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Tämä tutkimus käsittelee työn merkityksellisyyttä ja sen suhdetta transformationaali-
seen johtamiseen ja työntekijäkokemukseen. Lisäksi tarkastellaan robotisaation yh-
teyttä työn merkityksellisyyteen ja sen soveltuvuutta ohjelmistorobotiikan parissa työs-
kenteleviin testiautomaation ammattilaisiin. Tutkimuksessa laaditaan monitahoinen 
teoreettinen viitekehys, joka muodostuu sen perusteella, millaisia yhteyksiä kyseisten 
aiheiden väliltä löytyy. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat testiautomaation ammattilai-
set tutkimuksen kohdeyrityksestä. Työn merkityksellisyyttä ei ole tutkittu aikaisemmin 
testiautomaation ammattilaisten tai ohjelmistorobotiikan osalta.  
 
Tutkimus perustuu teemahaastatteluihin, joita tehtiin yhdeksän kappaletta. Tutkimus-
tulosten perusteella työn merkityksellisyyden kokemukset johtuvat johtamisesta, jossa 
ilmenee transformationaalisen johtamisen piirteitä, sekä testiautomaation ammattilais-
ten halusta kehittyä ja auttaa muita tekemään asioita paremmin teknisen osaamisensa 
avulla. Nämä asiat yhdessä vaikuttavat koettuun työntekijäkokemukseen positiivisella 
tavalla. Keskeisimmät tulokset liittyvät uusiin työn merkityksellisyyden käsitteisiin, joita 
löytyi kaksikymmentäkuusi kappaletta. Uusista käsitteistä merkittävimpiä ovat muiden 
työn helpottaminen itse rakennettujen teknisten työkalujen ja prosessien avulla, tek-
nisten ongelmien ratkaiseminen, uusien asioiden tekeminen ja yhdessä kehittäminen. 
Kirjallisuudessa esille nostetuista merkityksellisyyden käsitteistä korostuivat innovointi, 
itsensä kehittäminen, reilu työnantaja, uusien asioiden oppiminen ja yhteisöllisyys. Ro-
botiikan merkityksellisyyden tutkimuksesta löytyi yhteys tutkimuksenkohderyhmään in-
novoinnin lisääntymisen, itsensä kehittämisen ja jatkuvan uusien asioiden oppimisen 
kautta. Transformationaalisen johtamisen piirteitä esiintyy tutkitustulosten perusteella 
ja se tulee esille erityisesti matalan hierarkian, avoimen viestinnän, innovointimahdol-
lisuuksien ja erilaisten motivointitekijöiden kautta, joita merkityksellisiksi koetut asiat 
ovat. Tutkimuksessa yllätti testiautomaation ammattilaisilla ilmenevä alan harrastunei-
suudesta ilmenneet kutsumukselliset piirteet, täyden potentiaalin hyödyntämisen tar-
peettomuus sekä yhteiskunnallisen merkityksellisyyden tärkeyden korostuminen, kun 
työkokemusta oli julkiselta sektorilta tai kun automaatio koettiin osaksi suurempaa ko-
konaisuutta.   
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This study addresses work meaningfulness and its relationship to transformational 
leadership and employee experience. In addition, the connection of robotization to the 
work meaningfulness and its suitability for test automation professionals working in 
robotic process automation is examined. The study provides a complex theoretical 
framework based on the links between these topics. The target group of the study is 
test automation professionals from the target company of the study.  
The work meaningfulness has not been previously studied for test automation profes-
sionals. 
 

The study is based on nine thematic interviews. Based on the research results, the 
experiences of work meaningfulness are due to leadership, which shows the features 
of transformational leadership, as well as the desire of test automation professionals 
to develop themselves and help others do things better with their technical know-how. 
Together, these things have a positive impact on the perceived employee experience.  
 
The main results relate to new concepts or work meaningfulness that were found in 
twenty-six concepts. The most significant of the new concepts are facilitating the work 
of others with self-built technical tools and processes, solving technical problems, do-
ing new things and developing together. The concepts of work meaningfulness raised 
in the literature emphasized innovation, self-development, a fair employer, learning 
new things and community. Research on the work meaningfulness of robotics found a 
connection to the research target group through increased innovation, self-develop-
ment and continuous learning of new things. The features of transformational leader-
ship appear based on research results and are particularly evident through low hierar-
chies, open communication, opportunities for innovation and various motivating factors 
that are perceived as meaningful. The study surprised the calling which is developed 
from test automation professionals hobby combined with professionalism, unneces-
sary use of full potential and meaningfulness of society is highlighted when there is 
work experience from public sector or when automation is experienced to be part of 
something greater. 
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1. JOHDANTO 

 

Työn merkityksellisyydestä puhutaan paljon. Työn merkityksellisyys vaikuttaa olevan 

uusi kasvava trendi ja yhä useampi organisaatio on ottanut työn merkityksellisyyden 

tutkimisen omassa organisaatiossa agendalleen. Työn merkityksellisyys on osa suu-

rempaa kokonaisuutta, johon liittyy ihmiselle tärkeitä asioita, jotka vaikuttavat jokapäi-

väisiin valintoihin ja tekemisiin. Työn merkityksellisyyttä on tutkittu paljon viimeisenä 

vuosikymmenenä ja se on yhdistetty lukuisiin käsitteisiin, kuten esimerkiksi itsensä jat-

kuvaan kehittämiseen, oman täyden potentiaalin hyödyntämiseen, sekä yksittäisten 

työtehtävien merkitykseen. Työn merkityksellisyyden kokemuksiin vaikuttavat myös 

muiden palveleminen ja yhteys muihin ihmisiin, yhteisöön tai yhteiskuntaan. Myös or-

ganisaation ydintarkoituksen ymmärtäminen vaikuttavat työn merkityksellisyyden ko-

kemuksiin. (Antal et al. 2018, 377, 383; Lips-Wiersma, 2012, 660)  

 

Työn merkityksellisyyttä on tärkeää tutkia, jolloin organisaatiossa opitaan tuntemaan 

nykyiset työntekijät ja potentiaaliset työnhakijat paremmin. Tuntemalla työn merkityk-

selliset asiat, organisaatiossa voidaan pyrkiä parantamaan työntekijäkokemusta sekä 

pyrkiä entistä parempaan ja tehokkaampaan johtamistapaan. Organisaatiossa vallit-

seva johtamistapa vaikuttaa työn merkityksellisyyden kokemuksiin ja siihen millaisena 

työntekijäkokemus koetaan. Transformationaalinen johtamistapa (transformational 

leadership) on laaja käsite, jonka englanninkielinen loppuosa merkitsee johtajuutta. 

Transformationaalisen johtajuuden tarkoituksena on motivoida johdettavia kehittä-

mään itseään, josta seuraa itseohjautuvuutta aina siihen saakka, että johdattavista it-

sestään tulee johtajia. (Pradhan et al. 2019, 32; Kendrick, 2011, 14; Bass et al. 2006, 

5-7) Transformationaalisella johtamistavalla on tutkittu välittäjämäinen yhteys työn 

merkityksellisyyteen, ja työn merkityksellisyydellä on tutkittu yhteys työntekijäkoke-

mukseen. (Paderna et al. 2020, 69; Rasca 2018, 11-12; Pradhan et al. 2016, 173-174, 

175, 181-182; Arnold et al. 2007, 195, 198) Työn merkityksellisyydestä, työntekijäko-

kemuksesta ja transformationaalista johtamisesta pyritään laatimaan teoreettinen vii-

tekehys, johon tämä tutkimus pohjautuu.   

 

Tutkimuksen taustalla on suomalainen kohdeyritys, yritys X, joka toimii laadunvarmis-

tuksen alalla ja se on erikoistunut testiautomaatioon. Yritys X:llä on noin 100 
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työntekijää ja sillä on toimipisteet Suomessa, Saksassa ja Yhdysvalloissa. Yritys X:ssä 

työskentelee testiautomaation ammattilaisia. Testiautomaation ammattilaisella tarkoi-

tetaan tässä tutkimuksessa testiautomaatioasiantuntijaa, testiautomaatiokehittäjää tai 

testiautomaatioarkkitehtia. Tutkimuksessa tarkastellaan testiautomaation ammattilais-

ten merkityksellisyyden ja työntekijäkokemuksen kokemuksia, sekä transformationaa-

lisen johtajuuden mahdollista ilmenemistä yritys X:ssä tutkimusaineistoon ja teoriakir-

jallisuuteen perustuen. 

 

1.1. Tutkimuksen tavoitteet 

 

Tutkimuksessa on käytännön tarve tutkia yritys X:n testiautomaation ammattilaisten 

suhdetta työn merkityksellisyyteen. Tarve on lähtöisin yritys X:n henkilöstöorganisaa-

tiosta ja rekrytoinnista. Testiautomaation ammattilaisille, joilla on työkokemusta use-

ampia vuosia, esimerkiksi kolme vuotta tai enemmän on työmarkkinoilla paljon kysyn-

tää, osaajista on pulaa ja heidän rekrytointinsa on haasteellista kovan kilpailutilanteen 

vuoksi. Tästä lähti tarve tutkia tarkemmin asioita, jotka ovat merkityksellisiä tutkimuk-

sen kohderyhmälle, jotta heidät tunnetaan paremmin yritys X:ssä ja sitä kautta tiede-

tään paremmin, millä tavoin työntekijäkokemuksen kehittämiseen voidaan vaikuttaa ja 

kuinka rekrytointiprosessia on mahdollista kehittää. Työn merkityksellisyyttä tutkimalla 

voidaan tavoitella myös lisätietoa henkilöstöjohtamisen tueksi.  

 

Tutkimuksen teoreettisena tavoitteena on tutkia työn merkityksellisyyttä ja sen suh-

detta transformationaaliseen johtamiseen ja työntekijäkokemukseen ja laatia näistä 

monitahoinen teoreettinen viitekehys, joka muodostuu sen perusteella, millaisia yh-

teyksiä näiden aiheiden väliltä löytyy. Lisäksi tutkitaan robotisaation ja työn merkityk-

sellisyyden yhteyttä ja löytyykö yhteneväisyyksiä ohjelmistorobotiikan parissa työsken-

televiin testiautomaation ammattilaisiin. 

 

1.2. Tutkimusongelma 

 

Merkityksellisyydestä, transformationaalisesta johtamisesta ja työntekijäkokemuk-

sesta löytyy tutkimusta entuudestaan. Robotisaatiosta ja työn merkityksellisyydestä 
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löytyy melko vähän tutkimusta. Tutkimusaukkoja on aiheen ympärillä muutama. Työn 

merkityksellisyyden suhteesta liittyen laadunvarmistuksen ja testauksen alaan tai tes-

tiautomaation ammattilaisiin ei löytynyt aikaisempaa tutkimusta. Myöskään ohjelmisto-

robotiikasta tai testiautomaatiosta ja näiden suhteesta työn merkityksellisyyteen ei löy-

tynyt aikaisempaa tutkimusta. Ohjelmistorobotiikka liittyy testiautomaatioasiantuntijoi-

den työhön. Mainittuihin tutkimusaukkoihin kiinnitetään erityistä huomiota tutkimuksen 

teoreettisessa viitekehyksessä ja lopulta tutkimustuloksissa. 

 

Tutkimuksen pääkysymys on: 

1. Mistä testiautomaation ammattilaisten työelämän merkityksellisyyden kokemuk-

set johtuvat?  

 

Tutkimuksen alakysymykset ovat: 

2. Mitkä asiat ovat testiautomaation ammattilaisille merkityksellisiä työtä ha-

kiessa? 

3. Millä tavoin valittu johtamistapa vaikuttaa merkityksellisyyden kokemuksiin? 

4. Millä tavoin työelämän merkitykselliset asiat vaikuttavat työntekijäkokemuk-

seen? 

 

1.3. Keskeiset käsitteet 

 

Merkitys (meaning) 

Merkitys muodostuu kognitiivisena prosessina ihmisen tekemistä havainnoinnista. 

Merkityksen kokemus voi olla positiivinen, negatiivinen tai neutraali. (Lysova et al. 

2019, 375). Merkitys on deskriptiivinen kuvaus merkityksellisyyden lopputuotoksesta 

(Martela et al. 2018, 364).  

 

Merkityksellisyys (meaningfullness) 

Työn merkityksellisyys koostuu työn ja elämän tarkoituksellisuudesta, kyvykkyyksien 

kehittämisestä, hyveiden tukemisesta ja työn integroitumisesta muuhun elämään. Mer-

kityksellisyys on positiivinen täyttymyksen tuova tunnetila. Merkityksellinen työ (mea-

ningful work) on tekijälleen tärkeää ja se voi olla yhteiskunnallisesti merkityksellistä. 
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(Antal et al. 2018, 377; Martela et al. 2018, 3-7; Bailey et al. 2016, 92). Merkitykselli-

syys on arviointikertomus siitä, kuinka hyvin tai huonosti työ täyttää tietyt arvot ja omi-

naisuudet yksilön työstä. (Martela et al. 2018, 364) 

 

Transformationaalinen johtaminen (transformational leadership) 

Transformationaalisen johtamisen tarkoitus on vaikuttaa ihmisen motivaatioon kehittyä 

ja sosiaalisiin rakenteisiin siten, että johdettavista tulee johtajia.  Transformationaalinen 

johtaminen sisältää neljä aluetta, joita ovat karisma (idealized influence), inspiroiva 

motivointi (inspired motivation), älyllinen stimulointi (intellectual stimulation) ja yksilöl-

linen huomiointi (individual consideration). (Kendrick, 2011, 14; Bass et al. 2006, 5-7)  

 

Työntekijäkokemus (employee experience) 

Työntekijäkokemus koostuu yksilön näkemyksistä, mielipiteistä ja yhteistyöstä siltä 

ajalta, kun työntekijä on ollut organisaatiossa töissä. (Paderna et al. 2020, 65) Työnte-

kijäkokemus sisältää työntekijän odotukset ja hänelle annetut lupaukset ja kuinka ne 

kohtaavat yrityskulttuuriin ja varsinaiseen työarjen. Työntekijäkokemus on aina henki-

lökohtainen kokemus, ei yrityskohtainen.  Työntekijäkokemus on joko hyvä eli positii-

vinen tai huono eli negatiivinen ja siihen vaikuttaa johdon ja keskijohdon rooli. (Pa-

derna et al. 2020, 65-66; Luukka 2019, 128; Arnold 2018, 2) 

 

2. TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostuu merkityksellisyyden ja työntekijäkoke-

muksen teoriasta, joita transformationaalinen johtamistapa tukee alhaalta ylöspäin ta-

pahtuvalla johtamistavalla. Teoreettisen viitekehyksen pohjalla on transformationaali-

nen johtaminen, jossa johtaminen tapahtuu alhaalta ylöspäin. Viitekehyksen keskiössä 

on työn merkityksellisyys, johon transformationaalinen johtaminen vaikuttaa. Viiteke-

hyksen kattona on työntekijäkokemus, johon työn merkityksellisyyden kokemukset ja 

transformationaalinen johtamistapa vaikuttavat. Transformationaalisella johtamisella 

on yhteys työn merkityksellisyyteen. (Pradhan 2019, 173-174, 175; Sunyoung et al. 

2018, 3, 7). Työn merkityksellisyys vaikuttaa työntekijäkokemukseen (Paderna et al. 

2020, 65-66; Rasca 2018, 12-13). Teoreettinen viitekehys kiteyttää tutkimuksen teo-

reettisen osuuden empiirisen tutkimuksen pohjaksi. Teoreettista viitekehystä pyritään 
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tarkastelemaan uudelleen ja täydentämään tutkimustulosten perusteella myöhemmin 

tässä tutkimuksessa. 

 

 

Kuva 1: Tutkimuksen teoreettinen viitekehys. 

 

Seuraavissa kappaleissa pureudutaan tarkemmin työn merkityksellisyyden, työnteki-

jäkokemuksen ja transformationaalisen johtajuuden kirjallisuuteen ja kuinka nämä liit-

tyvät toisiinsa. 

 

2.1 Työn merkityksellisyys 

 

Työn merkityksellisyys nousi esille aikoinaan Maslowin tarvehierarkiasta vuonna 1964. 

Maslowin tarvehierarkian mukaan ihmisen tarpeisiin kuuluvat fysiologiset tarpeet, tur-

vallisuuden tarve, yhteenkuuluvuuden tarve, arvostetuksi tulemisen tarve ja itsensä to-

teuttamisen tarve. Tarpeet tulee tyydyttää järjestyksessä alkaen fysiologisista tarpeista 

ja edetä lopulta viimeisenä itsensä toteuttamisen tarpeeseen. Jos alempien tasojen 

tarpeet eivät täyty, itsensä toteuttamisen tarve hiipuu. (Maslow, 1964, 370-396) 
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Martela on kuvannut merkityksellisyyden, itsensä, meidän ja selviytymisen suhdetta 

motivaatiotimantin avulla. Yhteenkuuluvuus muihin, hyväntekeminen, kyvykkyys ja va-

paaehtoisuus oman itsensä vuoksi edesauttavat sitä, että elämä tuntuu elämisen ar-

voiselta ja nämä yhdessä luovat elämälle merkityksellisyyttä. Edellä mainittujen ala-

puolella motivaatiotimantissa on hyväksyntä ja status ryhmässä tai yhteisössä, sekä 

turvallisuus ja resurssien turvaaminen vastaamaan selviytymisen ja elossapysymisen 

tarpeisiin. Ohessa Martelan timantinmuotoinen viitekehys tarpeille ja niiden yhteydestä 

merkityksellisyyteen.  (Martela, 2015, 55-62) 

 

 

Kuva 2: Motivaatiotimantti (Martela, 2015, 55) 

 

Merkityksellisyys tuo elämälle tarkoituksenmukaisuutta ja onnellisuutta. Työntekijä voi 

pitää työn yhteiskunnallista merkitystä tai merkitystä maailmalle tärkeänä asiana. (Bai-

ley et al. 2016, 92). Yksilöllä on yhä useammin tarve tavoitella hyvää työtä, joka täyttää 

sekä yhteiskunnalliset että omat odotukset. (Antal et al. 2018, 375) Stegerin mukaan 

merkityksellisyyttä voidaan kuvata kolmitasoisella mallilla Work and Meaning Inventory 

(WAMI) malliin pohjautuen. Nämä kolme tasoa ovat yksilön positiivinen merkitykselli-

syyden kokemus työstä (meaningful work, positive meaning), merkityksen luominen 

elämään työn kautta (contribution to meaning making) ja vaikuttaminen suurempaan 

hyvään työn kautta (greater good to motivation). Työllä tulee olla selvä tarkoitus orga-

nisaatiossa tai yrityksessä, jotta työ voi olla merkityksellistä. (Steger et al. 2012, 329)  

 

Antal jakaa merkityksellisyyden kolmeen alueeseen. Antalin mukaan työn merkityksel-

lisyyttä lisäävät ihmisenä kehittyminen, suhteet muihin ihmisiin, muiden palveleminen 
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ja työn hyöty yhteiskunnallisesti. Ihmisenä kehittyminen pitää sisällään syvemmän 

merkityksen siitä, kuinka ihminen kokee itsensä, työnsä ja organisaationsa. Muiden 

palvelemisen syvempi merkitys sisältää konfliktien ratkaisutilanteet, muiden ihmisten 

tuntemisen ja yhteisöön sitoutumisen. Yhteiskunnallisen hyödyn tavoittelussa ihminen 

hakee syvempää merkitystä siitä, miksi hän toimii kuten toimii yhteiskunnassa.  (Antal 

et al. 2018, 377, 383) Työn merkityksellisyys koostuu monista ulottuvuuksista. Näitä 

ulottuvuuksia ovat esimerkiksi kyvykkyyksien kehittäminen, hyveiden tukeminen ja 

työn integroituminen muuhun elämään. Stegerin (2012) mukaan merkityksellisyys on 

positiivinen täyttymyksen tuova tunnetila. Työn merkityksellisyys kasvaa, kun voi to-

teuttaa ja ilmaista itsenään, kun työhön liittyy autonomia, kun työn voi tehdä alusta 

loppuun, tai kun työ on kutsumuksellista. Myös hyvän tekeminen toisille, yhteinen ar-

vomaailma ja kohtuullinen korvaus lisäävät merkityksellisyyden tunnetta työssä. (Mar-

tela et al. 2018, 3-7; Steger et al. 2012, 323) Itsensä ylittäminen ja positiiviset tunteet 

lisäävät merkityksellisyyttä. Merkityksellisyys nousee episodeittain. Merkityksellisyys 

on aina jotakin henkilökohtaisesti koettua. (Bailey et al. 2016, 2-6) Baileyn mukaan 

kokonaisvaltainen merkityksellisyys koostuu organisaation ydintarkoituksen merkityk-

sestä, työn merkityksestä yhteiskunnalle tai muille, yksittäisten työtehtävien merkityk-

sestä ja yhteydestä muihin. (Bailey et al. 2016, 10) 

 

Lips-Wiersman kehittämän CMWS (Comprehensive Meaningful Work Scale) mallin 

mukaan työn merkityksellisyys sisältää neljä päätekijää. Nämä tekijät ovat ihmisenä 

kehittyminen ja tuleminen omaksi itsekseen (developing and becoming self), yhteys 

muihin ihmisiin (unity with others), täyden potentiaalin ilmentäminen (expressing full 

potential) ja muiden palveleminen (serving others). Näitä päätekijöitä ihminen pyrkii 

toteuttamaan yhteydessä itseensä ja muihin oman tekemisensä ja olemisensa kautta. 

(Lips-Wiersma, 2012, 660). Nämä tekijät pyrkivät vastaamaan kysymykseen ”miksi 

olen täällä?”. Tuleminen omaksi itsekseen voi merkitä ihmiselle sitä, että hän haluaa 

olla paras versio itsestään ja olla rehellinen itselleen. Yhteys muihin ihmisiin merkitsee 

työskentelyä muiden kanssa ja siihen sisältyy yhteenkuuluvuuden tunne ja samojen 

arvojen jakaminen. Täyden potentiaalin ilmentäminen tarkoittaa sitä, että ihminen voi 

tuoda esille osaamistaan, taitojaan ja luovuutta saavutusten kautta. Muiden palvelemi-

nen ilmenee panostamisena muiden ihmisten hyvinvointiin siten että he jollakin tavoin 

voivat parantaa tai kehittää suurempaa kokonaisuutta. (Lips-Wiersma, 2012, 673) In-

spiraatio parantaa merkityksellisyyden tunnetta, jota ympäröivät realiteetit vastaavasti 
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voivat laimentaa. Sisäistä inspiraatiota tarvitaan itsensä toteuttamiseen. (Lips-

Wiersma, 2012, 661) 

 

 

Kuva 3: Työn merkityksellisyyden viitekehys (Lips-Wiersma, 2020, 660) 

 

Lysova et al. (2019) on tutkinut, kuinka merkityksellisyyttä voi kasvattaa organisaa-

tiossa työntekijöiden sitouttamisen tarkoituksessa. Merkityksellisyyden laajentamisen 

pyrkimyksenä on kiinnittää huomio siihen, että organisaation tulisi rakentaa ja ylläpitää 

työn merkityksellisyyden puitteita. Pääasiallisia puitteita on Lysovan mukaan kolme. 

Ensimmäisenä työntekijälle hyvin suunniteltu ja sopiva laadukas työ, joka mahdollistaa 

työn kehittämisen. Toisena fasilitointitaitoiset johtajat, fasilitoiva kulttuuri ja toimintata-

vat ja suhteet. Kolmantena työntekijän mahdollisuus tehdä haluamaansa työtä. Tämä 

malli sisältää sosiaaliset, organisaatiotasoiset, yksilötasoiset ja työtehtävätasoiset te-

kijät, jotka johtavat merkitykselliseltä tuntuvaan työhön. (Lysova et al. 2019, 374-384) 

Merkityksellisyyden tai merkityksellisen työn kokemus muodostuu ihmisen positiivi-

sista kokemuksista. Merkityksellinen työ on tekijälleen henkilökohtaisesti tärkeää, 

työllä on tarkoitus ja se herättää positiivisia tunteita. (Lysova et al. 2019, 375)  
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Kuva 4: Monitahoinen merkityksellisyyden viitekehys (Lysova et al. 2019, 384) 

 

Työn merkityksellisyyden edistämiseen vaikuttavia tekijöitä henkilötasolla ovat taipu-

mus suhtautua asioihin, luonteenomainen tapa omaksua asioita ja henkilökohtaiset 

narratiivit. Tällaisia ominaisuuksia ovat henkilön ulospäinsuuntautuneisuus, henkilön 

tunnollisuus, positiivisuus ja hyväntahtoisuus. Myös kyvykkyydet ja henkilökohtaiset 

vahvuudet vaikuttavat työn merkityksellisyyden kokemukseen positiivisella tavalla sil-

loin, kun vahvuuksia pyritään hyödyntämään ja laajentamaan organisaatiossa. Henki-

lön omaksuminen (charasteristic adaptation) kuten motivaatio ja ponnistelu päämää-

rän tavoittamiseksi vaikuttavat positiivisella tavalla työn merkityksellisyyden kokemuk-

seen. Henkilö, joka asettaa itselleen päämääriä ja tavoitteita ja ponnistelee niiden 

eteen ja saavuttaa ne, kokee todennäköisimmin työnsä merkityksellisesti kuin näiden 

vastakohta. On tärkeää, että ponnistelu on vapaaehtoista ja että työntekijä saa mah-

dollisuuden toteuttaa suunnitellut tavoitteet. Työntekijöiden tarinoiden kuvaaminen ker-

tomuksina tuovat esille työn merkitystä ja avaavat työn tarkoitusta työntekijälle itsel-

leen. (Lysova et al. 2019, 377-378) Moraalikäsityksellä voi olla vaikutusta työn merki-

tyksellisyyteen muita auttamalla tai silloin kun autetaan valmistamaan tuotteita, jotka 

parantavat ihmisten elämänlaatua (Ciulla 2000, 225). 
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Työn puitteiden tulee olla riittävällä tasolla kehittymismahdollisuuksien lisäksi, jotta 

työstä on mahdollista saada merkityksellisyyden kokemuksia. Tällaisia puitteita ovat 

työturvallisuus, työterveyspalvelut, mahdollisuus lepoon ja vapaa-aikaan, organisaa-

tion arvot, jotka ovat helposti omaksuttavissa, sekä riittävä rahallinen kompensaatio 

tehdystä työstä.  (Lysova et al. 2019, 382-383; Weeks 2019, 1046; Manyika et al. 2017, 

5) Ihminen haluaa reilun työnantajan ja tehdä työtä, josta voi olla ylpeä (Manyika et al. 

2018, 5). Merkityksellisyyden kokemukseen vaikuttaa työ itsessään, työn määrä ja 

laatu. Myös sillä on merkitystä, kuinka työ on suunniteltu tehtävän ja miten organisaa-

tion toimintatapa vaikuttaa työn tekemiseen. Kun yritys ilmaisee arvostavansa työpa-

nosta tehdystä työstä, työn merkityksellisyyden kokemus kasvaa. Työn itsenäisyys, 

taitojen hyödyntäminen, tehtävän yksilöllisyys ja työn tarkoituksellisuus lisäävät merki-

tyksellisyyttä työssä. Työntekijä sitoutuu organisaatioonsa todennäköisimmin silloin 

kun hän saa vaikuttaa työnkuvaan ja suunnitella itse työtään. Parhaaseen lopputulok-

seen voidaan päästä, kun työ on tekijälleen personoitu. (Lysova et al. 2019, 379) Mer-

kityksellisyys rakentuu sekä aikaisempien kokemuksien perusteella että yhteisön vai-

kutusten, kulttuurin, arvojen ja maailman järkeistämisen (making sence of the world) 

perusteella (Martela et al. 2018, 364). Myös salliva ja reilu organisaatio lisää merkityk-

sellisyyttä työssä (Manyika, 2017, 5). 

 

Negatiivinen kokemus eli työn merkityksettömyyttä vahvistava kokemus syntyy työnte-

kijän alityöllistymisestä ja tilanteista, joissa työtä on liian vähän, kun rahallinen kom-

pensaatio ei ole riittävä ja kun työntekijän kokemus ja pätevyys ja työn vaatimukset 

eivät kohtaa (Lysova et al. 2019, 379). Henkilön neuroottiset piirteet voivat vaikuttaa 

siihen, että työ tuntuu merkityksettömältä (Lysova et al. 2019, 377-378). Baileyn (2017) 

mukaan merkityksettömyyden tunnetta työssä lisää turhalta tuntuva hallinnollinen niin 

kutsuttu ylimääräinen työ, epäjärjestelmällisyys, konfliktitilanteet, autonomian puute ja 

työn ja henkilökohtaisen elämän yhteensovittamisen vaikeudet. Työ, joka tuntuu ajan 

hukkaamiselta, tuntuu usein merkityksettömältä, työssä on oltava jotakin mitä odottaa. 

(Bailey et al. 2017, 11-12) 
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2.1.1 Motivaatio, sitoutuminen ja kutsumuksellisuus 

 

Lips-Wiersman mukaan luontainen motivaatio työhön on subjektiivisesti luotua, si-

säsyntyistä ja henkilölle itselleen luontaista. Luontainen motivaatio on yksi tekijöistä, 

joka voi johtaa työn merkityksellisyyden kokemukseen. Motivaatiota voidaan arvioida 

sen mukaan, millainen suhde työhön on, sekä kompetenssin, työtyytyväisyyden ja kiin-

nostuksen mukaan. Luontaisen motivaation ilmenemiseen on liitetty myös autonomia. 

(Lips-Wiersma, 2012, 662) 

 

Työhön sitoutuminen merkitsee positiivista täyttymyksen tunnetta työstä. Sitoutumi-

seen liittyy omistautuminen, ponnekkuus ja syventyminen työhön. Sitoutuminen kuvaa 

työntekijän mielentilaa työhön ja se lisää työhyvinvointia. (Lips-Wiersma, 2012, 663) 

Työhön sitoutuminen voi olla myös niin vahvaa, että itse työ on tärkeämpää kuin siitä 

saatava rahallinen korvaus. Tällöin työllä on jokin rahallista korvausta suurempi vahva 

merkitys ja tarkoitus. Yksi tällainen merkittävä tekijä voi olla Sparksin mukaan etätyös-

kentelymahdollisuus, joka helpottaa työ ja perhe-elämän yhdistämistä. (Sparks et al. 

2001, 854, 858).  

 

Työ voi merkitä eri ihmisille erilaisia asioita. Joillekin merkitsevä asia on hyvä palkka, 

toiselle merkitsevää on status ja uralla eteneminen ja joillekin työ on kutsumuksellista. 

(Martela et al. 2018, 364) Urakkana työhön suhtautuva työntekijälle on tärkeintä elan-

non hankkiminen ei niinkään työn merkityksellisuus. Urana työhön suhtautuva henkilö 

pitää tärkeänä, että työura tuo sosiaalista arvostusta tai ura suuntautuu ylöspäin jatku-

mona. Työhön kutsumuksellisesti suhtautuva henkilö pitää työstään ja kokee työn ole-

van erottamaton osa oma elämäänsä. (Aaltonen et al. 2020, 68-70)  

 

Työn merkityksellisyys voi kertoa työn kutsumuksellisuudesta (Lysova et al. 2019, 

375). Kutsumus syntyy merkityksellisyyden ja tarkoituksen kokemuksista, jossa läh-

teenä on epäitsekkyys päämäärissä ja arvoissa. (Aaltonen et al. 2020, 109; Lysova et 

al. 2019, 375) Kutsumus on syvempi merkitys työstä, johon voi liittyä heittäytymistä, 

sisäistä paloa johonkin, intohimoa, onnellisuutta, halua auttaa tai tiettyyn tehtävään 

liittyvä merkityksellisyyden tunne. Kutsumus voi olla myös voimakkaana koettu haaste, 

jossa voi ylittää itsensä. Kutsumus lähtee tarpeesta, joko auttamisen tarpeesta tai 
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muusta tarpeesta, joka kutsuu tekijäänsä. (Aaltonen et al. 2020, 109) Kutsumukselli-

sena koettu työ on sellaista, johon kukaan ei pakota, vaan joka koetaan mielekkäänä 

ja jolla on jokin suurempi, ylivertaisena koettu merkitys (Lysova et al. 2019, 375). Kut-

sumuksellisuudessa keskeistä on itsensä toteuttaminen, täyden potentiaalin hyödyn-

täminen, työn vaikuttavuus ja merkityksellisyys. Kutsumuksellisessa työssä tärkeäm-

pää on muiden palveleminen kuin oma hyötyminen tehdystä työstä. Kutsumuksellisuus 

on elämäntapa ja merkitsee sitä, että kokee olevansa osa suurempaa kokonaisuutta, 

omat vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet tunnistaen. (Aaltonen et al. 2020, 68-70) 

Jotta kutsumuksellisuus voi toteutua, yksilöllä tulee olla vahva luottamus organisaation 

johtoon ja tiimityöskentelyn on oltava toimivaa, työnkuva on selvä ja työ sisältää valin-

nanvapautta. Kutsumuksellisella työllä on olemassa suurempi merkitys yksilön elä-

mässä. (Steger et al. 2012, 323) 

 

Yhteenveto työn merkityksellisyyteen liitetyistä käsitteistä ja ilmiöistä on koostettu ohei-

seen taulukkoon. 

 

Työn merkityksellisyyteen liitetyt käsitteet  Kirjallisuus 

Autonomia, työn voi tehdä alusta loppuun, itsenäisyys Steger et al. (2012), Lysova et al. (2019) 

Fasilitoiva työkulttuuri, fasilitointitaitoiset johtajat Lysova et al. (2019) 

Helposti omaksuttavat arvot 
Lysova et al. (2019), (Weeks 2019), 
(Manyika et al. 2017)  

Henkilökohtaisesti tärkeä työ Lysova et al. (2019) 

Henkilökohtaiset ominaisuudet  
(ulospäinsuuntautuneisuus, tunnollisuus, positiivisuus, 
hyväntahtoisuus, kyvykkyydet) Lysova et al. (2019) 

Hyvä työ, laadukas työ Antal et al. (2018), Lysova et al. (2019) 

Hyväntekeminen Martela (2015), Steger et al. (2012) 

Hyveiden tukeminen Steger et al. (2012) 

Ihmisenä kehittyminen, tuleminen omaksi itsekseen, 
paras versio itsestään Antal et al. (2018), Lips-Wiersma (2012) 

Ihmisten tunteminen Antal et al. (2018) 

Inspiraatio Lips-Wiersma (2012) 

Itsensä toteuttaminen ja ilmaiseminen Steger et al. (2012), Lips-Wiersma (2012) 

Itsensä ylittäminen Bailey et al. (2016), Aaltonen et al. (2020) 

Konfliktien ratkaisukyky Antal et al. (2018) 

Kutsumuksellisuus 
Steger et al. (2012), Aaltonen et al. (2020), 
Lysova et al. (2019) 

Kyvykkyydet, kyvykkyyksien kehittäminen 
Martela (2015), Steger et al. (2012), Lysova 
et al. (2019) 

Mahdollisuus lepoon ja vapaa-aikaan 
Lysova et al. (2019), Weeks (2019), 
Manyika et al. (2017)  

Merkityksen luominen elämään Steger et al. (2012) 

Merkitys maailmalle Bailey et al. (2016) 
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Motivaatio Lysova et al. (2019), Lips-Wiersma (2012) 

Muiden palveleminen Antal et al. (2018), Lips-Wiersma (2012) 

Odotukset työlle Antal et al. (2018) 

Organisaation tarkoitus Bailey et al. (2016) 

Organisaation toimintatavat: reilu ja salliva organisaa-
tio Lysova et al. (2019), Manyika (2017) 

Palautteenanto, työnteon arvostuksen osoittaminen Lysova et al. (2019) 

Personoitu, yksilöllinen työ Lysova et al. (2019) 

Ponnistelu Lysova et al. (2019) 

Positiivinen merkityksellisyyden kokemus työstä Steger et al. (2012) 

Positiiviset tunteet ja kokemukset työssä Bailey et al. (2016), Lysova et al. (2019) 

Riittävä rahallinen kompensaatio 
Lysova et al. (2019), Weeks (2019), 
Manyika et al. (2017), Steger et al. (2012) 

Sitoutuminen 
Antal et al. (2018), Lips-Wiersma (2012), 
Sparks et al. (2001) 

Tarinallistaminen Lysova et al. (2019) 

Täyden potentiaalin hyödyntäminen, taitojen hyödyn-
täminen Lips-Wiersma (2012), Lysova et al. (2019) 

Tuotteiden valmistaminen, jotka parantavat ihmisten 
elämänlaatua Ciulla (2000) 

Työn integroituminen muuhun elämään Steger et al. (2012) 

Työn ja elämäntarkoitus Steger et al. (2012), Lysova et al. (2019) 

Työn kehittäminen mahdollista, hyvin suunniteltu työ Lysova et al. (2019) 

Työn määrä Lysova et al. (2019) 

Työtehtävien merkitys, työtehtävät Bailey et al. (2016), Lysova et al. (2019) 

Työterveyspalvelut  
Lysova et al. (2019), Weeks (2019), 
Manyika et al. (2017)  

Työturvallisuus 
Lysova et al. (2019), Weeks (2019), 
Manyika et al. (2017), Martela (2015) 

Vaikuttaminen suurempaan hyvään Steger et al. (2012), Lips-Wiersma (2012) 

Vaikuttamismahdollisuudet miten työ tehdään Lysova et al. (2019) 

Vapaaehtoisuus, valinnanvapaus, työn voi valita Martela (2015), Lysova et al. (2019) 

Yhteinen arvomaailma 
Steger et al. (2012), Lips-Wiersma (2012), 
Lysova et al. (2019) 

Yhteiskunnallinen merkitys, yhteiskunnallinen hyöty Antal et al. (2018) Bailey et al. (2016) 

Yhteiskunnalliset odotukset Antal et al. (2018) 

Yhteys muihin ihmisiin, yhteenkuuluvuus 
Antal et al. (2018) Martela (2015), Bailey et 
al. (2016), Lips-Wiersma (2012) 

 

Taulukko 1: Työn merkityksellisyyteen liitetyt käsitteet ja ilmiöt 

 

2.1.2 Robotisaatio ja työn merkityksellisyys 

 

Ohjelmistorobotiikasta ja työn merkityksellisyydestä ei löytynyt vastaavaa tieteellistä 

tutkimusta, kuin robotiikan ja merkityksellisyyden yhteydestä. Tämän vuoksi tässä tut-

kimuksessa esitellään teoreettista tutkimusta robotisaation ja työn merkityksellisyyden 
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mahdollisuuksista ja tutkimustuloksissa otetaan kantaa siihen, voiko robotisaation ja 

työn merkityksellisyyden tuloksia soveltaa myös ohjelmistorobotiikan alueella työsken-

televiin testiautomaation ammattilaisiin. 

 

Tekoälyn, robotisaation ja automaation mahdollisuuksiin tulee suhtautua avoimesti ja 

tukeutua näihin toistoa vaativissa ja suorittavissa tehtävissä ja jättää mielenkiintoisem-

mat, innovaatioita ja ajattelua vaativat työt ihmisten haltuun (Manyika et al. 2017, 8; 

Danaher 2017, 59). Ihmiset haluavat työltään joustavuutta liittyen työtapoihin, työaikoi-

hin ja työoloihin (Manyika et al. 2018, 4). Työn merkityksellisyyttä osana robotisaatiota 

on tarkasteltu melko vähän kirjallisuudessa. Robotisaatio vähentää ihmisiltä toistuvaa 

suorittamista vaativaa työtä. Tämä voi tehdä aikaisemmin merkittävältä tai jopa merki-

tykselliseltä tuntuneen työn merkityksettömäksi sen jälkeen, kun työ on siirtynyt ihmi-

seltä robotille.  Ihminen voi pitää robotin tekemää työtä joko negatiivisesti vähenty-

neenä vastuuna tai positiivisesti aiemmin rutiininomaisen työn siirtymisenä robotille. 

(Smids et al. 2019, 1-2) Robotti on fyysinen laite tai kone, jossa on sensoreita ja joka 

hyödyntää tekoälyä ja joka suorittaa erilaisia rutiininomaisia tehtäviä (Royakkers et al. 

2015, 558). Robotti aistii, toimii ja ajattelee ja on fyysisesti olemassa (Lin et al. 2012, 

18). Robotti voi suorittaa tehtäväsarjoja tai vain yksittäisiä tehtäviä. Robotteja ovat esi-

merkiksi terveydenhuollon leikkausrobotit, hoivarobotit, eri käyttötarkoitusten lentoro-

botit, teollisuuden kokoonpano- ja logistiikkarobotit, poliisirobotit, sotarobotit tai robotit, 

jotka ovat yhteydessä ihmiskehoon. (Smids et al. 2019, 3-4; Royakker et al. 2015) 

 

Smids et al. (2019) on tutkinut robottien ja työn merkityksellisyyden yhteyttä viiden eri 

kategorian kautta. Kategoriat ovat tarkoituksen tavoittelu (pursuing a purpose), sosi-

aaliset suhteet (social relationship), taitojen harjoittaminen (exersicing skills) ja itsensä 

kehittäminen (self-development), itsetunto (self-esteem) ja tunnustaminen (recogni-

tion), itsenäisyys (autonomia). (Smids et al. 2019, 5-6) Tarkoituksen tavoittelu robottien 

kanssa tarkoittaa tiimin muodostamista, johon robotit kuuluvat. Työn merkityksellisyy-

den kokemus kasvaa silloin kun ihminen saa hoitaa suunnittelua ja ajattelua vaativat 

tehtävät robotin avustaessa siten, että ihminen pääsee robotin avulla tavoiteltuun pää-

määrään. (Smids et al. 2019, 9)  

 

Robotit voivat vähentää merkityksellisyyden kokemusta ja laskea itsetuntoa silloin, jos 

robotin mukaantulo eristää ihmisen aiemmista sosiaalisista suhteista. Edellä kuvattu 
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tilanne voidaan pyrkiä estämään ottamalla robotit mukaan osaksi tiimityötä. Tämä vaa-

tii sen, että robotti on suunniteltu tiimityöskentelyä varten ja se parhaimmillaan omaa 

sosiaalisia kommunikointitaitoja. (Smids et al. 2019, 10, 12) Ihminen voi kehittyä opet-

telemalla uusia tarvittavia taitoja robottien teknologian vuoksi ja kyseiset tehtävät voi-

vat lisätä työn merkityksellisyyttä ja samalla kohottaa itsetuntoa. (Smids et al. 2019, 

11-12) Työn riittävä itsenäisyys voidaan säilyttää huomioimalla robotin datan keruu ja 

yhteistyö jo robotin suunnitteluvaiheessa, ottamalla suunnitteluun mukaan ne ihmiset, 

jotka robotin kanssa tulevat työskentelemään. Tällä pyritään siihen, että työ on riittävän 

itsenäistä, eikä työntekijä koe, että hän on jatkuvan tarkkailun ja mittaroinnin alaisena 

työskennellessään robotin kanssa. Robotin suunnittelussa on huomioitava, että työn 

merkityksellisyyden tunteen säilyttääkseen ihmisen on edelleen kyettävä suunnittele-

maan itse työtään. Roboteissa hyödynnetään tekoälyä, joka sisältää koneoppimista ja 

neuraaliverkkoja. Jos henkilö laitetaan työskentelemään robotin kanssa ja tämä hen-

kilö ei täysin ymmärrä uutta teknologiaa, sillä on negatiivisia vaikutuksia työn merkityk-

sellisyyteen, itsenäisyyteen ja itsetuntoon. Riittävän itsenäisyyden säilyttämiseksi, ih-

misellä on oltava omat itsenäisesti suoritettavat työnsä robotin rinnalla, robotin tu-

kiessa työn tarkoituksellisuutta. (Smids et al. 2019, 12-13) Robottien kanssa voidaan 

onnistua toimimaan työn merkityksellisyyden tunnetta ylläpitämällä ja kasvattamalla 

silloin, kun robotteja käytetään niille soveltuvassa ympäristössä ja kun roboteista on 

saatavilla riittävästi tietoa ja tiedon hankkimiseen on intoa. Kysymys eettisyydestä tu-

lee vastaan, mikäli ihmisestä, joka työskentelee robotin kanssa, aletaan keräämään 

henkilökohtaista dataa robotin toiminnan seuraamisen ja varmistamisen tarkoituksena. 

(Smids et al. 2019, 16-17) 

 

Nyholm et al. (2019) on tutkinut robottien merkitystä ja vaikuttavuutta ihmisen kolle-

gana. Robotti voidaan ohjelmoida kommunikoimaan ja käyttäytymään uskottavasti. Ih-

minen viettää työkollegojensa kanssa paljon aikaa ja kun kollegana toimii robotti, sen 

merkittävyyttä kollegana ei tule väheksyä. (Nyholm et al. 2019, 3) Hyvällä kollegalla on 

vaikutusta työn merkityksellisyyden kokemukseen (Nyholm et al. 2019, 5). Robotit voi-

daan nähdä myös uhkana työn merkityksellisyyden kokemukselle. On myös esitetty 

tutkimusta ja tuotu esille huoli siitä, että robotit ovat viemässä ihmisten työt, ja tämä 

johtaisi väistämättä työn merkityksellisyyden vähenemiseen. (Danaher 2017, 61-62) 

Robottia voidaan pitää kollegana silloin kun kyse on sosiaalisesta robotista, joka reagoi 

interaktiivisesti ihmisen toimintaan. Robotit, joiden toiminta-alue on hyvin rajattu ovat 
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lähempänä työkalua, kuin kollegaa. (Nyholm et al. 2019, 4) Nyholm et al. (2019) mu-

kaan hyvän kollegan ominaisuuksiin kuuluu yhteistyökyky, kyky ylläpitää hyvää työil-

mapiiriä, muiden kunnioittaminen, auttamisenhalu, kehittyminen ja oppiminen yhdessä 

muiden kanssa, pysyvyys samassa työpaikassa tai tiimissä pidempään, luotettavuus 

ja rehellisyys, kollegan mielentilan aistiminen, tilanteen mukaan käyttäytyminen, sa-

mojen arvojen jakaminen ja taitava sosiaalinen kanssakäyminen muiden kanssa. (Ny-

holm et al. 2019, 9) Robotin hyvät kollegaominaisuudet perustuvat luotettavuuteen ja 

suorituskykyyn. Kommunikointi kollegojen välillä liittyy usein työsuoritteisiin ja tämän 

vuoksi robotti onnistuu kollegan roolissa. Roboteilta kuitenkin puuttuu kyky täysin ih-

mismäiseen ajatteluun ja toimintatapoihin. Tämän vuoksi robottien kehittämisessä on 

huomioitava eettisyys ja moraali entistä tarkemmin, mikäli hyviä kollegaominaisuuksia 

robotteihin alettaisiin suuremmalla mittakaavalla kehittämään. (Nyholm et al. 2019, 17-

18) 

 

Luettelo käsitteistä, joissa robotisaatiolla on positiivinen yhteys 
työn merkityksellisyyteen 

Kirjallisuus 

Innovoinnin ja ajattelua vaativien töiden lisääntyminen 
Manyika et al. (2017), Dana-
her (2017) 

Itsenäisyys työssä, autonomia Smids et al. (2019) 

Itsensä kehittäminen Smids et al. (2019) 

Itsetunnon kohoaminen uusien taitojen oppimisen yhteydessä Smids et al. (2019) 

Joustavuus työtapoihin, työaikoihin ja työoloihin Manyika et al. (2018) 

Roboteista on saatavilla riittävästi tietoa Smids et al. (2019) 

Robotin luotettavuus Nyholm et al. (2019) 

Robotin suorituskyky Nyholm et al. (2019) 

Robotti toimii hyvänä kollegana Nyholm et al. (2019) 

Sosiaalisten suhteiden parantuminen, kun robotit ovat osana tiimi-
työtä Smids et al. (2019) 

Suunnitteluvastuun lisääntyminen Smids et al. (2019) 

Taitojen harjoittaminen Smids et al. (2019) 

Toistuvan työn väheneminen 

Manyika et al. (2017), 
Danaher (2017), Smids et al. 
(2019) 

Uuden tiedon hankkimiseen on intoa Smids et al. (2019) 

Ympäristö soveltuu robotille Smids et al. (2019) 

 

Taulukko 2: Merkityksellisyyden käsitteet ja ilmiöt, jotka liittyvät robotisaatioon 
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2.2 Transformationaalinen johtaminen 

 

Burns (1978) kehitti transformationaalisen johtamisen prosessin vuonna 1978. Tuolloin 

transformationaalinen johtaminen perustui yhteisiin päämääriin, joiden avulla kaikkien 

asianosaisten motiivit saatiin yhdistettyä. (Bass et al. 2006, 3) Tämän jälkeen Bass 

jatkokehitti transformationaalista johtamista 1985-luvulla ja kehitti lopulta transforma-

tionaalisen johtamisen prosessin vuonna 1990, joka keskittyi neljään eri alueeseen.  

Transformationaalinen johtamisen neljä aluetta ovat karisma (idealized influence), in-

spiroiva motivointi (inspired motivation), älyllinen stimulointi (intellectual stimulation) ja 

yksilöllinen huomiointi (individual consideration). Transformationaalisen johtamisen 

tarkoitus on vaikuttaa ihmisen motivaatioon kehittyä ja sosiaalisiin rakenteisiin siten, 

että johdettavista tulee johtajia.  (Pradhan et al. 2019, 32; Kendrick, 2011, 14; Bass et 

al. 2006, 5-7) Karisma kuvaa sitä, että työntekijä toimii persoonansa mukaisella tavalla, 

viestintä on uskottavaa ja hän kokee työnsä merkitykselliseksi. Inspiroiva motivointi 

tarkoittaa sitä, että työntekijöille onnistutaan luomaan positiivinen tulevaisuuden visio 

johon työntekijät sitoutuvat merkityksellisen työn kautta. Älyllinen stimulointi kuvaa sitä, 

että työntekijöitä kannustetaan innovoimaan luovia ratkaisuja. Tranformationaalinen 

johtaminen edistää johdettavia tavoittelemaan yhteistä päämäärää, sekä haastaa heitä 

innovoimaan ja toimimaan ongelmien ratkaisijoina itsenäisesti. Yksilöllinen huomiointi 

tarkoittaa sitä, että työntekijää tuetaan saavuttamaan tavoitteensa valmennusavun ja 

mentoroinnin keinoin. (Arnold et al. 2007, 193; Bass et al. 2006, 5-7) 

 

Transformationaalisen johtamistavan hyötyjä ovat työtyytyväisyyden lisääntyminen, 

tyytyväisyys uravalintaan, työstressin väheneminen ja muutosvalmiuden lisääntymi-

nen. Transformationaalisen johtamisen tarkoituksena on voimaannuttaa työntekijöitä. 

Organisaatiotasolla transformationaalinen johtaminen edistää suorituskykyä ja tehok-

kuutta, palvelun laatua ja yhtenäisiä toimintatapoja. Transformationaalinen johtaminen 

lisää työntekijöiden sitoutuneisuutta ja motivaatiota työhön, sekä lisää työn merkityk-

sellisyyttä. Transformationaalinen johtaminen on myös liitetty luovuuden ja yrittäjämäi-

sen toimintatavan tukemiseen. (Arnold et al. 2007, 193-194) Transformationaalinen 

johtaja kykenee parantamaan johdettavan minäkuvaa ja tämän luottamusta omiin ky-

kyihin, ja tästä syystä johdettavat ovat tyytyväisempiä johtajiinsa. (Bass et al. 2006, 

46) Tämä on mahdollista, motivoinnilla, työntekijöiden sitoutumisella ja luottamuksen 
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syntymisellä johdettavan ja johtajan välille. Transformationaalisen johtajan johtamistai-

toja ja luottamusta omiin kykyihin voi tutkitusti edistää valmennusavun avulla (Ratio et 

al. 2015, 106; Baron et al. 2010, 30; Arnold et al. 2007, 193; Bass et al. 2006, 37, 40-

45) 

 

Aynur Saran (2018) toteaa, että transformationaalinen johtaja on muutosjohtaja, hen-

kilö, joka kykenee muuttamaan toimintaympäristöään ilman että ympärillä olevat asiat 

häiritsisivät erityisemmin tapahtuvaa muutosta (Ercetin 2016, 178). Transformationaa-

lisessa johtamisessa annetaan ympäristölle johtoasema, luodaan edellytykset inspi-

roivaan motivaatioon, mahdollistetaan älyllistä stimulointia ja tarjotaan henkilökoh-

taista tukea tarpeen mukaan. Transformationaalinen johtaminen on pitkäjänteistä, vi-

sioon ja arvoihin perustuvaa, viestinnällisesti moniulotteista ja asiakaskeskeistä. Joh-

tamistapa tapahtuu alhaalta ylöspäin (bottom-up). Transformationaaliseen johtami-

seen liittyy myös tehokas viestintä, korkea motivaatio ja luotettavuus (Ercetin 2016, 

179-180). Transformationaalisessa johtamisessa on tarkoitus saada johdettava moti-

voitumaan tekemään enemmän kuin johdettava on pitänyt mahdollisena. Johtaja koh-

telee johdettavaa yksilönä ja tuo esille hänen saavutuksiaan. (Arnold et al. 2007, 193)  

 

Trasformationaalista johtamista voi oppia esimerkiksi kouluttautumalla siihen (Bass et 

al. 2006, 134-135). Mason et al. (2012) on tehnyt tutkimusta johtajista, jotka kävivät 

läpi transformationaalisen johtamisen koulutusohjelman. Johtajat, joiden näkökulmien 

huomioiminen laajentui ja joiden luottamus omiin kykyihin vahvistui koulutusohjelman 

aikana, menestyivät paremmin transformationaalisen johtamisen tehtävässä myöhem-

min. Menestymistä tehtävässä mitattiin johtajien kollegoilta, esimiehiltä ja tiimeiltä saa-

dun palautteen perusteella. (Mason et al. 2012, 174) Johtajan on luotettava omiin ky-

kyihinsä menestyäkseen transformationaalisena johtajana. Tämä perustuu siihen, että 

transformationaalisessa johtamisessa työympäristö on moniulotteinen. Omia ja mui-

den toimintatapoja on kyettävä muuttamaan ja on luotava luottamus organisaation vi-

sioon. Lisäksi transformationaalisen johtajan on elettävä sisäisten arvojensa mukai-

sesti, eikä taipua, vaikka painostettaisiin tekemään toisin. (Mason et al. 2012, 176)  

 

Näkökulmien huomioiminen on tärkeä osa transformationaalista johtamista. Sen avulla 

voidaan sitouttaa johdettavat visioon, sen avulla voidaan innostaa johdettavia ja tuoda 

esille, että henkilökohtaisia näkökulmia kuunnellaan ja ne otetaan huomioon. 
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Näkökulmien huomioiminen myös motivoi johtajaa itseään jatkuvaan kehittymiseen. 

Transformationaalinen johtaja voi myös esimerkillään saada aikaan sen, että johdetta-

vat omaksuvat itsekin transformationaalisia johtamistapoja työssään. (Mason et al. 

2012, 176) Kun johtaja osaa tulkita johdettavan tunnetiloja oikein, johdettava saa po-

sitiivisen vaikutelman ja kokemuksen. Kun johdettavan mielentila on positiivinen, ihmi-

sen kognitiivinen fokus siirtyy luovaan ja tutkivaan mielentilaan rohkaisemalla ihmistä 

ajattelemaan laajemmin vaihtoehtoisia toimintatapoja. Hyvä johtaja hakee myös hen-

kilöitä suunnittelemaan ja toteuttamaan kehityshankkeita. Tällainen toimintatapa si-

touttaa ja lisää johdettavien ymmärrystä meneillään olevasta kehityksestä ja edelleen 

vahvistavat transformationaalisen johtajan positiivista vaikutelmaa. (Mason et al. 2012, 

177; Bass et al. 2006, 136) Johtajan psyykkinen hyvinvointi on tärkeää, jotta johtamis-

tavan onnistuu muuttamaan aikaisemmasta johtamistavasta transformationaaliseen 

johtamiseen. Lisäksi transformationaalinen johtamistapa saa johtajat tuntemaan it-

sensä energisemmäksi ja iloisemmaksi. Toisaalta, johtajat, joiden työkuorma on to-

della suuri, voivat pitää transformationaalista johtamistapaa jopa uuvuttavana. (Mason 

et al. 2012, 177-178, 188-189) Transformationaalinen johtaja pyrkii siihen, että virheet 

otettaisiin oppimiskokemuksina, eikä epäonnistumisena (Pradhan 2019, 32). Transfor-

mationaalinen johtaja johtaa omalla esimerkillään.  Johtaja tarjoaa johdettavilleen vi-

sion ja pyrkii stimuloimaan heitä käyttämällä heidän älykkyyttään ja haastaa olemassa 

olevat mentaaliset mallit, jotta he voivat innovoida parempia ratkaisua positiivista muu-

tosta varten. (Bass et al. 2006, 7) 

 

Transformationaalinen johtamiseen esitetty kritiikki liittyy siihen, että se ei pyri suoraan, 

vaan pikemminkin välillisesti suorituskyvyn parantamiseen. Kuitenkin ihmisten hy-

vänolon tunteen ja merkityksellisyyden parantaminen vaikuttaa väistämättä organisaa-

tion suorituskykyyn positiivisesti auttamalla johdettavia luovuuteen, parantamalla hei-

dän stressinsietokykyään, auttavat heitä olemaan avoimia muutoksille ja olemaan 

joustavampia. Tämä johtaa ennen pitkää siihen, että johdettavista itsestään tulee 

transformationaalisia johtajia. (Bass et al. 2006, 56) Transformationaalinen johtaminen 

auttaa vähentämään konflikteja ja johtaja toimii karismaattisena johtajana. Burnoutia 

ja stressiä voi vähentää älykkyyttä stimuloimalla (intellectual stimulation). Johtajat voi-

vat esimerkiksi koota keskustelua varten tukiryhmän, joka pyrkii vähentämään stres-

sinoireita ja burnoutin kehittymistä. (Bass et al. 2006, 80) Transformationaalinen joh-

taja on ennen kaikkea valmennusavun tarjoaja, mentori ja roolimalli (Ratiu et al. 2017, 
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105; Arnold et al. 2007, 193; Bass et al. 2006, 104). Transformationaalisessa johta-

mismallissa johdettavia rohkaistaan olemaan aloitekykyisiä ja he pyrkivät toimimaan 

yhteisön hyväksi. Ryhmässä luotetaan omaan ja muiden tekemiseen. (Bass et al. 

2006, 105)  

 

Transformationaalinen johtaminen vaikuttaa organisaation strategiseen suunnitteluun, 

yrityskuvaan, henkilöstön rekrytointiin ja henkilöstön vaihtuvuuteen (Bass et al. 2006, 

141). Bass et al. (2006) mukaan menestyvissä yrityksissä on yleensä lukuisia transfor-

mationaalisia johtajia. Transformationaalisen johtajuuden merkitys näkyy yrityksen joh-

tajuuden laadussa, organisaation tehtävässä ja filosofiassa ja organisaation kulttuu-

rissa. Näitä asioita tulee hyödyntää rekrytoinnissa. Lisäksi Inspiroivaa, karismaattista, 

luotettavaa, menestyvää ja optimisesti suhtautuvaa johtajaa ihaillaan. (Bass et al. 

2006, 131-132) Transformationaalinen johtajuus toteutuu parhaiten silloin kun koko or-

ganisaatio sitoutuu siihen (Bass et al. 2006, 137). Transformationaalisessa johtajuu-

dessa voi onnistua silloin kun johtajalla on todellista päätösvaltaa muutoksille (Bass et 

al. 2006, 192).  

 

Transformationaalinen johtaminen ei kokonaisvaltaisesti käytettynä johda työntekijän 

uupumiseen ja väsymiseen, mutta jotkin yksittäiset osuudet yksinään käytettyinä voi-

vat sen joissakin tapauksissa tehdä. Nämä transformationaalisen johtamisen alueet 

ovat karisma (idealized influence) tai älykkyyden stimulointi (intellectual stimulation). 

(Niessen et al. 2017, 48; Franke et al. 2011, 298, 300, 310) 

 

2.2.1 Transformationaalisen johtamisen yhteys työn merkitykselli-

syyteen 

 

Transformationaalinen johtaminen vaikuttaa työn merkityksellisyyteen ja sitä kautta 

työhyvinvointiin. Työhyvinvointiin vaikuttavat yksilön elämänvaihe, ikä, sosiaaliset suh-

teet kotona ja työssä, työn stressitekijät ja elämäntapahtumat. (Arnold et al. 2007, 195, 

198) Transformationaalisella johtamisella on mahdollista muuttaa johdettavien (follo-

wers) uskomuksia siten että sillä on positiivisia vaikutuksia työhyvinvointiin. Esimiehen 

ja johdettavan yhteinen ajankäyttö vaikuttaa positiivisella tavalla työn merkityksellisyy-

teen, kun johtamistapa on transformationaalista. Myös humanistiset arvot työssä voivat 
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johtaa työn merkityksellisyyden kokemukseen. (Arnold et al. 2007, 201-202) Sun-

gyoung et al. (2019) on tutkinut minäkuvan, motivaation ja transformationaalisen joh-

tamisen yhteyttä. Transformationaalinen johtamisen avulla voi vahvistaa ihmistä, jonka 

minäkuva ja motivaatio eivät ole parhaalla mahdollisella tasolla ja voi saada aikaan 

sen, että työ tuntuu merkitykselliseltä henkilökohtaisesti. (Sunyoung et al. 2019, 3, 7) 

 

Transformationaalisen johtamisen yhteys merkitykselliseen työhön on välittäjämäinen. 

Pradhan et al. (2016) on tutkinut merkityksellisen työn ja transformationaalisen johta-

mistavan yhteyttä ICT-toimialalla. Merkityksellinen työ toimii välittäjänä organisaatiolle 

ja työn suoritukselle silloin, kun johtamistapa on transformationaalinen. Transforma-

tionaalinen johtaminen sitouttaa johdettavat (followers) omiin henkilökohtaisiin tavoit-

teisiin ja mielenkiinnon kohteisiin ja organisaation tavoitteisiin, kun työ on merkityksel-

listä. (Pradhan et al. 2016, 173-174, 175, 181-182) Tämä perustuu siihen, että yksilö 

kokee organisaation identiteetissä ja omassa identiteetissään samankaltaisuuksia. Tä-

män vuoksi johdettava pysyy uskollisena organisaatiolle ja johtajalle, joka noudattaa 

transformationaalisen johtamisen periaatteita. Johdettavan yhteys organisaatioon on 

tällöin emotionaalinen. Transformationaalisessa johtamisessa pyritään motivoimaan 

yksilöitä siten, että työ tuntuisi tekijälleen merkitykselliseltä. Tällainen toiminta johtaa 

siihen, että johdettava yksilö pyrkii entistä parempaan työsuoritukseen. (Pradhan et al. 

2016, 174) Merkityksellisyyden tunnetta lisää se, että transformationaalinen johtaja 

pyrkii lisäämään arkipäiväisiltä tuntuviin työtehtäviin merkityksellisyyden tunnetta eri-

laisin keinoin. (Pradhan et al. 2016, 175) Johdettavien oma toimintamalli alkaa muut-

tumaan siinä vaiheessa, kun he löytävät työlleen suuremman merkityksen. (Pradhan 

et al. 2016, 176) 

 

Transformationaalisella johtamisella ja merkityksellisellä työllä on välittäjän rooli myös 

innovatiiviseen työskentelytapaan. Tämä voi onnistua silloin, kun johtaja herättelee 

johdettavien motivaatiota ja luo edellytykset innovoinnille, sekä silloin kun tarvitaan out-

of-the box tyyppistä ajattelua ongelmien ratkaisemiseksi. Transformationaalinen johta-

mistapa johtaa johdettavan yrittäjämäiseen toimintaan, innovointiin ja luovuuteen. 

(Pradhan et al. 2019, 30, 32, 37) Henkilökohtainen innovatiivinen työskentelytapa on 

yhdistetty myös kokonaisvaltaiseen laadunvarmistuksen johtamismalliin (Total Quality 

Management, TQM) (Osayawe et al. 2004, 36-39). Myös transformationaalisella joh-

tamisella on positiivisia vaikutuksia kokonaisvaltaisen laadunvarmistuksen 
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johtamismalliin (TQM) (Chen et al. 2018, 6, 12). Transformationaalisessa organisaa-

tiokulttuurissa onnistutaan laadun parantaviin tähtäävissä toimenpiteissä (Bass et al. 

2006, 109-111). Johdettavien innovointikykyä voi lisätä järjestämällä räätälöidyn kou-

lutusohjelman innovoinnin parantamiseksi, mikäli se on tarpeen. (Pradhan 2019, 38; 

Bass et al. 2006, 134) 

 

Transformationaalisella johtamisella ja merkityksellisellä työllä on positiivinen yhteys 

kehittämisideoiden edistämiseen ja ilmaisuun (voice behaviour) (Chen et al. 2018, 694, 

699; Chamberlin et al. 2017, 25). Henkilöstön kehittämisideoiden edistäminen ja ide-

oiden esille tuominen vaikuttaa organisaation omaan kehittymiseen ja liiketoimintaan 

positiivisella tavalla, jossa sekä yksilö, että organisaatio voittavat. Merkityksellinen työ 

toimii välittäjänä kehittämisideoiden ilmaisulle transformationaalisen johtamisen ja ke-

hittämisidean ilmaisun välissä. Vastaavasti merkityksettömältä tuntuva työ ei tätä asiaa 

edistä. Kehittämisideoiden ilmaisulla ja edistämisellä on positiivinen yhteys jatkuvaan 

parantamiseen ja organisaation suorituskykyyn. Merkityksellinen työ tehostaa kehittä-

misideoiden edistämistä entisestään. (Chen et al. 2018, 694, 699)  

 

Transformationaaliseen johtamiseen liitetyt käsitteet Kirjallisuus 

Aloitekykyisyys Bass et al. (2006) 

Älyllinen stimulointi 
Bass et al. (2006), Kendrick (2011), Pra-
dhan et al. (2019) 

Avoimuus muutoksille Bass et al. (2006) 

Esimiehen ja johdettavan ajankäyttö Arnold et al. (2007) 

Humanistiset arvot Arnold et al. (2007) 

Huomion kiinnittäminen oppimiskokemuksiin, ei virheisiin Pradhan (2019) 

Innovatiivinen työskentelytapa, Innovointi (välittäjämäinen 
rooli) 

Bass et al. (2006), Kendrick (2011), Pra-
dhan et al. (2019) 

Itsensä tarpeettomaksi tekeminen, johdettavista tulee 
johtajia Bass et al. (2006) 

Johtaminen perustuu visioihin ja arvoihin Ercetin (2016), Mason et al. (2012) 

Joustavuus Bass et al. (2006) 

Karisma 
Bass et al. (2006), Kendrick (2011), Pra-
dhan et al. (2019) 

Kehittämishankkeiden suunnittelu ja toteutus Mason et al. (2012) 

Kehittämisideoiden esittäminen ja ilmaiseminen 
Chen et al. (2018), Chamberlin et al. 
(2017) 

Luottamus muiden tekemisiin Bass et al. (2006) 

Luottamus omiin kykyihin Bass et al. (2006) 

Luottamus työntekijän ja johdon välillä Bass et al. (2006) 

Luovuus Pradhan et al. (2019), Arnold et al. (2007) 

Merkityksellinen työ, työn merkityksellisyys 
Bass et al. (2006), Kendrick (2011), Pra-
dhan et al. (2019), Arnold et al. (2007) 
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Minäkuvan parantuminen 
Sungyoung et al. (2019), Arnold et al. 
(2007),Bass et al. (2006) 

Moniulotteinen työympäristö Mason et al. (2012) 

Motivointi, inspiroiva motivointi, motivaatio, yksilöllinen 
motivointi 

Bass et al. (2006), Kendrick (2011), Pra-
dhan et al. (2019),  
Sungyoung et al. (2019), Arnold et al. 
(2007) 

Muutosvalmiuden lisääntyminen Arnold et al. (2007) 

Näkökulmien huomioiminen Mason et al. (2012) 

Organisaatikulttuurin muutos, organisaation tehtävä ja fi-
losofia Bass et al. (2006) 

Out-of-the box tyyppinen ajattelu Pradhan et al. (2019) 

Palvelun laadun parantuminen Arnold et al. (2007) 

Positiivisen vision luominen 
Bass et al. (2006), Kendrick (2011), Pra-
dhan et al. (2019) 

Ryhmän hyväksi toimiminen Bass et al. (2006) 

Samankaltaisuuksia organisaation identiteetissä ja 
omassa identiteetissä Pradhan et al. (2016) 

Sitouttaminen mielenkiinnon kohteisiin Pradhan et al. (2016) 

Sitouttaminen omiin henkilökohtaisiin tavoitteisiin Pradhan et al. (2016) 

Sitouttaminen organisaation tavoitteisiin Pradhan et al. (2016) 

Sitoutuminen Arnold et al. (2007), Bass et al. (2006) 

Suorituskyvyn ja tehokkuuden parantuminen Arnold et al. (2007) 

Suorituskyvyn välillinen parantaminen Bass et al. (2006) 

Tavoitteiden saavuttamisen tukeminen 
Bass et al. (2006), Kendrick (2011), Pra-
dhan et al. (2019) 

Tunnetilojen tulkitseminen oikein, emotionaalisuus Mason et al. (2012) 

Tunnustuksen antaminen, saavutusten esilletuominen, Arnold et al. (2007) 

Työhyvinvointi Arnold et al. (2007) 

Työstressin väheneminen, stressin sietokyvyn paranemi-
nen Arnold et al. (2007), Bass et al. (2006) 

Työtyytyväisyys Arnold et al. (2007) 

Tyytyväisyys johtoon Arnold et al. (2007) 

Tyytyväisyys uravalintaan Arnold et al. (2007) 

Uskottava viestintä 
Bass et al. (2006), Kendrick (2011), Pra-
dhan et al. (2019) 

Valmennusapu ja mentorointi 

Bass et al. (2006), Kendrick (2011), Pra-
dhan et al. (2019),  
Baron et al. (2010), Ratio et al. (2015) 

Viestinnän asiakaskeskeisyys Ercetin (2016) 

Viestinnän moniulotteisuus Ercetin (2016) 

Yhteisten toimintatapojen parantuminen Arnold et al. (2007) 

Yrittäjämäinen toiminta Pradhan et al. (2019), Arnold et al. (2007) 

 

Taulukko 3: Transformationaaliseen johtamiseen liitetyt käsitteet ja ilmiöt 
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2.2.2 Työn merkityksellisyyden johtaminen 

 

Organisaatiotasolla merkityksellisyyden kokemukseen vaikuttavat johtajuus ja johta-

mistapa, organisaatiokulttuuri, työn sosiaalinen konteksti ja yrityksen käytännön toi-

mintatavat ja prosessit (Lysova et al. 2019, 377). Johtamisella voi parhaimmillaan vai-

kuttaa siihen, kuinka henkilö sitoutuu organisaatioon ja kuinka hän ymmärtää työn ja 

organisaation merkityksen. Johdon on määriteltävä itselleen se mikä on heille merki-

tyksellistä ja viestittävä visio selvästi työntekijöille. Työn merkityksellisuus kasvaa kui-

tenkin silloin kun työntekijä voi itse vaikuttaa siihen, kuinka työ tehdään. Työn merki-

tyksellisyyden positiivisella tavalla vaikuttavia johtamistapoja ovat esimerkiksi transfor-

mationaalinen johtaminen (transformational leadership), eettinen johtaminen (etchical 

leadership) ja voimaannuttava johtaminen (empowering leadership).  Transforma-

tionaalisen johtaminen perustuu siihen, että luodaan visio, josta työntekijät inspiroitu-

vat ja kokevat tekevänsä tarkoituksellista ja merkityksellistä työtä. Johtajan tulee pai-

nottaa sitä mihin tavoitteisiin tulee pyrkiä, eikä niitä asioita, mitä ei pidä tehdä. Työn 

merkityksellisyyden johtamisen tulee olla Lysovan mukaan kutsumuksellista ja aitoa. 

(Lysova et al. 2019, 379-380) 

 

Organisaatiokulttuuri vaikuttaa työn merkityksellisyyden kokemukseen. Organisaa-

tiokulttuuri, joka kannustaa työntekijöitä kehittymään ja oppimaan ja mahdollistaa in-

novoinnin työssä mahdollistaa työn merkityksellisyyden kokemuksen. Sen sijaan byro-

kraattinen sääntöihin ja ohjeistuksiin perustuva yrityskulttuuri vähentää työn merkityk-

sellisyyttä. (Lysova et al. 2019, 380-381) Työn merkitys yhteiskunnalle tai vapaaeh-

toistyöhön osallistuminen ja työn sosiaaliset suhteet vaikuttavat positiivisella tavalla 

työn merkityksellisyyden kokemukseen. Yhteenkuuluvuuden tunne työssä on tärkeää, 

jotta merkityksellisyyden kokemus kasvaa. (Lysova et al. 2019, 381-382) Kilpailluilla 

aloilla ja työtehtävissä työn merkityksellisyyden kokemuksen tarjoamisen merkitys kas-

vaa, kun on löydettävä juuri sopiva motivoitunut henkilö tehtävään oikealla osaami-

sella. (Michaelson et al. 2014, 85) 

 

Johto voi edistää työn merkityksellisyyttä pyrkimällä vahvistamaan yksilön identiteettiä, 

jotta että henkilö ymmärtää miksi hän tekee työtään. Sosiaalista identiteettiä voi pyrkiä 

vahvistamaan lisäämällä yhteenkuuluvuuden tunnetta ryhmässä.  Lisäksi johdettaville 
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tulee tarjota rooleja, joita he voivat itse rakentaa ja muokata ja jolloin roolin voi kokea 

omakseen. Tässä on kyse yksilön sitouttamisesta työhön ja visionäärisestä johtami-

sesta yhdistettynä yhteisiin arvoihin ja organisaatiokulttuurin rakentamiseen. Organi-

saatiot, jotka pyrkivät toimimaan edellä kuvatulla tavalla, mahdollistavat sen, että yksilö 

kokee olevansa osana jotakin suurempaa ja yksilön oma elämä on vähemmän frag-

mentoitunutta ja yksilö kokee voivansa käyttää koko potentiaaliaan. Työn merkityksel-

lisyyden kokemuksessa on tärkeää, että työn voi suunnitella ja tehdä itse alusta lop-

puun. Työntekijä voi käyttää laajasti osaamistaan ja päättää milloin ja miten työnsä 

suorittaa ja saa lopuksi työstään palautetta. (Michaelsson et al. 2014, 79-80) Työnte-

kijä, joka hakee merkityksellisyyttä työhönsä, hakeutuu mieluummin organisaatioon, 

joka vahvistaa hänen omaa moraalikäsitystään (Michaelsson et al. 2014, 84). Avoi-

meksi jää, osataanko merkityksellisen työn markkina-arvoa arvioida oikein, voidaanko 

merkityksellistä työtä voi pitää työsuhde-etuna ja korvaisiko suurempi rahallinen kor-

vaus tai jokin muu työsuhde-etu työntekijälle sen, jos työ ei ole riittävän merkityksel-

listä. Avoimeksi jää mikä on organisaation eettinen velvollisuus järjestää puitteet mer-

kityksellisyyden kokemiseen työssä. Huomionarvoista on, että johto ei Michaelsonin 

mukaan pysty täysin varmistamaan pyrkimyksistään huolimatta yksilön merkitykselli-

syyden kokemista.  (Michaelson et al. 2014, 86) 

 

2.3 Työntekijäkokemus 

 

Työntekijäkokemus rakentuu työntekijän koko siltä ajalta, jonka hän ollut organisaa-

tiossa töissä. Työntekijäkokemus koostuu yksilön yhteistyöstä, mielipiteistä ja näke-

myksistä. (Paderna et al. 2020, 65) Työntekijäkokemus sisältää varsinaisen työarjen 

ja miten yksilölle annetut lupaukset ja hänen odotuksensa kohtaavat yrityskulttuurin. 

Työntekijäkokemuksen vaikuttaa ylemmän johdon ja keskijohdon rooli. Työntekijäko-

kemus on aina henkilökohtainen kokemus, ei koskaan yrityskohtainen.  Työntekijäko-

kemus on joko hyvä eli positiivinen tai huono eli negatiivinen. (Paderna et al. 2020, 65-

66; Luukka 2019, 128; Arnold 2018, 2) Positiivinen kokemus lisää työn tuottavuutta. 

Työntekijän sitoutuminen liittyy työntekijäkokemukseen, sillä positiiviset kokemukset 

sitouttavat työntekijän työnantajaan. (Paderna et al. 2020, 65-66; Luukka 2019, 128) 

Hyväksi koetussa työntekijäkokemuksessa työntekijöiden luottamus johtoon viestii 

siitä, että johto kykenee viestimään organisaation vision, strategian, arvot ja kulttuurin 
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työntekijöilleen oikein. Työn merkityksellisyys taas mittaa kuinka relevantti työntekijän 

ja työnantajan suhde on ja se vaikuttaa työntekijäkokemukseen. (Paderna et al. 2020, 

65-66; Arnold 2018, 2) Hyvään työntekijäkokemukseen päästäkseen, työn on oltava 

merkityksellistä, työhön on oltava siihen soveltuvat työkalut ja on oltava vapaus tehdä 

työtä. Johdon tulee tukea työntekijää. Työympäristön ja ilmapiirin on oltava positiivinen, 

mahdollistaa luovuus, olla tasavertainen ja mahdollistaa kehittyminen. (Paderna et al. 

2020, 65-66)  

 

Hyvät työnantajat keskittyvät yhä enemmän työntekijöiden pitäminen palveluksessaan 

ja tekevät töitä heidän sitouttamiseensa. Sitoutuneet työntekijät kasvattavat tuotta-

vuutta, innovaatioita, vaihtuvuus vähenee ja uusien rekrytointien kustannukset laske-

vat.  Työntekijäkokemus on sitä, että työntekijät löytävät työstään tarkoituksen, he voi-

vat työllään vaikuttaa asioihin ja työn sisältöön, he kokevat päivittäistä yhteyttä organi-

saation arvoihin, työkavereihin, johtoon ja asiakkaisiin. Työntekijäkokemuksen tulee 

olla olemassa ja läsnä koko organisaatiossa ja olla interaktiivista, motivoivaa, koko 

ajan menossa olevaa, kulttuuri edellä suunniteltua ja työntekijäkeskeistä. (Rasca, 

2018, 1-10).  

 

Työntekijäkokemukseen vaikuttaa positiivisesti karismaattinen johtamistapa, jossa joh-

taja kohtelee johdettaviaan yksilöinä ja ymmärtää kunkin päämäärät, arvot ja tarpeet 

ja palkitsee hyvistä suorituksista. Johtaja tarjoaa valmennusapua, mentoroi ja rakentaa 

luottamusta johdettavaan. Yritys voi rakentaa hyvää työntekijäkokemusta järjestämällä 

heille yhteistä toimintaa, tunnistamalla ne tiimit, jotka toimivat hyvin yhdessä, järjestä-

mällä valmennusavun tapaamisia, avaamalla työntekijöille yrityksen missio ja arvot. 

Lisäksi yrityksen tulee pyrkiä avoimeen ja läpinäkyvään toimintaan ja viestintään ja 

luoda ympäristöstä sellainen, jossa voi avoimesti kertoa mielipiteensä ja ideansa.  

Nämä asiat vaikuttavat siihen, että työntekijät sitoutuvat yritykseen, pyrkivät hyvään 

suoritukseen, joka johtaa hyvään työntekijäkokemukseen ja myös asiakaskokemuk-

seen. Työntekijäkokemukseen vaikuttavat motivaatio, työtyytyväisyys, sitoutuminen, 

hyvinvointi ja yhteys muihin ihmisiin. Kun nämä asiat koetaan positiivina, on mahdolli-

suus hyvään työntekijäkokemukseen. (Rasca 2018, 12-13)  
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Kuva 5: Työntekijäkokemuksen kehä (Rasca, 2018, 12) 

 

HRM (Human Recourse Management) yksiköllä ja yrityksen rekrytoinnilla on suuri vai-

kutus hyvän työntekijäkokemuksen toteutumiseen erilaisine palveluineen. Työntekijän 

sitoutumisella ja hyvällä työntekijäkokemuksella on yhteys. Tällaisella yhdistelmällä 

työntekijä myös innostuu työstään herkemmin. (Paderna et al. 2020, 64-65; Sinha et 

al. 2018, 9) Työyhteisö, joka toimii työntekijäkokemus edellä, huomioi työntekijöidensä 

työtyytyväisyyden ja heidän tuottavuutensa ensisijaisesti. Työympäristö on tällöin luotu 

sellaiseksi, jossa työntekijä voi kukoistaa työtehtävissään toteuttaessaan organisaati-

onsa tehtävää. (Dukes 2019, 1)  

 

Työntekijäkokemukseen vaikuttavat kaikki työpaikalla tapahtuvat tai tapahtumatta jää-

neet asiat, kuten esimerkiksi kollegojen ja johtajien kanssa käydyt keskustelut ja säh-

köpostit, säännöllinen tunnustuksen ja palautteen saaminen tai sen puute, itse työteh-

tävät, projektit ja palaverit. Positiiviset kokemukset edesauttavat työntekijän sitoutu-

mista työhön ja organisaatioon. Huonot kokemukset aiheuttavat tyytymättömyyttä, kyy-

nisyyttä ja sitoutumisen puutetta. Hyvä työntekijäkokemus saa aikaan työntekijän ku-

koistamisen työtehtävissään, lisää työntekijän inspiraatiota ja yhteenkuuluvuuden tun-

netta ryhmässä. Erityisen merkityksellisillä tapahtumilla voidaan jopa korvata 
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aikaisempi huono kokemus. Merkitykselliset tapahtumat työssä edesauttavat työnteki-

jän kukoistusta. Merkityksellinen tapahtuma voi olla esimerkiksi sellainen, jossa juhli-

taan ryhmän tai työntekijän onnistumista tai menestymistä jossakin asiassa. Työnteki-

jäkokemuksen tulee näkyä myös rekrytoinnissa siten että hakija kokee itsensä eri-

tyiseksi. (Smedley 2019, 16) 

 

Työntekijäkokemukseen vaikuttaa työnantajan arvolupaus (Employer Value Proposi-

tion, EVP). Arvolupaus kuvaa yrityksen pysyviä asioita, kulttuuria ja arkea. Arvolu-

pausta hyödynnetään työntekijäkokemuksen johtamisessa, sillä kulttuurin avulla voi-

daan luoda työntekijöiden arvostamaa kokemusta. (Luukka 2019, 129, 134) Morganin 

(2017) mukaan työntekijäkokemukseen vaikuttavat kolme tekijää, joita ovat kulttuuri, 

teknologia ja fyysinen työympäristö. Kulttuuri, joka parhaimmillaan voimaannuttaa, an-

taa energiaa ja motivoi työntekoa. Kulttuuriin liittyy myös tunne, joka työpaikalla on. 

Teknologian avulla tehdään itse työ, johon liittyy kaikki työtehtävien hoitamiseen vaa-

dittavat sovellukset, järjestelmät, tietokannat ja näiden käyttökokemus. (Morgan 2017, 

1-2) Teknologian tulee täyttää työntekijöiden ja liiketoiminnalliset tarpeet ja näiden on 

oltava saatavilla ja käytettävyydeltään hyviä (Morgan 2018, 29). Työympäristön viihtyi-

syys tai sen puute vaikuttaa myös työntekijäkokemukseen (Morgan 2017, 1-2). Arnol-

din (2018) tutkimuksen mukaan työntekijäkokemus on myös jaettu kolmeen osaa-alu-

eeseen, tosin ne ovat eri alueet, jotka Morgan on nostanut esille. Työntekijäkokemus 

koostuu sosiaalisista, visuaalisista ja emotionaalisista kokemuksista, jotka yhdessä 

muodostavat työntekijäkokemuksen viitekehyksen. (Arnold 2018, 2) Työntekijäkoke-

mus on prosessi, joka alkaa ensimmäisestä kontaktista tulevaan työpaikkaan ja päät-

tyy viimeiseen palkkalaskelmaan yrityksestä ja sisältää kaikki kontaktit ja tapahtumat 

työntekijään koko matkalta. (Arnold 2018, 2; Plaskoff 2017, 137) Työntekijäkokemuk-

sen kehittäminen on lähtenyt liikkeelle teknologiayrityksistä, joissa kilpailu osaavasta 

henkilöstöstä on kovaa. (Arnold 2018, 2)  

 

Työntekijäkokemusta voidaan pyrkiä parantamaan kiinnittämällä huomioi kaikkiin nii-

hin asioihin ja toimintoihin, joihin työntekijä on yhteydessä yrityksessä. Viestinnässä 

työntekijöiden kanssa voi käyttää luovuutta, esimerkiksi videon, suljettujen sosiaalisen 

median ryhmien ja blogien avulla. On tärkeää viestiä työntekijöille, mitä heidän anta-

malleen palautteelle paitsi aiotaan tehdä, ja mitä on myös tehty. Organisaation HR:n 

rooli on tärkeä työntekijäkokemuksen parantamisessa asettumalla työntekijän 
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asemaan ja tähän liittyy oleellisesti myös transformationaalinen johtamistapa. Myös 

tapaa kysyä palautetta voi muuttaa esimerkiksi one-to-one keskusteluissa, perusta-

malla pienryhmiä, joissa palautetta kerätään tai lyhyiden Online kyselyjen avulla. Myös 

videoita ja sosiaalista mediaa voi hyödyntää palautteen keruussa. (Arnold 2018, 4-5) 

 

Työntekijäkokemusta tulee käsitellä eri tavoin, kun kyseessä on milleniaali sukupolven 

työntekijä. (Lutz 2018, 11-12; Spreizer et al. 2012, 160) Milleniaali tarkoittaa Y-suku-

polvea, joka on syntynyt 1980-luvun alun ja 1990-luvun puolivälin välillä. Milleniaali on 

kasvanut digitaalisessa ympäristössä ja tottunut erilaisien teknologoiden ja laitteiden 

ja sosiaalisen median käyttäjä. Milleniaalin ajatusmaailma on usein sellainen, että hän 

kokee voivansa saavuttaa paljon ja hän haluaa usein nopeaa palautetta tekemästään 

työstä. (Karakas et al. 2015, 238) Milleniaalien sitoutuminen työhön tai työnantajaan 

on eritasoista, kuin muun ikäisten. Lutz (2018) on nostanut artikkelissaan esille neljä 

asiaa, jotka vaikuttavat milleniaalien työntekijäkokemukseen erityisesti. Milleniaaleille 

tärkeitä työntekijäkokemukseen vaikuttavia tekijöitä ovat Lutzin (2018) mukaan perso-

noitu henkilökohtainen urasuunnitelma, johon on sisällytetty suunnitelma siitä, miten 

työ juuri tässä organisaatiossa hyödyttää hänen uraansa on tärkeimpiä tekijöitä. Val-

mennusavun palvelut kiinnostavat yleensä milleniaaleja ja he kokevat erityisesti hyö-

tyvänsä siitä. Tunnustus tehdystä työstä on uransa alussa olevalle milleniaalille erityi-

sen merkittävää. Lisäksi johdon kanssa pidetty one-to-one keskustelu kiinnostaa eri-

tyisesti milleniaaleja. (Lutz 2018, 11-12)  

 

Plaskoff kuvaa työntekijäkokemusta käsitteellä työntekijänkokonaiskokemus (em-

ployee total experience). Tässä avainasemassa on HRM strategia, joka muuntuu työn-

tekijän sitouttamiseen tähtäävään strategiseksi prosessiksi, joka sisältää arvontuotta-

misen ja työn merkityksellisyyden huomioimisen. Huippukokemukset (perk) eivät ole 

ratkaisevin asia, siinä, että hyvä työntekijäkokemus onnistutaan tarjoamaan, van työn-

tekijöitä on ymmärrettävä syvemmin. Tämä tapahtuu osallistamalla työntekijät mukaan 

suunnittelemaan niitä asioita, joissa työntekijöistä huolehditaan ja suunnitteluprosessi 

itsessään on tärkeä asia. (Plaskoff 2017, 136, 138) Tässä prosessissa hyödynnetään 

suunnitteluajattelua (design thinking). Tämä kaikki vaikuttaa positiivisesti työntekijöi-

den sitoutumiseen, innovointikykyyn ja vaihtuvuuden vähenemiseen. (Sinha et al. 

2018, 8; Plaskoff 2017, 136, 138) 
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Plaskoff on jakanut työntekijäkokemuksen kuuteen eri alueeseen, joita ovat työnteki-

jöiden tarpeiden syvällinen ymmärtäminen, rohkaiseva, laaja ja holistinen ajattelu, te-

kemällä abstraktista asiasta konkreettista, laajan osallistumisen vaatiminen, iterointi ja 

koeistaminen, luottamus ja arvostus prosessiin. (Plaskoff 2017, 138-141) Työntekijöi-

den tarpeiden ymmärtämisellä tavoitellaan sitä, että työntekijät onnistuvat yrityskult-

tuurissa hyödyntämään täyttä potentiaaliaan ja sitoutumaan organisaation missioon ja 

visioon ja jopa osallistumaan tämän kehittämiseen. Laajassa holistisessa ajattelussa 

tarkastellaan koko polkua työntekijäkokemuksen prosessissa aina työpaikan hakemi-

sesta, työntekijäksi ja työpaikan vaihtamiseen saakka. Tähän prosessiin sisältyvät 

kaikki kontaktit työntekijään jokaisessa prosessivaiheessa sekä henkilöiden, että eri-

laisten työkalujen välityksellä, organisaatiokulttuuri työntekijän oma perhe ja työtausta 

huomioiden. Työntekijäkokemuksen kehittämisessä tulee hyödyntää transforma-

tionaalista toimintatapaa. (Plaskoff 2017, 138-139) Abstrakteista asioista voi tehdä nä-

kyviä kuvauksia esimerkiksi kuvaamalla työntekijäkokemuksen prosessin visuaalisena 

karttana. Kartassa tulisi kuvata kaikista toiminnoista ne asiat, mitä työntekijä tuntee, 

kokee ja näkee prosessin eri vaiheissa. Tällaista prosessia voidaan työstää persoona- 

tai profiilikuvausten avulla. (Plaskoff 2017, 139) Karttoja voidaan tehdä useita, ympä-

ristöstä ja itse työntekijän matkasta työelämässä omansa. Karttojen jälkeen luodaan 

toimintasuunnitelma, jota lähdetään toteuttamaan. (Sinha et al. 2018, 9) 

 

Laajalla ajattelulla ja osallistamisella tarkoitetaan, että uusien asioiden kehittämiseen 

pyydetään työntekijöitä osallistumaan laajalti eri osa-alueilta. Uusien asioiden kehittä-

minen ei saisi olla ainoastaan johdon varassa.  Iteratiivisella toimintatavalla pyritään 

kehitettyjen asioiden pilotointiin ja koeistamiseen ja palautteen keräämiseen ennen 

laajempaa käyttöönottoa. (Plaskoff 2017, 139-140) Työntekijäkokemuksen prosessin 

kehittämisessä hyödynnetään suunnittelu ajattelua (design thinking, DT), jossa tutki-

taan tai eläydytään toisen tunteisiin, määritellään, ideoidaan, pilotoidaan tai tehdään 

prototyyppi ja testataan ja lopuksi otetaan prosessi käyttöön iteratiivisesti ja koko pro-

sessin yhteistyötä hyödyntäen. Yhteisen prosessin rakentamisella rakennetaan luotta-

musta ja sitoutuneisuutta työyhteisössä. (Sinha et al. 2018, 8; Plaskoff 2017, 139-140) 

 

Carneyn mukaan tärkeimmät asiat työntekijäkokemuksen muodostumisessa liittyvät 

työntekijöihin panostamiseen, viimeisimmän teknologian tarjoamiseen ja työn ja työn-

merkityksellisyyden kokemuksen edellytysten tarjoamiseen. Työn merkityksellisyyden 
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kokemus osana työntekijäkokemusta on tärkeä elementti, koska se vaikuttaa suoraan 

siihen, kuinka yritys koetaan. Vastuuntarjoaminen, riittävä itsenäisyys työssä tukevat 

työntekijän kehittymistä. Hyvässä työntekijäkokemuksessa ja työn merkityksellisyy-

dessä tärkeää on työntekijöiden osallistuminen kehityshankkeisiin ja yhteisöllisyyden 

luominen. (Carney 2018, 1-2) 

 

Organisaation ihmiset huomioiva työympäristö, organisaatiokulttuuri ja ympäristö, 

jossa mahdollistetaan ja tuetaan yksilön kehittymistä edesauttavat positiivisen työnte-

kijäkokemuksen syntymistä. Kun työntekijä saa itse vaikuttaa siihen, kuinka työnsä te-

kee, se vaikuttaa paitsi positiiviseen työntekijäkokemukseen, myös työn merkitykselli-

syyteen positiivisesti. (Paderna et al. 2020, 65) Talent Vectian työntekijäkokemuksen 

tila 2020 tutkimuksen mukaan työntekijäkokemukseen positiivisesti vaikuttavia asioita 

ovat jatkuvat kehittymis- ja vaikuttamismahdollisuudet, autonomia päättää miten 

työnsä tekee, onnistumisen tunne työssä, itseohjautuvuuden toteutuminen työssä ja 

työn merkityksellisyyden kokemukset (Talent Vectia, 2020, 24-25). Työn merkitykselli-

syyden kokemus on olennainen elementti työntekijäkokemuksen muodostumisessa 

(Talent Vectia, 2020, 4). Hyvällä työntekijäkokemuksella tavoitellaan paitsi työtyytyväi-

syyttä ja tuottavuutta, myös hyvää asiakaskokemusta. Hyvä työntekijäkokemus usein 

johtaa myös hyvään asiakaskokemukseen ja parempaan sijoitetun pääoman tuotto-

prosenttiin (return on investment, ROI). Työntekijäkokemuksen prosessimäärittelyllä 

pyritään poistamaan tai muokkaamaan merkityksettömät tai turhat prosessit uudella 

tavalla. (Sinha et al. 2018, 8, 11) 

 

Työntekijäkokemukseen kirjallisuudessa liitetyt 
käsitteet 

Kirjallisuus 

Abstraktien asioiden konkretisoiminen Plaskoff (2017) 

Arvontuottaminen, merkityksen luominen,  
yhteys yrityksen arvoihin, arvolupauksen toteutuminen 

Plaskoff (2017), Rasca (2018), Luukka 
(2019) 

Emotionaaliset hyvät kokemukset Arnold (2018) 

Hyvä asiakaskokemus Sinha et al. (2018) 

Hyvistä suorituksista palkitseminen Rasca (2018) 

Iterointi, koeistaminen Plaskoff (2017) 

Itsenäisyys, autonomia, vapaus työssä 
Carney (2018), Paderna et al. (2020), Tal-
ent Vectia (2020) 

Itseohjautuvuuden toteutuminen työssä Talent Vectia (2020) 

Johdon tuki Paderna et al. (2020) 

Karismaattinen johtamistapa Rasca (2018) 
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Kehittymis- ja vaikuttamismahdollisuudet 
Paderna et al. (2020), Plaskoff (2017), Tal-
ent Vectia (2020) 

Laaja holistinen ajattelutapa ja osallistaminen Plaskoff (2017) 

Luottamus johtoon Paderna et al. (2020), Arnold (2018) 

Luovuuden mahdollistaminen Paderna et al. (2020) 

Mielipiteiden ja ideoiden esilletuomisen helppous Rasca (2018) 

Mission, vision ja arvojen selkeys Rasca (2018), Plaskoff (2017) 

Motivaatio Rasca (2018) 

One-to-one keskustelut (erityisesti milleniaalit) Lutz (2018) 

Onnistumisen tunne työssä Talent Vectia (2020) 

Organisaatiokulttuuri Morgan (2018), Paderna et al. (2020) 

Osallistumisen vaatiminen Plaskoff (2017) 

Personoitu urasuunnitelma (erityisesti milleniaalit) Lutz (2018) 

Sitoutuminen 

Paderna et al. (2020), Luukka (2019), 
Rasca (2018),  
Dukes (2019) 

Sosiaaliset kokemukset Arnold (2018) 

Tasavertainen kohtelu Paderna et al. (2020) 

Teknologia, viimeisimmän teknologian tarjoaminen Morgan (2018), Carney (2018) 

Teknologian käytettävyys Morgan (2018) 

Transformationaalinen johtamistapa Arnold (2018), Plaskoff (2017) 

Tunnustuksen antaminen (erityisesti milleniaalit) Lutz (2018) 

Tuottavuus Sinha et al. (2018) 

Työilmapiiri (hyvä), tunne työpaikalla Paderna et al. (2020), Morgan (2018) 

Työntekijän tarpeiden syvällinen ymmärtäminen Plaskoff (2017) 

Työntekijöiden osallistuminen kehityshankkeisiin Carney (2018), Plaskoff (2017) 

Työntekijöihin panostaminen Carney (2018) 

Työtyytyväisyys Sinha et al. (2018), Dukes (2019) 

Työympäristö, ihmiset huomioiva työympäristö Morgan (2018), Paderna et al. (2020) 

Valmennusavun tarjoaminen (erityisesti milleniaalit),  
mentorointi 

Rasca (2018), Lutz (2018) 

Vastuuntarjoaminen Carney (2018) 

Viestinnän ja toiminnan läpinäkyvyys Rasca (2018) 

Visuaaliset kokemukset Arnold (2018) 

Yhteisöllisyyden luominen, yhteisen toiminnan  
järjestäminen 

Rasca (2018), Carney (2018) 

Yhteys asiakkaisiin Rasca (2018) 

Yhteys johtoon Rasca (2018) 

Yhteys työkavereihin Rasca (2018) 

 

Taulukko 4: Työntekijäkokemukseen liittyvät käsitteet ja ilmiöt 
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3. TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

Tutkimusasetelma pohjautuu kvalitatiiviseen tutkimustapaan ja hermeneuttiseen lä-

hestymistapaan. Tutkimus on tapaustutkimus, koska siinä on tarkkaan rajattu kohde-

ryhmä. Seuraavissa kappaleissa kerrotaan tarkemmin menetelmävalinnoista ja teo-

reettisen viitekehyksen käyttämisestä tutkimuksessa.   

 

3.1 Teoreettisen viitekehyksen käyttö tutkimuksessa 

 

Teoreettista viitekehystä käytetään tässä tutkimuksessa kuvaamaan työn merkityksel-

lisyyden yhteyttä transformationaaliseen johtamistapaan ja työntekijäkokemukseen. 

Teemahaastattelujen tutkimuslöydöksiä peilataan viitekehykseen ja tarkastetaan, 

mitkä teoriassa osoitetut merkitykselliset asiat toteutuvat yritys X:ssä ja mitkä eivät to-

teudu ja pohditaan syitä siihen. Merkitykselliset asiat tullaan tarkentamaan osaksi vii-

tekehystä. On mahdollista, että teemahaastattelun laajan kysymyspatteriston vuoksi, 

tutkimuksessa tulee esille myös tutkimuksen ulkopuolelle jääviä löydöksiä, jotka rapor-

toidaan erikseen kohdeyritykselle.  

 

3.2 Tutkimusasetelma ja metodologiavalinnat 

  

Tutkimuksessa on käytännön tarve tutkia yritys X:n testiautomaation ammattilaisten 

suhdetta työn merkityksellisyyteen. Tarve on lähtöisin yritys X:n HR organisaatiosta ja 

rekrytoinnista. Testiautomaation ammattilaiset, joilla on pidempi kokemus testiauto-

maatioon liittyvistä työtehtävistä, on työmarkkinoilla paljon kysyntää ja heidän rekry-

tointinsa on sen vuoksi haasteellista kovan kilpailutilanteen vuoksi. Tästä lähti tarve 

tutkia tarkemmin asioita, jotka ovat merkityksellisiä tälle kyseiselle kohderyhmälle.  

 

Tutkimus on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus. Tutkimus on tapaustutkimus, koska 

siinä on tarkkaan rajattu kohderyhmä. Tutkimusstrategia on hermeneuttinen, joka voi 

sisältää piirteitä narratiivisuudesta. Hermeneuttisuus korostuu tutkimuksessa kohde-

ryhmän syvällisen ymmärryksen hakemisessa. Hermeneuttinen tutkimusstrategia 
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korostaa kohderyhmän syvällistä inhimillistä ymmärtämistä, jota haetaan tässä tutki-

muksessa. Tutkimuksen narratiivisuus tulee esille niistä kertomuksista, joita kohde-

ryhmä tulee mahdollisesti kertomaan kohdeyrityksestä ja siitä, millaisia asioita he tuo-

vat esille. Narratiivinen strategia korostaa ihmisen toiminnan ja ilmiöiden merkitystä 

kertomusten kautta. (Koppa, 2020; Hirsjärvi et al. 2009, 134-135, 160-162, 218-219) 

3.3 Rajaukset 

 

Tutkimuksen kohderyhmänä on yritys X:ssä, suomen yksikössä työskentelevät testi-

automaation ammattilaiset, joilla on pidempi työkokemus esimerkiksi kolme vuotta tai 

enemmän. Työkokemus voi olla kertynyt myös muista yrityksistä. Tutkimuksesta raja-

taan ulos yritys X:n ulkomaiden yksiköt ja kaikki muut työntekijäroolit, jotka eivät kuulu 

tutkimuksen kohderyhmään. 

  

3.4 Tutkimuksen toteutus 

 

Tutkimusaineistona on teemahaastattelut, joita tehtiin tätä tutkimusta varten yhdeksän 

kappaletta. Haastattelukysymykset laadittiin maaliskuussa 2020 ja yritys X:n opinnäy-

tetyön ohjaaja katselmoi kysymykset. Haastattelut toteutettiin huhtikuussa 2020 Team-

sin välityksellä. Teamsia päädyttiin käyttämään haastatteluissa Korona-pandemian 

vuoksi. Kahdeksasta haastattelusta tehtiin sekä ääni, että videotallenne. Yhdestä 

haastattelusta tehtiin ainoastaan äänitallenne, sillä haastateltavan videoyhteys ei toi-

minut. Videoinnin avulla haastattelija pystyi luomaan yhteyden haastateltavaan ja nä-

kemään heidät, sillä haastattelija ei ollut tavannut suurinta osaa haastateltavista aikai-

semmin. Tässä tutkimuskontekstissa oli luontevaakin haastatella Teams työkalun vä-

lityksellä, jota käytetään yritys X:ssä muutoinkin palaverien pitämiseen ja etätyösken-

telyn apuna, sillä kaikki haastateltavat eivät asuneet tai työskennelleet pääkaupunki-

seudulla. Kaikkien haastattelujen pitäminen samalla tavalla etänä teki haastatteluta-

vasta yhdenmukaisen. 

 

Tutkimuksen luotettavuutta tukee se, että haastateltavat ovat työssä yritys X:ssä ja 

heillä on pitkä työkokemus testiautomaation työtehtävistä. Koska haastateltavat ovat 



40 
 

 

 

olleet alalla pidempään he ymmärtävät haastattelukysymykset syvällisesti. Luotetta-

vuutta lisää mahdollinen laaja ja syvällinen vastaustyyli ja mahdollisimman rehellinen 

kuvaus siitä, mitkä asiat ovat haastateltaville merkityksellisiä asioita työssä eri näkö-

kulmista. 

 

4. TUTKIMUSTULOKSET 

 

Tutkimustuloksissa kuvataan ensin haastatteluaineisto analyysin muodossa. Tämän 

jälkeen tarkastellaan tutkimuskysymyksiä ja pyritään vastaamaan niihin haastatte-

luanalyysin perusteella.  

 

Tutkimuksen pääkysymys on: 

1. Mistä testiautomaation ammattilaisten työelämän merkityksellisyyden kokemuk-

set johtuvat?  

 

Tutkimuksen alakysymykset ovat: 

2. Mitkä asiat ovat testiautomaation ammattilaisille merkityksellisiä työtä ha-

kiessa? 

3. Millä tavoin valittu johtamistapa vaikuttaa merkityksellisyyden kokemuksiin? 

4. Millä tavoin työelämän merkitykselliset asiat vaikuttavat työntekijäkokemuk-

seen? 

 

5.1. Aineiston esittely ja analyysi 

 

Tutkimuksessa haastateltavilta kysyttiin kultakin yhteensä kolmekymmentäyhdeksän 

haastattelukysymystä. Kysymykset jaettiin neljään alueeseen Lips-Wiersman (2012) 

CMWS -mallin mukaisesti, joita ovat itsensä kehittäminen ja tuleminen omaksi itsek-

seen, täyden potentiaalinen esille tuominen ja yksittäisten tehtävien merkitys, muiden 

palveleminen ja työn merkitys muille, yhteys muihin ihmisiin. Lopuksi kysyttiin johtami-

sen liittyviä kysymyksiä. Kysymykset laadittiin siten, että niistä voidaan saada vastauk-

sia työn merkityksellisyyden, transformationaalisen johtamisen ja 
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työntekijäkokemuksen alueisiin. Työn merkityksellisyys korostui eniten kysymysten 

laadinnassa. Haastattelijoilta kysyttiin haastattelun aikana lisäkysymyksiä tarpeen mu-

kaan tarkennuksia varten ja vastaavasti joitakin kysymyksiä ei tarvinnut kysyä sen 

vuoksi, että haastattelija vastasi useampaan kysymykseen laajasti jossakin muussa 

yksittäisessä kysymyksessä. Haastattelukysymykset ovat liitteenä (Liite 1). Kaikki 

haastattelut litteroitiin sanasta sanaan ja kirjallista haastatteluaineistoa kertyi kaikista 

yhdeksästä haastatteluista yhteensä kahdeksankymmentäneljä sivua. Tämän jälkeen 

haastatteluaineisto taulukoitiin Exceliin aineiston käsittelyä varten.  

 

Aluksi haastateltavia pyydettiin kertomaan omasta työstään ja kuvaamaan miten ja 

minkä vuoksi yritys X valikoitui työnantajaksi, ja mitkä olivat tuolloin merkityksellisiä 

asioita työpaikan valinnassa. Haastateltavien joukossa oli testiautomaatioarkkitehteja, 

testiautomaatiokehittäjiä ja testiautomaatioasiantuntijoita. Työ testiautomaatioalalla on 

erittäin kilpailtua. Kovista osaajista on pulaa ja osa haastateltavista toi esille sen, että 

heitä yritetään rekrytoida jatkuvasti ja se on ollut paikoitellen jopa aggressiivista. Työ-

voimapulasta huolimatta myös testiautomaatioalalla on ikärasismia ja haastateltavat, 

jotka olivat iältään keskimäärin 50-vuotiaita tai enemmän, eivät saaneet yhtä paljon 

rekrytointikonsulttien yhteydenottoja, kuin tätä nuoremmat asiantuntijat. Työ testiauto-

maatioalalla on hyvin teknistä ja siihen ei ole olemassa varsinaisesti yliopistotasoista 

koulutusta saatavilla. Suurimmalla osalla haastatelluista on taustalla yliopisto tai am-

mattikorkeakoulutasoinen tekninen Diplomi-insinöörin tai insinöörin koulutus. Joillakin 

oli taustallaan muu yliopistotasoinen koulutus, mutta kiinnostus teknisiin asioihin ja 

koodaukseen on näkynyt alan harrastuneisuutena. Alalla työskentelevältä vaaditaan 

jatkuvaa kehittymistä ja opiskelua, pysyäkseen kilpailukykyisenä työmarkkinoilla ja 

kyetäkseen tekemään töitä monimutkaisissa teknisissä ympäristöissä. Haastateltavat 

ovat päätyneet tekemään testiautomaatiota, tekemällä ensin jotakin muuta tehtävää, 

esimerkiksi toimimalla ohjelmistokehittäjänä, projektipäällikkönä tai manuaalisena tes-

taajana. Tällöin henkilö on jossakin projektissa oppinut enemmän testauksesta ja kiin-

nostunut testiautomaatista, lukenut ja opiskellut aihetta ja lähtenyt erikoistumaan ja 

myös hakenut töitä testiautomaation alalta ja lopulta päätynyt yritys X:ään töihin. Tut-

kimuksessa haastatellut testiautomaation ammattilaiset voivat työskennellä joko testi-

automaatioarkkitehtina, testiautomaatiokehittäjänä tai testiautomaatioasiantuntijana 

tai näiden yhdistelmäroolissa. Seuraavissa kappaleessa kuvataan näitä rooleja tar-

kemmin. 



42 
 

 

 

 

Testiautomaatioarkkitehdin työ koostuu testiautomaatioratkaisuiden arkkitehtuurin 

suunnittelusta ja rakentamisesta. Rakentaminen voi tarkoittaa esimerkiksi automatisoi-

tujen ympäristöjen ja erilaisten teknisten ohjelmallisten työkalujen rakentamista. Arkki-

tehdilla on myös koodaustaustaa ja hän hallitsee useita ohjelmointikieliä sekä kahdes-

takymmenestä kolmeenkymmeneen työkalua asiakkuutta tai projektia kohden. Testi-

automaatioarkkitehti on usein työskennellyt aiemmin testiautomaatiokehittäjänä tai 

testiautomaatioasiantuntijana ennen testiautomaatioarkkitehdin uralle siirtymistä. Tes-

tiautomaatioarkkitehti usein joko toimii tai on jossain vaiheessa uraa toiminut esimies-

roolissa tiiminvetäjänä. Testiautomaatioarkkitehtien haastatteluissa korostui lisäksi 

voimakas mielenkiinto automaatioalalle ja kaikki arkkitehdit mainitsivat haastatteluis-

saan sen, että työ on heille kuin harrastus.  

 

Testiautomaatioasiantuntijan työ koostuu testikirjastojen luomisesta ja automaatiotes-

tiscriptien luomisesta ja testien ajamisesta. Testiautomaatioasiantuntijan erityinen kiin-

nostuksen kohde on nimenomaan testaus ja heillä on kyky toimia sekä teknisessä teh-

tävässä, johon sisältyy koodaamista, testikirjastojen luomista ja testien ajamista, että 

asiakasrajapinnassa toimimista. Testit, joita tässä roolissa tehdään voivat olla end-to-

end eli prosessin alusta loppuun tyyppisiä testiscriptejä, jolloin asiakas on usein kiin-

nostunut testien lopputuloksista. Testiautomaatioasiantuntijaa ei haastattelujen perus-

teella ensisijaisesti kiinnostanut esimiesroolissa toimiminen vaan nimenomaan testaa-

minen ja teknisen koodausosaamisen ja testauksen yhdistävä rooli.  

 

Testiautomaatiokehittäjän tehtävänä on usein palvella muita tiimejä. Kehittäjän rooli on 

hyvin tekninen ja hän tekee testiautomaatiokirjastoja, keywordeja, hallitsee versionhal-

linnan käytön ja hallitsee useamman ohjelmointikielen.  Kehittäjä ei yleensä toimi suo-

raan kontaktina asiakkaaseen samalla tavoin kuin testaava testiautomaatioasiantun-

tija. Tämä voi toki riippua asiakkuudesta, projektista tai tiimistä. Testiautomaatiokehit-

täjä voi joskus myös toimia tiiminvetovastuussa, mutta testiautomaatiokehittäjiä vaikutti 

ensisijaisesti kiinnostavan teknisen ongelmanratkaisijan rooli.  

 

Työ testiautomaatioalalla koettiin merkitykselliseksi asiaksi. Eräs haastateltava testi-

automaatioarkkitehti kuvaili alan olevan suuressa murroksessa. Kyseinen haastatel-

tava oli sitä mieltä, että automaatiotyöllä pystyy muuttamaan maailmaa 
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tehokkaammaksi ja kuvaili työn merkityksellisyyttä seuraavasti: ”Koen olevani teke-

mässä jotakin hyvin merkityksellistä, joka muuttaa maailmaa” (TA arkkitehti 3, Teema-

haastattelut, 2020). Toinen testiautomaatioarkkitehdeista kuvaili työtään testiautomaa-

tioalalla seuraavalla tavalla: ” Kyky testata niitä järjestelmiä tai rakentaa niitä infrastruk-

tuureja nii se on tosi haluttu taito. Luo tosi paljo merkityksellisyyttä työhön sen kautta, 

et kun osaa niitä asioita ja on tosi monelle vaikeita asioita ja siinä niinku pystyy autta-

maan helposti monia.” (TA arkkitehti 2, Teemahaastattelut, 2020) 

 

Seuraavassa taulukossa on lueteltu teemahaastattelujen perustietoja, siten että haas-

tateltavia ei voi tunnistaa. Kullekin haastatellulle on annettu rooli ja numero Rooli sa-

rakkeeseen. Työkokemus vuosina yritysestä X on merkitty toiseen sarakkeeseen. Työ-

kokemusta alalta haastatelluilla on kokonaisuudessaan enemmän, kuin mitä oheiseen 

taulukkoon on merkitty, sillä työkokemus on mainittu sarakkeessa ainoastaan yritys 

X:n osalta. Näiden lisäksi taulukossa on kerrottu haastateltujen koulutustausta, haas-

tattelujen ajankohdat, paikka ja kesto. 

 

 

Taulukko 5: Haastatteluaineisto 

 

5.2. Merkitykselliset asiat  

 

Haastatteluaineistosta nousi esille merkityksellisiä asioita työssä, jotka liittyivät työn 

hakemiseen, itse työhön ja työnantajaan. Lisäksi haastatteluaineistosta löytyi asioita, 

jotka ovat osittain yhteneväisiä robotiikan toimialan tutkimuslöydöksiin merkitykselli-

syydestä. Tässä kappaleessa pyritään vastaamaan tutkimuksen alakysymykseen: 
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” Mitkä asiat ovat testiautomaation ammattilaisille merkityksellisiä työtä hakiessa?” 

 

5.2.1 Merkitykselliset asiat työnantajaa valitessa 

 

Yksikään haastateltavista ei pitänyt työpaikan vaihtamista ajankohtaisena. Haastatel-

tavien mielestä työpaikan mahdolliseen vaihtamiseen saattaisi vaikuttaa yhteisöllisyy-

den katoaminen, epävarma työtilanne, jokin hyvin poikkeuksellinen tilanne tai että tar-

jottaisiin jotakin sellaista työtä, joka sopisi juuri itselle ja että työtä pääsisi näkemään 

tai kokeilemaan ennen lopullista päätöstä. Lisäksi vaihtoon saattaisi vaikuttaa myös 

se, että asiakkuutta tai tiimiä pitäisi vaihtaa ja uusi tiimi ei olisikaan yhtä hyvä tai toimiva 

kuin aikaisempi tiimi. Mikäli työpaikkaa pitäisi syystä tai toisesta lähteä hakemaan, 

haastateltavat ottaisivat ensisijaisesti yhteyttä tuttuihin, suosittelijoihin tai itseä kiinnos-

taviin yrityksiin. Toinen vaihtoehto haastateltavien mukaan olisi etsiä töitä LinkedInin 

ja Googlen kautta ja myös perinteisemmät vaihtoehdot kuten MOL ja työvoimatoimis-

ton lista mainittiin. Yksi haastateltavista kertoi, että oli valinnut konsultointityön sen 

vuoksi, ettei pidä työnhausta ja oli halunnut ulkoistaa työnhaun kokonaan yritys X:lle.  

 

Haastateltavien mielestä merkityksellisiä asioita työnantajaa valitessa testiautomaa-

tiotehtäviin liittyen ovat ohjelmistokeskeisyys, kilpailukykyinen palkkaus, erikoistunei-

suus testiautomaatioon, Robot Framework työkalun käyttö ja työnantajan joustavuus 

työajoissa ja työpisteen sijainnissa. Haastateltavat kertoivat työpaikan vaihtamisen 

kynnyksen olevan korkea ja suurin osa oli erittäin tyytyväisiä uravalintaansa, ja kaikki 

olivat tyytyväisiä työnantajaansa yritys X:ään. Eräs testiautomaatioarkkitehti kuvaili 

työtään ja työnantajaansa näin: ” Tää on ihan täydellistä mulle. Et kukaan ei määrää 

sitä mitä mä teen, tietenki jonki verran on ohjausta sieltä, mut on laaja skaala mihin mä 

voin erikoistuu ja oon ite päässy vaikuttaa siihen mitä mä teen. Tosi hienoo. Ei vois 

enempää pyytää. Koen olevani onnekas” (TA arkkitehti 3, Teemahaastattelut, 2020). 

 

5.2.2 Merkitykselliset asiat työssä 

 

Itsensä kehittäminen ja uusien asioiden oppiminen oli kaikille haastateltavista merki-

tyksellistä ja se koettiin välttämättömänä. Uusien asioiden oppiminen ja itsensä 
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kehittäminen nähtiin sekä motivoivana, että innostavana tekijänä. Itseään kehitetään 

yritys X:n tarjoamien koulutusvarojen turvin. Itseään kehitetään yritys X:n järjestämillä 

kursseilla, opiskelemalla yliopiston tarjoamilla verkkokursseilla, kuuntelemalla äänikir-

joja tai opiskelemalla uusia teknologioita internetin kautta käyttämällä esimerkiksi 

Udemy palvelua. Tämän lisäksi ne, joilla automaatioala on harrastuksena, kehittävät 

itseään myös vapaa-ajalla tekemällä omia teknisiä koodausprojekteja kuten kotiauto-

maatiota ja tekemällä erilaisia kokeiluja eri tekniikoilla vapaa-ajalla, joita he hyödyntä-

vät myös työssä. Myös konferensseissa käyminen koettiin tärkeäksi asiaksi, koska 

siellä kuulee muiden kertomana uusia asioita. Osa haastateltavista on käynyt myös 

itse konferensseissa esiintymässä ja nämä henkilöt pitivät myös tätä asiaa merkityk-

sellisenä sen vuoksi, että tällöin pystyi jakamaan muille tietoa ja omia ajatuksia. Eräs 

haastateltava kertoi automaatioalan kehittymisestä ja jatkuvan kehittymisen tarpeesta 

seuraavasti: ” Tästä putoo niinku kelkasta hyvin nopeesti, jos ei oo koko ajan innovoi-

massa, tekemässä jotain uutta” (TA arkkitehti 2, Teemahaastattelut, 2020).  

 

Työhön kuuluu uuden tiedon hakeminen, joka on ikään kuin osa työtä ja samalla myös 

itsensä kehittämistä. Uutta tietoa haetaan paitsi kollegoilta ja asiakkuudesta, Googlen 

avulla esimerkiksi Stackoverflov sivustolta ja avoimen lähdekoodin yhteisöiltä. Osa 

käyttää tiedon hakuun myös sosiaalista mediaa esimerkiksi Twitteriä, LinkedInia, Fa-

cebookia, Instagramia ja YouTubea. Sosiaalisen median kanavia käytetään tiedonha-

kuun silloin, kun tieto halutaan saada nopeasti ja ytimekkäästi ilmaistuna. Painettuja 

kirjoja pidettiin haastateltavien mielestä vanhana tietona ja ne eivät olleet ensisijainen 

tiedonhaun lähde kenelläkään. 

 

Ammatillista ylpeyttä koettavat asiat voidaan nähdä myös merkityksellisinä haastatel-

lulle joukolle. Haastateltavat kokivat erityistä ammatillista ylpeyttä erilaisten teknologi-

oiden osaamisesta, innovointiratkaisuista, konferenssiesiintymisistä, kun saa ihmiset 

tekemään luovaa työtä, kun saa parannettua tehokkuutta, valmennusavun tarjoami-

sesta ja uusien ja hyödyllisiksi havaittujen teknisten työkalujen rakentamisesta. Lisäksi 

ylpeyttä koettiin muiden opettamisesta ja siitä että osaa vastata hankaliinkin teknisiin 

kysymyksiin. Erityisen merkitykselliseksi koettiin myös suoriutumista vaativien teknis-

ten ongelmien ratkaiseminen. Ongelmien ratkaisu testiautomaatioalalla on vaativaa 

sen vuoksi, että monesti etsitään uusia innovointia vaativia ratkaisuja, joita ei ole aikai-

semmin tehty. Teknisistä asioista se, että onnistuu tekemään rikkoutuneesta 
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ympäristöstä vakaan, lisää merkityksellisyyden tunnetta työssä. Ammatillista ylpeyttä 

koetaan myös tilanteissa, joissa annetaan hyvää palautetta haastateltavan sanoin: 

”kun joku sanoo, että hyvin tehty. Siitä tulee aina hyvä mieli” (TA kehittäjä 1, Teema-

haastattelut, 2020). Ongelmien ratkaiseminen mainittiin sekä merkityksellisenä teki-

jänä, motivoivana, että ylpeyttä tuovana tekijänä. Ongelmienratkaisutehtävien merki-

tyksellisyydestä testiautomaatiokehittäjä kertoi seuraavaa. ”Huomattava osa tosta mun 

urastani tehtävät on ollu semmosii ongelmanselvittelyitä niin se, että pystyy ratkaise-

maan jotakin ongelmia, niin se on yleensä ollu semmoinen, mitä tykkään tehdä”. (TA 

kehittäjä 3, Teemahaastattelut, 2020) Myös ohjelmointi sisältää ongelmien ratkaisua, 

jota kuvattiin seuraavasti: ”…ohjelmointiki on tavallaan sitä ohjelman ongelmien ratkai-

sua tai jonkinlaisen ratkaisun kehittämistä tilanteisiin. Ehkä se on se, josta tulee onnis-

tumisen elämyksiä ja jotka motivoivat” (TA kehittäjä 3, Teemahaastattelut, 2020). 

 

Merkityksellisenä koettiin hyvä tiimi, mukavat työkaverit, hyvä työilmapiiri ja projektit, 

joissa pääsee ratkomaan mielenkiintoisia ongelmia. Useampi haastateltava toi esille, 

sen että työ automaatioalalla merkitsee varmuutta työpaikasta, sen vuoksi että osaa-

jille on kova kysyntä ja osaava testiautomaatioasiantuntija voi valita missä haluaa 

tehdä töitä. Haastateltavien mukaan työ testiautomaatioalalla merkitsee osalle harras-

tusta ja kiinnostusta teknisiin automaatioasioihin. Harrastuksessa ja työssä tulee mie-

tittyä tarkoituksia, minkä vuoksi jotakin asiaa tekee.  

 

Merkitykselliseksi koettiin myös koko testiautomaation rooli ohjelmistokehityksessä. ” 

Se on semmoinen oikeastaan nykyajan ohjelmistokehityksessä välttämätön osa, että 

saadaan tehokkaasti testattua tai varmistettua ettei aiheudu, kun kehitetään uusia omi-

naisuuksia, ohjelmistoa kehitetään, ettei siitä aiheudu semmoisia muutoksia, mitä ei 

ole tahdottu. Sitähän testiautomaation rooli oikeastaan on”. (TA kehittäjä 3, Teema-

haastattelut, 2020). 

 

Muiden auttaminen koettiin erityisen merkitykselliseksi. Muiden auttamisessa pyritään 

saamaan asiakas tekemään asioita paremmin ja tehokkaammin. Muiden auttaminen 

mainittiin kaikissa haastatteluissa myös motivointitekijäksi. Muiden auttamisessa mai-

nittiin olevan tärkeää se, että omasta työstä on hyötyä mahdollisimman monelle. Haas-

tateltavat kertoivat, että heitä motivoi lisäksi se, että pystyy saamaan esimerkiksi ke-

hittäjän työn helpommaksi. Myös koulutusten pitäminen, asiakkaiden auttaminen ja 
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toimintatapojen parantaminen, oman tiimin auttaminen ja hyödyllisten työkalujen ra-

kentamista pidettiin muiden auttamiseen liittyvinä merkityksellisinä asioina. Yksi testi-

automaatiokehittäjistä pohti käyttääkö auttamiseen jopa liikaa aikaa: ” Pyrin olemaan 

kaikille aina avuksi, en tiedä käytänkö siihen liikaakin aina aikaa.” (TA kehittäjä 3, Tee-

mahaastattelut, 2020). 

 

Mukavuusalueelta pois pääseminen ja haastavina pysyvät tekniset työtehtävät koettiin 

sekä motivoivina, että merkityksellisinä asioina. Projekteista motivoivimpia ja merkityk-

sellisimpiä ovat ne, joissa pääsee tekemään jotakin uutta ja pääsee mukaan jo projek-

tin suunnitteluvaiheeseen ennen kuin pääsee testausvaiheeseen. Testiautomaatioasi-

antuntijan työssä motivoi ja on merkityksellistä tietty järjestelmällisyys, esimerkiksi se, 

että saa aikaan siistin ja tasaisen ulkoasun testiscripteille. Myös testien tekeminen ja 

kirjastojen rakentaminen koettiin olevan innostavaa tekemistä. Myös ahaa-elämykset 

ja se että huomaa osaavansa, innostavat työssä. Motivointia ja innostuneisuutta kas-

vattaa myös vaihtelu työssä. Esimerkiksi vaihtaminen roolista toiseen testiautomaa-

tiokehittäjästä testaukseen testiautomaatioasiantuntijaksi tai ryhtymällä tekemään jo-

takin erilaista hommaa, kun edellisessä projektissa. Eräs testiautomaatiokehittäjä ker-

toi, että innostumisen huomaa tehtävään uppoutumisesta. (TA asiantuntija 1, TA asi-

antuntija 2, TA asiantuntija 3, Teemahaastattelut, 2020) 

 

Palkkauksen merkittävyydestä ja motivoinnista oltiin kahta mieltä. Osa haastateltavista 

oli sitä mieltä, että palkkaus on tärkeä merkityksellinen ja motivoiva tekijä. Toisaalta 

osa haastateltavista, erityisesti he, joilla työn ja harrastuksen välillä ei ollut juurikaan 

eroa kertoivat, että palkka ei ole niin tärkeä asia. Palkkauksesta mainittiin myös se, 

että epäreilu palkkaus voi toimia suurena epämotivaatiotekijänä, jos sellaista ilmenee. 

Itsensä tarpeettomaksi tekeminen mainittiin merkityksellisenä ja motivaatiotekijänä. 

Haastateltavia motivoi myös tunne siitä, että kokee tekevänsä oikeita asioita. Palkitse-

vana koettiin se, että asiakas itse huomaa, että omasta tekemästä työstä on ollut hyö-

tyä. Myös ketterä tapa tehdä töitä ja tuotekehitysprojektit voi lisätä merkityksellisyyden 

tunnetta. (TA arkkitehti 2, TA asiantuntija 2, TA kehittäjä 1, TA kehittäjä 2, TA kehittäjä 

3, Teemahaastattelut 2020) 

 

Haastateltavista osa koki, että voi käyttää täyttä ammatillista potentiaaliaan nykyisessä 

työssä ja osa koki, ettei voi hyödyntää. Haastateltavien joukosta löytyi viisi erilaista 
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tilannetta, joissa haastateltavat kokivat, etteivät he pystyneet täyttä potentiaalia hyö-

dyntämään. Nämä vastaajat olivat testiautomaatioasiantuntijoita ja testiautomaatioke-

hittäjiä. Ensimmäinen tilanne on se, jossa henkilöllä on pitkä työkokemus ja kokemusta 

myös muilta toimialoilta eri tehtävistä, mitä yritys X:ssä on tarjolla. (TA kehittäjä 1, Tee-

mahaastattelut 2020) Toinen tilanne on sellainen, jossa henkilöllä on hyvin monipuoli-

sesti kokemusta ohjelmistokehityksen tehtävistä tai rooleista, joita yritys X:ssä ei 

tehdä. (TA kehittäjä 2) Kolmas tilanne on sellainen, joka liittyy testiautomaatioon ja 

testiautomaatioasiantuntijan rooliin. Kyseisessä roolissa pääsee tekemään varsin run-

saasti manuaalista testausta siten että työ ei ole ainoastaan testiautomaatiota ja tällöin 

itse automaatio jää joskus vähemmälle huomiolle. (TA asiantuntija 1, Teemahaastat-

telut 2020) Neljännessä tilanteessa haastateltava koki, että hänellä olisi kykyjä tehdä 

esimiestehtäviä. (TA asiantuntija 2, Teemahaastattelut 2020) Viidennessä tilanteessa 

henkilö koki hallitsevansa ohjelmisto tai järjestelmäsuunnittelua ja kertoi, että voisi olla 

suunnittelutehtävissä mielellään mukana. (TA asiantuntija 3, Teemahaastattelut 2020) 

Näissä viidessä eri tilanteessa neljäs ja viides tilanne, jossa kaivattiin johtamiskoke-

musta ja suunnittelukokemusta kaipasi täyden potentiaalin hyödyntämistä ja muissa 

kolmessa tilanteessa taas oltiin tyytyväisiä, vaikka täyttä potentiaalia ei juuri nyt ko-

kenutkaan hyödyntävänsä.  

 

Neljä haastateltavaa koki, että pystyy täysin hyödyntämään täyttä potentiaaliaan ja he 

olivat tilanteeseen oikein tyytyväisiä. Täyden potentiaalin hyödyntäminen ilmenee si-

ten, että voi laajasti tehdä erilaisia asioita lähtien pienen asian koodaamisesta aina 

laajojen yritysanalyysien tekemiseen koko yrityksen ohjelmistokehityksen tilasta. Eri-

tyisesti testiautomaatioarkkitehdit kokivat, että yritys X mahdollistaa asioiden tekemi-

sen laajalla mittakaavalla, jos vain itse näin haluaa. Haastateltava kertoi potentiaalin 

hyödyntämisestä seuraavaa: ” Nykyinen toimeksianto ja uusi tiimi on sellainen missä 

tehään sellaisia asioita mitä mä haluun. On laidast laitaan erilaisia taskeja, mihin eri-

koistuu ja pystyn valitseen hyvinkin tarkkaan mitä mä haluun tehdä. Tosi hienoo. Ei 

vois enempää pyytää. Koen olevani onnekas.” (TA arkkitehti 3, Teemahaastattelut, 

2020). Yksi testiautomaatiokehittäjistä kertoi, että hänellä on riittävästi haasteita po-

tentiaalin hyödyntämiseen. Hän kuvasi asiaa seuraavasti: ”Kaikki taidot ovat jo pelissä 

ja enemmänkin tarvittais.” (TA kehittäjä 3, Teemahaastattelut, 2020). Yksi haastatel-

luista mainitsi, että jokainen projekti on erilainen ja aina pääsee kokemaan ja oppimaan 

jotain uutta (TA arkkitehti 1, 2020). 
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Suurin osa haastatelluista, yhteensä kahdeksan haastateltava yhdeksästä koki toteut-

tavansa itseään työssä jollakin tavalla. Yksi haastateltavista koki, että toteuttaa itseään 

enemmän oman muun alan harrastuksen parissa, kuin työssä. Itsensä toteuttaminen 

ilmenee testiautomaatioarkkitehdeilla laajoja kokonaisuutta vaativissa tehtävissä. Tes-

tiautomaatioasiantuntijoiden itsensä toteuttaminen tiivistyy itse testaukseen, testiscrip-

tien kirjoittamiseen, virheselvittely ja ongelmien ratkaisua vaativiin tehtäviin. Testiauto-

maatiokehittäjät toteuttavat itseään teknisten ongelmienratkaisua vaativissa tehtä-

vissä, uusien asioiden rakentamisessa ja uusien asioiden oppimisessa.  

 

Tunnustuksen saamista työssä ei pidetty kovin tärkeänä asiana, erityisesti suurta esille 

tuomista ei kaivattu. Sen sijaan spontaania palautetta hyvästä työstä, kaivattiin silloin 

tällöin. Haastateltavat toivat esille sen, että asiakas tai päälliköt eivät aina ymmärrä tai 

tiedä mitä kaikkea työ sisältää, jolloin palautetta jostakin hienosti tehdystä teknisestä 

asiasta ei välttämättä saa. Pari haastateltavaa kuvasi tilannetta seuraavasti: ” XX ei oo 

automaatiosta välttämättä niin kiinnostunu. Ne on kiinnostunu kokonaisuudesta. Se on 

vähä enemmän sitä kulttuuria siellä.” Tai seuraavasti: ” Testiautomaatio hommissa se 

on monesti semmosta pellin ala tapahtuvaa toimintaa, et ehkä vähemmän on sem-

mosta konkreettista sitten.” (TA asiantuntija 1, TA kehittäjä 2, Teemahaastattelut, 

2020). Tunnustuksen ja palautteen antamisessa ja saamisessa vaikutti olevan tiimi-

kohtaisia eroja. Osa haastateltavista kertoi saavansa riittävästi tunnustusta ja pa-

lautetta ja osa koki, että palautetta ei saanut juuri lainkaan. He, jotka saivat riittävästi 

palautetta, saivat sitä suoraan projektista tai tiiminvetäjältä. Palautetta annetaan esi-

merkiksi kuukausittaisten ohjausryhmien yhteydessä tai spontaanimmin olalle taputta-

malla.  

 

Kaikki haastateltavat kokivat, että heidän mielipiteitään kuunnellaan. Kuitenkin eroa-

vaisuuksia löytyi siitä, missä roolissa henkilö työskenteli ja kokiko hän olevansa sellai-

sessa asemassa, että pystyisi yritys X:n asioihin vaikuttamaan. Kaikki testiautomaatio-

arkkitehdit kertoivat, että heitä kuunnellaan ja pystyvät vaikuttamaan asioihin. Yksi tes-

tiautomaatioarkkitehdeistä kuvasi tilannetta näin: ” Koen et kuunnellaan ja koen et 

meiänki firmaan on päässy sanomaan mielipiteensä aika moneen asiaan.”. (TA arkki-

tehti 2, Teemahaastattelut, 2020). Myös testiautomaatiokehittäjät kokivat, että heidän 

mielipiteillään on merkitystä ja heitä kuunnellaan. Testiautomaatioasiantuntijoiden 



50 
 

 

 

mielestä tilanne on erilainen muihin rooleihin verrattuna ja tämä vaikutti riippuvan myös 

siitä missä tiimissä työskentelee. Yksi testiautomaatioasiantuntijoista kertoi, että oli 

aiemmin urallaan työskennellyt tiimissä, jossa hän koki, ettei häntä ei kuunneltu. Tämä 

johti lopulta tiimin vaihtamiseen. (TA asiantuntija 2, Teemahaastattelut, 2020) Toinen 

testiautomaatioasiantuntijoista kuvaili mielipiteiden läpi saamista näin: ” Vaihtelevaa. 

Jotkin kysymykset jätetään vähä sikseen ja niihi ei tuu vastausta ja välillä saa pa-

lautetta läpiki. Yritys X:n puolella se on vähän byrokratialla et siellä en oo koskaan ollu 

semmosessa asemassa, että en oo päässyt tekemään päätöksiä.” (TA asiantuntija 1, 

Teemahaastattelut, 2020) Osa testiautomaatioasiantuntijoista taas oli sitä mieltä, että 

mielipiteitä saa tuoda esille eikä siinä ole ollut ongelmia.  

 

Loppuasiakasta lähellä oleminen oli erityisen merkittävää testiautomaatioasiantunti-

joille. Tämä tuotiin esille useaan otteeseen. Yhteiskunnallinen merkittävyys erosi sen 

mukaan, minkä sektorin asiakkuudessa henkilö oli työskennellyt tai työskenteli parhail-

laan. Yhteiskunnallinen merkitys työssä oli merkittävää niille haastatelluille, jotka työs-

kentelivät tai olivat joskus työskennelleet julkisen sektorin asiakkuudessa. Näille hen-

kilöille yhteiskunnallinen merkittävyys työssä ei ole kuitenkaan se kaikkein tärkein mer-

kityksellinen asia. Muissa asiakkuuksissa työskentelevät eivät pitäneet yhteiskunnal-

lista merkittävyyttä merkittävimpänä asiana tai lainkaan merkittävänä.  

 

Testiautomaatioalan kehittäminen ja alan vieminen eteenpäin koettiin hyvin merkityk-

sellisenä ja se tuli esille erityisesti testiautomaatioarkkitehtien haastatteluissa. Tällöin, 

alan eteenpäin viemisen yhteydessä myös yhteiskunnallinen merkittävyys nousi tärke-

äksi asiaksi, erään haastateltavan pohtiessa asiaa. Testiautomaatioalan kehittämisen 

merkityksellisyyttä kuvattiin seuraavasti: ” Sillä on isompi merkitys et jättää jonku jäljen 

ihmiskunnan kehitykseen ehdottomasti. Miks ei testiautomaatiooki, mut automaatioo 

yleisesti, tai et se vaikuttaa näin voimakkaasti yhteiskuntaan niin se on ollu iso asia, 

miks se on valikoitunu omaks alaks.” (TA arkkitehti 3, Teemahaastattelut, 2020) Ne, 

jotka eivät pitäneet yhteiskunnallista merkityksellisyyttä tärkeänä asiana, kokivat, että 

tärkeämpää on jokin muu suurempana koettu merkitys esimerkiksi alan vieminen 

eteenpäin, muiden auttaminen, hyvän olo itsellä tai päivittäisen työn tekeminen.  

 

Muita merkityksellisiä asioita työssä ovat haastateltavien mukaan vapaus työnteossa, 

paremmaksi kehittyminen, alan ammattilaiseksi tuleminen, se, että muut arvostavat 
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testiautomaatiotyötä, hyvä työyhteisö, toimiva vuorovaikutus ja ideoiden pallottelemi-

nen, sekä selvä rooli tiimissä.  

 

Kaikki haastateltavat kuvailivat työtä riittävän itsenäiseksi. Itsenäisyys koettiin positii-

visena asiana silloin, kun sai innovoida ja kehittää uusia asioita rauhassa, kun sai itse 

kirjoittaa testiautomaatioscriptejä ja testata niiden toimivuutta ja kun sai itse valita 

missä järjestyksessä työtehtäviä tekee. Itsenäisyys nähtiin vähemmän hyvänä asiana 

silloin kun tiimistä puuttui samassa testiautomaatioasiantuntijan roolissa oleva toinen 

henkilö, jonka kanssa olisi voinut vaihtaa mielipiteitä eri asioista (TA asiantuntija 2, 

Teemahaastattelut 2020) 

 

Mielenkiintoisimpien projektien merkityksellisyys vaikutti vaihtelevan henkilöiden oman 

mieltymyksen mukaan. Näitä ei suoraan voinut jaotella tiettyihin rooleihin. Merkityksel-

lisimpiä projekteja olivat haastateltavien mukaan ne, joissa haastateltava koki olemaan 

kyvykäs ratkaisemaan ongelman. Yksi testiautomaatioasiantuntija piti pidempiä pro-

jekteja mielekkäämpinä sen vuoksi, että aiheeseen pääsi syventymään paremmin ja 

oppimaan asioita syvällisemmin. (TA asiantuntija 1, Teemahaastattelut, 2020) Yhdelle 

haastateltavalle mielekkäintä oli työskennellä suurien koneiden automaation parissa. 

(TA arkkitehti 3, Teemahaastattelut 2020) Testiautomaatiokehittäjät ja testiautomaa-

tioasiantuntijat mainitsivat ohjelmointitehtävät, kuten ohjelmoinnin eri haaraan ja yleen-

säkin koodinkirjoittamisen (TA kehittäjä 1, TA kehittäjä 2, TA kehittäjä 3, TA asiantun-

tija 2, Teemahaastattelut, 2020).  Projektit, joissa oli selvä alku ja loppu ja joissa näki 

koko elinkaaren, pidettiin mielekkäinä varsinkin silloin kun voi olla projektissa alusta 

saakka mukana. Tärkeänä koettiin myös se, että testiautomaation voi aloittaa uudessa 

ympäristössä ja pääsee itse valitsemaan lähestymistavan ja käytettävät työkalut (TA 

arkkitehti 1, TA asiantuntija 1, Teemahaastattelut, 2020). Yhdellä haastateltavista tes-

tiautomaatiokehittäjäjistä mielenkiintoisimpiin projekteihin kuuluivat projektit, joissa 

asioita voi esittää graafisesti (TA kehittäjä 1).  

 

Haastateltavat toivat esille kehityskohteita, jotka voivat lisätä työn merkityksellisyyttä. 

Yksi haasteista vaikutti olevan yhteenkuuluvuuden saaminen tiimiin. Tämän toi esille 

kaksi esimiesroolissa toimivaa haastateltavaa. Molemmissa tilanteissa esimiestilanne 

oli kyseisessä tiimissä uusi, vaikkakin esimiesroolissa toimiminen oli molemmille aikai-

semmalta uralta tuttua pienemmässä mittakaavassa. Haaste syntyi siitä, että konsultit 
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olivat asiakkuudessa hajallaan ja yhteenkuuluvuuden tunnetta oli sen vuoksi haasteel-

lista muodostaa. Toisessa tiimissä kaikki tiimiläiset ovat uusia yritys X:n työntekijöitä, 

ja koronatilanteen vuoksi koko tiimi työskenteli etänä. Tämä toi omat haasteensa tiimin 

yhteenkuuluvuuden muodostumiselle. Eräässä tiimissä yhteenkuuluvuutta oli jo alusta 

lähtien parannettu sillä, että tiimin muodostamiseen oli käytetty aikaa jo ennen projek-

tin alkamista ja yhteydenpitoa oli ylläpidetty esimerkiksi koronan aikana epävirallisilla 

kahvipalavereilla, joissa ei ole ollut virallista agendaa, sekä työn ulkopuolisella harras-

tustoiminnalla. (TA arkkitehti 3, TA kehittäjä 3, TA kehittäjä 1, Teemahaastattelut, 

2020) 

 

5.2.3 Merkitykselliset asiat työnantajassa 

 

Kaikki haastateltavat kokivat, että yritys X tarjoaa hyvät puitteet itsensä kehittämiselle 

ja uusien asioiden oppimiselle. Yksi haastateltavista kertoi, että ”täällä yritys X:ssä ym-

märretään, että se koulutus on sijoitus” (TA kehittäjä 1, Teemahaastattelut, 2020). Yri-

tys X:ää pidetään merkityksellisenä työnantajana sen vuoksi, että haastateltavien mu-

kaan kaikki toimii ja syntyy tunne siitä, että välitetään ja työntekijät ovat tärkeitä yrityk-

selle. Lisäksi mainittiin työsuhde-edut, joista nostettiin erityisesti esille esimerkiksi työn-

tekijöille korvamerkityt koulutusvarat ja yksityinen hammashuolto. Muita etuja kuten 

työterveyshuoltoa ja lounasetuja pidettiin itsestäänselvyyksinä.  Eräs haastateltava toi 

esille sen, että työnantajaan pystyy tukeutumaan hankalissa tilanteissa ja kyseinen 

haastateltava piti tätä asiaa merkittävänä (TA asiantuntija 2, Teemahaastattelut, 2020). 

 

Haastateltavista kysyttiin, mitkä asiat voivat lisätä työn merkityksellisyyden tunnetta. 

Koettiin, että työn merkityksellisyyttä voisi lisätä siten, että yhteisöllisyys toisi esille sen, 

miten merkityksellistä työ on ja että ihmiset itse haluaisivat kehittää itseään yhä aktii-

visemmin. (TA arkkitehti 2, Teemahaastattelut, 2020) Lisäksi toivottiin, että asiakas-

projektin vaihtamista toiseen asiakasprojektiin nopeutettaisiin. Asiakkuuden vaihtami-

sen kerrottiin kestävän useamman kuukauden. (TA asiantuntija 1, Teemahaastattelut, 

2020) Lisäksi toivottiin palkkauksen olevan tasapuolisempaa samasta työtehtävästä ja 

bonuksiin toivottiin selkeämpiä perusteita, joilla ne maksetaan työntekijöille. (TA asi-

antuntija 2, TA kehittäjä 1, Teemahaastattelut, 2020) Retrospektiivi toimintaa toivottiin 

lisää, joissa käytäisiin ihmisten onnistumisia ja tekemisiä läpi useammin. Tällaista 
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toimintaa on jo olemassa, mutta erään haastateltavan mukaan liian vähän. (TA kehit-

täjä 2, Teemahaastattelut, 2020) Palautteen antamisessa ja tunnustuksen antami-

sessa havaittiin tiimikohtaisia eroja. Yritys X:n omiin kehityshankkeisiin toivottiin mu-

kaan pääsyä, osa koki pääsevänsä niihin mukaan helposti ja osa ei ollenkaan.  

 

Haastateltavat kokivat, että yritys X on vastannut heidän odotuksiaan työnantajana. 

Yksikään haastateltavista ei ollut tästä eri mieltä. Odotuksiin on vastannut esimerkiksi 

rennompi työilmapiiri, mielenkiintoiset projektit, itsensä kehittäminen, se että on pääs-

syt tekemään töitä Robot Frameworkilla. Muutama haastateltava toi esille sen, että 

odotukset yritys X:stä ovat jopa ylittyneet. Eräs testiautomaatiokehittäjä kertoi odotus-

ten ylittymisestä seuraavaa: ” Olin enemmän positiivisesti yllättynyt firmaan. Oli enem-

män hyviä asioita, kuin mä etukäteen kuvittelin” (TA kehittäjä 1, Teemahaastattelut, 

2020). 

 

Yhteisöllisyyttä pidetään merkityksellisenä asiana. Tämä tuli esille haastatteluissa mo-

neen kertaan. Toimiva yhteisöllisyys voi saada aikaan sen, että työntekijät eivät vaihda 

päättyneen projektin jälkeen työpaikkaa. Yritys X järjestää paljon erilaista yhteisölli-

syyttä tukevaa toimintaa, joista haastateltavat mainitsivat tärkeiksi kesäjuhlat, pikku-

joulut, kuukausittaiset yhteiset tiedotustapahtumat ja erilaiset liikuntatapahtumat. 

Haastateltavista kahdeksan piti yhteisöllisiä tapahtumia tärkeinä, ainoastaan yksi 

haastateltava oli sitä mieltä, etteivät yhteiset tapahtumat ole tärkeitä. Eräs testiauto-

maatioasiantuntija kuvaili yhteisöllisten tapahtumien merkityksellisyyttä seuraavasti: ” 

Must se on niinku sen työn viihtyvyyden kannalta hirveen tärkeetä, et sä tunnet niitä 

ihmisiä ja työkavereita. Ja sitä helpompi on niinku työskennellä, jos sä oot vähän pys-

tyny jutteleen jonku kans sillee rennommin, rennommassa ympäristössä, ettei se oo 

niin sellasta virallista”. (TA asiantuntija 3, Teemahaastattelut, 2020) Myös asiakkuuk-

sissa toimivat Yritys X:n tiimit voivat, järjestää yhteisöllisyyttä vahvistavaa toimintaa, 

esimerkiksi kahvihetkiä etänä tai yhteistä harrastustoimintaa. Tässä toimintatavassa 

havaittiin tiimikohtaisia eroja, osalla tiimeistä oli yhteistä toimintaa enemmän kuin toi-

silla tiimeillä.  

 

Merkityksellisyyttä voivat vähentää turhautumista aiheuttavat asiat tai merkityksellisinä 

koettujen asioiden vastakohdat. Tilanteet, joissa henkilö yrittää auttaa ja autettavat ei-

vät koe tarvitsevansa apua tai jos on epäselvää mitä kukin tarvitsee tai jos on 
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epäselvää mitä pitäisi tehdä koettiin erittäin turhauttavaksi. Myös samojen teknisten 

asioiden jatkuva toistaminen, paikoilleen jääminen, liika riippuvuus muista, huonot työ-

kalut, toimimaton tekniikka tai toimimattomat yhteydet turhauttavat. Tiimityössä erityi-

sesti turhauttavaksi koettiin se, jos ei saa jaettua omia ideoita tai jos ei ole mitään 

yhteisiä sääntöjä. Yksi haastateltava koki turhauttavana selvitellä joitakin ei-teknisiä 

asioita. Myös tehtävälistalla liian kauan roikkuvat avoimet tehtävät koettiin turhautta-

vana.  

 

5.2.4 Robotisaation merkityksellisten käsitteiden yhteys testiauto-

maatioon 

 

Haastatteluaineiston perusteella, suurin osa robotiikassa ilmenevistä työn merkityksel-

lisyyden käsitteistöstä vaikuttaa toteutuvan ohjelmistorobotiikan parissa työskentele-

vien testiautomaation ammattilaisten keskuudessa. Manyikan (2017) ja Danaherin 

(2017) esille nostama innovointi ja Smids (2019) esille nostama itsensä kehittäminen 

ilmenevät merkityksellisinä asioina haastatteluaineistossa. Eräs haastateltava kertoi 

innovoinnin merkityksellisyydestä seuraavaa: ” Kun voi tehdä uusia innovointeja niin 

se on kyllä hienoo.” (TA arkkitehti 1, Teemahaastattelut, 2020). Smidsin (2019) artik-

keleissa esiintyneet muut merkitykselliset asiat kuten itsenäisyys, uusien taitojen oppi-

minen, suunnitteluvastuun lisääntyminen, taitojen harjoittaminen ja uuden tiedon hank-

kimisen merkityksellisyys korostuivat. Esimeriksi tiedonhausta, joka liittyy uusien taito-

jen oppimiseen ja uuden tiedon hankkimiseen kerrottiin seuraavia asioita: ” informaa-

tion haun määrä on exponentiaalisesti isompi infrastruktuuripuolella.” tai ”Google sitten 

yleensä johtaa moniin semmosiin vakiopaikkoihin mistä mää sitten löydän niitä asioita, 

netistä joka tapauksessa.”. (TA kehittäjä 1, TA arkkitehti 3, Teemahaastattelut, 2020) 

Uuden tiedon hankkimista ja jatkuvaa oppimista pidetään alalla itsestään selvänä ja 

yksi testiautomaatioarkkitehdeista kertoikin, että ”koko ajan pääsee tekeen haastavaa 

hommaa ja oppimaan sitä uutta.” (TA arkkitehti 2, Teemahaastattelut, 2020) 

 

Robotisaation ja työn merkityksellisyyden käsitteistä testiautomaation ammattilaisiin ei 

suoraan sovellu Manyika et al. (2019) artikkelissa esiintynyt käsite joustavuus työaikoi-

hin ja työoloihin, sillä haastatteluaineiston perusteella tämä liittyy työnantajan tarjoa-

maan vapauteen joustavuudessa, eikä ole niinkään ohjelmistorobotiikkasta johtuva 
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merkityksellinen asia. Lisäksi puhtaasti sosiaalisiin robotteihin liittyvät merkitykselli-

syyttä lisäävät asiat, kuten Nyholm et al. (2019) esille nostamat robotti kollegana, ro-

botin suorituskyky ja luotettavuus ja ympäristön soveltuvuus robotille ja Smids et al. 

(2019) sosiaalisten suhteiden parantuminen eivät suoraan ja sellaisinaan paranna tes-

tiautomaation ammattilaisten työn merkityksellisyyttä. Toki robotin suorituskyky ja luo-

tettavuus liittyvät ohjelmistorobotiikaan ja automaatioon siten, että testiautomaatio tu-

lee rakentaa suorituskyky ja luotettavuus huomioiden, mutta merkityksellisinä käsit-

teinä näitä asioita ei testiautomaation ammattilaisten haastatteluissa mainittu.  

 

Oheisessa taulukossa on kuvattuna kirjallisuudessa esille nostetut merkitykselliset 

asiat kahdessa ensimmäisessä vasemmanpuoleisissa sarakkeissa. Oikeanpuolimmai-

sessa sarakkeessa on kerrottu, mitkä käsitteet nousivat haastatteluissa esille merki-

tyksellisinä asioina testiautomaation ammattilaisten keskuudessa ja mitkä eivät. 

 

Luettelo käsitteistä, joissa robotisaatiolla 
on positiivinen yhteys työn merkitykselli-
syyteen 

Kirjallisuus Toteutuminen  
testiautomaation ammat-
tilaisilla 

Innovoinnin ja ajattelua vaativien töiden li-
sääntyminen 

Manyika et al. (2017),  
Danaher (2017) Kyllä 

Itsenäisyys työssä, autonomia Smids et al. (2019) Kyllä 
Itsensä kehittäminen Smids et al. (2019) Kyllä 
Itsetunnon kohoaminen uusien taitojen oppi-
misen yhteydessä Smids et al. (2019) Kyllä 
Joustavuus työtapoihin, työaikoihin ja työoloi-
hin Manyika et al. (2018) 

Ei, liittyy sosiaalisiin robottei-
hin 

Roboteista on saatavilla riittävästi tietoa Smids et al. (2019) Kyllä 
Robotin luotettavuus 

Nyholm et al. (2019) 
Ei, liittyy sosiaalisiin robottei-
hin 

Robotin suorituskyky 
Nyholm et al. (2019) 

Ei, liittyy sosiaalisiin robottei-
hin 

Robotti toimii hyvänä kollegana 
Nyholm et al. (2019) 

Ei, liittyy sosiaalisiin robottei-
hin 

Sosiaalisten suhteiden parantuminen, kun ro-
botit ovat osana tiimityötä Smids et al. (2019) 

Ei, liittyy sosiaalisiin robottei-
hin 

Suunnitteluvastuun lisääntyminen Smids et al. (2019) Kyllä 

Taitojen harjoittaminen Smids et al. (2019) Kyllä 

Toistuvan työn väheneminen Manyika et al. (2017),  
Danaher (2017),  
Smids et al. (2019) Kyllä 

Uuden tiedon hankkimiseen on intoa Smids et al. (2019) Kyllä 

Ympäristö soveltuu robotille 
Smids et al. (2019) 

Ei, liittyy sosiaalisiin robottei-
hin 

 

Taulukko 6: Merkityksellisten asioiden toteutuminen 
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Yksikään Smids et al. (2019) ja Danaher (2017) kirjallisuudessa esille nostetuista työn 

merkityksellisyyttä vähentävistä käsitteistä vähentynyt vastuu työssä, sosiaalisten suh-

teiden väheneminen, uusien taitojen oppimattomuus, vieras teknologia, tai uskomus 

siitä, että robotit veisivät ihmisten työt eivät nousseet esille millään tavalla haastatte-

luissa työn merkityksellisyyttä vähentävinä asioina. Nämä työn merkityksellisyyttä vä-

hentävät käsitteet robotiikasta kertovassa kirjallisuudessa ovat kaikki sellaisia, jotka 

liittyvät sosiaalisiin robotteihin, eivätkä sovellu sellaisenaan ohjelmistorobotiikan ja tes-

tiautomaation ammattilaisiin.  

 

5.3 Transformationaalinen johtaminen kohdeyrityksessä 

 

Tässä kappaleessa pyritään vastaamaan tutkimuksen alakysymykseen:  

” Millä tavoin valittu johtamistapa vaikuttaa merkityksellisyyden kokemuksiin?” 

 

Yhteistyö toimistolla työskentelevien kanssa koettiin toimivaksi haastateltavien mu-

kaan. Toimistolla työskentelee henkilöstöhallinnon, johdon, myynnin, IT-tuen ja tekni-

sen tuotekehityksen osastot. Kaikki haastatellut testiautomaation ammattilaiset työs-

kentelevät pääasiassa asiakkaan tiloissa suurimman osan työajastaan. Kahdeksan 

haastateltavaa yhdeksästä kuvaili, että heillä on yhteistyötä olemassa tai ollut tarpeen 

mukaan toimistolla työskentelevien kanssa esimerkiksi henkilöstöhallinnon ja teknisen 

tuotekehityksen kanssa. Ainoastaan yksi haastateltava oli sitä mieltä, ettei yhteistyötä 

ole, eikä hän tunne toimistolta ketään. Hyvistä yhteistyö ja johtamiskokemuksista mai-

nittiin matala hierarkia ja yritys X:n toimintaa kuvailtiin avoimeksi. Avoimuudesta mai-

nittiin, että palaverimuistiot ja yrityksen dokumentit ovat kaikkien nähtävillä. Testiauto-

maatioarkkitehti kuvaili matalaa hierarkiaa näin: ”Ei oo mitään sellasta, että on toisen 

pomo ja jotain tällästä näin et tarttis jotenki, niinku muuttaa käyttäytymistään. Se on 

ollu vahva tunne alusta asti.” (TA arkkitehti 3, Teemahaastattelut, 2020) Hyvää yhteis-

työtä toimiston porukan kanssa kuvaavat myös haastateltavien osallistuminen yritys 

X:n henkilöstöhallinnon tukitehtäviin esimerkiksi rekrytointitilanteissa mukana olemi-

seen teknisenä asiantuntijana. Tätä pidettiin mukavana vaihteluna normaaliin työhön 

verrattuna. Lisäksi koettiin, että kynnys ottaa omaan yritykseen yhteyttä asiakkuudesta 
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asiassa kuin asiassa on toimivaa ja tarvittaessa saa tukea. Myös valmennusapua on 

yritys X:ltä saatu pyydettäessä, mitä pidettiin hyvänä asiana.  

 

Puolet haastateltavista koki, että heillä on yhteys yritys X:n johtoon ja he myös mainit-

sivat keskustelleensa toimitusjohtajan kanssa eri yhteyksissä. Yhteistyötä johdon 

kanssa pidettiin mutkattomana ja rentona. Toimitusjohtajasta mainittiin, että hänen pu-

heensa ovat inspiroivia. Yritys X:n johdosta mainittiin ainoastaan toimitusjohtajan nimi, 

muita johdossa olevia henkilöitä ei mainittu nimeltä. Johtamisesta mainittiin myös se, 

että johtoon ei ole välttämättä tarvetta olla suoraan yhteydessä, sillä oma lähin esimies 

voi löytyä oman asiakkuuden tiimistä, jolloin hallinnolliset asiat hoituvat hänen kaut-

taan. Joissakin tapauksissa johtoon ei ole ollut tarvetta olla yhteydessä, kun tarpeelli-

set asiat ovat hoituneet oman myyjän kautta. Ne, joilla on yhteyttä säännöllisemmin 

johtoon, olivat mukana joissakin yritys X:n sisäisissä projekteissa oman asiakastyönsä 

ohessa ja olivat itse ilmaisseet halunsa olla tällaisessa toiminnassa mukana. Hyvään 

johtamisen toimintatapoihin liittyen mainittiin myös kuukausittaiset yritys X:n tiedotus-

päivät ja epävirallisemmat afterworkit.  

 

Yritys X:n johtamiskulttuurista oltiin monta mieltä. Näkemys yrityksen organisaatiokult-

tuurista vaihteli sen mukaan, kuinka paljon haastateltava on ollut yritys X:n johdon ja 

toimiston porukan kanssa tekemisissä, minkä verran haastateltava oli osallistunut yh-

teiseen toimintaan ja kuinka kauan hän oli ollut yritys X:ssä töissä. Yksi haastatelta-

vista koki, että organisaatiomuutokset noin sadan henkilön yrityksessä olivat olleet liian 

massiivisia ja niitä oli ollut liian usein. Suurin osa, viisi haastatelluista piti henkilöstön 

koulutukseen panostamista, matalahierarkkista johtamistapaa, valmennusapua ja yh-

teisiä tapahtumia organisaatiokulttuurin erittäin hyvinä erityispiirteinä. Haastateltavista 

kolme ei tuonut esille organisaatiokulttuurista nousevia piirteitä organisaatiokulttuurista 

kysyttäessä, mutta toivat edellä mainittuja organisaatiokulttuurillisia piirteitä esille mui-

den haastattelukysymysten yhteydessä.  

 

Johtamisesta ja esimiestyöstä nostettiin esille yritys X:ssä oleva tiimimalli, jossa asia-

kasprojektin tiimillä on kullakin oma esimies. Tätä johtamismallia pidettiin haastatelta-

vien mukaan hyvänä sen vuoksi, että päätöksien teko ja hallinnollisten asioiden hoito 

on lähempänä omassa tiimissä, kun aikaisemmin nämä asiat oli hoidettu yritys X:n 

henkilöstöhallinnon osaston kautta. Autonomian koettiin lisääntyneen uuden tiimimallin 
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myötä. Lisäksi tiimien esimiehistä kerrottiin, että esimiesrooli ei ole perinteinen johtaja, 

vaan enemmänkin työkaveri: ”Se että joku ois toisen esimies, nii se näkyis mitenkään, 

kaikki on vaan työkavereita, jotka auttaa toisiaan.” Toisaalta esimiehistä kerrottiin, 

myös että hänen tulisi kuitenkin olla roolimalli ja henkilö, jota kunnioitetaan: ” Esimies 

tai johtaja on enemmänkin neuvonantaja tyylinen rooli ehkä ja siin pitää olla semmonen 

mitä ihmiset kunnioittaa ja arvostaa ja se on niinku skarppi ja hyvä työntekijä ja hyvä 

roolimalli, miten asioita pitäis tehä.” (TA arkkitehti 3, Teemahaastattelut, 2020) Asiak-

kuustiimimallin esimiesvalinnasta nostettiin esille se, että esimiehen vaihtuessa kaikille 

haastatelluille ei ollut selvää, miten esimieheksi voisi itse hakeutua tai päästä. Lisäksi 

nostettiin esille, että asiakkuudessa työskentelevä esimies ei ole välttämättä puoluee-

ton. Tämän nosti esille yksi haastatelluista esimerkiksi seuraavalla tavalla: ” Jotkut 

asiat ovat helpompia et ne on siinä paikan päällä, mutta jotkut asiat ovat hankalampi 

tuoda esille. Sillä saattaa kuitenkin jo olla oma mielipiteensä, kun hän on paikan päällä, 

niin se ole niin sanotusti puolueeton välttämättä siinä vaiheessa.” (TA asiantuntija 2, 

Teemahaastattelut, 2020) Tiimeissä hyvänä asiana nähtiin myös se, että asioita on 

helpompaa tuoda esille ja matalammalla kynnyksellä, kun esimies on valmiiksi työka-

verina. Yhteisöllisyyden parantamisessa tämä nähtiin hyvänä asiana. Toisaalta asiak-

kuustiimien kehityskohteena asiakkuustiimin vetäjinä toimivat henkilöt näkivät sen, että 

tiiminvetäjille ei ollut asetettu konkreettisia odotuksia, visiota tai tavoitteita, joihin tiimien 

esimiesten pitäisi pyrkiä. Toinen haaste, jonka kaksi esimiestehtävässä toimivaa nosti 

esille, oli yhteisöllisyyden luominen uudessa tiimissä, siihen toivottiin sparrausapuja 

muilta pidempään esimiestehtävissä työskennelleiltä. Tiimeissä ja johtamistavoissa 

havaittiin eroja. Suurin osa haastatelluista oli sitä mieltä, että kaikki toimii hyvin, kuten 

esimerkiksi yksi testiautomaatiokehittäjä kertoi: ” Se on mahdollistanut kaiken mistä 

mä oon kertonu. Meillä se toimii hyvin.” Yksi testiautomaatioasiantuntija taas oli sitä 

mieltä, että toiminta kaipaa vielä kehittämistä: ” No, se ehkä hakee vielä hakee sem-

mosta uomaansa.” (TA arkkitehti 3, TA asiantuntija 3, Teemahaastattelut, 2020). Yksi 

testiautomaatiokehittäjä ilmaisi huolensa asiakkuustiimin esimiehen työmäärästä: ” 

Esimies tekee todella paljon teknistä hommaa ja testien tekoa ja kaikkea. En tiiä mistä 

se sen kaiken ajan repii.” (TA kehittäjä 3, Teemahaastattelut, 2020) Toisaalta haasta-

tellut esimiesroolissa toimivat, eivät itse maininneet, että työtä olisi ollut liikaa.  

 

Yksi haastateltava nosti viestinnästä esille, että strategisia muutoksia tehdään usein ja 

isossa mittakaavassa, joka voi sekoittaa työntekijän pään, jos viestintä on liian 
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abstraktia. Viestintään toivottiin tältä osin tarkkuutta suurissa muutoksista viestittä-

essä. Haastatteluissa kävi ilmi, että yritys X:ssä ilmenee ainakin kahdenlaista johta-

miskulttuuria, mahdollisesti ehkä enemmänkin, jos haastattelujen otanta olisi ollut laa-

jempi. Johtamistapa näyttäytyy erilaisena silloin kun testiautomaation ammattilainen 

työskentelee tiimissä tai tiimin ulkopuolella tai yritys X:n teknisen tuotekehitysosastolla. 

Erityisesti tiimien ja teknisen tuotekehitysosaston johtamistapojen erilaisuuden nosti 

esille muutama haastateltava. Yritys X:n teknisen tuotekehitysosaston johtamistavasta 

kerrottiin puutuvan läpinäkyvyys verrattuna muiden tiimien johtamistapaan.  

 

Johtamisessa nostettiin esille se, että työntekijöitä kohdellaan yrityksen voimavarana 

ja halutaan panostaa heidän ammatilliseen kehittymiseensä. Johtamisesta nostettiin 

esille, että se voi huonoimmillaan näyttäytyä vain numeroiden kehittymisen seuraa-

mista, tämän mainitsi yksi haastateltavista. Johtamisesta yritys X:ssä eräs haastatel-

luista kertoi seuraavaa: ” Mun mielestä yhteistyö johdon kanssa toimii ihan hyvin. Aika 

paljon on fiksua motivoitunutta porukkaa. Lähinnä sitä johtamista tarvitaan siihen, että 

kaikki menee niinku samaan suuntaan ja on sama goali kaikilla. Annetaan ihmisille 

vastuuta omista tekemisistä.” (TA arkkitehti 1, Teemahaastattelut, 2020) 

 

Yritys X:n organisaation testiautomaation yhteisistä tavoitteista kysyttäessä löytyi 

eroavaisuuksia. Osa oli selvästi sitä mieltä, että tavoite on selvä ja osan mielestä asia 

oli epäselvä. Yksi testiautomaatioarkkitehdeistä kertoi, että tavoitteita on yhtä monta 

kuin päättävää tahoakin on. Osa haastatelluista oli sitä mieltä, että pääasiallinen ta-

voite on muuttaa yritys X:n liiketoiminta konsultoinnista tuotetaloksi. Nämä henkilöt ko-

kivat, että tämä yritys X:n oma tuote osoittaa, kuinka yritys X:ssä testiautomaatiota 

tehdään. Osa haastatelluista taas koki, ettei yhteisiä tavoitteita testiautomaatiota ole 

tai kokonaisstrategia testiautomaatiolle puuttuu. Lisäksi kaivattiin yhteisiä ohjeistuksia 

siitä, miten testiautomaatiota tiimissä ja yleensä yritys X:ssä tulisi tehdä, siitä huoli-

matta, että yritys X:llä on jo tuote, jota kuvattiin yritys X:n tavaksi tehdä testiautomaa-

tiota. Lievä tulosten ristiriitaisuus voi selittyä sillä, että osa haastatelluista ei ole käyttä-

nyt koskaan yritys X:n testiautomaatiotuotetta tai sillä, että joillakin haastateltavista on 

hyvin voimakas mielipide siitä, kuinka testiautomaatiota pitäisi tehdä ja se tapa on eri-

lainen verrattuna tuotteeseen. Lisäksi esitettiin, että automaatiota tulisi hyödyntää ylei-

sesti yritys X:ssä erilaisten omien prosessien kehittämiseen, koska osaajia talossa on 

paljon. Lisäksi yleisiä käytäntöjä, joita yleensä käytetään ohjelmistokehityksessä, tulisi 
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haastateltavien mukaan käyttää myös testiautomaatiossa, näin ei tällä hetkellä kaikilta 

osin ole. Myös testiautomaatioscriptien kirjoitustapaan toivottiin yleisiä ohjeita ja hyviä 

käytäntöjä. Myös arkkitehtuurityöhön toivottiin käytettävän enemmän aikaa. Haastat-

teluaineiston perusteella nähtiin hyvänä asiana, että yritys X:ssä on yhä enemmän 

alettu miettimään sitä, miten tulevaisuudessa automaatiota tulisi tehdä ja kuinka alaa 

voisi kehittää. Yritys X:n arvomaailma koettiin omaksi ja yritys X:n arvot hyvin kuva-

tuiksi. Ainoastaan yksi haastateltava oli erimieltä arvoista, kun niistä kysyttiin. Arvoista 

mainittiin, että niihin on helppo samaistua ja että arvot toteutuvat.  

 

Oheiseen taulukkoon on merkitty ne transformationaaliseen johtamiseen liitetyt käsit-

teet, jotka haastattelututkimuksen perusteella vaikuttavat toteutuvan yritys X:ssä. 

 

Transformationaaliseen johtamiseen liitetyt käsitteet Kirjallisuus 
Toteutuuminen 
yritys X:ssä 

Aloitekykyisyys Bass et al. (2006) Toteutuu 

Älyllinen stimulointi 

Bass et al. (2006), 
Kendrick (2011), 
Pradhan et al. 
(2019) Toteutuu 

Avoimuus muutoksille Bass et al. (2006) Toteutuu 

Esimiehen ja johdettavan ajankäyttö Arnold et al. (2007) Ei tutkittu 

Humanistiset arvot Arnold et al. (2007) Toteutuu 

Huomion kiinnittäminen oppimiskokemuksiin, ei virheisiin Pradhan (2019) Toteutuu 

Innovatiivinen työskentelytapa, Innovointi (välittäjämäinen 
rooli) 

Bass et al. (2006), 
Kendrick (2011), 
Pradhan et al. 
(2019) Toteutuu 

Itsensä tarpeettomaksi tekeminen, johdettavista tulee 
johtajia Bass et al. (2006) Toteutuu 

Johtaminen perustuu visioihin ja arvoihin 
Ercetin (2016), Ma-
son et al. (2012) Toteutuu osittain 

Joustavuus Bass et al. (2006) Toteutuu 

Karisma 

Bass et al. (2006), 
Kendrick (2011), 
Pradhan et al. 
(2019) Toteutuu osittain 

Kehittämishankkeiden suunnittelu ja toteutus Mason et al. (2012) Toteutuu 

Kehittämisideoiden esittäminen ja ilmaiseminen 

Chen et al. (2018), 
Chamberlin et al. 
(2017) Toteutuu 

Luottamus muiden tekemisiin Bass et al. (2006) Toteutuu 

Luottamus omiin kykyihin Bass et al. (2006) Toteutuu 

Luottamus työntekijän ja johdon välillä Bass et al. (2006) Toteutuu 

Luovuus 

Pradhan et al. 
(2019), Arnold et al. 
(2007) Toteutuu 
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Merkityksellinen työ, työn merkityksellisyys 

Bass et al. (2006), 
Kendrick (2011), 
Pradhan et al. 
(2019), Arnold et al. 
(2007) Toteutuu 

Minäkuvan parantuminen 

Sungyoung et al. 
(2019), Arnold et al. 
(2007),Bass et al. 
(2006) Ei tutkittu 

Moniulotteinen työympäristö Mason et al. (2012) Toteutuu 

Motivointi, inspiroiva motivointi, motivaatio, yksilöllinen 
motivointi 

Bass et al. (2006), 
Kendrick (2011), 
Pradhan et al. 
(2019),  
Sungyoung et al. 
(2019), Arnold et al. 
(2007) Toteutuu 

Muutosvalmiuden lisääntyminen Arnold et al. (2007) Ei tutkittu 

Näkökulmien huomioiminen Mason et al. (2012) Toteutuu 
Organisaatikulttuurin muutos, organisaation tehtävä ja fi-
losofia Bass et al. (2006) Toteutuu 

Out-of-the box tyyppinen ajattelu 
Pradhan et al. 
(2019) Toteutuu 

Palvelun laadun parantuminen Arnold et al. (2007) Toteutuu 

Positiivisen vision luominen 

Bass et al. (2006), 
Kendrick (2011), 
Pradhan et al. 
(2019) Ei tutkittu 

Ryhmän hyväksi toimiminen Bass et al. (2006) Toteutuu 
Samankaltaisuuksia organisaation identiteetissä ja 
omassa identiteetissä 

Pradhan et al. 
(2016) Ei tutkittu 

Sitouttaminen mielenkiinnon kohteisiin 
Pradhan et al. 
(2016) Toteutuu osittain 

Sitouttaminen omiin henkilökohtaisiin tavoitteisiin 
Pradhan et al. 
(2016) Toteutuu osittain 

Sitouttaminen organisaation tavoitteisiin 
Pradhan et al. 
(2016) Toteutuu 

Sitoutuminen 
Arnold et al. (2007), 
Bass et al. (2006) Toteutuu 

Suorituskyvyn ja tehokkuuden parantuminen Arnold et al. (2007) Ei tutkittu 

Suorituskyvyn välillinen parantaminen Bass et al. (2006) Ei tutkittu 

Tavoitteiden saavuttamisen tukeminen 

Bass et al. (2006), 
Kendrick (2011), 
Pradhan et al. 
(2019) Toteutuu 

Tunnetilojen tulkitseminen oikein, emotionaalisuus Mason et al. (2012) Ei tutkittu 

Tunnustuksen antaminen, saavutusten esilletuominen, Arnold et al. (2007) Toteutuu osittain 

Työhyvinvointi Arnold et al. (2007) Ei tutkittu 
Työstressin väheneminen, stressin sietokyvyn paranemi-
nen 

Arnold et al. (2007), 
Bass et al. (2006) Ei tutkittu 

Työtyytyväisyys Arnold et al. (2007) Ei tutkittu 

Tyytyväisyys johtoon Arnold et al. (2007) Toteutuu 

Tyytyväisyys uravalintaan Arnold et al. (2007) Toteutuu 

Uskottava viestintä 
Bass et al. (2006), 
Kendrick (2011), Toteutuu osittain 
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Pradhan et al. 
(2019) 

Valmennusapu ja mentorointi 

Bass et al. (2006), 
Kendrick (2011), 
Pradhan et al. 
(2019),  
Baron et al. (2010), 
Ratio et al. (2015) Toteutuu 

Viestinnän asiakaskeskeisyys Ercetin (2016) Ei tutkittu 

Viestinnän moniulotteisuus Ercetin (2016) Toteutuu 

Yhteisten toimintatapojen parantuminen Arnold et al. (2007) Toteutuu 

Yrittäjämäinen toiminta 

Pradhan et al. 
(2019), Arnold et al. 
(2007) Toteutuu 

 

Taulukko 7: Transformationaalisen johtamisen käsitteiden esiintyminen tutkimusai-

neistossa 

 

5.4 Työntekijäkokemus kohdeyrityksessä 

 

Tässä kappaleessa pyritään vastaamaan tutkimuksen alakysymykseen: ” Millä tavoin 

työelämän merkitykselliset asiat vaikuttavat työntekijäkokemukseen? 

 

Haastateltavat kuvailivat työntekijäkokemukseen liitettyjä positiivisia asioita useaan ot-

teeseen haastatteluissa, jotka liittyvät työn merkityksellisyyteen. Näitä ovat esimerkiksi 

vapaus ja itsenäisyys työn teossa, yhteydellä yrityksen johtoon tai lähimpään esimie-

heen, lisäksi yrityksen organisaatiokulttuurista tunnistettiin erityispiirteitä, joita pidettiin 

hyvin positiivisina, kuten esimerkiksi yhteiset tapahtumat. Työympäristö koettiin tasa-

vertaisena ja esimerkiksi esimies alaissuhdetta kuvattiin työkaverillisena. Lisäksi osa 

haastatelluista kuvaili, että työkalut saa itse valita parhaimmassa tapauksessa, ei toki 

aina, sillä siihen vaikuttaa usein asiakasprojektin tilanne. Yritys X myös mahdollistaa 

kehittymisen koulutusvarojen turvin ja myöntää siihen myös työaikaa, sillä yritys kokee 

työntekijänsä voimavarana. Myös nämä asiat edesauttavat positiivisen työntekijäkoke-

muksen syntymistä. 

 

Positiiviseen työntekijäkokemukseen liitetty sitoutuneisuus voi ilmetä haastattelijoiden 

esiin tuomana innovointina, vaikutusmahdollisuuksilla, yhteisöllisyyden tunteella ja hy-

vällä yhteistyönä toimiston porukkaan, johtoon ja omaan tiimiinsä. Lisäksi 
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työntekijäkokemukseen positiivisella tavalla liitetyt valmennusavun tarjoaminen, yhtei-

sen toiminnan järjestäminen, mielipiteiden esille tuominen ja yhteisen mission ja arvo-

jen tarjoaminen myös tukevat positiivisen työntekijäkokemuksen syntymistä ja nämä 

tulivat haastatteluissa esille.  

 

Palautteen saaminen lisää hyvän työntekijäkokemuksen tuntua. Tämä asia ei aina to-

teudu, mutta se ei toisaalta tuntunut olevan kaikkein häiritsevin tekijä haastateltavien 

mukaan. Muutama haastateltava mainitsi myös, ettei teknisesti ole juuri ongelmia. Li-

säksi etätyömahdollisuuksia hyödynnetään vapaasti. Positiivista työntekijäkokemusta 

tukevat haastateltavien mukaan yrityskulttuurilliset, teknologialliset ja työympäristöön 

liittyvät asiat ja nämä kaikki vaikuttivat toteutuvan yritys X:llä. Yrityksen arvojen, mis-

sion ja vision kehittäminen tukee työntekijäkokemusta ja näistä tuli esille arvojen kehit-

täminen, jossa yksi haastatelluista oli ollut itse mukana. Tämä kuvaa hyvin sitä avoi-

muutta mikä yritys X:n kehittämishankkeissa parhaimmillaan on. 

 

Seuraavassa taulukossa on lueteltu kirjallisuudessa esiintyneet työntekijäkokemuksen 

käsitteet ja kerrottu, mitkä käsitteet ilmenivät merkityksellisyyteen vaikuttavina asioina 

tässä tutkimuksessa. Suurin osa käsitteistä toteutuu, osa toteutuu osittain, osa ei tullut 

tutkimuksessa ilmi ja osaa ei tutkittu. Haastateltavat eivät aina käyttäneet täysin samaa 

käsitettä kuin oheisessa taulukossa, mutta mikäli vastauksesta oli pääteltävissä, että 

kyse on samasta asiasta, on se merkitty taulukkoon toteutuneeksi. 

 

Käsitteistä toteutuu osittain tasa-arvoinen kohtelu ja tunnustuksen antaminen. Tasa-

arvoisessa kohtelussa, syy siihen, että tämä toteutuu osittain, on kahden haastatelta-

van lausunnot, joista toinen liittyy epätasa-arvoiseksi koettuun palkkaukseen ja toinen 

epätasa-arvoiseen kohteluun tiimin jäsenenä. Suurin osa, eli yhteensä 7 haastatel-

luista ei tuonut esille epätasa-arvoon liittyviä asioita lainkaan, joten kyse vaikutti olevan 

enemmänkin yksittäiset tilanteet. Näiden yksittäisten tilanteiden korjaaminen voi saada 

aikaan sen, että tasa-arvoinen kohtelu lopulta toteutuu.  

 

Työntekijäkokemukseen kirjallisuudessa 
liitetyt käsitteet 

Kirjallisuus Toteutuminen tutki-
musaineistossa 

Abstraktien asioiden konkretisoiminen Plaskoff (2017) Toteutuu 
Arvontuottaminen, merkityksen luominen,  
yhteys yrityksen arvoihin, arvolupauksen toteu-
tuminen 

Plaskoff (2017), Rasca 
(2018), Luukka (2019) Toteutuu 
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Emotionaaliset hyvät kokemukset Arnold (2018) Ei tutkittu 

Hyvä asiakaskokemus Sinha et al. (2018) Ei tutkittu 

Hyvistä suorituksista palkitseminen Rasca (2018) Toteutuu 

Iterointi, koeistaminen Plaskoff (2017) Toteutuu 

Itsenäisyys, autonomia, vapaus työssä 

Carney (2018), Paderna et 
al. (2020), Talent Vectia 
(2020) Toteutuu 

Itseohjautuvuuden toteutuminen työssä Talent Vectia (2020) Toteutuu 

Johdon tuki Paderna et al. (2020) Toteutuu 

Karismaattinen johtamistapa Rasca (2018) Toteutuu osittain 

Kehittymis- ja vaikuttamismahdollisuudet 

Paderna et al. (2020), 
Plaskoff (2017), Talent 
Vectia (2020) Toteutuu 

Laaja holistinen ajattelutapa ja osallistaminen Plaskoff (2017) Toteutuu 

Luottamus johtoon 
Paderna et al. (2020), Ar-
nold (2018) Toteutuu 

Luovuuden mahdollistaminen Paderna et al. (2020) Toteutuu 
Mielipiteiden ja ideoiden esilletuomisen help-
pous Rasca (2018) Toteutuu 

Mission, vision ja arvojen selkeys 
Rasca (2018), Plaskoff 
(2017) Toteutuu 

Motivaatio Rasca (2018) Toteutuu 

One-to-one keskustelut (erityisesti milleniaalit) Lutz (2018) 

Ei tullut ilmi 
tutkimuksessa 

Onnistumisen tunne työssä Talent Vectia (2020) Toteutuu 

Organisaatiokulttuuri 
Morgan (2018), Paderna et 
al. (2020) Toteutuu 

Osallistumisen vaatiminen Plaskoff (2017) 

Ei tullut ilmi 
tutkimuksessa 

Personoitu urasuunnitelma (erityisesti milleni-
aalit) Lutz (2018) 

Ei tullut ilmi 
tutkimuksessa 

Sitoutuminen 

Paderna et al. (2020), 
Luukka (2019), Rasca 
(2018),  
Dukes (2019) Toteutuu 

Sosiaaliset kokemukset Arnold (2018) Toteutuu 

Tasavertainen kohtelu Paderna et al. (2020) Toteutuu osittain 
Teknologia, viimeisimmän teknologian tarjoam-
inen 

Morgan (2018), Carney 
(2018) Toteutuu 

Teknologian käytettävyys Morgan (2018) Ei tutkittu 

Transformationaalinen johtamistapa 
Arnold (2018), Plaskoff 
(2017) Toteutuu 

Tunnustuksen antaminen (erityisesti milleni-
aalit) Lutz (2018) Toteutuu osittain 

Tuottavuus Sinha et al. (2018) Ei tutkittu 

Työilmapiiri (hyvä), tunne työpaikalla 
Paderna et al. (2020), Mor-
gan (2018) Toteutuu 

Työntekijän tarpeiden syvällinen ymmärtäminen Plaskoff (2017) Toteutuu 
Työntekijöiden osallistuminen kehity-
shankkeisiin 

Carney (2018), Plaskoff 
(2017) Toteutuu 

Työntekijöihin panostaminen Carney (2018) Toteutuu 

Työtyytyväisyys 
Sinha et al. (2018), Dukes 
(2019) Ei tutkittu 
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Työympäristö, ihmiset huomioiva työympäristö 
Morgan (2018), Paderna et 
al. (2020) Toteutuu 

Valmennusavun tarjoaminen (erityisesti milleni-
aalit),  
mentorointi 

Rasca (2018), Lutz (2018) 

Toteutuu 

Vastuuntarjoaminen Carney (2018) Toteutuu 

Viestinnän ja toiminnan läpinäkyvyys Rasca (2018) Toteutuu 

Visuaaliset kokemukset Arnold (2018) Ei tutkittu 

Yhteisöllisyyden luominen, yhteisen toiminnan  
järjestäminen 

Rasca (2018), Carney 
(2018) Toteutuu 

Yhteys asiakkaisiin Rasca (2018) Toteutuu 

Yhteys johtoon Rasca (2018) Toteutuu 

Yhteys työkavereihin Rasca (2018) Toteutuu 

 

Taulukko 8: Työntekijäkokemuksen käsitteiden toteutuminen tutkimusaineistossa 

 

5.  TULOSTEN POHDINTA 

 

Tulosten pohdinta luvussa pyritään vastaamaan tutkimuksen pääkysymykseen, ”Mistä 

testiautomaatioasiantuntijoiden työelämän merkityksellisyyden kokemukset johtuvat?” 

Tämän jälkeen tarkennetaan teoreettista viitekehystä tutkimuslöydösten perusteella. 

 

5.1 Merkityksellisyyden kokemusten juurisyyt 

 

Tutkimustulosten mukaan merkityksellisyyden kokemukset johtuvat haastattelujen pe-

rusteella esille tulleista yritys X:n tavasta panostaa työntekijöidensä kehittymiseen ja 

oppimisen tukemiseen sekä tarjoamalla suuren koulutusvarat, että tarjoamalla sen 

käyttämiseen työaikaa. Suurin osa haastateltavista kertoi käyttävänsä koulutusvaroja 

hyödykseen ja lisäksi opiskelevansa omaehtoisesti vapaa-ajalla. Yritys X tarjoaa myös 

mahdollisuuden osallistua yrityksen sisäisiin kehityshankkeisiin ja virkistystoiminnan 

järjestämiseen, sekä järjestää runsaasti erilaisia yhteisöllisyyttä parantavia tapahtumia 

ympäri vuoden, jolloin valinnanvaraa on. Merkityksellisyyden kokemuksen vähentymi-

nen tuli ilmi haastattelussa silloin, kun henkilö ei koe riittävää yhteyttä yritys X:n ja 

tällöin yhteinen piirre oli haastattelussa se, ettei henkilö osallistunut juurikaan yhteisiin 

tapahtumiin ja ei pitänyt niitä kovin tärkeinä. Suurin osa haastatelluista oli kuitenkin sitä 

mieltä, että yhteisöllisyyttä lisäävät tapahtumat ovat erittäin tärkeitä ja niihin myös 
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osallistutaan mielellään. Merkityksellisyyttä lisäävät myös työn itsenäisyys, innovointi-

mahdollisuudet ja niissä onnistuminen, kuulluksi tuleminen. Näiden juurisyy liittyy pro-

jektiin tai tiimiin, jossa työskennellään. Haastatteluaineiston mukaan tiimeissä on eroja 

siinä, kuinka hyvin tulee kuulluksi ja kuinka vapaasti voi valita työtehtäviä ja millaisia 

työkaluja on käytössä. Sen sijaan valinnanvapautta vaikutti olevan kaikilla siihen, 

kuinka itse työ tehdään. 

 

Toinen tärkeä elementti merkityksellisyyden kokemusten juurisyynä on yritys X:n joh-

tamistapa ja tiimeissä tapahtuva johtamistapa, jotka vaikuttavat haastatteluaineiston 

perusteella merkityksellisyyden kokemuksiin. Tässä johtamistavassa on tässä tutki-

muksessa havaittu transformationaalisen johtamisen piirteitä. Tutkimustuloksissa liit-

tyen johtamiseen liittyy kaksi tai kolme eri johtamistapaa, joka johtuu siitä, missä roo-

lissa haastateltu työskentelee, onko hän esimerkiksi tiimin esimies ja konsultti saman-

aikaisesti ja kuinka paljon hän on tekemisissä yritys X:n toimistolla työskentelevien 

kanssa, johdon kanssa ja yritys X:n teknisen tuotekehitysosaston kanssa. Transforma-

tionaalisen johtamisen piirteiden esiintymistä ja johtamistapaa arvioitaessa, voidaan 

hyödyntää tässä tutkimuksessa Bass et al. (2006) transformationaalisen johtamisen 

neljää aluetta, joita ovat karisma (idealized influence), inspiroiva motivointi (inspired 

motivation), älyllinen stimulointi (intellectual stimulation) ja yksilöllinen huomiointi (indi-

vidual consideration). Näitä kaikkia piirteitä ilmeni haastattelujen perusteella, karisma 

tai karismaattinen johtamista ilmeni osittain ja se johtuu siitä, että haastateltavat koki-

vat palkitsemisen eri tavoin. Osan mielestä palkitsemisessa ei ollut kehitettävää ja 

osan mielestä oli kehitettävää. 

 

Bass et al. (2006) transformationaaliseen johtamiseen liitetty karisma tuli esille tari-

noista, joita osa haastatelluista kertoi liittyen yritys X:n toimitusjohtajaan ja häntä ku-

vattiin inspiroivaksi henkilöksi, jota on helppo lähestyä. Karismaa vaikutti esiintyvän 

joissakin tiimeissä, joka ilmeni siten, että tiiminvetäjää arvostettiin, häntä kuunneltiin ja 

kerrottiin positiivisia asioita. Inspiroiva motivointi esiintyy yritys X:ssä osittain. Inspi-

roivaan motivointiin liittyy vision viestiminen selvästi ja siihen liittyen tuotiin esille esi-

merkiksi kuukausittain pidettävät info tapahtumat, ja että kyseisistä tapahtumista pide-

tään ja lisäksi strategian läpikäyntiin tarkoitetut työpajat mainittiin. Visio ei kuitenkaan 

kaikkien mielestä ollut aivan selvä, ja koettiin osittain, että muutoksia on välillä liian 

paljon ja liian suuressa mittakaavassa. Suurista muutoksista viestintään toivottiin 
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selkeyttä entisestään, toisaalta pidettiin erinomaisen hyvänä sitä, että yritys X:ssä vies-

tiään asioista avoimesti ja läpinäkyvästi. Älyllinen stimulointi esiintyy haastatteluaineis-

ton mukaan transformationaalisen johtamisen neljästä alueesta voimakkaimmin. Yritys 

X tukee henkilönsä kehittymistä ja oppimista tarjoamalla siihen koulutusvaroja ja työ-

aikaa kehittymistä varten. Lisäksi tiimityössä on mahdollista kehittää innovointeja ja 

rakentaa uusia ratkaisuja. Tämä tuli esille monessa haastattelussa. Lisäksi älyllinen 

stimulointi ilmeni joillain haastateltavilla jopa kutsumuksellisina piirteinä siten, että työ 

oli osalle haastateltavista kuin harrastus. Yksilöllistä huomiointia ilmenee myös yritys 

X:ssä. Tämä on toinen transformationaalisen johtamisen alue, joka ilmeni haastattelu-

aineistosta voimakkaasti siten että yritys X tarjoaa valmennusapua ja tiimeissä on 

myös henkilöitä, jotka tarjoavat tätä palvelua tiimiläisilleen itse.  

 

Myös muita transformationaaliseen johtamiseen liitettyjä piirteitä esiintyi haastatteluai-

neistossa, jotka voivat vaikuttaa merkityksellisyyden kokemuksiin. Näitä ovat esimer-

kiksi Arnold et al. (2007) humanistiset arvot, Bass et al. (2006) innovatiivinen työsken-

telytapa, Bass et al. (2006) joustavuus, Mason et al. (2012) kehittämishankkeiden 

suunnittelu ja toteutus, Chen et al. (2018) kehittämisideoiden esittäminen, Mason et al. 

(2012) työskentely moniulotteisessa työympäristössä, Pradhan et al. (2019) out-of-the-

box ajattelutapa, Bass et al. (2006) ryhmän hyväksi toimiminen. Tutkimustulosten pe-

rusteella vaikuttaa siltä, että haastateltujen merkityksellisyyden kokemukset ja yritys 

X:n vallitseva johtamistapa vaikuttavat positiivisella tavalla työntekijäkokemukseen. 

 

5.2 Tutkimustulokset teoreettisessa viitekehyksessä 

 

Tutkimuksessa esille nousseet merkitykselliset asiat työssä, transformationaalisen joh-

tamisen ja työntekijäkokemuksen piirteet, sekä robotisaation työn merkityksellisyyden 

piirteet, jotka toistuvat myös testiautomaation parissa työskentelevillä ovat täydennetty 

tämän tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen. Näistä käsitteistä viitekehykseen on 

valittu ainoastaan ne, jotka esiintyivät useimpien haastateltujen vastauksissa voimak-

kaimmin. Käsitteitä, jotka ovat esiintyneet haastattelussa esimerkiksi vain kerran, ei 

ole lisätty mukaan viitekehykseen. Lisäksi viitekehykseen on lisätty uudet merkityksel-

lisyyden käsitteet, yhteensä kaksikymmentäkuusi kappaletta, jotka tulivat esille 
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haastatteluaineistosta. Osa uudesta merkityksellisyyden käsitteistöstä toimi haastatel-

luille merkityksellisyyden lisäksi myös motivaatiotekijöinä tai innostavina tekijöinä.  

 

Työn merkityksellisistä käsitteistä nostettiin haastatteluaineiston perusteella tärkeim-

miksi ajatusten jakaminen muille, hyvä tiimihenki innovointi, itsensä kehittäminen, itse-

rakennettujen työkalujen ja prosessien hyödyntäminen siten että muut hyötyvät niistä, 

muiden auttaminen, reilu työnantaja, teknisten ongelmien ratkaiseminen, tuleminen 

paremmaksi, uusien asioiden oppiminen, uusien asioiden tekeminen, yhdessä kehit-

täminen ja yhteisöllisyys. Muut työn merkityksellisyyden käsitteet on listattu työn mer-

kityksellisyyden vasemmalle ja oikealle puolelle viitekehyskuviossa. Merkityksellisistä 

käsitteitä voidaan tutkimuksen perusteella pitää myös innostavina ja motivoivina. Tut-

kimustulosten perusteella tarkennettu teoreettinen viitekehys on kuvattuna seuraa-

vassa kuvassa. 

 

 

Kuva 6: Tutkimuslöydökset teoreettisessa viitekehyksessä 

 

Tutkimuksen teoreettista viitekehystä on tarkennettu haastatteluaineiston perusteella 

työntekijäkokemukseen liittyen seuraavasti. Työntekijäkokemuksen kärkeen nostettiin 

haastatteluista esille tulleet asiat, jotka vaikuttavat työntekijäkokemuksen muodostu-

miseen. Haastattelujen perusteella haastateltavien työntekijäkokemus yritys X:stä on 

positiivinen. Viitekehykseen on nostettu ne työntekijäkokemukseen vaikuttavat asiat, 
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jotka nousivat tutkimusaineistosta voimakkaimmin esille. Yritys X:ssä tutkimusaineis-

ton perusteella työntekijäkokemukseen vaikuttavat luovuuden mahdollistaminen (Pa-

derna et al., 2020), mielipiteiden ja ideoiden esilletuomisen helppous (Rasca, 2018), 

arvojen selkeys (Rasca, 2018), motivaatio, onnistumisen tunne työssä (Talent Vectia, 

2020), organisaatiokulttuurin yhteisöllisyyttä ja kehittymisen panostamiseen lisäävät 

piirteet, viimeisimmän teknologian tarjoaminen (Morgan, 2018; Carney, 2018), hyvä 

työilmapiiri (Paderna et al., 2020), työntekijöiden osallistuminen kehityshankkeisiin 

(Carney, 2018; Plaskoff, 2017), työntekijöihin panostaminen (Carney, 2018), valmen-

nusavun tarjoaminen (Rasca, 2018; Lutz, 2018), viestinnän ja toiminnan läpinäkyvyys 

(Rasca, 2018), yhteisöllisyyden luominen (Rasca, 2018; Carney, 2018), yhteys asiak-

kaisiin johtoon ja arvoihin (Rasca, 2018). Edellä mainituista käsitteistä organisaa-

tiokulttuurin yhteisöllisyyttä ja kehittymisen panostamista lisäävät piirteet tässä muo-

dossa on uusi käsite. Alkuperäinen organisaatiokulttuuri käsite sellaisenaan esiintyi 

Morganin (2018) ja Paderna et al. (2020) artikkelissa. Myös arvojen selkeys on uusi 

käsite, joka on supistettu alkuperäisestä Rasca (2018) ja Plaskoff (2017) mission, vi-

sion ja arvojen selkeys laajemmasta käsitekokonaisuudesta. Tämä johtuu siitä, että 

mision ja vision selkeys ei tullut haastatteluissa riittävän selvästi esille verrattuna arvo-

jen selkeyteen.  

 

Haastatteluaineiston uudet merkityksellisyyden käsitteet haastattelujen perusteella 

ovat listattuna oheisessa taulukossa, jotka on lisätty teoreettiseen viitekehykseen sen 

vuoksi, että haastateltavat kokivat seuraavassa taulukossa luetellut asiat merkityksel-

lisiksi ja osan käsitteistä paitsi motivoiviksi myös innostusta herättäviksi.  

 

Uudet merkityksellisyyden käsitteet 

Ajatusten jakaminen muille 

Automaatioala itsessään 

Erilaisien asioiden näkeminen eri asiakkuuksissa ja toimialoilla 

Hyvä tiimihenki 

Ihmisten opastaminen ja kouluttaminen teknisiin asioihin liittyen 

Itse rakennettujen työkalujen ja prosessien hyödyntäminen 

Järjestelmien rakentaminen ja testaaminen 

Koulutusbudjetti ja itsensä kehittäminen 

Muiden työn saaminen tehokkaammaksi ja paremmaksi 

Mukavuusalueelta poistuminen 

Oivallukset ja ahaa-elämykset 

Omien ideoiden implementointi 
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Pohjatyö ja ylläpito ja niiden parantaminen 

Projektit, joissa on selvä alku ja loppu 

Saa testattua ja varmistettua että uusien ominaisuuksien kehittämisestä ei aiheudu ei haluttuja 
muutoksia 

Tekninen osaaminen 

Tekniset haasteet 

Teknisten ongelmien ratkaiseminen 

Teknologiaosaaminen 

Testiautomaatio: työ, jossa yhdistyy testaaminen ja koodaaminen 

Testiautomaation aloitus uudessa ympäristössä, johon pääsee valitsemaan lähestymistavan 

Toimialan kehittäminen 

Tuntee tekevänsä oikeita asioita 

Tuotekehitysprojektit 

Uusien asioiden tekeminen 

Yhdessä kehittäminen 

 

Taulukko 9: Uudet työn merkityksellisyyden käsitteet 

 

Uusien käsitteiden lisäksi merkityksellisinä asioina pidettiin myös seuraavia aikaisem-

missa tutkimuksissa esiintyneitä käsitteitä, kuten innovointia (Lysova et al., 2019; Lips-

Wiersma, 2012), itsensä kehittämistä (Antal et al., 2018; Lips-Wiersma, 2012), muiden 

auttamista (Antal et al., 2018; Lips-Wiersma, 2012), reilua työnantajaa (Lysova et al., 

2019; Manyika, 2017), paremmaksi tulemista (Antal et al., 2018; Lips-Wiersma, 2012), 

työtä itsessään (Lysova et al., 2019; Bailey et al., 2016), työn joustavuutta, työsuhde-

etuja ja palkkausta (Lysova et al., 2019; Weeks, 2019, Manyika et al., 2017, Steger et 

al., 2012; Antal et al., 2018; Lips-Wiersma, 2012), uusien asioiden oppimista, vaihtelua 

työssä, yhteisöllisyyttä (Antal et al., 2018; Martela, 2015; Bailey et al., 2016; Lips-

Wiersma, 2012)  ja  osittain yhteiskunnallista merkittävyyttä (Antal et al., 2018; Bailey 

et al., 2016). Yhteiskunnallinen merkittävyys lisättiin viitekehykseen sen vuoksi, että se 

oli kolmasosalle haastatelluista tärkeä asia. Muiden auttaminen vaikutti olevan merki-

tyksellisistä asioista tärkeimpiä. 

 

Transformationaalisesta johtamisesta haastatteluissa nousivat eniten esille älyllinen 

stimulointi (Bass et al. 2006), avoimuus muutoksille (Bass et al. 2006), näkökulmien 

huomioiminen (Mason et al. 2012), humanistiset arvot (Arnold et a. 2007), innovointi 

(välittäjämäinen rooli) (Bass et al. 2006; Kendrick 2011; Pradhan et al. 2019), itsenäi-

syys ongelmanratkaisussa (Bass et al. 2006), johtaminen perustuu visioihin ja arvoihin 

(Ercetin 2016, Mason et al. 2012), joustavuus (Bass et al. 2006), kehittämisideoiden 
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esittäminen ja ilmaiseminen (Chen et al. 2018; Chamberlin et al. 2017), luottamus mui-

den tekemisiin ja omiin kykyihin (Bass et al. 2006), luottamus työntekijän ja johdon 

välillä (Bass et al. 2006), luovuus (Pradhan et al. 2019; Arnold et al. 2007), moniulot-

teinen työympäristö (Mason et al. 2012), inspiroiva motivointi (Bass et al. 2006), out-

of-the box ajattelu (Pradhan et al. 2012), palvelun laadun parantaminen (Arnold et al. 

2007), ryhmän hyväksi toimiminen (Bass et al. 2006), sitouttaminen mielenkiinnon koh-

teisiin ja omiin ja organisaation tavoitteisiin (Pradhan et al. 2012), suorituskyvyn välilli-

nen parantaminen (Bass et al. 2006), tavoitteiden saavuttamisen tukeminen (Pradhan 

et al. 2019; Kendrick 2011; Bass et al. 2006), tyytyväisyys johtoon ja uravalintaan (Ar-

nold et al. 2007), viestintä on uskottavaa ja moniulotteista (Bass et al. (2006) ja val-

mennusapu (Bass et al. 2006). 

 

6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkimustuloksien perusteella löydetyt uudet merkityksellisyyden käsitteet, sekä kirjal-

lisuudessa jo esiintyneiden ja testiautomaation ammattilaisiin soveltuvat merkitykselli-

syyden käsitteet avaavat tietoa siitä, mihin asioihin johtamisessa ja työntekijäkokemuk-

sen parantamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tutkimustulosten perusteella 

todettakoon, että työn merkityksellisyyden kokemukset johtuvat johtamisesta, jossa il-

menee transformationaalisen johtamisen piirteitä, sekä testiautomaation ammattilais-

ten omasta syvästä mielenkiinnosta testiautomaation parissa työskentelyyn ja halusta 

kehittyä ja auttaa muita tekemään asioita paremmin rakentamalla tarkoitukseen sovel-

tuvia työkaluja ja ratkaisemalla teknisiä ongelmia. Nämä asiat yhdessä vaikuttavat 

työntekijäkokemukseen.  

 

Uusia merkityksellisyyden käsitteitä löytyi yhteensä kaksikymmentäkuusi kappaletta. 

Uusista käsitteistä merkittävimmiksi katsottiin ajatusten jakaminen muille, hyvä tiimi-

henki, itse rakennettujen työkalujen ja prosessien hyödyntäminen siten että muut hyö-

tyvät niistä, teknisten ongelmien ratkaiseminen ja virheselvittelyt, uusien asioiden te-

keminen ja yhdessä kehittäminen. Aikaisemmin kirjallisuudessa esille nostetuista mer-

kityksellisyyden käsitteistä merkittävimpiä testiautomaation ammattilaisille olivat inno-

vointi, itsensä kehittäminen, reilu ja joustava työnantaja, uusien asioiden oppiminen ja 

yhteisöllisyys. 
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Transformationaalista johtamista vaikuttaa esiintyvän sekä yritys X:n johdossa, että 

tiimeissä esimiestasolla ja testiautomaation ammattilaisilla itselläänkin. Transforma-

tionaalisen johtajuuden esiintyvyyttä voidaan tarkastella Bass et al. (2006) mukaan. 

Karisman (idealized influence) piirteitä tuli esille tutkimusaineistosta. Haastatellut tun-

sivat työnsä merkitykselliseksi ja nimesivät lukuisia käsitteitä kuvamaan tätä asiaa, ku-

ten esimerkiksi yrityksen matalan hierarkian ja viestinnän avoimuuden. Lisäksi osan 

haastateltujen harrastuksen ja työn välisen eron puuttuminen voidaan katsoa kuvaa-

van paitsi karisman, myös insipiroivan motivoinnin ilmenemistä siten, että kyseiset 

haastatellut toteuttavat vahvasti työssään omaa persoonaansa ja omaa itseään. Inspi-

roiva motivointi (inspired motivation) ilmeni erityisesti merkityksellisyyden käsitteiden 

kautta, jotka mainittiin motivointitekijöiksi. Erityisen motivoiviksi asioiksi nousivat, auto-

maatio ala itsessään, ajatusten jakaminen muille, haastavat työtehtävät, uusien asioi-

den kehittäminen, hyvä tiimihenki, työn joustavuus, palkkaus, teknisten ongelmien sel-

vittelyt, onnistumisen tunteet, työkalujen rakentaminen ja suuremman kokonaisuuden 

tekemiseen osallistuminen. Älyllinen stimulointi (intellectual stimulation) ilmeni ennen 

kaikkea innovoinnin kautta ja että siihen kannustetaan. Yksilöllinen huomiointi (indivi-

dual consideration) ilmeni erityisesti valmennusavun tarjoamisen kautta. Näin ollen yh-

teys transformationaalisen johtamistavan ja työn merkityksellisyyden välillä voidaan 

katsoa toteutuvan. 

 

Työntekijäkokemus koettiin tutkimusaineiston perusteella hyvänä. Kehitysideoita esi-

tettiin ja työnantajaan oltiin erityisen tyytyväisiä. Samoilla merkityksellisillä asioilla löytyi 

selvä yhteys työntekijäkokemukseen. Työntekijäkokemuksessa esiintyvät asiat olivat 

melko samoja tai hyvin samantapaisia käsitteitä, kuin mitä työn merkityksellisyydessä 

ilmeni. Positiivinen työntekijäkokemus ilmeni erityisesti vapautena ja itsenäisyytenä 

työnteossa, yhteydenpidosta lähimpään esimieheen tai johtoon, yhteisöllisistä tapah-

tumista, sitoutuneisuudesta ja siitä että työntekijät kokevat olevansa yrityksen voima-

vara. Näin ollen yhteys työn merkityksellisyyden ja työntekijäkokemuksen välillä voi-

daan katsoa toteutuvan.  

 

Tutkimuksessa yllätti kutsumuksellisia piirteitä omaava alan harrastuneisuus, sekä kir-

jallisuuteen peilaten täyden potentiaalin hyödyntämisen tarpeettomuus tietyissä tilan-

teissa ja vaihtelu yhteiskunnallisen merkityksen kokemuksesta. Mielenkiintoinen 
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yksityiskohta oli kohderyhmässä esiintyvä automaatioon liittyvä harrastuneisuus, jonka 

useampi haastatelluista toi esille. Haastatellut kertoivat, ettei eroa työn ja harrastuksen 

välillä aina ole. Tällainen harrastuneisuus voi merkitä myös kutsumuksellisuutta ja voi 

lisätä merkityksellisyyden kokemusta työssä. Lisäksi tutkimuksesta ilmeni se, että 

omaa alaa arvostetaan ja se nähdään tulevaisuuden alana. Täyden potentiaalin hyö-

dyntämistä ei aina nähty testiautomaation ammattilaisten mielestä tarpeellisena, jotta 

työn voi kokea merkityksellisenä. Tämä johtui esimerkiksi tilanteista, joissa testiauto-

maation ammattilaisella oli takanaan työkokemusta hyvin erilaisista työtehtävistä eri 

toimialoilta nykyiseen työhön verrattuna. Myös yhteiskunnallinen merkittävyys on tär-

keää ainoastaan silloin kun haastateltava on työskennellyt aiemmin tai työskentelee 

parhaillaan julkishallinnon asiakkuuden projektissa tai ajatteli automaatiota hyvin laa-

jasti koko yhteiskuntaan vaikuttavana käsitteenä. 

 

Mielenkiintoisia olivat myös löydetyt yhteneväisyydet ja eroavaisuudet ohjelmistorobo-

tiikan parissa työskentelevien testiautomaation asiantuntijoiden ja robotiikan merkityk-

sellisyyden tutkimuksen välillä. Yhteneväisiä työn merkityksellisyyden käsitteitä robo-

tiikan, erityisesti sosiaalisten robottien parissa työskentelevien ja testiautomaatioasi-

antuntijoiden välillä olivat esimerkiksi innovoinnin lisääntyminen itsensä kehittämisen 

kautta ja siitä seuraava itsetunnon kohoaminen, toistuvan työn väheneminen ja lisäksi 

se, että uuden tiedon hankkimiseen on intoa. 

 

Ensimmäisenä jatkotoimenpiteenä ehdotetaan, että työn merkityksellisyydestä ja työn-

tekijäkokemuksesta löytyneistä asioita hyödynnetään yritys X:n rekrytoinnissa haetta-

essa kokeneempia testiautomaation ammattilaisia. Yritys X:lle on erikseen toimitettu 

tämän tutkimusaineiston perusteella tehdyt osaajaprofiilit, joita voi hyödyntää kysei-

seen tarkoitukseen. Työn merkityksellisyyttä lisäävillä asioilla voidaan paitsi houkutella 

työntekijöitä, myös selvittää potentiaalisen kandidaatin aitoa kiinnostuneisuutta testi-

automaatioon ja työtehtävään. 

 

Toisena jatkotoimenpiteenä ehdotetaan, että työn merkityksellisyyttä ja työntekijäko-

kemusta parantaisi tunnustuksen tai palautteen antaminen hyvin tehdystä työstä sään-

nöllisesti riittävän usein. Palautetta kaivattiin erityisesti teknisistä ”pellin alla” tapahtu-

vista asioista. Haastatteluissa koettiin, että kovin teknisistä hienoista innovaatioista ei 

juurikaan palautetta saa. Tämä voisi olla lähimmän esimiehen tehtävä. Nämä asiat 
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saattavat olla niitä, jotka lähin samassa tiimissä työskentelevä esimies näkee ja voi 

sen vuoksi niistä myös palautetta antaa. Myös kaikkia tiimin jäseniä voi rohkaista spon-

taanin palautteen antamisessa useammin.  

 

Kolmas jatkotoimenpide liittyy tiimien johtamiseen. Johtamiseen liittyen haastatteluai-

neiston perusteella tuli ilmi, että yritys X:ssä on havaittavissa useampaa johtamista-

paa. Haastateltuun joukkoon vaikuttaa eniten tiimissä tapahtuva johtaminen. Aineiston 

perusteella tiimeissä on eroja johtamiseen liittyen ja johtamiseen oltiin pääosin hyvin 

tyytyväisiä. Tiiminvetovastuullisille ei ollut aina selvää, mitä heiltä odotetaan. Tämän 

vuoksi jatkotoimenpiteenä ehdotetaan, että tiiminvetäjille tulisi esitellä yhteinen linja 

siitä millaista johtamista heiltä odotetaan ja mitä heiltä odotetaan. Millaista johtamista-

paa heidän tulisi ilmentää, jolloin johtamistapa eri tiimeissä olisi yhtenäisempi ja tii-

meille sopiva. Haastatteluissa esille tuotuja hyviksi havaittuja johtamisen tapoja ovat 

olleet esimerkiksi ajankäyttö tiimin muodostusta varten oman tiimin kesken, joko ennen 

projektia tai kesken projektin, jos tiiminvetäjä vaihtuu. Toinen tärkeä asia on säännöl-

liset palaverit, myös epäviralliset palaverit ilman tarkkaa agendaa, jotta yhteydenpito 

kaikkiin säilyy. Kolmas hyväksi havaittu tapa oli tiimin yhteinen ajanvietto tai harrastus 

mahdollisuuksien mukaan silloin tällöin. Nämä kaikki vaativat tiiminvetäjältä suunnitel-

mallisuutta ja aikaa, jolloin tehtävien jakaminen tiimissä asioiden suunnitteluun on tär-

keää. Myös tiiminvetäjä voi tarvita kollegan, jolta voi kysyä mielipidettä ja pallotella 

asioita spontaanisti tarpeen mukaan. Valmennusavusta voi olla myös hyötyä samaan 

asiaan. 

 

Neljäntenä jatkotoimenpiteenä ehdotetaan työntekijäkokemuksen työntekijäkokemus-

prosessin määrittelyä ja kuvaamista alkaen siitä, kun ensimmäisestä kontaktista kan-

didaatin ja yritys X:n välillä jatkuen kokemuksiin yritys X:ssä ja päättyen yritys X:ssä. 

Pohjana tälle työlle voidaan käyttää tämän tutkimuksen tutkimusaineistoa ja yritys X:lle 

laadittuja osaajaprofiileja. Työntekijäkokemusprosessin tarkempi määrittely antaa 

myös lisätietoa yritys X:n toiminnasta ja mahdollista kehitystarpeista työntekijäkoke-

musprosessissa. 

 

Tutkimuksellista näkökulmasta jatkotutkimusta tulisi tehdä robotiikan merkitykselli-

syyttä tutkimalla pidemmältä ajanjaksolta sosiaalisten robottien osalta. Ensin kerättäi-

siin merkityksellisiksi koetut asiat ennen robotin käyttöönottoa, uudelleen robotin 
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käyttöönoton jälkeen ja kolmannen kerran, kun robotin käyttö on vakiintunut. Tällöin 

voidaan tarkastella merkityksellisyyden kokemuksen muuttumista ja johtamisen liitty-

viä ilmiöitä sosiaalisen robotin käyttöönottoprosessiin liittyen. 

 

7. YHTEENVETO 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella teoreettisesta näkökulmasta työn merkitykselli-

syyden, työntekijäkokemuksen ja transformationaalisen johtamisen suhdetta ja tutkia 

millaiset asiat nousevat esille haastatteluaineistosta työssä merkityksellisiksi asioiksi, 

miten nämä asiat ilmenevät työntekijäkokemuksessa ja kuinka transformationaalinen 

johtaminen näihin vaikuttaa. Teoreettinen viitekehys muodostettiin työn merkitykselli-

syydestä, siihen liittyvästä työntekijäkokemuksesta ja kaiken pohjalla ilmenevästä 

transformationaalisesta johtamisesta. Transformationaalinen johtamistapa valittiin kir-

jallisuudesta sen vuoksi, että siitä löytyi tutkittu yhteys sekä työn merkityksellisyyteen, 

että työntekijäkokemukseen. Tutkimusta aloittaessa ei vielä tiedetty ilmeneekö yritys 

X:ssä transformationaalista johtamista ja siihen saatiin vastaus tutkimuksen edetessä. 

 

Aineisto kerättiin ja toteutettiin teemahaastatteluina, jotka tehtiin etänä Teams yhtey-

den välityksellä. Tällä tavoin haastattelussa pääsi näkemään haastateltavat ja seuraa-

maan haastateltavien reagointia eri kysymyksiin. Haastattelut tallennettiin ja litterointiin 

sanasta sanaan. Tämä aineisto taulukoitiin Exceliin aineiston käsittelyn helpottamista 

varten ja tästä laadittiin ensin osaajaprofiilit yritys X:lle ja sen jälkeen tutkittiin aineistoa 

teoreettista taustaa ja viitekehystä vasten.  

 

Tutkimustuloksien perusteella selvisi, mitkä asiat ovat kohderyhmälle merkityksellisiä 

työtä hakiessa kyseiseen tehtävään, itse työtehtävässä ja työnantajassa. Uusia merki-

tyksellisyyden käsitteitä löytyi yhteensä kaksikymmentäkuusi kappaletta ja lisäksi kym-

menkunta jo tutkittua käsitettä toteutui tutkimuksen kohderyhmässä. Tärkeimmät mer-

kitykselliset asiat kohderyhmälle olivat esimerkiksi muiden auttaminen, teknisten on-

gelmien ratkaiseminen, innovointimahdollisuudet. Myös muut löydetyt asiat olivat hyvin 

merkityksellisiä. Työntekijäkokemusta kohderyhmä piti hyvänä ja työntekijäkokemuk-

sessa toistui merkityksellisinä pidetyt asiat, jotka myös sekä motivoivat, että innostivat 

osaa haastatelluista. Merkityksellisyyden ja työntekijäkokemuksen välillä havaittiin 
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tutkimuksessa selvä yhteys. Kohdeyrityksessä ilmeni transformationaalista johtamista. 

Voimakkaimmin tämä kävi ilmi yritys X:n tavassa panostaa työntekijöihinsä ja heidän 

kehittymiseensä ja tapaan antaa vastuuta ja ottaa henkilöstöään mukaan sisäisiin 

hankkeisiin. Älyllinen stimulointi, inspiroiva motivointi, karisma ja yksilöllinen huomiointi 

kävi ilmi haastatteluaineiston perusteella.  

 

Tutkimusaukkona oli se, että tämän tutkimuksen kohderyhmästä, joita testiautomaa-

tioasiantuntijat ovat, ei ollut aikaisemmin tehty tutkimusta työn merkityksellisyydestä. 

Tämä tutkimus vastaa tähän tutkimusaukkoon ja koska uusia merkityksellisyyden kä-

sitteitä löytyi, todettakoon että tutkimus pyrkii vastaamaan tutkimusaukkoon. Kaikkiin 

tutkimuskysymyksiin vastattiin tutkimustuloksissa ja tulosten pohdinta osiossa. 

 

Johtopäätöksinä tutkimuksessa esitettiin pääasialliset löydetyt merkityksellisyyden kä-

sitteet, jotka olivat tärkeimpiä tutkimuksen kohderyhmälle. Lisäksi todettiin, että työn-

tekijäkokemus koettiin kohderyhmässä hyvänä. Transformationaalista johtamista 

myös todettiin esiintyvän. Johtopäätöksissä listattiin yhteensä neljä jatkotoimenpidettä 

ja suositusta kehittämiskohteina, jotka liittyvät merkityksellisyyden lisäämiseen työssä, 

työntekijäkokemuksen jatkotutkimukseen ja halutun johtamistavan vahvistamiseen. 

Tutkimuksellisena jatkotoimenpiteenä ehdotettiin sosiaalisten robottien merkitykselli-

syyden tutkimuksen jatkotutkimusta pidemmältä ajanjaksolta, joka huomioisi merkityk-

sellisiksi koetut asiat ennen robotin käyttöönottoa, käyttöönoton aikana ja sen jälkei-

senä aikana, jolloin merkityksellisyyden käsitteiden mahdollista muuttumista ja johta-

misen ilmiöitä voidaan tarkastella laajemmin. 
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Liitteet 

 
Liite 1: Teemahaastattelun haastattelukysymykset 

 

Haastattelukysymykset, 01.04.2020 
 
Itsensä kehittäminen ja tuleminen omaksi itsekseen (CMWS) 

1. Kerro itsestäsi ja työstäsi yritys X:ssä (osaajaprofiili, taidot ja vastuut) 

2. Miten päädyit testiautomaation pariin? Miten kiinnostuit testiautomaatiosta? 

(osaajaprofiili, taidot ja vastuut) 

3. Miten päädyit töihin yritys X:ään? 

4. Mitkä asiat ratkaisivat sen, että yritys X:stä tuli sinun työnantajasi? 

5. Millaiset tekijät saisivat harkitsemaan työpaikan vaihtoa?  

6. Jos nyt hakisit työpaikkaa niin mitä kanavia käyttäisit? Seuraatko ammattisi 

vuoksi työpaikkailmoituksia? (osaajaprofiilit, työnhakukäyttäytyminen) 

7. Miten ylläpidät ammatillista osaamistasi? (osaajaprofiili, taidot ja vastuut) 

a. Seuraatko joitakin sosiaalisen median kanavia, foorumeja? (osaajapro-

fiilit) 

b. Osallistutko koulutuksiin? 

c. Mitkä muut asiat ovat ammatillisesti tärkeitä? 

8. Oletko saanut kehittyä ammatillisesti yritys X:ssä riittävästi? (osaajaprofiili, tai-

dot ja vastuut) 

 
Täyden potentiaalin esille tuominen (CMWS) / Yksittäisten tehtävien merkitys 

9. Mistä asioista koet ammatillista ylpeyttä? Kerro jokin mieleesi jäänyt onnistu-

minen. 

10. Mitä yritys X:ssä työskentely sinulle merkitsee? 

11. Mitkä asiat motivoivat sinua? (osaajaprofiili, motivaatio) 

12. Mitä asioita yritys X:n tulisi kehittää, jotta työ olisi entistä merkittävämpää? 

13. Ovatko ne odotukset, joita sinulla oli yritys X:stä, toteutuneet? Miten? 

14. Mitkä asiat saavat sinut innostumaan työssäsi? 

15. Mitkä asiat turhauttavat työssäsi? (CMWS ja osaajaprofiili, turhaumat) 

16. Tunnetko että työsi on merkityksellistä itsellesi, entä muille? 

17. Vaihteleeko työn merkityksellisyyden kokemus asiakkuuksittain tai projekteit-

tain? Miten? 

18. Voitko käyttää työssäsi täyttä ammatillista potentiaalia? Miten? 

19. Koetko, että voit toteuttaa itseäsi työssä testiautomaation parissa? Voitko ker-

toa esimerkin? 

20. Saatko riittävästi tunnustusta työstäsi? Miten tämä ilmenee? 

21. Saatko tuoda esille mielipiteitäsi ja kuunnellaanko sinua? Miten? 
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Muiden palveleminen (CMWS) / Työn merkitys muille tai yhteiskunnassa 
22. Koetko, että työlläsi on yhteiskunnallinen merkitys tai jokin suurempi merkitys? 

Miten asia ilmenee? 

23. Miten merkittävää sinulle on se, että työllä olisi yhteiskunnallinen merkitys? Mi-
ten se toteutuu?  

24. Koetko että voit työsi avulla auttaa muita ihmisiä? Millä tavoin? 

25. Onko lisäksi muita asioita, jotka saavat aikaan sen, että työ tuntuu merkityksel-

liseltä? 

 
Yhteys muihin ihmisiin (CMWS) / Organisaation ydintarkoituksen ymmärtämi-
nen 

26. Kuvaile tiimityötä testiautomaation parissa yritys X:ssä. Mikä on toimivaa ja 

missä on kehitettävää? 

27. Miten itsenäistä työsi on?  

28. Millaiset tehtävät ja projektit ovat sinusta testiautomaation kannalta kiinnosta-

vimpia ja miksi? 

29. Mitä kautta haet tietoa tarvittaessa? (Esim. kollegat, artikkelit, blogit jne.)? 

(Osaajaprofiilit, sisällöt ja tiedonlähteet) 

30. Onko sinulle tärkeää, että työkavereiden kanssa tehdään muutakin kuin am-

matillisia asioita? Miten tämä toteutuu yritys X:ssä? 

31. Miten tärkeää sinulle on asiantuntijoiden, toimiston porukan ja johdon kanssa 
toimiminen ja toteutuuko tällainen yhteistyö yritys X:ssä? 

32. Millä tavoin yritys X:n organisaatiokulttuuri tukee työtäsi?  
 

Johtaminen  
 

33. Miten johtaminen ja esimiestyö koetaan yritys X:ssä? 

34. Miten asiakkuustiimien johtamismalli on vaikuttanut työhösi?  

35. Ovatko yritys X:n tavoitteet liittyen testiautomaatioon yhteisiä koko organisaa-

tiossa? Miten koet asian? 

36. Millaisia hyviä käytäntöjä testiautomaatiossa mielestäsi on, joita haluaisit levi-

tettävän laajemmin yritys X:ssä?  

37. Toimiiko yritys X mielestäsi proaktiivisesti testiautomaation kehittämisessä? 

Miten? 

38. Miten koet yritys X:n arvot (luettele arvot samalla)? (Arvot ja tavoitteet, osaaja-

profiili) 

39. Onko vielä jotakin, mitä minun pitäisi sinulta kysyä? 

 


