
tarjonnan periaatteen kautta niin, niin tota. Kyl mul on niinku mahdollisuus niinku 
vaatia, vaatia enemmän. (H6) 

pääasiassa kuitenki et jos alkuun ajatteli sitä paperia, ni kyl se matka, se mitä siinä 
oppi, nii on on se joka on niinku toistaseks ollu hyödylline. En mää sitä sano et jos 
tässä työpaikkaa vaihtais, ni varmaan siittä paperista ois niinkun ihan aidosti hyötyä, 
että sillä pystyis ainaki osottaan sen, että on niinku pystyny sitoutuu tämmöseen 
niinku kuitenki kohtuullisen niinku vaativaan juttuun. (H6) 
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Ni, yli yli tuplaantunut niinkun kaiken kaikkiaan, mut ei välttämättä niin paljon sit-
ten siitä hetkestä ku valmistu ni tähän hetkeen sitte. Muutokset oli läninnä sinä aika-
na. (H6) 

No…EMBA-koulutus on vaikuttanut todella positiivisesti uramenestykseen, johtuen 
siitä että, että se avaa niinkun ovia kahtaki eri kautta. Yks on tietysti ne ihmiset ketä 
sieltä tuntee. Opit tietysti tunteen ihmisiä eri organisaatioista ja kyl mä nyt sillain, et 
kyl mul on ihmisiä kelle mä niinku pystyisin soittaan, jos mä haluisin johki tiettyyn 
paikkaan töihin niin, ja mä tiiän, mä uskon tietäväni et ne pystyis jeesaan ja, ja tota 
antaan hyviä suosituksia ja puhuun hyvää. Toisaalta se paperi ittessään niinkun aut-
taa öäm…ja sitten se niinkun omien, omien niinkun, ihan puhtaasti se osaamisen tie-
totaidon niinkun kasvu on, on niinku yks semmonen asia ja sitte yks asia on, on sel-
keesti se niinkun, niinkun se itsetuntemus, se että, että ymmärtää, että miten mää 
käyttäydyn, mistä syystä, mikkä tähän vaikuttaa ja, ja tota sit myös se niinku itseluot-
tamus. Et se i-itseluottamus myös niinku varmaan johtuen näistä kaikista edellä mai-
nituista asioista on, on myös kasvanu. Plus se, että se oli i-iso juttu, et näki että pärjää. 
Ko-kovia tyyppejä ympärillä, mutta pärjää ihan hyvin ni, ni tota. Se on myös yks te-
kijä. (H6) 

Tutkimuskysymyksiin peilaten, yhteenvetona todettakoon, että Paperien tavoit-
telijalle uramenestys tarkoittaa ensisijaisesti objektiivista uramenestystä. Pape-
rien tavoittelijalle uramenestys on sitä, että hän on kiinni sellaisessa ansiotasos-
sa, joka edistää turvallisuuden tunnetta sekä tuo vapautta elämässä työpaikan 
ulkopuolella. Subjektiivista uramenestystä edustavia elementtejä Paperien ta-
voittelijan uramenestyskäsityksessä edustavat työn mielekkyys ja haastavuus. 
Paperien tavoittelijan uramenestyksessä tapahtui muutoksia jo koulutuksen 
suorittamisen aikana. Subjektiiviseen uramenestyksen näkökulmasta EMBA-
koulutus paransi Paperien tavoittelijan työtyytyväisyyttä. Objektiivisessa ura-
menestyksessä tapahtui positiivista kehitystä palkannousun muodossa. EMBA-
koulutuksen suorittamisen jälkeisestä ajasta voidaan todeta, että koulutus vai-
kutti merkittävimmin Paperien tavoittelijan subjektiivisen uramenestykseen 
itseluottamuksen kasvun kautta. Lisäksi koulutus vaikutti subjektiiviseen ura-
menestykseen koulutuksessa syntyneiden verkostojen sekä potentiaalisten työ- 
ja uramahdollisuuksien monipuolistumisen kokemuksen kautta. 

4.5 Uudelleenprofiloitumista laihoin menestystuloksin 

Uudelleenprofiloitumista laihoin menestystuloksin -tyyppitarina edustaa Ger-
genin ja Gergenin (1984, luku The Varieties of Narrative Form) tragedian juoni-
tyyppiä. Tyyppitarina on muodostettu haastateltavan henkilö 10 (nainen) ker-
ronnan perusteella. Tyyppitarinan juonityypin kuvaaja on esitettynä alla ole-
vassa kuviossa (kuvio 10). 
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KUVIO 10 Uudelleenprofiloitumista laihoin menestystuloksin -tyyppitarinan juonityypin 
kuvaaja perustuen Gergenin ja Gergenin (1984, luku The Varieties of Narrative 
Form) jaotteluun. Mukaillen tekijän suomentama. 

Uudelleenprofiloitujalle uramenestys tarkoittaa työstä saatua korvausta ja tun-
nustusta sekä myös sitä, että työ on mielekästä. Uramenestys on siis sekä objek-

tiivista että subjektiivista uramenestystä Uudelleenprofiloitujalle. Hänen käsi-
tyksissään urasta ja uramenestyksestä on yhtymäkohtia perinteisen urakäsityk-
sen piirteisiin. Seuraavat haastattelukatkelmat havainnollistavat asiaa: 

No mä näkisin sen ehkä niin, että pääsee tekemään niitä asioita mitä haluaa tehdä ja 
sitte toisaalta saa tunnustusta siitä. Ja se nyt voi sit se tunnustus olla monitahoista. Se 
voi olla statusta tai se voi olla taloudellista tai…tai sit se voi olla niinku sanotaan val-
tiolla et se on lisätöitä [naurua], mutta siis se on, ei oo ehkä ihan niin yksoikosta. 
(H10) 

Öö no varmaan yleensä ku puhutaan urakehityksestä, nii ede ajatellaan et se esimer-
kiks menee lineaarisesti eteenpäin, niinku positioissa noustaan. Esimerkiks nyt sitte 
oo laajennettu johtoryhmä ja johtoryhmä ja sitte pienempään johtoryhmään ja sitte 
hallitukseen jos, ihan niinku tälläin positioittain ajattelen. Ehkä sen nyt määrittelis 
sillä tavalla. (H10) 

No, täytyy nyt sanoa, että tässä öö organisaatiouudistuksen jälkimainingeissa nyt on 
joutunut tätä asiaa vähän pyörittelemään. Et varmaan se nyt niinku limittyy öö niin-
ku aikaisemma, aikaisempaan positioon ja toisten positioihin ja omaan positiokehi-
tykseen ja toisten kehitykseen ja sitte jossain määrin myös palkkaan, et toisten palkka 
ja oma palkka ja siihen vertailuun ehkä. (H10) 

Aijaijai, no mul on ehkä kotooki tullu semmonen vähän työorientoitunut maailman-
kuva. Ni se varmaan. Ja sit se limittyy ehkä siihen niinku kunnianhimoon ja tottakai 
tunnustuksen tarpeeseen ja mm sitte vielä, must on kauheen kiva päästä niinku vai-
kuttamaan asioihin, ni ehkä ne niinku sit muodostaa semmosen koukun. (H10) 

Uudelleenprofiloitujalle syy hakeutua EMBA-koulutukseen oli halu profiloitua 

uudella tavalla työmarkkinoilla EMBA-koulutuksen suorittamisen avulla. Hän 
ei kuitenkaan koulutuksen alussa ollut täysin selvillä siitä, mihin hän oli lähte-
nyt mukaan, kuten seuraavat katkelmat osoittavat: 
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Öö mu…no oikeestaan kahtalaiset syyt. Eli, no perussyy on sama, eli mä oon mm 
opiskellu ja valmistunu öö yliopistosta teoreettisesta filosofiasta, tieteen tutkimukses-
ta ää ja sit ku mä olin ollu…sen kymmenen vuotta töissä ja todennu et, että jos [nau-
rahdus] mä haluan tehdä jotain muuta tai profiloitua eri tavalla ni mun pitää, pitää 
vahvistaa sitä koulutuspohjaa. No öö…mä pyrin, mutta en päässy tekemään toista 
maisteria, koska sehän ikään ku, toista maisteria opiskelemaan nykyään ei oteta ih-
misiä niinku välillä otettiin ja nyt sitte ikään ku tähän pohdintaan niin, niin tota mun 
joku kollega kävi, kävi EMBA:n. (H10) 

Ää sillon kun mä öö alottelin sitä EMBA:a niin mä lu kuvittelin et se ois ollu ehkä 
enemmän semmonen taloudellinen ohjelma, jos ois päästy enemmän niinku nume-
ropuoleen. Mut paljastu sit vast jälkikäteen et sehän oli tämmönen niinku johtamis-
ohjelma [naurahdus]. Ni, no se, se nyt ei sit menny ihan putkeen, mut että aa…ja nyt 
sitte ku tosiasia on se et mä oon, tein sillo ja teen nytkin lähinnä niinku asiantuntija-
töitä, eikä siihen kuulu esimiesvastuu, nii siinä mielessähä se ei ihan hirveesti hyö-
dyttäny mua niinku…niissä asioissa. Mut että tottakai sitte ku mä pääsin sitä EMBA-
väylää pitkin Jyväskylän kauppakorkeekouluun niin höydyttihän se mua nyt niinku 
siinä mielessä. Ja, ja niitä opintoja luettiin siellä hyväks ja varmasti ne aa autto ikään 
ku tässä diskurssisiirrossa. Että siinä mielessä. (H10) 

Koulutuksen alussa Uudelleenprofiloitujan tavoitteena oli suorittaa koulutus 
ennalta määritellyssä aikataulussa. Aikataulussa pysymiseen kannusti mahdol-
linen opintojen kustannusten siirtyminen koulutuksen suorittajan maksettaviksi 
venyneen opintoajan vuoksi työnantajan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. 
Haastateltava kertoi seuraavasti: 

No [naurahdus] mä asetin sen tav-tavotteen et mä pääsen sen läpi, et mä saan tehtyy 
aikataulussa, jotta mun ei tarvii maksaa sitä [naurahdus] rahasummaa,  jonka se kus-
tansi. Ja sit toinen oli tottakai se ää et pääsis mahollisesti sen kautta sit jatko-
opiskelemaan, mikä myös tapahtu. (H10) 

No varmasti tää että mää, tämä taloudel- [naurahdus] taloudellinen sanktio pusersi, 
pusersi loppuun, että mä olin äitiyslomalla sillon ku mä tein niitä vikoja tenttejä että, 
voi olla että olis jääny vähän venymään jos, jos ei ois ollu sellast tiettyä uhkaa siinä 
päällä. (H10) 

Uudelleenprofiloituja koki useita asioita negatiivisina EMBA-koulutuksen ai-
kana. Suurimpana ongelmakohtana hän näki verkostoitumisen ylikorostamisen 
opintojen aikana. Haastateltava kuvasi asiaa seuraavasti: 

Noo must ne oli välillä vähän turhia ne opintojaksot. Siel kovasti korostettiin sitä että, 
että ikään ku tääl on tärkeetä luoda kontakteja ja tutustua ihmisiin. Tosiasiallisesti 
niin ää ne ihmiset, jotka siellä oli niin ne oli aika pitkälti Keski-Suomesta pankkisek-
torilta. Siel ei ollu yhtään mun oman alan ihmistä. Ei niinku, et…et ja sit, miten mä 
sanosi, kyl mä niinku ymmärrän et sit taas niinku jatko-opinnois ni, ni tota ää puhu-
taan paljon jostai vertaisoppimisesta ja kaikesta semmosesta.  (H10) 

Mutta mun mielestä…jos nyt tällee vanh-vanhanaikasesti ja rumasti sanoo nii I pay 
you talk [naurua] että siis, et et kyl mun mielestä se…sillä, että siellä tapaa ihmisiä ni 
ei voi ohittaa sitä niinku koulutuksen niinku…laatua. Ja ikään ku sisällöllistä, sisäl-
löllisiä asioita. En mä sano et se ois niinku mitenkään erityisen huonoo, mutta mua 
tympi tosi paljon se et korostettiin hirvittävästi sitä niinku ihmisten tapaamisen mer-
kitystä. Se oli ainaki meikäläiselle ihan auttamatta selvää, että en näitä ihmisiä tapaa 
[naurahdus]. (H10) 
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No se varmaan tuli siinä. Sitte ehkä ite ois halunnu, et siä olis käytetty enemmän jo-
tain akateemisia artikkeleita. Et ikään ku se, että os-ostatetaan niitä melko kalliita ja 
melko turhia johtamisen…kirjoja nii onks se nyt sitte se tapa [naurahdus]. (H10) 

Toki opintoihin mahtui myös positiivisia asioita, kuten esimerkiksi uuden op-
pimisen kokemukset. Uudelleenprofiloituja jäi kuitenkin kaipaamaan sitä, että 
opinnoissa vastaan tulleita asioita olisi hyödynnetty hänen työnantajaorgani-
saatiossaan vielä paremmin. Seuraavat haastattelukatkelmat havainnollistavat 
asiaa: 

No sanotaan että, et jos on oikeesti niinku hyvä luento, mis on oikeesti hyvää, hyvää 
asiaa, ni sehän on aina ilo. Et sä oikeesti niinku opit jotai uutta. Et…et…kyl mä niin-
ku sitä o-opiskelun ja oppimisen ilosta tykkään ja sitte ää parhaimmillaan ku pääsin 
tekemään niitä esseitä ja niinku soveltamaan sitä omaan organisaatioon, niin ne oli 
niinku hauskoja, valaisevia, että…et sinällään olis ollu hauska jos niitä oltais pystytty 
käyttämään organisaatios viel laajemmin, ettei ne nyt vaan sitte menny toimitusjoh-
tajalle luettavaks, et jos..no…mm. (H10) 

No joo, olihan ne kurssipäivät aina ihan hauskoja, ettei siinä, siinä mitään. Joskushan 
tuli ihan, ihan hauskoja käytännönläheisiä juttuja. (H10) 

EMBA-koulutuksen aikana Uudelleenprofiloitujan uramenestyksessä ei tapah-
tunut muutoksia, kuten seuraavasta haastattelukatkelmasta käy ilmi: 

No enpä juuri. Mähän jäin siinä samassa yhteydessä äitiyslomalle, että. (H10) 

EMBA-koulutus ei ole juurikaan vaikuttanut Uudelleenprofiloitujan uramenes-
tykseen. Uudelleenprofiloituja näkee EMBA-koulutuksen hyödyntämättömänä 

potentiaalina ja hyvänä kirjainyhdistelmänä ansioluettelossa. Uudelleenprofi-
loitujan uraan ja uramenestykseen liittyvissä asiossa on tapahtunut tason laskua 
EMBA-koulutuksen jälkeen. Hän kokee, ettei laskulla kuitenkaan ole juurikaan 
tekemistä EMBA-koulutuksen suorittamisen kanssa. Palkkaukseen EMBA-
koulutuksella ei myöskään ole ollut vaikutusta. Haastateltava kuvasi asiaa seu-
raavasti: 

Mut sinälläähän se nyt on ihan kiva laittaa CV:hen niinku tutkintojen jatkoks et, et 
nyt on sitte niinku filosofian maisteri ja kauppatieteen maisteri ja MBA. Ja aika mo-
nillahan ihmisillä on se niinku EMBA et…vaikka johtoryhmässä. Ni kyllähän se nyt 
sitte, jos ei muuta ni osottaa, että työnantaja on jossain vaiheessa uskonut sinuun. 
Mut et onks se nyt mitään muuta ku rahalla ostettu jatkotutkinto ni [naurahdus] en, 
en mä tiedä. (H10) 

No heti sen jälkeen ei muuttunu mikskään ja nyt vaan viime aikoina alaspäin. Ää, 
no…siitä tosiaan on nyt muutama vuos aikaa, mut että periaatteessa trendi on nyt täs 
viime aikoina ollu alaspäin et. Mä oon nyt tämmönen hyvä verrokki, toiset on var-
masti iha erilaisia. (H10) 

No tällä hetkellä mä sanosin, että se EMBA-koulutus on, on vähän niinku, miten mä 
sanosin, lunastamatonta potentiaa. Että, et et…se näyttää hyvältä CV:ssä mutta, mut 
et ei, ei se nyt ihan hirveesti sen enempää sitten ole näkyny missään. (H10) 

No eipä juuri mitenkään. (H10) 
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Tutkimuskysymyksiin peilaten, yhteenvetona todettakoon, että Uudellenprofi-
loitujalle uramenestys tarkoittaa sekä objektiivista että subjektiivista uramenes-
tystä.  Objektiivisen uramenestyksen näkökulmasta voidaan todeta, että Uudell-
leenprofiloitujalle työstä saatu korvaus on tärkeä tekijä. Subjektiivisen urame-
nestyksen näkökulmasta voidaan todeta, että työn mielekkyys on tärkeää Uu-
dellenprofiloitujalle. EMBA-koulutus ei vaikuttanut Uudellenprofiloitujan 
uramenestykseen koulutuksen suorittamisen aikana eikä sen jälkeen.  

4.6 Naisten ja miesten kerronta 

Alla olevassa taulukossa (taulukko 2) on esitettynä tyyppitarinat sekä haastatel-
tavien miesten ja naisten lukumäärät, joiden kerronnan perusteella tyyppitari-
nat on luotu.  

TAULUKKO 2 Tyyppitarinat sekä miesten ja naisten lukumäärät 

Tyyppitarina Lukumäärä 
Miehet 

Lukumäärä 
Naiset 

 

Näkökulmien laajentamisen 
kautta uramenestykseen 

1 (H4) 2 (H3 ja H8) 

Osaamista kehittäen kohti 
uramenestystä 

2 (H2 ja H5) 1 (H9) 

Työtehtävien hoitamiseen 
tarvittavia taitoja hankki-

maan 

1 (H7) 1 (H1) 

Papereita hain – paljon 
enemmän sain 

1 (H6) - 

Uudelleenprofiloitumista 
laihoin menestystuloksin 

- 1 (H10) 

 
Aineistosta ei löydy merkittäviä eroja naisten ja miesten kerronan välillä ura-
menestyksen määrittelyn näkökulmasta. Voimakkaimmin objektiivista urame-
nestystä painottava Papereita hain – paljon enemmän sain -tyyppitarina perus-
tuu yhden miehen (H6) kerrontaan. Sitä vastoin objektiivista uramenestystä 
tärkeäksi nostava Uudelleenprofiloitumista heikoin menestystuloksin -
tyyppitarina perustuu yhden naisen (H10) kerrontaan. Molemmissa tyyppitari-
noissa nousee esiin esimerkiksi palkkauksen merkittävyys uramenestyksen 
kannalta. 

Subjektiivista uramenetystä painottavia tyyppitarinoita ovat: Näkökulmi-
en laajentamisen kautta uramenestykseen, Osaamista kehittäen kohti uramenes-
tystä ja Työtehtävien hoitamiseen tarvittavia taitoja hankkimaan. Edellä maini-
tuista tyyppitarinoista ensimmäinen perustuu kahden naisen (H3 ja H8) ja yh-
den miehen (H4) kerrontaan, toinen tyyppitarina perustuu kahden miehen (H2 
ja H5) ja yhden naisen (H9) kerrontaan ja kolmas tyyppitarina perustuu yhden 
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naisen (H1) sekä yhden miehen (H7) kerrontaan. Subjektiivista uramenestystä 
painottavissa tyyppitarinoissa nousee esiin muun muassa työn mielekkyys sekä 
vaikutus- ja kehittymismahdollisuudet työssä uramenestyksen lähteenä.  

Myöskään uramenestyksen tavoittelun näkökulmasta EMBA-
koulutukseen osallistumisen motiivina ei naisten ja miesten välillä löydy selviä 
eroja. Itsensä ja osaamisensa kehittämiseen liittyvät syyt ovat EMBA-
koulutukseen lähtemisen motiiveina vahvasti kahdessa tyyppitarinassa: Näkö-
kulmien laajentamisen kautta uramenestykseen ja Osaamista kehittäen kohti 

uramenestystä.  Ensimmäinen tyyppitarina perustuu kahden naisen (H3 ja H8) 
ja yhden miehen (H4) kerrontaan ja jälkimmäinen tyyppitarina perustuu kah-
den miehen (H2 ja H5) ja yhden naisen (H9) kerrontaan. Itsensä kehittämiseen 
ja oppimiseen liittyvät tavoitteet ovat subjektiivisen uramenestykseen kuuluvia 
tekijöitä. Objektiivisen uramenestyksen tavoitteleminen EMBA-koulutukseen 
osallistumisen motiivina sisältyy Näkökulmien laajentamisen kautta uramenes-
tykseen -tyyppitarinaan, joka perustuu kahden naisen (H3 ja H8) ja yhden mie-
hen (H4), Osaamista kehittäen kohti uramenestystä -tyyppitarinaan, joka perus-
tuu kahden miehen (H2 ja H5) ja yhden naisen (H9) kerrontaan ja Papereita 
hain – paljon enemmän sain -tyyppitarinaan, joka perustuu yhden miehen (H6) 
kerrontaan. Objektiivinen uramenestys ei ole EMBA-koulutukseen osallistumi-
sen motiivina Työtehtävien hoitamiseen tarvittavia taitoja hankkimaan -
tyyppitarinassa ja Uudelleenprofiloitumista heikoin menestystuloksin -
tyyppitarinassa. Edellä mainituista tyyppitarinoista ensimmäinen perustuu yh-
den naisen (H1) ja yhden miehen (H7) kerrontaan ja jälkimmäinen tarina yhden 
naisen (H10) kerrontaan.  

EMBA-koulutuksen suorittamisesta seuranneen tai seuraamatta jääneen 
uramenestyksenkään näkökulmasta ei ole löydettävissä sukupuolieroja aineis-
tosta. EMBA-koulutus on vaikuttanut positiivisesti objektiiviseen ja subjektiivi-
seen uramenestykseen kolmessa tyyppitarinassa: Näkökulmien laajentamisen 
kautta uramenestykseen, Osaamista kehittäen kohti uramenestystä ja Papereita 
hain, paljon enemmän sain. Ensimmäinen tyyppitarina perustuu kahden naisen 

(H3 ja H8) ja yhden miehen (H4) kerrontaan, toinen tyyppitarina perusuu kah-
den miehen (H2 ja H5) ja yhden naisen (H9) kerrontaan ja kolmas tyyppitarina 
perustuu yhden miehen (H6) kerrontaan. EMBA-koulutuksen suorittaminen ei 
ole vaikuttanut objektiiviseen tai subjektiiviseen uramenestykseen Uudelleen-
profiloitumista heikoin menestystuloksin -tyyppitarinassa, joka perustuu yhden 
naisen (H10) kerrontaan. Lisäksi EMBA-koulutus ei ole vaikuttanut objektiivi-
seen uramenestykseen Työtehtävien hoitamiseen tarvittavia taitoja hankki-
maan -tyyppitarinassa, joka perustuu yhden naisen (H1) sekä yhden miehen 
(H7) kerrontaan.  

4.7 Yhteenveto tutkimustuloksista 

Uramenestyksen määrittelyn näkökulmasta subjektiivinen uramenestys on ob-
jektiivista uramenestystä merkittävämpi tekijä tämän tutkimuksen tuloksissa. 
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Tuloksissa esiin nousevia subjektiivista uramenestystä edustavia tekijöitä ovat 
työn mielekkyys, vaikutusmahdollisuudet työssä, arvostus työyhteisössä ja 
mahdollisuus itsensä kehittämiseen. Tuloksissa objektiivista uramenestystä 
edustavaksi tekijäksi nousee erityisesti palkkaus. Haastateltavien kerronnasta 
löytyi piirteitä perinteisestä urakäsityksestä, proteaanisesta urasta ja rajattomas-
ta urasta/korporaatioiden jälkeisestä urasta.  

EMBA-koulutukseen osallistumisen taustalla olevia subjektiivista urame-
nestystä edustavia tekijöitä ovat itsensä ja osaamisensa kehittäminen. Tuloksis-

sa myös objektiivisen uramenestyksen tavoittelu on merkittävä tekijä EMBA-
koulutukseen osallistumisen taustalla. Esimerkiksi uralla etenemisen muodossa. 

EMBA-koulutuksen suorittamisesta seurasi sekä objektiivista että subjek-
tiivista uramenestystä tai jompaa kumpaa edellisistä lähes kaikkien haastatelta-
vien kohdalla. Subjektiivista uramenestystä edustavia tekijöitä ovat tiedollisen 
pääoman kasvu, osaamisen kehittyminen, itseluottamuksen kasvu sekä koke-
mus potentiaalisten työ- ja uramahdollisuuksien monipuolistumisesta. Objek-
tiivista uramenestystä edustavia tekijöitä ovat siirtyminen uusiin tehtäviin tai 
uuden työnantajan palvelukseen sekä positiivinen palkkakehitys. Tutkimustu-
loksista on löydettävissä piirteitä perinteisestä urakäsityksestä, proteaanisesta 
urasta ja rajattomasta urasta/korporaatioiden jälkeisestä urasta.  

Kiinnostavaa onkin huomata, että tyyppitarinoissa on yhteys objektiivisen 
uramenestystavoitteen asettamisen ja uramenestyksen saavuttamisen välillä. 
Mikäli koulutukseen osallistumisen motiivina ei ollut objektiivisen uramenes-
tyksen tavoittelu, ei sitä myöskään seurannut EMBA-koulutuksen suorittami-
sesta. Aineistosta ei löytynyt merkittäviä eroja naisten ja miesten kerronan välil-
lä. 
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5 KESKUSTELU JA PÄÄTELMÄT 

5.1 Keskustelu tuloksista 

Tässä tutkimuksessa tavoitteenani oli kuvailla ja lisätä ymmärrystä EMBA-

koulutuksen ja uramenestyksen välisestä yhteydestä. Lisäksi halusin selvittää, 
mitä uramenestys tarkoittaa EMBA-koulutuksen suorittaneille henkilöille (EM-
BA-alumneille). Pyrin käsitteellistämään EMBA-koulutuksen aiheuttamia tun-
temuksia ja kokemuksia uramenestyksen näkökulmasta. Etsin empiirisen laa-
dullisen tutkimuksen keinoin vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin: (1) 
Mitä merkityksiä EMBA-alumnit antavat uramenestykselle ja liittyykö urame-
nestyksen tavoittelu heidän syihinsä osallistua EMBA-koulutukseen? (2) Miten 
EMBA-alumnit kertovat EMBA-koulutuksen ja uramenestyksen yhteydestä se-
kä mahdollisista muutoksista uramenestyksessään koulutuksen aikana ja sen 
jälkeen? (2.1) Eroaako naisalumnien ja miesalumnien kerronta toisistaan ja jos 
eroaa, niin millä tavalla? 

Tutkimus onnistui tavoitteessaan. Suurimmalle osalle tutkimuksen EM-
BA-alumneista uramenestys tarkoittaa subjektiivista uramenestystä. Kuitenkin 
heille objektiivisen uramenestyksen tavoittelu oli myös yksi motiivi EMBA-
koulutukseen osallistumisen taustalla. EMBA-alumnit kertoivat EMBA-
koulutuksen johtaneen sekä objektiiviseen että subjektiiviseen uramenestykseen. 
Objektiivista uramenestystä seurasi etenkin koulutuksen suorittamisen jälkeen 
esimerkiksi uuteen positioon siirtymisen muodossa. Luomani tyyppitarinat kä-
sitteellistävät EMBA-alumnien suorittaman koulutuksen aiheuttamia tunte-
muksia ja kokemuksia uramenestyksen näkökulmasta. 

Tutkimustulokset eivät osoittaneet merkittäviä eroja naisten ja miesten vä-
lillä uramenestyksen määrittelyn tai uramenestyksen kokemisen tai saavutta-
misen suhteen. Toisin kuin esimerkiksi Sturgesin (1999) tutkimuksessa, tämän 

tutkimuksen tulokset eivät osoittaneet merkittäviä eroja mies- ja naisjohtajien 
välillä esimerkiksi uramenestyksen määrittelyn näkökulmasta. Ero saattaa joh-
tua muun muassa siitä, että tähän tutkimukseen haastatellut henkilöt olivat val-
taosin noin 40–60-vuotiaita ja EMBA-koulutuksen suorittaneita miesjohtajia ja 



 
naisjohtajia, toisin kuin Sturgesin (1999) tutkimuksessa. Edellä mainitun tutki-
jan tutkimuksessa haastateltavat johtajat oli valittu kolmesta ikäryhmästä: noin 
20-vuotiaista, noin 30-vuotiaista ja noin 40-vuotiaista. Judge ym. (1995, 494) esit-
tävät, että vanhemmat johtajat saattavat kokea objektiiviseen uramenestykseen 
liittyvät tekijät, kuten palkan ja ylennyksen, vähemmän tärkeinä kuin nuoret 
johtajat. Edellä esitetty näkemys saattaa selittää sitä, miksi tässä tutkimuksekssa 
mies- ja naisjohtajien näkemykset uramenestyksestä eivät eronneet toisistaan, 
toisin kuin Sturgesin tutkimuksessa. Tässä tutkimuksessa haastateltavat olivat 

pääasiassa vanhempia kuin edellä mainitun tutkijan tutkimuksessa. Lisäksi täs-
sä tutkimuksessa subjektiivinen uramenestys nousi objektiivista uramenetystä 
merkittävämmäksi tekijäksi.  

Hayn ja Hodgkinsonin (2006, 12) tutkimuksessa usealle heidän haastatte-
lemistaan henkilöistä EMBA-koulutukseen hakeutumisen syitä olivat tietämyk-
sen kehittäminen, itsensä haastaminen ja oman aseman parantaminen työ-
markkinoilla. Joillekin haastateltavista syyt liittyivät uralla etenemisen tavoitte-
luun. Tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat Hayn ja Hodgkinsonin saamia 
tuloksia itsensä ja osaamisensa kehittämishalun osalta. 

Tässä tutkimuksessa EMBA-koulutus vaikutti positiivisesti sekä objektii-
viseen että subjektiiviseen uramenestykseen. Subjektiivisen uramenestyksen 
taustalla olivat tiedollisen pääoman kasvu, osaamisen kehittyminen, itseluot-
tamuksen kasvuja kokemus potentiaalisten työ- ja uramahdollisuuksien moni-
puolistumisesta. Samansuuntaisia tuloksia saivat tutkimuksessaan Personini 
Cruz ja Wood (2015, 654), joiden mukaan EMBA-koulutus vaikutti positiivisesti 
sen suorittaneiden henkilöiden subjektiiviseen uramenestykseen parantuneen 
osaamisen, työmarkkina-aseman parantumisen tunteen ja parantuneen haastei-
siin vastaamiskyvyn kautta.        

Hilgertin (1998, 638–639) tutkimuksessaan saamien tulosten mukaan EM-
BA-koulutus lisäsi naisilla autonomian tunnetta, sai heidät tuntemaan, että he 
määrittävät itse roolinsa työssä sen sijaan, että heille olisi annettu valmis rooli, 
auttoi heitä oppimaan arvostamaan itseään ja omaa ajanhallintaansa enemmän 

sekä lisäsi heidän ymmärrystä itsestään ja muista henkilöistä. Tämän tutkimuk-
sen tuloksissa itseluottamuksen parantuminen on samankaltainen tekijä kuin 
Hilgertin (1998) naisiin keskittyvässä tutkimuksessa. Tässä tutkimuksessa itse-
luottamuksen kasvua EMBA-koulutuksen suorittamisen seurauksena esiintyi 
niin naisilla kuin miehilläkin.  

5.2 Tutkimuksen rajoitteet ja jatkotutkimus 

Tämän tutkimuksen tulosten siirrettävyyteen on suhtauduttava varauksella. 
Tutkimukseen haastatellut henkilöt edustavat suhteellisen rajattua joukkoa 
nais- ja miesjohtajista, eli EMBA-koulutuksen suorittaneita henkilöitä. Lisäksi 
haastateltavat olivat valtaosin EMBA-koulutukselle tyypilliseen tapaan pitkään 
työelämässä toimineita henkilöitä ja korkeassa asemassa työnantajaorganisaa-
tioissaan. Suurin osa haastateltavista oli noin 40–60-vuotiaita. Edellä mainittua 
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ikäjoukkoa nuoremmilla johtajilla saattaisi olla erilaisia käsityksiä esimerkiksi 
siitä, mitä uramenestys tarkoittaa. Lisäksi erilaisia ja eritasoisia johtamiskoulu-
tuksia on olemassa paljon. EMBA-koulutuksessakin on olemassa eroja järjestäjä-
tahosta riippuen, esimerkiksi sisällön osalta. Kuten todettua, tämän tutkimuk-
sen kaikki haastateltavat olivat suorittaneet EMBA-koulutuksen Jyväskylän yli-
opiston kauppakorkeakoulun Avance-johtamiskoulutuksessa. Ajattelen kuiten-
kin, että tutkimustulokseni kertovat yleisluontoisella tasolla siitä, miten EMBA-
koulutuksen suorittaminen voi vaikuttaa uramenestykseen laajemminkin kuin 

vain yhden oppilaitoksen koulutusohjelmaa ajatellen.  
Jatkotutkimuksen kannalta mielenkiintoinen aihe voisi olla esimerkiksi se, 

miten EMBA-koulutus vaikuttaa koulutuksen suorittajan työnantajaorganisaa-
tioon. EMBA-koulutuksen suorittajan tehdessä EMBA-lopputyönsä kehittämis-
hankkeena työnantajaorganisaatioonsa, voi olettaa, että sen seurauksen esimer-
kiksi jotkin työnantajaorganisaation käytännöistä tai toimintatavoista muuttu-
vat tai syntyy kokonaan uusia käytäntöjä ja toimintatapoja. Muuttuneiden tai 
uusien käytäntöjen ja toimintatapojen vaikutuksesta esimerkiksi organisaation 
henkilöstöön olisi kiinnostavaa saada tietoa. Käytänteiden ja toimintatapojen 
mahdollisesta pysyvyydestä ja juurruttamisesta laajempaan käyttöön organi-
saatiossa olisi mielenkiintoista saada tietoa.  

5.3 Tutkimuksen luotettavavuuden arviointi 

Heikkisen (2018, luku Kerronnallinen tutkimus) mukaan luotettavuus on yksi 
narratiivisen tutkimuksen keskeisimmistä ongelmakohdista. Perinteisessä tut-
kimuksessa käytettyjen validiteetin ja reliabiliteetin käsitteiden käyttö ei ole 
mielekästä narratiivisessa tutkimuksessa. Narratiivinen tutkimus perustuu tul-
kintaan, mikä tarkoittaa sitä, että tutkijan ymmärrys tutkimuskohteesta muo-
dostuu tutkijan tekemistä tulkinnoista. Tulkinta perustuu kanssakäymiseen 

tutkimuskohteen kanssa. Riessmanin (2008, 184) mukaan narratiivisen tutki-
muksen uskottavuuden kannalta on olennaista kaksi seikkaa: tutkimuksessa 
kerättyjen tarinoiden uskottavuus ja tutkijan tekemän analyysin tai tuottaman 
tarinan uskottavuus. Tässä tutkimuksessa tutkimusaineistosta tekemiäni tulkin-
toja eli tuottamiani tyyppitarinoita tukevat suorat lainaukset haastateltavien 
kerronnasta. Lainaukset osoittavat sen, mihin tekemäni tulkinnat perustuvat.  

Riessmanin (2008, 187, 189) mukaan menneisyyden tapahtumien toden-
tamisessa korrespondenssi eli vastaavuus on tärkeä tekijä. Henkilön kertomaa 
tarinaa tapahtumista tulisi tällöin verrata muihin tietolähteisiin samasta tapah-
tumasta ja verrata, vastaavaatko tarina ja muut tietolähteet toisiaan. Sosiaali-
seen konstruktionismiin nojaavissa tutkimuksissa tarinan ja muiden tietolähtei-
den vastaavuus ei kuitenkaan ole mielekäs asetelma. Sosiaalisen konstruktio-
nismin näkökulmasta tarina ei ole tiukasti faktoihin perustuva selostus siitä, 
mitä on tapahtunut, vaan pikemminkin kertojan näkökulma tapahtumiin. Ker-
toja pyrkii saamaan kuulijansa näkemään tapahtumat samalla tavalla. Narratii-
visen tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida koherenssin eli yhtenäisyy-
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den avulla. Kysymys on silloin tutkimuksessa kerätyistä tarinoista ja tutkijan 
tekemistä tulkinnoista.  Koherenssin näkökulmasta on tärkeää tarkastella sekä 
kerättyjen tarinoiden yhtenäisyyttä että tutkijan esittämien teoreettisten näkö-
kohtien yhtenäisyyttä. Tärkeää on arvioida myös tutkijan päättelyn vakuutta-
vuutta. Tässä sosiaaliseen konstruktionismiin nojaavassa tutkimuksessa olen 
pyrkinyt muodostamaan uskottavat tyyppitarinat haastateltavien kerronnan 
pohjalta. Tutkimuksessani en kerännyt varsinaisia tarinoita, vaan muodostin 
tarinat haastateltavien kerronnan perusteella. Tyyppitarinoissa on lukuisia yh-

täläisyyksiä tutkimuskirjallisuudessa esitettyihin uramenestykseen liittyviin 
seikkoihin. 

Riessman (2008, 191–192) toteaa, että hyvä narratiivinen tutkimus vakuut-
taa lukijansa. Tutkimuksen vakuuttavuutta lisää se, että tutkijan väitteitä tuke-
vat katkelmat tutkittavien henkilöiden kerronnasta. Lisäksi vaihtoehtoisten tul-
kintojen mahdollisuus pitää tunnustaa. Edellä mainittu tutkija huomauttaa, että 
pelkän vakuuttavuuden käyttäminen luotettavuuden lähteenä on ongelmallista. 
Esimerkiksi huoliteltu kirjoitustyyli yksinään voi vakuutta lukijan esitettyjen 
päätelmien luotettavuudesta. Kirjoitustyyli ei yksinään kuitenkaan kerro siitä, 
mitkä asiat kirjoittajan tekemiin päätelmiin johtaneet. Olen aiemmin jo käsitellyt 
sitä, miten olen tekemiini tulkintoihin päätynyt. Se ei tarkoita sitä, etteikö toi-
nen tutkija voisi päätyä erityyppisiin tuloksiin ja päätelmiin samaa tutkimusai-
neistoa käsitelleessään. 

Olen kiinnittänyt tutkimuksen eettisyyteen huomiota koko tutkimuspro-
sessin ajan.  Allekirjoitimme tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden kanssa 
tutkimussopimukset ennen heidän osallistumistaan tutkimuksen haastattatte-
luihin. Sopimuksesta kävi ilmi esimerkiksi haastattelutallenteiden käytön tar-
koitus, säilytys ja hävittäminen tutkimuksen valmistumisen jälkeen. Lisäksi so-
pimuksessa kävi ilmi se, että haastateltava voi perua osallistumisensa tutki-
mukseen missä vaiheessa tahansa. Haastateltavien osallituminen tutkimukseen 
pertustui täysin vapaaehtoisuuteen.  

Haastateltavien anonymiteetin suojaamisesta olen huolehtinut tarkasti. 

Haastateltavien henkilöllisyys on vain minun ja Jyväskylän yliopiston kauppa-
korkeakoulun Avance-johtamiskoulutuksen koulutuspäällikön tiedossa. Koulu-
tuspäällikkö mahdollisti haastateltavien hankinnan tutkimukseen. Haastatelta-
vien perustiedot on tutkimuksessa esitetty väljästi heidän anonymiteettinsa 
suojaamiseksi.   Haastattelutallenteet ovat olleet ainoastaan minun käytettävis-
säni ja kuunneltavissani.  

5.4 Päätelmät 

Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että EMBA-koulutukseen hakeutumi-
sen taustalla voi olla monenlaisia syitä sekä subjektiivisen että objektiivisen 
uramenestyksen tavoittelun näkökulmasta. EMBA-koulutus on yhteydessä 
koulutuksen suorittajan uramenestykseen. Etenkin subjektiivisen uramenestyk-
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sen näkökulmasta tarkasteltuna koulutus on yhteydessä uramenestykseen mo-
nin eri tavoin.  

Tuloksista voivat hyötyä potentiaaliset EMBA-opiskelijat, jotka mahdolli-
sesti harkitsevat koulutukseen hakeutumista. Tutkimustulokset kertovat heille, 
miten EMBA-koulutus voi edistää opiskelijan objektiivista ja subjektiivista 
uramenestystä. Lisäksi työnantajaorganisaatiot voivat tulosten kautta arvioida 
sitä, minkälaisia vaikutuksia EMBA-koulutuksella voi olla koulutuksen suorit-
tavaan työntekijään ja mahdollisesti sitä kautta myös organisaatioon. Tutkimus-

tuloksista voi luonnollisesti hyötyä myös koulutuksen järjestäjä koulutuksensa 
vaikuttavuuden arvioinnin ja koulutuksensa kehittämisen näkökulmista. Tu-
loksista ilmenevät moninaiset syyt EMBA-koulutukseen osallistumisen taustal-
la sekä EMBA-koulutuksen aiheuttamat erinäiset tuntemukset auttavat koulu-
tuksen järjestäjää ymmärtämään opiskelijoitaan paremmin ja sitä kautta kehit-
tämään koulutustaan.  
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LIITTEET 

LIITE 1 Haastattelurunko 

 
Perustiedot haastateltavasta 
 
Ikä: 
Sukupuoli: 
EMBA-koulutuksen suoritusaika: 
Koulutustausta/koulutus ennen EMBA-koulutusta:  
Työvuosien määrä kokonaisuudessaan: 
Työvuosien määrä johto-, esimies- tai asiantuntijatehtävissä: 
Tehtävänimike ja työvuosien määrä nykyisessä tehtävässä: 
Työvuosien määrä nykyisessä työnantajayrityksessä/organisaatiossa: 

Koulutuksen maksaja: 
 
Haastattelukysymykset 
 
Uramenestyksen merkitys ja merkittävyys 
 

1. Mitä sinun mielestäsi tarkoittaa uramenestys? 
 

2. Mitä asioita kuuluu siihen, että koet/voit kokea olevasi menestynyt 
urallasi? Kerro esimerkki tilanteesta/tapahtumasta, jossa koit menestystä 
urallasi. 

 
3. Pidätkö omaa uramenestystäsi tärkeänä, keskeisenä tai tavoiteltavana 

asiana urasi kannalta? Miksi? 

 
4. Kuinka usein arvioit omaa uramenestystäsi? Miksi ja millä perusteella 

teet arvioita? 
 

5. Oletko mielestäsi menestynyt urallasi? Miksi? 
 
Subjektiivinen ja objektiivinen uramenestys 
 

6. Pidätkö palkkaasi sopivana suhteessa työtehtäviisi? Kuinka tärkeänä 
asiana pidät saamaasi palkkaa työssäsi? 

 
7. Miten kuvailisit palkkauksen merkitystä suhteessa muihin osa-alueisiin 

työssäsi? 
 

8. Kuinka tärkeänä asiana pidät ylennyksiä urallasi? 
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Työnantajayrityksen/organisaation kuvaus:



 
9. Miten kuvailisit ylennyksien merkitystä suhteessa muihin osa-alueisiin 

työssäsi? 
 

10. Mitkä asiat vaikuttavat työtyytyväisyyteesi? Kerro tilanne/tapahtuma, 
jossa erityisesti koit tyytyväisyyttä työssäsi. 

 
11. Miten kuvaisit omaa tyytyväisyyden astettasi työhösi liittyen? 

 

12. Kuinka tärkeää työtyytyväisyys on mielestäsi uramenestyksesi 
kokemisen kannalta? 

 
13. Miten kuvailisit omaa sitoutumistasi työtehtäviisi ja organisaatioosi? 

 
14. Vaikuttaako työtehtäviin ja/tai organisaatioon sitoutuminen mielestäsi 

uramenestykseesi?  
 

15. Mitä saavutuksia pidät merkittävinä urallasi? Miksi? 
 

16. Oletko ylpeä omista saavutuksistasi ja työpanoksestasi työelämässä? 
 

17. Onko mielestäsi ylpeys omista saavutuksista ja ylpeys omasta 
työpanoksesta tärkeää uramenestyksesi kannalta? 

 
18. Onko mielestäsi ihmissuhteilla merkitystä uramenestyksesi kokemisen 

kannalta ja jos on, niin millä ihmissuhteilla? 
 

19. Miten kuvailisit työ- ja perhe-elämän sekä vapaa-ajan tasapainoasi? 
Mitkä asiat vaikuttavat (epä)tasapainon kokemiseen? 

 
20. Vaikuttaako työ- ja perhe-elämän sekä vapaa-ajan tasapaino tai 

epätasapaino mielestäsi uramenestyksen kokemiseen? 
 

21. Miten kuvailisit itsenäisyyden astetta työssäsi? 
 

22. Pidätkö itsenäisyyttä työssäsi tavoiteltavana asiana/uramenestyksen 
kannalta merkittävänä asiana? 

 
EMBA-koulutus ja uramenestys 
 

23. Minkälaiseksi kuvailisit lyhyesti uraasi ja uramenestystäsi ennen EMBA-
koulutusta? 

 
24. Mitkä syyt saivat sinut hakeutumaan EMBA-koulutukseen? Kannustiko 

joku sinua hakeutumaan koulutukseen tai hankaloittiko joku 
koulutukseen osallistumista? 
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25. Ajattelitko hyötyväsi EMBA-koulutuksesta ja jos ajattelit, niin millä 
tavalla? 

 
26. Tavoittelitko uramenestykseen tai uralla etenemiseen liittyviä hyötyjä 

osallistumalla EMBA-koulutukseen? Minkälaisia? 
  

27. Asetitko itsellesi tavoitteita EMBA-koulutuksen alussa ja jos asetit, niin 

minkälaisia? 
 

28. Saavutitko tavoitteesi EMBA-koulutuksen aikana? 
 

29. Mitkä tekijät vaikuttivat tavoitteidesi saavuttamiseen tai saavuttamatta 
jättämiseen? 

 
30. Vaikuttiko EMBA-koulutukseen osallistuminen työn ja vapaa-aikasi sekä 

perhe-elämäsi tasapainoon koulutuksen aikana? Miten ja miksi? 
 

31. Koitko negatiivisia tuntemuksia EMBA-koulutuksen aikana? Minkälaisia? 
 

32. Mistä mahdolliset negatiiviset tuntemukset johtuivat? 
 

33. Koitko positiivisia tuntemuksia EMBA-koulutuksen aikana? Minkälaisia? 
 

34. Mistä mahdolliset positiiviset tuntemukset johtuivat? 
 

35. Mitä hyötyjä koet saaneesi EMBA-koulutuksesta? Kerro esimerkki 
hyödystä/hyödyistä. 

 
36. Onko EMBA-koulutus kehittänyt sinua työssäsi? Millä tavalla ja miksi? 

 
37. Vaikuttiko EMBA-koulutukseen osallistuminen ihmissuhteisiisi 

koulutuksen aikana tai sen jälkeen? Millä tavalla ja miksi? 
 

38. Koetko, että EMBA-koulutuksen suorittamisen aikana olisi tapahtunut 
muutoksia uramenestykseesi liittyvissä asioissa? 

 
39. Mitä muutoksia uramenestykseesi liittyvissä asioissa on tapahtunut 

EMBA-koulutuksen suorittamisen jälkeen? 
 

40. Miten palkkasi muuttunut EMBA-koulutuksen suorittamisen jälkeen?  
 

41. Miten asemasi työnantajaorganisaatiossasi on muuttunut EMBA-
koulutuksen suorittamisen jälkeen? 
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42. Onko työtyytyväisyydessäsi tapahtunut muutoksia EMBA-koulutuksen 

suorittamisen jälkeen? Miksi? 
 

43. Onko työsi itsenäisyydessä tapahtunut muutoksia EMBA-koulutuksen 
suorittamisen jälkeen? Miksi? 

 
44. Onko sitoutumisessasi työhösi tai organisaatioosi tapahtunut muutoksia 

EMBA-koulutuksen suorittamisen jälkeen? Miksi? 

 
45. Onko ihmissuhteissasi tapahtunut muutoksia EMBA-koulutuksen 

jälkeen? Miksi ja millä tavalla? 
 

46. Mikäli muutoksia on tapahtunut, miten paljon koet niiden johtuneen 
EMBA-koulutuksen suorittamisesta?  

 
47. Kerro vielä lopuksi yhteenvetona, miten arvioit EMBA-koulutuksen 

suorittamisen vaikuttaneen uramenestykseesi ja miksi? 
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