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Tässä tutkimuksessa tutkittiin, selittävätkö johtotehtäviin liittyvät huolenaiheet (epäonnistumi-

nen, työn ja muun elämän tasapainon menettäminen sekä vaikeudet ja ongelmat) organisaation 

johtamisen tuki ja työn intensifikaatio (työtahdin kiristyminen, lisääntyneet työn suunnittelua 

ja päätöksentekoa koskevat vaatimukset, lisääntyneet urasuunnitteluun ja sitä koskevaan pää-

töksentekoon liittyvät vaatimukset sekä lisääntyneet tieto- ja taitovaatimukset) suomalaisten 

asiantuntijoiden johtotehtäviin siirtymistä kahden vuoden seurannassa. Kyselytutkimukseen 

osallistuneet asiantuntijat (n=380) olivat keski-iältään 43-vuotiaita ja heistä 59 prosenttia oli 

naisia. Hierarkkisten logististen regressioanalyysien tulokset osoittivat, että työn intensifikaa-

tion osa-alueista työtahdin kiristyminen sekä lisääntyneet urasuunnitteluun ja sitä koskevaan 

päätöksentekoon liittyvät vaatimukset olivat yhteydessä asiantuntijoiden johtotehtäviin siirty-

miseen. Tutkimuksemme mukaan näyttäisi siis siltä, että mitä enemmän työtahdin kiristymistä 

sekä lisääntyneitä urasuunnitteluun ja sitä koskevaan päätöksentekoon liittyviä vaatimuksia 

asiantuntijat kokivat tutkimuksen lähtötilanteessa, sitä todennäköisemmin he siirtyvät johto-

tehtäviin seurantatutkimuksen aikana. Sen sijaan johtotehtäviin liittyvät huolenaiheet, organi-

saation johtamisen tuki ja työn intensifikaation kaksi muuta osa-aluetta eivät selittäneet asian-

tuntijoiden johtotehtäviin siirtymistä. Työn intensifikaation osalta tutkimuksemme esittää 

aiemman tutkimuksen lailla sen eri osa-alueiden omaavan ristiriitaisista vaikutuksista työnte-

kijöihin. Johtotehtäviin liittyvät huolenaiheet ja organisaation johtamisen tuen puute taas eivät 

näyttäisi toimivan esteenä asiantuntijoiden johtotehtäviin siirtymiselle, minkä pohjalta fokus 

tulisikin kohdistaa johtotehtäviin siirtyvien asiantuntijoiden hyvinvointiin sekä kestäviin joh-

tajauriin. 

 

Avainsanat: johtotehtäviin liittyvät huolenaiheet, organisaation johtamisen tuki, työn intensifi-

kaatio, asiantuntijat, johtotehtävät 
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1 JOHDANTO 

 

 

Kiinnostus johtotehtäviä kohtaan on vähentynyt globaalisti. Yhdysvaltalaisessa kyselytutki-

muksessa vain kolmannes vastaajista esitti kiinnostusta johtaja-asemaan ja alle 10 prosenttia 

ylempiin johtotehtäviin (Torres, 2014). Työolotutkimuksen (Sutela & Lehto, 2014) mukaan 

vuonna 2013 suomalaisista palkansaajista ainoastaan 11 prosenttia piti tärkeänä etenemistä or-

ganisaation hierarkiassa korkeampaan asemaan. Valtaosalle työntekijöistä johtotehtävät eivät 

siis näyttäydy tavoiteltavana. Syitä kiinnostuksen vähenemiseen on tärkeää tarkastella, jotta 

potentiaalisten johtajien kohdalla kyetään sekä edistämään johtotehtävien houkuttelevuutta että 

puuttumaan mahdollisiin johtotehtäviin siirtymisen tiellä oleviin esteisiin. 

Tutkimuksessamme tarkastelemme suomalaisten korkeasti koulutettujen asiantuntijoi-

den johtotehtäviin siirtymistä kahden vuoden seurannassa. Tavoitteemme on selvittää selittä-

vätkö johtotehtäviin liittyvät huolenaiheet (yksilötaso), organisaation johtamisen tuki (työyh-

teisötaso) ja työn intensifikaatio (yhteiskuntataso) asiantuntijoiden johtotehtäviin siirtymistä. 

Tutkimuksemme on ensimmäinen laatuaan tämän ilmiön pitkittäisasetelmaan perustuvassa tar-

kastelussa. Yksilön uravalintojen taustalla vaikuttavat häneen itseensä liittyvien tekijöiden li-

säksi myös sekä työyhteisölliset tekijät että laajempi yhteiskunnallinen konteksti (De Vos, Van 

Der Heijden, & Akkermans, 2020). Tarkastelemmekin tutkimuksessamme potentiaalisia asi-

antuntijoiden johtotehtäviin siirtymistä selittäviä tekijöitä monitasoisesti yksilö-, työyhteisö- 

sekä yhteiskuntatasolla.  

Johtotehtäviin liittyvät huolenaiheet ovat tutkimusten mukaan yhteydessä sekä haluk-

kuuteen (Aycan & Shelia, 2019; Feldt ym., 2019) että aikomuksiin ryhtyä johtotehtäviin (Kil-

ponen ym., 2020). Tutkimuksemme pyrkii selvittämään, selittävätkö nämä huolenaiheet myös 

konkreettisesti asiantuntijoiden johtotehtäviin siirtymistä kahden vuoden seuranta-ajalla. Or-

ganisaation johtamisen tukea ei ole aiemmin tutkittu ja työn intensifikaatio taas on ajankohtai-

nen laajalti työelämää koskeva yhteiskunnallinen muutos, jolle asiantuntijat näyttävät olevan 

ammattiryhmänä erityisen alttiita (Le Fevre, Boxall, & Macky, 2015). Johtotehtäviin siirtymi-

sen halukkuutta heikentävien tekijöiden löytäminen on tärkeää, jotta näitä tekijöitä kyettäisiin 

säätelemään ja tätä kautta puuttumaan potentiaalisten johtajien johtotehtävien tavoittelematto-

muuteen. 

 

 



 

 

1.1 Yksilötaso: johtotehtäviin liittyvät huolenaiheet 

 

 

Tarkastelemme tässä tutkimuksessa johtotehtäviin liittyviä huolenaiheita yksilötason tekijänä 

asiantuntijoiden johtotehtäviin siirtymisen taustalla. Johtotehtäviin liittyvillä huolenaiheilla 

(worries about leadership, WAL) tarkoitetaan yksilön kokemia huolia mahdollisista johtoteh-

tävien kielteisistä seurauksista (Aycan & Shelia, 2019).  Aycan ja Shelia (2019) jakavat johto-

tehtäviin liittyvät huolenaiheet kolmeen osa-alueeseen, 1) huoliin epäonnistumisesta, 2) huoliin 

työn ja muun elämän tasapainon menettämisestä sekä 3) huoliin vaikeuksista ja ongelmista. 

Epäonnistumiseen liittyvillä huolilla viitataan huoliin siitä, että muiden huomio omaan toimin-

taan ja esimerkiksi virheisiin mahdollisesti lisääntyy johtaja-aseman myötä. Työn ja muun elä-

män tasapainon menettämisen huolet viittaavat työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen vai-

keuteen, kuten itselle ja läheisille jäävän ajan vähenemiseen. Huolet vaikeuksista ja ongelmista 

liittyvät puolestaan sekä itseen että muille aiheutettuun harmiin, kuten huoleen työn tuomista 

terveysongelmista tai muiden mielen pahoittamisesta.  

Johtamisen huolenaiheiden käsite kytkeytyy kolmeen erilliseen teoriaan, Lazaruksen 

(1991) kognitiivisen arvioinnin teoriaan, Decin ja Ryanin (1985) itsemääräämisteoriaan sekä 

Jonesin ja Berglasin (1978) itseä vahingoittavan käyttäytymisen teoriaan (Aycan & Shelia, 

2019). Kognitiivisen arvioinnin teorian mukaan yksilöt arvioivat tilanteisiin liittyviä myöntei-

siä sekä kielteisiä seurauksia ja muodostavat näin johtotehtäviin liittyviä huolenaiheita selittä-

viä yksilöllisiä kognitiivisia tulkintoja (Lazarus, 1991; Lazarus & Folkman 1984). Kielteisiä 

seurauksia ovat johtajuuden kontekstissa esimerkiksi mahdollinen haitan aiheuttaminen muille 

tai työn ja yksityiselämän tasapainon menettäminen. 

Itsemääräämisteorian mukaan ihmisellä on perustavanlaatuinen tarve pätevyyden, yh-

teenkuuluvuuden ja autonomian kokemuksille, joita erilaiset huolet johtotehtäviin liittyvistä 

kielteisistä seurauksista uhkaavat (Deci & Ryan, 1985). Nämä psykologisiksi perustarpeiksi 

kutsutut tarpeet ovat yhteydessä motivaatioon, työhön ja yleisesti elämään liittyvään tyytyväi-

syyteen sekä vähäiseen työuupumukseen (Van den Broeck ym., 2016). Pätevyyden tarve viittaa 

kokemukseen itsestä osaavana ja kykenevänä, autonomian tarve kokemukseen henkilökohtai-

sista vaikutusmahdollisuuksista ja yhteenkuuluvuuden tarve yhteisöllisyyden kokemukseen 

(Deci & Ryan, 2000; 1985). Aycanin ja Shelian (2019) mukaan epäonnistumiseen liittyvät 

huolet uhkaavat pätevyyden tarpeen toteutumista, sillä johtotehtävien mukanaan tuomien li-

sääntyvien haasteiden myötä kohonnut riski epäonnistumiseen uhkaa kokemuksia omasta osaa-

misesta ja kyvykkyydestä. He esittävät, että mahdollisten johtotehtävien mukanaan tuomien 



 

 

lisääntyvien haasteiden aiheuttamat työn ja muun elämän tasapainon menettämiseen liittyvät 

huolet uhkaavat autonomian tarpeen toteutumista, sillä tämän tasapainon menettäminen hei-

kentää kokemusta vaikutusmahdollisuuksista henkilökohtaiseen elämään. Vaikeuksiin ja on-

gelmiin liittyvät huolet uhkaavat puolestaan yhteenkuuluvuuden tarpeen toteutumista, sillä joh-

taja-aseman myötä yhteisöllisyyden kokemus vaarantuu mahdollisen muille aiheutetun haitan 

kautta, kun johtaja joutuu esimerkiksi itsenäisesti tekemään alaisiaan koskevia päätöksiä (Ay-

can & Shelia, 2019). 

Itseä vahingoittavan käyttäytymisen teorian (Jones & Berglas, 1978) mukaan välttääk-

seen uhan näiden psykologisiksi perustarpeiksi kutsuttujen kokemusten täyttymiselle, ihminen 

noudattaa itseään vahingoittavaa strategiaa (Elliot & Church, 2003). Itseään vahingoittavaa 

strategiaa noudattaessaan henkilö välttää, kieltäytyy tai jopa luopuu tiettyyn rooliin liittyvästä 

toiminnasta (Jones & Berglas, 1978). Itseä vahingoittavan käyttäytymisen teorian näkökul-

masta enemmän psykologisia perustarpeita uhkaavia johtotehtäviin liittyviä huolenaiheita ko-

kevat asiantuntijat todennäköisemmin välttävät johtajan roolia ja epätodennäköisemmin siirty-

vät johtotehtäviin. 

Teorian lisäksi aiempi poikittaistutkimus on esittänyt johtotehtäviin liittyvien huolten 

olevan yhteydessä halukkuuteen ryhtyä johtotehtäviin (Aycan & Shelia, 2019; Feldt ym., 

2019). Aycanin ja Shelian (2019) kokeellisessa laboratoriotutkimuksessa eurooppalaiset yli-

opisto-opiskelijat nimesivät itsensä ryhmänsä johtajaehdokkaaksi sitä todennäköisemmin, mitä 

vähemmän he kokivat johtotehtäviin liittyviä huolia. Feldtin ja kollegoiden (2019) tutkimuk-

sessa suurempi johtotehtäviin liittyvien huolenaiheiden määrä oli yhteydessä suomalaisten asi-

antuntijoiden vähäisempiin aikomuksiin pyrkiä johtotehtäviin. Kilponen ja kollegat (2020) taas 

esittivät poikittaistutkimuksessaan johtotehtäviin liittyvien huolten määrän olevan kielteisesti 

yhteydessä suomalaisten asiantuntijoiden arvioihin siitä, kuinka todennäköisesti he tulevaisuu-

dessa näkivät itsensä johtotehtävissä. 

  Koska aiempi tutkimus esittää johtotehtäviin liittyvien huolenaiheiden olevan yhtey-

dessä asiantuntijoiden halukkuuteen ja aikomuksiin ryhtyä johtotehtäviin, voidaan niillä olettaa 

olevan vaikutusta myös konkreettisesti johtotehtäviin siirtymiseen kahden vuoden seurantatut-

kimuksemme aikana. Aiempi tutkimus johtotehtävien huolenaiheisiin liittyen on ollut poikit-

taistutkimusta, joten pitkittäistutkimuksemme tarjoaa uudenlaista tietoa johtotehtäviin liitty-

vien huolenaiheiden seurauksista. Asiantuntijoiden urat ovat yksilöllisten tekijöiden lisäksi 

luontaisesti vuorovaikutuksessa myös ympäröivien kontekstien (De Vos ym., 2020) kuten työ-

yhteisön kanssa. Seuraavassa luvussa tarkastelemme työyhteisötason tekijän, organisaation 

johtamisen tuen, vaikutusta asiantuntijoiden johtotehtäviin siirtymiseen. 



 

 

 

 

1.2 Työyhteisötaso: organisaation johtamisen tuki 

 

 

Työyhteisötason tekijänä tarkastelemme asiantuntijoiden itse havainnoimaa organisaation joh-

tamisen tukea asiantuntijoiden johtotehtäviin siirtymisen ennustajana. Organisaation johtami-

sen tuesta ei ole aiempaa tutkimusta. Sen sijaan tutkimus on pääasiassa kohdistunut koettuun 

organisatoriseen tukeen (perceived organizational support, POS) sekä johtajien alaisilleen tar-

joamaan tukeen (esim. Attiq, Wahid, Javaid, & Kanwal, 2017; Eisenberger, Huntington, Hut-

chison, & Sowa, 1986; Ganster, Fusilier, & Mayes, 1986; Rhoades & Eisenberger, 2002). Koe-

tulla organisatorisella tuella tarkoitetaan työntekijän subjektiivista kokemusta siitä, miten pal-

jon organisaatio välittää juuri hänen hyvinvoinnistaan ja arvostaa hänen työpanostaan (Eisen-

berger ym., 1986). Organisaation johtamisen tuella taas tarkoitetaan asiantuntijan kokemuksia 

siitä, kuinka paljon johtajia arvostetaan ja tuetaan organisaatiossa sekä siitä, miten paljon alai-

set antavat tunnustusta johtajien tekemästä työstä. Organisaation johtamisen tuki kuvaa siis 

organisaation ilmapiiriä ja asenteita johtajia kohtaan. 

Kognitiivisen arvioinnin teorian mukaan erilaisia tilanteita ja niiden seurauksia arvioi-

daan mahdollisten haittojen ja hyötyjen suhteen (Lazarus, 1991; Lazarus & Folkman 1984). 

Asiantuntijat tulkitsevat johtotehtäviin siirtymisen seurauksineen itselleen yksilöllisesti joko 

merkityksettömäksi tapahtumaksi, myönteiseksi haasteeksi tai vältettäväksi uhaksi (Lazarus, 

1991; Lazarus & Folkman, 1984). Yksi tulkintoihin vaikuttavista tekijöistä on yksilön näkemys 

käytössä olevista työn voimavaroista sekä työssä esiintyvistä vaatimuksista, joihin työn piirteet 

voidaan työn vaatimusten ja voimavarojen mallin (Job Demands-Resources, JD-R) mukaan 

jakaa (Demerouti & Bakker, 2011; Demerouti, Bakker, Nachreiner, & Schaufeli, 2001). 

Työn voimavarat viittaavat niihin fyysisiin, psyykkisiin, sosiaalisiin tai organisatorisiin 

piirteisiin ja tekijöihin, jotka toimivat välineinä työtavoitteiden saavuttamisessa (Bakker & De-

merouti, 2017). Työn voimavarat nähdään myös tärkeinä henkilökohtaisen kasvun, oppimisen 

sekä kehittymisen mahdollistajina ja auttavat työhön liittyvien vaatimusten kohtaamisessa ja 

käsittelyssä (Bakker & Demerouti, 2017). Johtajan työ nähdään vaativana, joten käsitykset saa-

tavilla olevista voimavaroista voidaan nähdä asiantuntijoiden johtotehtäviin siirtymiseen liit-

tyen merkityksellisessä roolissa. Koska organisaation johtamisen tuki on työssä voimavarana 

toimivaa sosiaalista tukea (Bakker & Demerouti, 2007; Olafsen & Frølund, 2018), saattaa se 

auttaa johtotehtävissä esiintyvien vaatimusten käsittelyssä. 



 

 

Itsemääräämisteorian näkökulmasta työyhteisön tuen on nähty olevan myönteisessä yh-

teydessä kaikkien kolmen psykologisen perustarpeen, pätevyyden, yhteenkuuluvuuden ja au-

tonomian, täyttymiseen (Van den Broeck, Ferris, Chang, & Rosen, 2016). Työyhteisön tuki 

auttaa säätelemään työn vaatimuksia, kuten työn haasteellisuutta sekä työmäärän hallittavuutta, 

mikä jälleen vaikuttaa myönteisesti asiantuntijan kokemukseen omasta pätevyydestään (Mar-

tela, Mäkikallio & Virkkunen, 2017). Yksilön kokemus itsestä osana työyhteisöä vaikuttaa 

myönteisesti hänen yhteisöllisyyden kokemukseensa (Deci & Ryan, 2000). Johtajien saaman 

tuen, arvostuksen ja tunnusten voidaan katsoa lisäävän heidän kokemustaan yhteenkuuluvuu-

desta. Korkea organisaation johtamisen tuki saattaa saada johtotehtävät näyttäytymään hallit-

tavampana. Tuen ja arvostuksen puute johtajia kohtaan voi saada vaatimukset näyttämään puo-

lestaan kohtuuttomilta ja johtotehtäviin siirtymisen uhkana asiantuntijan omille psykologisille 

perustarpeille. 

Organisaation johtamisen tuki voi toimia voimavarana konkreettisesti johtotehtävien 

suorittamisessa, johtaja-asemassa kehittymisessä ja johtotehtäviin liittyvien vaatimusten hallit-

semisessa. Asiantuntijan käsitys siitä, kuinka paljon hän johtotehtäviin siirtyessään tulisi saa-

maan arvostusta, tukea ja sekä alaisten tunnustusta tekemästään työstä, saattaa vaikuttaa hänen 

arvioonsa johtotehtäviin siirtymisen merkityksestä itselleen. Vähäisen organisaation johtami-

sen tuen tai sen puutteen voidaan kokea vaarantavan perustarpeiden täyttymistä, jolloin asian-

tuntija näkee johtotehtäviin siirtymisen uhkana. Tällöin itseä vahingoittava strategia aktivoituu 

ja asiantuntija välttää johtajan roolia (Elliot & Church, 2003). Työyhteisö kontekstina sijoittuu 

jälleen laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin (De Vos ym., 2020). Asiantuntijoiden joh-

totehtäviin siirtymisen taustalla onkin tärkeää huomioida myös yhteiskunnallisen tason laaja 

työelämässä tapahtunut muutos, työn intensifikaatio, johon keskitymme seuraavassa luvussa. 

 

 

1.3 Yhteiskuntataso: työn intensifikaatio 

 

 

Yhteiskuntatasolla tarkastelemme asiantuntijoiden johtotehtäviin siirtymistä selittävänä teki-

jänä laajempaa työelämän muutosta kuvaavaa työn intensifikaatiota, jota tutkimme asiantunti-

joiden omilla kokemuksilla. Työn intensifikaatiolla tarkoitetaan jatkuvaa työelämän tehostu-

mista, jonka myötä työntekijät joutuvat työskentelemään yhä nopeammalla työtahdilla ja tiu-

kemmissa aikarajoissa sekä kohtaamaan aivan uudenlaisia työn vaatimuksia (Green, 2004; Ko-

runka, Kubicek, Paškvan, & Ulferts, 2015; Kubicek, Paškvan, & Korunka, 2015; Rosa, 2003). 



 

 

Työn intensifikaatio pohjautuu sosiaalisen kiihtyvyyden käsitteeseen, jolla viitataan yleiseen 

yhteiskunnan kiihtyvyyteen (Rosa, 2003). Rosa (2003) esittää yhteiskunnan kiihtyvyyden ja-

kautuvan kolmeen ulottuvuuteen, kiihtyvyyteen teknologiassa, sosiaalisissa muutoksissa sekä 

yleisesti elämän vauhdissa. Teknologinen kiihtyvyys viittaa hänen mukaansa teknologian jat-

kuvaan kehittymiseen sekä tuotannon tehostumiseen. Sosiaalisen kiihtyvyyden hän kuvaa viit-

taavan asenteiden, arvojen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen käytänteiden yhä nopeampaan 

muutokseen ja elämän vauhdin kiihtymisen puolestaan ihmisten subjektiiviseen kokemukseen 

lisääntyneen kiireen ja tehokkuusvaatimusten aiheuttamasta stressistä ja paineesta (Rosa, 

2003). 

Tutkimuksessamme asiantuntijoiden kokeman työn intensifikaation tarkastelu perustuu 

Kubicekin ja kollegoiden (2015) kehittämään työn intensifikaation malliin, jossa työn intensi-

fikaatio on jaettu viiteen ulottuvuuteen. Ensimmäinen näistä on työtahdin kiristyminen, jolla 

viitataan lisääntyneeseen työmäärään ja siihen käytettävän ajan riittämättömyyteen sekä mul-

titaskaamiseen. Toinen intensifikaation ulottuvuus on lisääntyneet työn suunnittelua ja päätök-

sentekoa koskevat vaatimukset, jolla tarkoitetaan työntekijän lisääntynyttä vastuuta työn suun-

nittelusta ja päätöksenteosta. Kolmas intensifikaation ulottuvuus on lisääntyneet urasuunnitte-

luun ja sitä koskevaan päätöksentekoon liittyvät vaatimukset, joilla viitataan työntekijän yhä 

itsenäisempään ammatilliseen uraan liittyvään suunnitteluun sekä työmarkkina-arvon ylläpitä-

miseen. Neljäs ulottuvuus on lisääntyneet vaatimukset hankkia uutta tietoa, joka viittaa jatku-

vaan tietotaitojen päivittämiseen sekä ammattitaidon kehittämiseen. Työn intensifikaation vii-

des ulottuvuus on lisääntyneet vaatimukset hankkia uusia taitoja, jolla viitataan uusien työvä-

lineiden, työprosessien ja työskentelytapojen opettelemiseen sekä niihin perehtymiseen yhä 

useammin. Lisääntyneitä tieto- ja taitovaatimuksia on myös toisinaan käsitelty yhdistettynä 

osa-alueena, sillä näiden vaatimusten on empiirisessä tutkimuksessa havaittu korreloivan voi-

makkaasti keskenään (esim. Minkkinen ym., 2019; Stenman ym., 2020). 

Kognitiivisen arvioinnin teorian mukaan asiantuntijoiden halukkuuteen siirtyä johto-

tehtäviin vaikuttavat heidän arvionsa mahdollisista johtaja-aseman mukanaan tuomista seu-

rauksista. Tähän arviointiin vaikuttavat erilaiset työssä esiintyvät vaatimukset, joista myös työn 

intensifikaatio koostuu (Demerouti & Bakker, 2011; Demerouti ym., 2001). Työn vaatimukset 

ovat niitä fyysisiä, psykologisia, sosiaalisia tai organisatorisia työn piirteitä, jotka vaativat pit-

käkestoista fyysistä tai psyykkistä ponnistelua (Bakker & Demerouti, 2017). Työssä esiinty-

vien vaatimusten on nähty olevan yhteydessä eriasteisiin psyykkisiin ja fyysisiin työhön ja hy-

vinvointiin liittyviin kustannuksiin kuten kuormitukseen ja työuupumukseen (Bakker & De-

merouti, 2017; Bakker & Demerouti, 2007; Demerouti ym., 2001).  



 

 

Työn vaatimukset voidaan kuitenkin yhä jakaa kahteen osa-alueeseen, haaste- ja este-

vaatimuksiin (Cavanaugh, Boswell, Roehling, & Boudreau, 2000; LePine, Podsakoff, & Le-

Pine, 2005; Olafsen & Frølund, 2018). Esteiden nähdään yksiselitteisesti kuluttavan energiaa 

ja olevan yhteydessä työntekijöiden työuupumukseen ja työstä vetäytymiseen (Olafsen & 

Frølund, 2018). Estevaatimusten on havaittu myös heikentävän työntekijöiden työssä suoriu-

tumista, motivaatiota ja työtyytyväisyyttä (Cavanaugh ym., 2000; LePine, LePine, & Jackson, 

2004; LePine ym., 2005). Lisäksi Cavanaugh ja kollegat (2000) havaitsivat yhdysvaltalaisilla 

johtajilla toteutetussa tutkimuksessaan estevaatimusten olevan myönteisesti yhteydessä työn-

hakuun. Haastevaatimukset voivat puolestaan energiavarastojen köyhdyttämisen lisäksi vaih-

toehtoisesti virkistää näitä varastoja (Olafsen & Frølund, 2018). Haastevaatimusten onkin 

nähty olevan jopa myönteisesti yhteydessä oppimismotivaatioon (LePine ym., 2004), työssä 

suoriutumiseen (LePine ym., 2005) ja työtyytyväisyyteen sekä kielteisesti yhteydessä̈ työnha-

kuun (Cavanaugh ym., 2000). 

Korunka ja kollegat (2015) tarkastelivat pitkittäistutkimuksessaan työtahdin kiristymi-

sen ja lisääntyneiden tieto- sekä taitovaatimusten vaikutuksia itävaltalaisten vanhustenhoidon 

työntekijöiden hyvinvointiin ja työtyytyväisyyteen. Työtahdin kiristyminen todettiin yksiselit-

teisesti estevaatimukseksi ja se näytti vaikuttavan kielteisesti työntekijän hyvinvointiin ja li-

säävän riskiä emotionaaliseen uupumukseen sekä heikentyneeseen työtyyväisyyteen (Korunka 

ym., 2015). Lisääntyneet vaatimukset tietojen ja taitojen omaksumisesta puolestaan olivat yh-

teydessä kohonneeseen työtyytyväisyyteen ja vähentyneeseen emotionaaliseen uupumukseen 

(Korunka ym., 2015). Lisääntyneet taito- ja tietovaatimukset näyttivätkin toimivan motivoivina 

haastevaatimuksina tai jopa voimavaroina (Koruka ym., 2015). Voimavarapotentiaalista huo-

limatta haastevaatimusten on kuitenkin nähty liiallisina kääntyvän kielteiseksi (Mauno, Mink-

kinen, & Auvinen, 2019; Olafsen & Frølund, 2018). 

Maunon ja kollegoiden (2019) tutkimuksessa lisääntyneet työn suunnittelua ja sitä kos-

kevaan päätöksentekoon liittyvät vaatimukset toimivat myönteisenä haasteena teollisuus- ja 

palvelualoilla sekä yksityissektorin toimihenkilöillä, mutta opettajilla ei esiintynyt samankal-

taisia vaikutuksia. He perustelivat tulosta sillä, että itsenäinen suunnittelutyö on jo ennestään 

opetus- ja kasvatusalan tehtävissä keskeinen elementti, minkä vuoksi itsenäisen suunnittelun 

kasaantuminen saattaa muuttua kuormitustekijäksi. Asiantuntijatyö on opetus- ja kasvatustyön 

tavoin melko itsenäistä, joten itsenäisen suunnittelun lisääntyminen asiantuntijatehtävissä to-

dennäköisesti kääntyy itseään vastaan. 



 

 

Aiemman tutkimuksen ja teorian valossa korkeat työn intensifikaation sisältämät li-

sääntyneet vaatimukset haastavat asiantuntijan työhyvinvointia, työtyytyväisyyttä ja motivaa-

tiota. Oletamme tämän voivan vaikuttaa asiantuntijan arvioon johtotehtäviin siirtymisen seu-

rauksista kahdella tavalla. Joko työn intensifikaation lisääntyneiden vaatimusten kanssa kamp-

pailevat asiantuntijat näkevät johtotehtävien sisältämien uusien tehtävien ja lisähaasteiden seu-

raukset uhkana, jolloin itseä vahingoittavan strategian aktivoituessa he välttävät johtotehtäviin 

siirtymistä. Toisaalta korkeat vaatimukset ovat esitettyjen kielteisten seurausten lisäksi yhtey-

dessä myös lisääntyneeseen työnhakuun, minkä vuoksi oletamme, että korkeaa työn intensifi-

kaatiota kokevat asiantuntijat saattavat pyrkiä vaihtamaan tehtäviään, jolloin yhtenä vaihtoeh-

tona voitaisiin nähdä johtotehtäviin siirtyminen. 

 

 

1.4 Tutkimuskysymykset 

 

 

Tarkastelemme johtotehtäviin liittyviä huolenaiheita, organisaation johtamisen tukea ja työn 

intensifikaatiota suomalaisten asiantuntijoiden johtotehtäviin siirtymisen ennustavina tekijöinä 

kahden vuoden seurannassa. Tutkimme johtotehtäviin siirtymistä Lazaruksen (1991) kognitii-

visen arvioinnin teoriaan sekä Jonesin ja Berglasin (1978) itseä vahingoittavan käyttäytymisen 

teoriaan perustuvassa viitekehyksessä. Viitekehyksen mukaan asiantuntijat tekevät yksilöllisiä 

tulkintoja johtotehtäviin siirtymisen mahdollisista seurauksista. Asiantuntijoiden kielteiset tul-

kinnat johtavat itseä vahingoittavan strategian aktivoitumiseen, mikä saa asiantuntijan välttä-

mään johtotehtäviin siirtymistä. Selittäjien vaikutuksia kognitiiviseen arviointiin on tarkasteltu 

itsemääräämisteorian (Deci & Ryan, 1985) sekä vaatimusten ja voimavarojen mallin (Bakker 

& Demerouti, 2017; Demerouti & Bakker, 2011; Demerouti ym., 2001) näkökulmasta. 

 

Tutkimuskysymykset ja hypoteesit ovat seuraavat: 

 

1. Selittävätkö johtotehtäviin liittyvät huolenaiheet (yksilötaso) johtotehtäviin siirtymistä 

kahden vuoden seurannassa? 

H1: Asiantuntijat, joilla on enemmän huolia, siirtyvät epätodennäköisemmin johtotehtäviin 

kahden vuoden seurannan aikana. 

2. Selittääkö organisaation johtamisen tuki (työyhteisötaso) johtotehtäviin siirtymistä kahden 

vuoden seurannassa? 



 

 

H2: Mitä vähemmän asiantuntijat arvioivat johtajien saavan tukea organisaatiossa, sitä epä-

todennäköisemmin he siirtyvät johtotehtäviin kahden vuoden seurannan aikana. 

3. Selittääkö työn intensifikaatio (yhteiskuntataso) johtotehtäviin siirtymistä kahden vuoden 

seurannassa? 

Aiemman tutkimuksen ristiriitaisuuden vuoksi työn intensifikatiosta ei voida asettaa yksi-

selitteistä hypoteesia, minkä vuoksi asetamme kaksi vastakkaista hypoteesia:   

H3a: Mitä enemmän asiantuntijat työn intensifikaatiota kokevat, sitä epätodennäköisem-

min he siirtyvät johtotehtäviin kahden vuoden seurannan aikana. 

H3b: Mitä enemmän asiantuntijat työn intensifikaatiota kokevat, sitä todennäköisemmin 

he siirtyvät johtotehtäviin kahden vuoden seurannan aikana. 

 

 

2 MENETELMÄT 

 

 

2.1 Aineiston keruu ja tutkittavat henkilöt 

 

 

Tutkimus on osa Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen MOTILEAD-tutkimusprojektia, 

jossa tutkitaan suomalaisten johtajien sekä asiantuntijoiden urapolkuja ja niihin yhteydessä ole-

via tekijöitä. Seurantatutkimus toteutettiin samoille henkilöille kohdistettuna kyselytutkimuk-

sena vuosina 2017 ja 2019. Tutkittavat poimittiin neljän ammattiliiton jäsenrekistereistä: 1) 

Professoriliitto, 2) Tieteentekijöiden liitto, 3) Suomen Ekonomit ja 4) Tekniikan Akateemiset 

(Auvinen ym., 2019). Professoriliiton ja Tieteentekijöiden liiton otos poimittiin kokonaisotan-

tana kaikista työssä käyvistä. Suomen Ekonomien ja Tekniikan Akateemisten otoksessa taas 

käytettiin satunnaisotantaa. Ensimmäinen tutkijoiden laatima sähköinen kysely lähetettiin säh-

köpostitse ammattiliittojen edustajien toimesta keväällä 2017 yhteensä 9998 henkilölle, joista 

2042 (20 %) vastasi kyselyyn (ks. Auvinen ym., 2019; Feldt ym., 2019). Ensimmäisessä kyse-

lyssä kysyttiin myös suostumusta seurantakyselyn lähettämiseen. Tutkimuksen kyselylomake 

lähetettiin keväällä 2019 seurantatutkimukseen suostumuksensa antaneelle 1013 henkilölle, 

joista johtajia oli 399 (39 %) ja asiantuntijoita 614 (61 %). 

Tutkimukseemme valikoituivat ne seurantakyselyyn vastanneet asiantuntijat, jotka ra-

portoivat tutkimuksen lähtötilanteessa vuonna 2017 toimivansa muissa kuin johtotehtävissä ja 

vuonna 2019 olevansa yhä työelämässä (n=380). Tutkimistamme asiantuntijoista professoreja 



 

 

oli 12 (3 %), tieteentekijöitä 209 (55 %), ekonomeja 71 (19 %) ja tekniikan akateemisia 88 (23 

%). Tutkituista asiantuntijoista 59 prosenttia (n=225) oli naisia ja 41 prosenttia (n=155) miehiä. 

Tutkitut olivat iältään 24–65-vuotiaita (ka=43, kh=9,9). Seurantatutkimuksessa tutkituista asi-

antuntijoista 65 (17 %) oli siirtynyt johtotehtäviin. 

 

 

2.2 Käytetyt kyselymenetelmät 

 

 

Asiantuntijoiden johtotehtäviin siirtymistä kartoitettiin kysymällä tutkittavalta hänen sen het-

kistä työtehtäväänsä sekä tutkimuksen lähtötilanteessa että seurantakyselyssä kahden vuoden 

kuluttua. Asiantuntijat jaettiin kahteen ryhmään sen mukaan, olivatko he pysyneet asiantunti-

jatehtävissä vai siirtyneet johtotehtäviin. Asiantuntijoiden johtotehtäviin siirtymisestä muodos-

tettiin dikotominen muuttuja (ei ole siirtynyt johtotehtäviin=0, on siirtynyt johtotehtäviin=1). 

Johtotehtäviin liittyviä huolenaiheita mitattiin 16-osioisella WAL-kyselyllä (Worries 

about Leadership; Aycan & Shelia, 2019; ks. Feldt ym., 2019). Kysely koostuu kolmesta eri 

osa-alueesta ja niiden väittämistä: 1) huoli epäonnistumisesta (esim. “Tekemäni virheet saavat 

enemmän huomiota”), 2) huoli työn ja muun elämän tasapainon menettämisestä (esim. “Voin 

viettää vähemmän aikaa perheeni kanssa”) ja 3) huoli vaikeuksista ja ongelmista (esim. “Muut 

pahoittavat mielensä tekemistäni päätöksistä”). Tutkittavat arvioivat väittämiä viisiportaisella 

asteikolla (1=hyvin vähän, 5= hyvin paljon). Muodostimme johtotehtäviin liittyvistä huolenai-

heista ja sen osioista keskiarvosummamuuttujat, joissa suuret arvot kuvaavat korkeaa johtoteh-

täviin liittyvien huolten kokemista. 

Organisaation johtamisen tukea mitattiin pyytämällä tutkittavia arvioimaan johtajien 

tilannetta omassa organisaatiossa kolmella seuraavalla väittämällä: “Johtajia arvostetaan orga-

nisaatiossamme”, “Johtajia tuetaan organisaatiossamme” sekä “Alaiset antavat tunnustusta 

johtajille heidän työstään”. Tutkittavat arvioivat väittämiä viisiportaisella asteikolla (1=ei ku-

vaa lainkaan, 5=kuvaa täysin). Muodostimme organisaation johtamisen tuen väittämistä kes-

kiarvosummamuuttujan, jossa suuret arvot kuvaavat korkeaa organisaation johtamisen tukea. 

Työn intensifikaatiota mitattiin 19-osioisella IDS-kyselyllä (The intensification of job 

demands scale; Kubicek ym., 2015). Kysely koostuu viidestä osa-alueesta ja niiden väittämistä: 

1) työtahdin kiristyminen (esim. “Työtehtävien suorittamiseen on ollut yhä harvemmin riittä-

västi aikaa”), 2) lisääntyneet työn suunnittelua ja päätöksentekoa koskevat vaatimukset (esim. 



 

 

“Työn tavoitteiden toteutumista on pitänyt arvioida yhä useammin itse”), 3) lisääntyneet ura-

suunnitteluun ja sitä koskevaan päätöksentekoon liittyvät vaatimukset (esim. “Ammatillista 

uraa on pitänyt suunnitella entistä useammin itsenäisesti), 4) lisääntyneet vaatimukset hankkia 

uutta tietoa (esim. “Työhön liittyvää tietotaitoa on pitänyt päivittää yhä useammin) ja 5) lisään-

tyneet vaatimukset hankkia uusia taitoja (esim. “Uusiin työskentelytapoihin on pitänyt pereh-

tyä yhä useammin”). Tutkittavat arvioivat väittämiä viisiportaisella asteikolla (1=ei pidä lain-

kaan paikkansa, 5= pitää täysin paikkansa). Muodostimme työn intensifikaatiosta ja sen osa-

alueista keskiarvosummamuuttujat, joissa suuret arvot kuvaavat korkeaa työn intensifikaation 

kokemista. Lisääntyneet tietovaatimukset ja lisääntyneet taitovaatimukset korreloivat voimak-

kaasti keskenään, joten yhdistimme nämä yhdeksi keskiarvosummamuuttujaksi, jonka nime-

simme lisääntyneiksi tieto- ja taitovaatimuksiksi.  

Taustamuuttujina tutkimuksessamme olivat tutkittavien sukupuoli (1=nainen, 2=mies), 

ikä (jatkuva muuttuja) ja ammattitausta (1=professorit, 2=tieteentekijät, 3=ekonomit, 4=teknii-

kan akateemiset).  

Johtotehtäviin liittyvien huolenaiheiden, organisaation johtamisen tuen ja työn intensi-

fikaation summamuuttujien reliabiliteetit olivat kauttaaltaan vähintäänkin kohtalaisia. Summa-

muuttujien osioiden lukumäärät, vaihteluvälit, keskiarvot, keskihajonnat sekä reliabiliteetit on 

esitetty Taulukossa 1 ja muuttujien väliset korrelaatiot Taulukossa 2. 

 

 

2.3 Tilastolliset analyysit 

 

 

Tutkimuksemme aineiston tilastolliset analyysit suoritettiin IBM SPSS Statistics 26 -ohjel-

malla. Muuttujien välisiä yhteyksiä tarkasteltiin korrelaatiokertoimien avulla (Taulukko 2). Vä-

hintään toisen muuttujan ollessa luokitteluasteikollinen, yhteyksiä tarkasteltiin Spearmanin 

korrelaatiokertoimilla. Jatkuvien muuttujien kohdalla yhteyksien tarkastelu tapahtui Pearsonin 

korrelaatiokertoimien avulla. Johtotehtäviin liittyvien huolenaiheiden ja työn intensifikaation 

osa-alueista sekä organisaation johtamisen tuesta muodostettiin summamuuttujat (Taulukko 1). 

Ammattitausta koodattiin uudelleen niin, että jokaisesta ammattiliitosta muodostettiin dikoto-

minen muuttuja (ei kuulu kyseiseen liittoon=0, kuuluu kyseiseen liittoon=1).  

Johtotehtäviin liittyvien huolenaiheiden, organisaation johtamisen tuen sekä työn inten-

sifikaation selitysvoimaa asiantuntijoiden johtotehtäviin siirtymiseen tarkasteltiin hierakkisilla 

logistisilla regressionanalyyseillä. Menetelmä valittiin, koska tutkimuksessa haluttiin selvittää 



 

 

useamman eri riippumattoman muuttujan vaikutusta dikotomiseen riippuvaan muuttujaan, asi-

antuntijoiden johtotehtäviin siirtymiseen (ei ole siirtynyt johtotehtäviin=0, on siirtynyt johto-

tehtäviin=1) (Metsämuuronen, 2006). Lisäksi kaikki merkitsevät muuttujat sekä kontrolloitava 

taustamuuttuja oli tarkoitus sijoittaa vielä samaan lopulliseen malliin (Metsämuuronen, 2006). 

Hierarkkisessa logistisessa regressioanalyysissä tilasto-ohjelma asettaa päällekkäisen tiedon 

vuoksi yhden ammattiliiton verrokkiryhmäksi. Mielekkäimmän verrokkiryhmän valitse-

miseksi ammattitaustan vaikutusta tarkasteltiin johtotehtäviin siirtymiseen ristiintaulukoinnin 

ja χ2-testin avulla. 

Muuttujien vaikutusta asiantuntijoiden johtotehtäviin siirtymiseen haluttiin tarkastella 

erikseen, joten kullekin muuttujalle tehtiin oma hierarkkinen logistinen regressioanalyysi. Hie-

rarkkiset logistiset regressioanalyysit toteutettiin siten, että ensimmäisellä askeleella malliin 

selittäjäksi sijoitettiin ammattitausta, jotta sen vaikutukset asiantuntijoiden johtotehtäviin siir-

tymiseen saatiin kontrolloitua. Johtotehtäviin liittyvien huolenaiheiden ja työn intensifikaation 

osa-alueet sekä organisaation johtamisen tuki sijoitettiin selittäjiksi omiin erillisiin malleihin, 

kunkin mallin toisella askeleella. 

 

 

3 TULOKSET 

 

 

3.1 Kuvailevat tulokset 

 

 

Summamuuttujien kuvailevat tiedot on esitetty Taulukossa 1. Reliabiliteetit olivat hyviä yhtä 

summamuuttujaa lukuun ottamatta. Huoli vaikeuksista ja ongelmista -muuttujan reliabiliteetti 

oli hieman alhaisempi, sekin kuitenkin kohtalainen (0.63). Keskiarvojen perusteella asiantun-

tijat kokivat johtotehtäviin liittyviä huolenaiheita pääasiassa joko vähän tai jonkin verran. Eni-

ten koettiin työn ja muun elämän tasapainon menettämiseen liittyviä huolia. Asiantuntijoista 

13,1 prosenttia koki näitä huolia joko paljon tai hyvin paljon.  Organisaation johtamisen tuen 

keskiarvo vastasi odotusarvoa kolme. Johtajien arvioitiin siis jossain määrin saavan organisaa-

tioissa sekä tukea, arvostusta että tunnustusta. Asiantuntijat kokivat työn intensifikaation voi-

makkaana kaikkien työn intensifikaation osa-alueiden keskiarvojen ollessa (ka=3.53–3.76) yli 

odotusarvon kolme. Eniten koettiin lisääntyneitä urasuunnitteluun ja sitä koskevaan päätöksen-

tekoon liittyviä vaatimuksia. Suurin osa (52.2 %) asiantuntijoista oli joko pääsääntöisesti tai 



 

 

täysin sitä mieltä, että urasuunnitteluun ja sitä koskevaan päätöksentekoon liittyvät vaatimukset 

työssä olivat lisääntyneet. 

 

 

TAULUKKO 1. Muodostettujen summamuuttujien osiot, vaihteluvälit, keskiarvot (ka), keski-

hajonnat (kh) ja reliabiliteetit (Cronbachin α) 

Summamuuttuja 

 

Osioiden lkm Vaihtelu-

väli 

ka kh Cronbach α 

Johtotehtäviin liittyvät huolenaiheet 16 1–5 2.46 0.66 0.88 

Huoli epäonnistumisesta 5 1–5 2.41 0.87 0.87 

Huoli työn ja muun elämän tasapainon me-

nettämisestä 

6 1–5 2.75 0.92 0.87 

Huoli vaikeuksista ja ongelmista 

 

5 1–5 2.15 0.67 0.63 

Organisaation johtamisen tuki 3 1–5 2.99 0.75 0.80 

 

Työn intensifikaatio 

 

19 

 

1–5 

 

3.62 

 

0.75 

 

0.92 

Työtahdin kiristyminen 5 1–5 3.53 1.09 0.90 

Lisääntyneet työn suunnittelua ja päätöksen-

tekoa koskevat vaatimukset 

5 1–5 3.59 0.95 0.86 

Lisääntyneet urasuunnitteluun ja sitä koske-

vaan päätöksentekoon liittyvät vaatimukset 

3 1–5 3.76 0.96 0.80 

Lisääntyneet tieto- ja taitovaatimukset 6 1–5 3.64 0.93 0.92 

 

 

Muuttujien väliset korrelaatiot on esitetty Taulukossa 2. Korrelaatiomatriisin perusteella Pro-

fessorit siirtyivät johtotehtäviin seuranta jakson aikana hieman muun ammattitaustan omaavia 

asiantuntijoita useammin. Korrelaatioiden perusteella myös asiantuntijat, jotka kokivat enem-

män työtahdin kiristymistä, lisääntyneitä työn suunnittelua ja päätöksentekoa koskevia vaati-

muksia sekä lisääntyneitä urasuunnitteluun ja sitä koskevaan päätöksentekoon liittyviä vaati-

muksia siirtyivät johtotehtäviin muita asiantuntijoita enemmän. Lisäksi sekä johtotehtäviin liit-

tyvien huolenaiheiden että työn intensifikaation osa-alueet korreloivat keskenään: mitä enem-

män asiantuntijat kokivat yhtä huolenaiheiden osa-aluetta, sitä enemmän heillä oli myös muita 

johtotehtäviin liittyviä huolia ja mitä enemmän asiantuntijat kokivat jonkin tietyn työn intensi-

fikaation osa-alueen lisääntyneen, sitä enemmän he kokivat myös muiden työn intensifikaation 

osa-alueiden lisääntyneen. 

 

 

 



 

 

TAULUKKO 2. Muuttujien väliset korrelaatiot (n=380) 

Muuttujat 1.1 2.2 3.1 4.1 5.1 6.1 7.2 8.2 9.2 10.2 11.2 12.2 13.2 14.2 15.2 16.2 

1. Sukupuoli3                 

2. Ikä (jatkuva muuttuja) .06                

3. Professorit4 .03 -.16**               

4. Tieteentekijät4 -.15** .10 -.20***              

5. Ekonomit4 -.08 -.18*** -.09 -.53***             

6. Tekniikan akateemiset4 .24*** -.02 -.10 -.61*** -.26***            

7. Johtotehtäviin siirtyminen 5 .02 .05 .16** .05 -.02 -.10           

8. Huoli epäonnistumisesta -.12* -.23*** -.08 -.02 -.03 .03 -.06          

9. Huoli työn ja muun elämän 
tasapainon menettämisestä 

-.03 -.10 .01 -.08 .05 .04 -.05 .30***         

10. Huoli vaikeuksista ja on-

gelmista 

.08 -.02 .04 -.00 -.10 .07 .02 .57*** .52***        

11. Organisaation johtamisen 

tuki 

-.03 -.08 -.11* -.04 .05 .05 -.02 .00 -.02 -.08       

12. Työtahdin kiristyminen -.18** .22*** .14** .10 -.04 -.14** .17** -.03 .18*** .07 -.20***      

13.  Lisääntyneet työn suun-

nittelua ja päätöksentekoa 
koskevat vaatimukset 

-.04 .05 .03 .04 .06 -.11* .11* -.05 -.02 -.01 -.10 .50***     

14.  Lisääntyneet urasuunnit-

teluun ja sitä koskevaan pää-

töksentekoon liittyvät vaati-
mukset  

-.09 -.08 -.07 .12* .03 -.15** .13* -.05 -.04 -.02 -.10* .30*** .57***    

15.  Lisääntyneet vaatimukset 

hankkia uusia tietoja 

-.04 .12* .01 .02 .07 -.09 .09 .00 .10 .05 .05 .43*** .50*** .32***   

16.  Lisääntyneet vaatimukset 
hankkia uusia taitoja 

-.09 .18** .04 .02 .05 -.08 .08 .04 .11* .07 .06 .47*** .37*** .23*** .82***  

***p <.001, **p <.01, *p <.05 
1Spearmanin korrelaatiokerroin, 2Pearsonin korrelaatiokerroin 
3 nainen=1, mies=2 
4kuuluu kyseiseen liittoon=1, ei kuulu kyseiseen liittoon=0 

 5ei ole siirtynyt johtotehtäviin=0, on siirtynyt johtotehtäviin=1 
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3. 1 Ammattitaustan yhteys johtotehtäviin siirtymiseen 

 

 

Ristiintaulukoinnin ja χ2-testin tulokset (Taulukko 3) osoittivat, että ammattitausta oli yhtey-

dessä asiantuntijoiden johtotehtäviin siirtymiseen. Sopeutetut standardoidut jäännökset olivat 

sekä professorien että tekniikan akateemisten kohdalla itseisarvoltaan suurempia kuin 1.96. 

Professoreita siirtyi johtotehtäviin odotettua enemmän ja tekniikan akateemisia odotettua vä-

hemmän. χ2-testin odotetuista frekvensseistä 25 prosenttia jäi alle viiden, minkä vuoksi χ2-

testin edellytys siitä, että odotettuja alle viiden frekvenssejä saisi olla korkeintaan 20 prosenttia, 

ei täyttynyt. Tutkimuksemme kannalta edellytyksen toteutumattomuudella ei ole kuitenkaan 

merkitystä, sillä χ2-testi suoritettiin vain mielekkäimmän hierarkkisen logistisen regressio-

analyysin toteuttamiseksi. 

 Hierarkkisissa logistisissa regressioanalyyseissä ammattitaustan selitysosuus kontrol-

loitiin asettamalla se jokaisen mallin ensimmäiselle askeleelle. Koska professorien siirtyminen 

poikkesi χ2-testin mukaan eniten odotetusta johtotehtäviin siirtymisestä, ammattitaustaa tar-

kasteltiin analysoimalla muun ammattitaustan omaavia (tieteentekijät, ekonomit ja tekniikan 

akateemiset) asiantuntijoita suhteessa professoreihin. Hierarkkisten logististen regressio-

analyysien ensimmäisillä askeleilla kaikki kontrastit olivat merkitseviä eli muun ammattitaus-

tan omaavat asiantuntijat siirtyivät johtotehtäviin epätodennäköisemmin kuin professorit. Am-

mattitausta selitti ensimmäisen askeleen mukaan viisi prosenttia asiantuntijoiden johtotehtäviin 

siirtymisestä kahden vuoden seurannassa (ks. Taulukko 4). 

 

 

TAULUKKO 3. Asiantuntijoiden johtotehtäviin siirtyminen ammattitaustoittain 

 Professorit Tieteenteki-

jät 

Ekonomit Tekniikan 

akateemiset 

Yhteensä 

 n % n % n % n % n % 

Ei ole siirtynyt 

johtotehtäviin 

6a 

 

50,0 170 81,3 60 84,5 79y 89,8 315 82,9 

On siirtynyt joh-

totehtäviin 

6y 

 

50,0 39 18,7 11 15,5 9a 10,2 65 17,1 

Johtotehtäviin siirtyminen: χ²(3, N = 380) = 12.58, p < 0.01 
y=yliedustus (sopeutettu standardoitu jäännös >1.96) 
a=aliedustus (sopeutettu standardoitu jäännös <-1.96) 

 



 

 

 

3. 2 Johtotehtäviin liittyvien huolenaiheiden yhteys johtotehtäviin siirtymiseen 

 

 

Johtotehtäviin liittyvien huolenaiheiden osa-alueiden multikollineaarisuuden vuoksi tarkaste-

limme osa-alueiden vaikutuksia johtotehtäviin siirtymiseen lisäämällä osa-alueet hierarkkiseen 

logistiseen regressioanalyysimalliin vuorotellen. Tulosten mukaan johtotehtäviin liittyvät huo-

lenaiheet eivät tilastollisesti merkitsevästi selittäneet asiantuntijoiden johtotehtäviin siirty-

mistä, kun ammattitaustan vaikutus oli toisella askeleella kontrolloitu (Taulukko 4). Ammatti-

taustan tilastollisesti merkitsevä vaikutus säilyi toisellakin askeleella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TAULUKKO 4. Asiantuntijoiden johtotehtäviin siirtymisen (ei ole siirtynyt johtotehtäviin=0, 

on siirtynyt johtotehtäviin=1) selittyminen ammattitaustalla ja johtotehtäviin liittyvillä huolen-

aiheiden kuvaajilla (asetettu malliin vuorotellen): hierarkkisten logististen regressioanalyysien 

tulokset. 

Selittävät muuttujat B Wald OR OR:n 95 % 

luottamus- 

väli 

R² 

Askel 1:      

Ammattitausta      

Tieteentekijät 1.47 5.94* 4.36 1.33–14.24  

Ekonomit 1.70 6.53* 5.46 1.48–20.04  

Tekniikan akateemiset 2.17 10.32** 8.78 2.33–33.03  

     .05* 

Askel 2:       

Ammattitausta ja johtotehtä-

viin liittyvät huolenaiheet 

     

1. Huoli epäonnistumisesta -.19 1.39 .82 .60–1.14 .05* 

2. Huoli työn ja muun elämän 

tasapainon menettämisestä 

-.08 .27 .93 .69–1.25 .05* 

3. Huoli vaikeuksista ja ongel-

mista 

.08 .13 1.08 .72–1.62 .05* 

B = standardoimaton betakerroin, Wald = testisuure, OR = riskisuhde, R² = mallin selitysaste 

*p < 0.05, **p <0.01 

 

 

3. 3 Organisaation johtamisen tuen yhteys johtotehtäviin siirtymiseen 

 

 

Kun taustatekijöiden vaikutukset oli kontrolloitu, hierarkkisen logistisen regressioanalyysin 

toisen askeleen tulokset (Taulukko 5) osoittivat, että organisaation johtamisen tuki ei tilastol-

lisesti merkitsevästi selittänyt asiantuntijoiden johtotehtäviin siirtymistä. Ammattitaustan vai-

kutus säilyi toisellakin askeleella tilastollisesti merkitsevänä. 



 

 

 

 

TAULUKKO 5. Asiantuntijoiden johtotehtäviin siirtymisen (ei ole siirtynyt johtotehtäviin=0, 

on siirtynyt johtotehtäviin=1) selittyminen ammattitaustalla ja organisaation johtamisen tuella: 

hierarkkisen logistisen regressioanalyysin tulokset 

Selittävät muuttujat B Wald OR OR:n 95 % 

Luottamus- 

väli 

R² 

Askel 1:      

Ammattitausta      

Tieteentekijät 1.47 5.94* 4.36 1.33–14.24  

Suomen Ekonomit 1.70 6.53* 5.46 1.48–20.04  

Tekniikan akateemiset 2.17 10.32** 8.78 2.33–33.03  

     .05* 

Askel 2:      

Ammattitausta ja organisaa-

tion johtamisen tuki 

     

Organisaation johtamisen 

tuki 

.02 .02 1.02 .71–1.49 .05* 

B = standardoimaton betakerroin, Wald = testisuure, OR = riskisuhde, R² = mallin selitysaste 

*p < 0.05, **p <0.01 

 

 

3. 4 Työn intensifikaation yhteys johtotehtäviin siirtymiseen 

 

 

Työn intensifikaation osa-alueiden vaikutusten tarkastelu asiantuntijoiden johtotehtäviin siir-

tymiseen toteutettiin multikollineaarisuuden vuoksi lisäämällä osa-alueet hierarkkiseen logis-

tiseen regressiomalliin vuorotellen. Kun ammattiliiton vaikutus oli ensimmäisellä askeleella 

kontrolloitu, toisen askeleen tulokset osoittivat, että työtahdin kiristyminen selitti tilastollisesti 

merkitsevästi (p=.005) asiantuntijoiden johtotehtäviin siirtymistä: mitä enemmän asiantuntijat 

kokivat työtahtinsa kiristyneen viimeisen viiden vuoden aikana, sitä todennäköisemmin he siir-

tyivät johtotehtäviin. Tulosten mukaan myös lisääntyneet urasuunnitteluun ja sitä koskevaan 

päätöksentekoon liittyvät vaatimukset selittivät asiantuntijoiden johtotehtäviin siirtymistä ti-



 

 

lastollisesti merkitsevästi (p=.025): mitä enemmän asiantuntijat kokivat omaan urasuunnitte-

luun ja sitä koskevaan päätöksentekoon liittyvien vaatimusten lisääntyneen viimeisen viiden 

vuoden aikana, sitä todennäköisemmin he siirtyivät johtotehtäviin.  

Korrelaatioiden perusteella (Taulukko 2) lisääntyneet työn suunnittelua ja päätöksente-

koa koskevat vaatimukset näyttivät olevan yhteydessä asiantuntijoiden johtotehtäviin siirtymi-

seen (r = .11, p = < .05). Hierarkkisen logistisen regressioanalyysin tulosten mukaan lisäänty-

neet työn suunnittelua ja päätöksentekoa koskevat vaatimukset eivät kuitenkaan tilastollisesti 

merkitsevästi (p=.066) selittäneet asiantuntijoiden johtotehtäviin siirtymistä. Myöskään lisään-

tyneet tieto- ja taitovaatimukset eivät tulosten perusteella tilastollisesti merkitsevästi selittäneet 

asiantuntijoiden johtotehtäviin siirtymistä. 

Ammattitaustan vaikutus säilyi mallin toisella askeleella tilastollisesti merkitsevänä. 

Yhteensä ammattitausta ja työtahdin kiristyminen selittivät asiantuntijoiden johtotehtäviin siir-

tymistä koskevasta vaihtelusta kahdeksan prosenttia eli työtahdin kiristyminen lisäsi selitysas-

tetta kolme prosenttiyksikköä. Ammattitausta ja lisääntyneet urasuunnitteluun ja sitä koske-

vaan päätöksentekoon liittyvät vaatimukset yhdessä selittivät seitsemän prosenttia asiantunti-

joiden johtotehtäviin siirtymisestä eli lisääntyneet urasuunnitteluun ja sitä koskevaan päätök-

sentekoon liittyvät vaatimukset lisäsivät selitysastetta kaksi prosenttiyksikköä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TAULUKKO 6. Asiantuntijoiden johtotehtäviin siirtymisen (ei ole siirtynyt johtotehtäviin=0, 

on siirtynyt johtotehtäviin=1) selittyminen ammattitaustalla ja työn intensifikaation kuvaajilla 

(asetettu malliin vuorotellen): hierarkkisten logististen regressioanalyysien tulokset 

Selittävät muuttujat B Wald OR OR:n 95 % 

luottamus-

väli 

R² 

Askel 1:      

Ammattitausta      

Tieteentekijät 1.47 5.94* 4.36 1.33–14.24  

Suomen Ekonomit 1.70 6.53* 5.46 1.48–20.04  

Tekniikan akateemiset 2.17 10.32** 8.64 2.33–33.03  

     .05* 

Askel 2:      

Ammattitausta ja työn intensifi-

kaatio 

     

1.Työtahdin kiristyminen .41 7.90** 1.50 1.13–1.99 .08** 

2.Lisääntyneet työn suunnittelua 

ja päätöksentekoa koskevat vaati-

mukset 

.29 3.38 1.33 .98–1.80 .06** 

3.Lisääntyneet urasuunnitteluun 

ja sitä koskevaan päätöksente-

koon liittyvät vaatimukset 

.36 5.03* 1.44 1.05–1.97 .07** 

4.Lisääntyneet tieto- ja taitovaati-

mukset 

.24 2.31 1.27 .93–1.73 .06* 

B = standardoimaton betakerroin, Wald = testisuure, OR = riskisuhde, R² = mallin selitysaste 

*p < 0.05, **p <0.01 

 

 

4 POHDINTA 

 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, selittävätkö asiantuntijoiden johtotehtäviin liitty-

vät huolenaiheet, organisaation johtamisen tuki sekä työn intensifikaatio suomalaisten asian-

tuntijatehtävissä toimivien professorien, tieteentekijöiden, ekonomien ja tekniikan akateemis-

ten johtotehtäviin siirtymistä kahden vuoden seurantatutkimuksessa. Asiantuntijat arvioivat 

kokemiaan johtotehtäviin liittyviä huolenaiheita, organisaation johtamisen tukea ja työn inten-

sifikaatiota tutkimuksen lähtöpisteessä. Asiantuntijoiden johtotehtäviin siirtymistä selvitettiin 



 

 

seurannassa kaksi vuotta myöhemmin. Hypoteesimme (H3b) sai osittaista tukea, sillä työtahdin 

kiristyminen sekä urasuunnitteluun ja sitä koskevaan päätöksentekoon liittyvät vaatimukset se-

littivät asiantuntijoiden johtotehtäviin siirtymistä. 

 

 

4.1 Johtotehtäviin liittyvien huolenaiheiden yhteys johtotehtäviin siirtymiseen 

 

 

Johtotehtäviin liittyvät huolenaiheet eivät selittäneet asiantuntijoiden johtotehtäviin siirtymistä 

kahden vuoden seurannassa eli hypoteesimme (H1) ei saanut tukea. Tulosten mukaan asian-

tuntijoilla esiintyvät huolenaiheet eivät näyttäneet toimivan esteenä asiantuntijoiden johtoteh-

täviin siirtymiselle. Tulokset ovat ristiriidassa suhteessa aiempaan tutkimukseen, joka on esit-

tänyt johtotehtäviin liittyvien huolenaiheiden olevan kielteisesti yhteydessä sekä johtotehtäviin 

siirtymiseen liittyvään halukkuuteen että aikomuksiin pyrkiä johtotehtäviin (Aycan & Shelia, 

2019; Feldt ym., 2019; Kilponen ym., 2020). 

Tulosten ristiriitaisuutta voi selittää sen mahdollisuus, että aiempi tutkimus on tarkas-

tellut nimenomaan johtotehtäviin siirtymiseen liittyvää halukkuutta ja aikomuksia. Tässä tut-

kimuksessa tarkastelun kohteena puolestaan oli asiantuntijoiden konkreettinen johtotehtäviin 

siirtyminen kahden vuoden seurantajakson aikana. Vaikka asiantuntija olisi teorian mukaisesti 

kokenut johtotehtäviin liittyvien huolenaiheiden myötä psykologisten perustarpeidensa olevan 

uhattuna mahdollisessa johtotehtävässä eikä aiemman tutkimuksen mukaisesti olisi aktiivisesti 

johtotehtäviin pyrkinyt, on mahdollista, että aidossa valintatilanteessa jokin muu tekijä on kui-

tenkin vaikuttanut myönteisesti asiantuntijan päätökseen ryhtyä johtajaksi. Syinä ottaa johto-

tehtävät vastaan voivat olla esimerkiksi halu hoitaa omaa osuus organisaatiossa sekä kokemus 

vastuuntunnosta ja velvollisuudesta johtotehtäviin (Auvinen & Feldt, 2019; Auvinen, Huhtala, 

Rantanen, & Feldt, 2021). 

 

 

4.2 Organisaation johtamisen tuen yhteys johtotehtäviin siirtymiseen 

 

 

Organisaation johtamisen tuki ei selittänyt asiantuntijoiden johtotehtäviin siirtymistä kahden 

vuoden seurannassa, eli hypoteesimme (H2) ei saanut tukea. Asiantuntijoiden kokemus siitä, 

miten paljon johtajia organisaatiossa arvostetaan ja tuetaan sekä kokemus siitä, miten paljon 



 

 

johtajat organisaatiossa saavat alaisiltaan tunnustusta tekemästään työstä, ei vaikuttanut siihen, 

siirtyikö asiantuntija johtotehtäviin vai ei. Auvinen ja kollegat (2021) kartoittivat tutkimukses-

saan johtajien näkemyksiä heidän johtotehtäviin ryhtymistään selittävistä tekijöistä. Tutkimuk-

sessa työyhteisöön liittyvinä tekijöinä mainittiin erilaiset organisatoriset käytänteet. Esimer-

kiksi professuuriin ja oman tutkimusprojektin vetämiseen johtotehtävät saattavat sisältyä auto-

maattisesti (Auvinen ym., 2021). Auvisen ja kollegoiden (2021) tutkimuksessa nousi esiin 

myös menettelytapa, jonka mukaan johtotehtäviin siirtyi organisaatiossa kukin vuorollaan. Täl-

laisten organisaatioiden käytänteiden ja menettelytapojen vuoksi saattaa olla, että esimerkiksi 

juuri erilaiset työyhteisön ilmapiiritekijät jäävät toissijaisiksi.  

Tutkimuksessamme organisaation johtamisen tukea arvioitiin yksinomaan organisaa-

tiossa, jossa asiantuntija kyseisenä ajankohtana työskenteli. Tutkimus ei siis anna tietoa siitä, 

ovatko johtotehtävissä toimivat asiantuntijat siirtyneet johtaja-asemaan omassa vaiko jossakin 

muussa organisaatiossa. Vaikka vähäinen organisaation johtamisen tuki ei näytä vaikuttavan 

asiantuntijoiden johtotehtäviin siirtymiseen, saattaa olla, että se on kuitenkin vaikuttanut kiel-

teisesti asiantuntijoiden omassa organisaatiossa etenemiseen. Voi olla, että asiantuntijat ovat 

siirtyneet johtotehtäviin nimenomaan johonkin toiseen organisaatioon, ja tällöin siirtymässä 

aiemman organisaation johtamisen tuella ei ole merkitystä. 

 

 

4.3 Työn intensifikaatio lisää osittain todennäköisyyttä siirtyä johtotehtäviin 

 

 

Tutkimuksemme osoitti, että työn intensifikaation osa-alueista kiristynyt työtahti sekä lisään-

tyneet urasuunnitteluun ja sitä koskevaan päätöksentekoon liittyvät vaatimukset lisäsivät asi-

antuntijoiden todennäköisyyttä siirtyä johtotehtäviin kahden vuoden seurannassa.  Mitä enem-

män asiantuntijat raportoivat työtahdin kiristyneen sekä urasuunnitteluun ja sitä koskevaan 

päätöksentekoon liittyvien vaatimusten lisääntyneen, sitä todennäköisemmin he siirtyivät joh-

totehtäviin eli hypoteesimme (H3b) sai osittaista tukea. Näiden tulosten ja aiemman tutkimuk-

sen perusteella vaikuttaisi siltä, että työtahdin kiristymisen sekä urasuunnitteluun ja sitä kos-

kevaan päätöksentekoon liittyvien vaatimusten korkea taso saisi asiantuntijat kuormittumi-

sensa vuoksi pyrkimään pois asiantuntijatehtävistä ja vaihtamaan muihin työtehtäviin, kuten 

johtotehtäviin. Asiantuntijoiden on todettu olevan työn intensifikaatiolle erityisen altis ammat-

tiryhmä (La Fevre ym., 2015). On mahdollista, että asiantuntijat arvioivat työtahdin kiristymi-



 

 

sen sekä urasuunnitteluun ja sitä koskevaan päätöksentekoon liittyvät vaatimukset jopa vähäi-

semmiksi johtotehtävissä kuin omissa asiantuntijatehtävissään. Tästä saattaa seurata, että asi-

antuntijat arvioivat johtotehtävät uhan sijaan mahdollisuutena eikä johtotehtävien välttämiseen 

johtava itseä vahingoittava strategia aktivoidu. 

Lisääntyneet työn suunnittelua ja päätöksentekoa koskevat vaatimukset sekä lisäänty-

neet tieto- ja taitovaatimukset eivät lisänneet asiantuntijoiden todennäköisyyttä siirtyä johto-

tehtäviin, vaikka alustavissa tarkasteluissa lisääntyneet työn suunnittelua ja päätöksentekoa 

koskevat vaatimukset näyttivät olevan yhteydessä asiantuntijoiden johtotehtäviin siirtymiseen. 

Hypoteesi (H3b) ei saanut siis täysin tukea. On mahdollista, että työn suunnittelua ja päätök-

sentekoa koskevat vaatimukset sekä tieto- ja taitovaatimukset nähdään keskeisinä ja runsaina 

myös johtotehtävissä, minkä vuoksi nämä vaatimukset eivät asiantuntijan silmissä näytä hel-

pottuvan johtotehtäviin siirtymisen myötä. Johtotehtävät saattavat näyttää lisääntyvine vaati-

muksineen uhalta aktivoiden itseä vahingoittavan strategian, jolloin asiantuntijat pyrkivät vält-

tämään johtotehtäviä ja jäävät asiantuntijatehtäviin. 

Hypoteesi (H3a) ei puolestaan saanut tukea, sillä yksikään työn intensifikaation osa-

alueista ei vähentänyt asiantuntijoiden todennäköisyyttä siirtyä johtotehtäviin. Teoria ja aiempi 

tutkimus ovat antaneet viitteitä korkean työn intensifikaation yhteyksistä sekä heikentyneeseen 

työtyytyväisyyteen, työhyvinvointiin että motivaatioon (Korunka ym., 2015; Mauno ym., 

2019; Olafsen & Frølund, 2018). Näyttäisi siis siltä, että kuormittuneiden asiantuntijoiden halu 

pyrkiä pois asiantuntijatehtävistään on niin vahva, ettei johtotehtävien välttämiseen yhteydessä 

oleva itseä vahingoittava strategia aktivoidu. Asiantuntijat saattavat siis arvioida asiantuntija-

tehtäviin jäämisen uhaksi ja johtotehtävät enemmänkin mahdollisuudeksi. 

  

 

4.4 Vahvuudet, rajoitukset ja jatkotutkimusehdotukset 

 

 

Tutkimuksessamme käsiteltävät teemat ovat ajankohtaisia, sillä kiinnostus johtotehtäviin on 

vähentynyt (Torres, 2014) ja työn intensifikaatio haastaa hyvin keskeisesti tämän päivän työ-

elämää (Korunka ym., 2015; Kubicek ym., 2015). Tutkimuksemme vahvuutena on, että johto-

tehtäviin siirtymistä tarkasteltiin todellisilla siirtymillä kahden vuoden seurannassa, kun aiempi 

poikittaistutkimus on keskittynyt ainoastaan aikomuksiin ja halukkuuteen siirtyä johtotehtä-

viin. Tässä tutkimuksessa käytetty pitkittäisasetelma mahdollistaa luotettavammin syy-seu-

raussuhteiden tarkastelun. Tutkimuksemme vahvuudeksi voidaan myös katsoa asiantuntijoiden 



 

 

johtotehtäviin siirtymisen tarkastelu monitasoisesti niin yksilö, työyhteisö- kuin yhteiskuntata-

solla. 

Tutkimuksessamme käytetyt johtotehtäviin liittyvien huolenaiheiden ja työn intensifi-

kaation mittarit ovat validoituja, kansainvälisesti käytettyjä ja vakiintuneita. Myös tässä aineis-

tossa sekä johtotehtäviin liittyvien huolenaiheiden että työn intensifikaation mittarien osa-alu-

eiden reliabiliteetit olivat hyviä, mikä osoittaa mittarien luotettavuuden. Tutkimuksemme ai-

neisto on kohtalaisen laaja (n=380) ja sukupuolijakauma melko tasainen (naisia 59 %, miehiä 

41 %). Tutkittavia asiantuntijoita oli eri ammattitaustoista (professorit, tieteentekijät, ekonomit 

ja tekniikan akateemiset), mikä tekee tutkimusjoukostamme monipuolisen. 

Tutkimustuloksia yleistettäessä on kuitenkin huomioitava muutama rajoitus. Professo-

riliittoon kuuluvia asiantuntijoita oli tutkimuksessamme vain kaksitoista eli tämän liiton asian-

tuntijoiden osajoukko jäi hyvin pieneksi. Professoriliittoon kuuluneita asiantuntijoita myös pu-

tosi tutkimuksesta seurantakyselyyn mennessä eniten suhteessa muihin liittoihin kuuluneisiin 

asiantuntijoihin. Jos pudottautumisen taustalla on jokin yhteinen tekijä, on tämä voinut vaikut-

taa tuloksiin. On myös hyvä huomioida, että selittävien tekijöiden mittaamisen ja seurantaky-

selyn välillä on kaksi vuotta. Tutkimuksessamme ei huomioitu johtotehtäviin siirtymisen ajan-

kohtaa ja voikin olla, että selittävien muuttujien taso on johtotehtäviin siirtymisen ajankohtana 

eronnut ensimmäisen kyselyn arviosta. 

Aiemmissa tutkimuksissa työn intensifikaation vaatimusten yhteydet työntekijöihin 

ovat olleet lineaarisen sijaan käyräviivaisia, mikä voi osaltaan selittää sitä, etteivät jotkin in-

tensifikaation osa-alueet tutkimuksessa selittäneet johtotehtäviin siirtymistä (esim. Mauno ym., 

2019). Vähäisenä ja korkeina vaatimusten on nähty vaikuttavan työntekijöihin kielteisesti, 

mutta kohtuullisina niillä on katsottu olevan jopa voimavarapotentiaali (Mauno ym., 2019). 

Hierarkkinen logistinen regressioanalyysi ei tavoita tätä käyräviivaisuutta, mikä voi osiltaan 

vaikuttaa tulokseen. Tutkimusta olisikin hyvä jatkaa tarkastelemalla eri tasojen vaikutusta me-

netelmällä, joka tavoittaa tämän käyräviivaisuuden. 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin, siirtyivätkö asiantuntijat johtotehtäviin vai pysytteli-

vätkö he asiantuntijatehtävissä kahden vuoden seurannassa. Siirtymiä organisaatioiden välillä 

ei tarkasteltu. Johtotehtäviin liittyvät huolenaiheet ja organisaation johtamisen tuki eivät osoit-

tautuneet selittäviksi tekijöiksi johtotehtäviin siirtymisen taustalla. Saattaa kuitenkin olla mah-

dollista, että huolet ovat olleet keskeisiä vain omassa organisaatiossa johtotehtäviin siirtymisen 

kannalta. Organisaation johtamisen tukea arvioitiin nimenomaan asiantuntijan sen hetkisessä 

organisaatiossa, jolloin toisen organisaation johtotehtäviin siirtymisessä tämä ei olisi merki-

tyksellinen tekijä. Vaikka johtotehtäviin liittyvät huolenaiheet ja organisaation johtamisen tuki 



 

 

eivät näyttäytyneet merkityksellisinä yleisesti asiantuntijoiden johtotehtäviin siirtymisessä, or-

ganisaation vaihdoksen kartoittaminen tarjoaisi tietoa siitä, ovatko nämä tekijät yhteydessä joh-

totehtäviin siirtymiseen nimenomaan asiantuntijan sen hetkisessä organisaatiossa. 

Työn intensifikaation osa-alueista kiristynyt työtahti ja lisääntyneet urasuunnitteluun ja 

sitä koskevaan päätöksentekoon liittyvät vaatimukset lisäsivät asiantuntijoiden todennäköi-

syyttä siirtyä johtotehtäviin. Työn intensifikaation lisääntyneitä vaatimuksia tarkasteltiin tässä 

niin, että korkeina vaatimukset vaikuttaisivat asiantuntijoiden haluun vaihtaa työtehtäviään, 

sillä aiempi tutkimus on esittänyt korkeiden vaatimusten olevan yhteydessä työn vaihtoaikei-

siin (Cavanaugh ym., 2000). Johtotehtäviä tarkasteltiin yhtenä vaihtoehtona tehtäviä vaihta-

maan pyrkiville asiantuntijoille. Tässä organisaatiovaihdoksen tarkastelu tarjoaisi organisaa-

tioiden kannalta mahdollisesti kriittistä tietoa siitä, toimivatko työn intensifikaation lisäänty-

neet vaatimukset syynä vaihtaa työpaikkaa.  

 

 

4.5 Johtopäätökset ja käytännön suositukset 

 

 

Tutkimuksemme tarjoaa uutta tietoa johtotehtäviin liittyvien huolenaiheiden, organisaation 

johtamisen tuen sekä työn intensifikaation yhteyksistä suomalaisten asiantuntijoiden johtoteh-

täviin siirtymiseen kahden vuoden seurannassa. Työn intensifikaation osa-alueista korkea työ-

tahdin kiristyminen ja urasuunnitteluun ja sitä koskevaan päätöksentekoon liittyvät vaatimuk-

set lisäsivät asiantuntijoiden todennäköisyyttä siirtyä johtotehtäviin. Työn suunnittelua ja pää-

töksentekoa koskevat vaatimukset sekä tieto- ja taitovaatimukset taas eivät näyttäytyneet mer-

kityksellisinä näiden siirtymien kannalta. Tutkimuksemme vahvistaa aiemman tutkimuksen ja 

teorian käsitystä työn intensifikaation eri osa-alueiden ristiriitaisista vaikutuksista työntekijöi-

hin. 

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella asiantuntijoiden johtotehtäviin liittyvät huo-

lenaiheet eivät konkreettisella tasolla vaikuttaneet asiantuntijoiden johtotehtäviin siirtymiseen, 

vaikka ne ovat olleet yhteydessä asiantuntijoiden johtotehtäviin pyrkimiseen liittyvään haluk-

kuuteen ja aikomuksiin. Myöskään organisaation johtamisen tuki ei vaikuttanut asiantuntijoi-

den johtotehtäviin siirtymiseen. Asiantuntijat näyttäisivät siirtyvän johtotehtäviin huolenai-

heista ja organisaation johtamisen tuen puutteesta huolimatta. Fokus tulisikin siirtää siihen, että 

asiantuntijat voisivat johtotehtävissä hyvin ja myös pysyisivät näissä tehtävissä. Johtotehtäviin 



 

 

siirtyviä asiantuntijoita olisi organisaatioissa tuettava huolenaiheina olevien asioiden käsitte-

lyssä ja hallinnassa, jotta asiantuntijat kykenisivät vaikuttamaan näihin huolenaiheisiin käytän-

nön tasolla. Koska organisaation johtamisen tukea on arvioitu asiantuntija-asemassa ja se viit-

taa nimenomaan ilmapiirilliseen näkemykseen tuesta, tulisi asiantuntijan kokemusta tuen saan-

nista kartoittaa myös itse johtotehtävissä ja varmistaa johtotehtävissä toimivan asiantuntijan 

riittävä konkreettinen tuen saanti. 
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