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Tämä tutkimus käsittelee asiantuntijoiden työn merkityksellisyyttä. Tutkimuksessa selvite-

tään, mitkä asiat työtehtävässä, organisaatiossa sekä sidosryhmissä lisäävät tai vähentävät 

työn merkityksellisyyttä. Lisäksi tutkitaan, minkälaisella johtamisella sitä voidaan edistää 

asiantuntijoiden keskuudessa. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat asiantuntijat, jotka työsken-

televät järjestelmä- ja prosessikehityksessä Suomessa. Työn merkityksellisyyttä on tutkittu 

maailmalla 1970 -luvulta lähtien. Merkityksellisyyden on todettu aiempien tutkimusten mu-

kaan vaikuttavan esimerkiksi motivaatioon, sitoutumiseen ja työn tuloksiin. Kohdeyrityk-

sessä asiantuntijoiden vaihtuvuus on viime vuosina ollut suurta ja työtyytyväisyystulokset 

heikkoja. Tämän vuoksi kohdeyrityksessä haluttiin tutkia työn merkityksellisyyttä.  

 

Tämä kvalitatiivinen tutkimus perustuu seitsemään tutkimusta varten tehtyyn teemahaastat-

teluun. Tutkimustulosten perusteella työn merkityksellisyyttä edistävät työtehtävän näkö-

kulmasta mm. kehittymismahdollisuudet, mahdollisuus vaikuttaa työhön, sopiva työmäärä, 

tavoitteisiin pääsy ja palaute. Merkityksellisyyttä puolestaan vähentää esimerkiksi liian iso 

vastuualue, epäselvät prioriteetit ja rutiinien suuri määrä. Organisaation ja sidosryhmien nä-

kökulmasta merkityksellisyyttä edistävät avoin viestintä, yhteistyö, arvostus, hyvät sosiaali-

set suhteet ja uramahdollisuudet. Merkityksellisyyttä vähentävät mm. vähäinen yhteistyö ja 

alhaiseksi koettu palkkaus. Tasapuolisuus, selkeät tavoitteet ja prioriteetit, avoin viestintä ja 

palaute ovat johtamisessa tekijöitä, jotka edistävät merkityksellisyyttä. Kirjallisuudessa 

esille nousseista merkityksellisyyteen vaikuttavista tekijöistä korostuivat eniten sekä työteh-

tävään liittyvät seikat, että johtaminen. Tutkimuksessa nousi esille palkan merkitys arvos-

tuksen tunteeseen ja sitä kautta myös työn merkityksellisyyteen. Palkan merkitys korostui 

monissa haastatteluissa, mitä voidaan pitää yllättävänä. Yllättävää tutkimustuloksissa on 

myös se, ettei ulkoisilla sidosryhmillä ollut merkitystä merkityksellisyyden kokemukseen. 
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The study addresses meaningfulness in specialist work. The study explores what kind of 

factors in the work task, organisation and stakeholder groups increase or decrease meaning-

fulness in specialist work. The study also discusses what kind of leadership supports mean-

ingfulness. The target group of the study is specialists from the target company. They are 

working with IT systems and business development assignments in Finland. The first studies 

of meaningful work are from the 1970’s. The previous studies state that meaningfulness 

affects motivation, commitment and results of the work. In the target company turnover 

among specialists has been on a high level and well-being results on a low level, which are 

the main reasons for the study.  

 

The study is qualitative and it is based on seven thematic interviews. According to the study, 

e.g. development possibilities, autonomy, decent workload, reachable targets and feedback 

increase meaningfulness from a work task perspective, while too many responsibilities, un-

clear priorities and routines have an opposite effect. Clear communication, collaboration, 

good social relationships and career opportunities increase meaningfulness from an organi-

sational point of view. Lack of collaboration and insufficient salary are the elements that 

decrease meaningfulness. Even-handedness, clear targets and priorities, open communica-

tion and feedback are in leadership qualities that increase meaningfulness among specialists. 

Task-related factors and leadership are seen as important elements both in the literature and 

in the study. One surprising result of the study was that several specialists brought up salary 

as one of the main factors affecting the sense of appreciation. In the literature appreciation 

correlates with meaningfulness. The other surprise was that according to the study the exter-

nal stakeholders and meaningfulness were not linked to each other.  

 

 

 

  



4 

 

 

 

KIITOKSET 

 

Opiskelu töiden ohessa ja perheenäidin roolissa on välillä tuntunut työläältä, sen voi tässä 

vaiheessa jo tunnustaa. Uuden oppimisen riemu ja itseni kehittämisen palo ovat kuitenkin 

saaneet minut ponnistelemaan opintojen parissa. Kauppatieteiden maisterin tutkinto on ollut 

tavoitteenani jo pidemmän aikaa. Kaltaiselleni käytännön ihmiselle sukellus teorioiden maa-

ilmaan pitkän opintotauon jälkeen on ollut haastavaa ja toki kiehtovaakin. Aiheena työn 

merkityksellisyys ja se, että millä keinoin sitä voidaan edistää kiehtoo minua ja aihe tuntui-

kin monine tarjolla olevine teorioineen erittäin mielenkiintoiselta. Erityisen antoisaa oli 

haastattelut ja keskustelut, joihin asiantuntijat lähtivät avoimesti mukaan.  

 

Haluan kiittää tuesta opiskelukavereitani, erityisesti yhteisen matkamme alussa. Lisäksi 

LUT:n upea henkilökunta ja tietysti professorit ja muut opettajat ansaitsevat kiitoksensa. 

Olen käynyt antoisia keskusteluja graduni ohjaajien kanssa, heidän tukensa ja kannustuk-

sensa on ollut juuri sopivaa, kiitos siitä. Perheelleni, rakkaille Johanille ja Danielille haluan 

esittää erityiskiitokset opiskelujen mahdollistamisesta ja tuesta. Tiedän, etten aina ole ollut 

läsnä, vaan opinnot ovat vieneet aikaa perheeltä. Myös rakkaat vanhempani ovat jaksaneet 

kysyä edistymisestä ja olen pientä ylpeyttäkin huomannut heissä, ehkäpä ajatuksissa on ol-

lut, että tytöstä tulee maisteri, vihdoinkin. Lopuksi voin todeta, että olipahan reissu, mutta 

olen onnellinen, että se tuli tehtyä.   

 

Vantaalla, 30.1.2022  

Arja Simell  
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1 Johdanto 

Tutkimuksessani tutkin, että mitkä asiat edistävät ja estävät asiantuntijoiden työn merkityk-

sellisyyttä. Lisäksi tutkin sitä, että minkälaisella johtamisella sitä voidaan lisätä. Tutkimus 

on kvalitatiivinen ja aineiston hankintamenetelmänä on käytetty teemahaastatteluja. Haas-

tatteluja tehtiin yhteensä seitsemän kappaletta. Analysointimenetelmänä käytettiin teemoit-

telua. 

 

Työn merkityksellisyyden käsite esiintyi tutkimuksessa ensimmäisen kerran työnpiirre mal-

lin (Job Characteristic Theory) yhteydessä (Hackman & Oldman, 1975). Heidän tutkimus-

taan voidaan tavallaan pitää työn merkityksellisyyden akateemisen tutkimisen alkuna. Ky-

seinen tutkimus nosti työn merkityksellisyyden käsitteen esille tekijänä, joka vaikuttaa työ-

motivaatioon ja työn laatuun (Hackman & Oldman, 1975). Myös myöhemmissä tutkimuk-

sissa on todettu, että tyytyväisyys työpaikkaa sekä työtehtävää kohtaan lisää työelämässä 

koettua laatua kokonaisuutena ja vaikuttaa myös merkityksellisyyden kokemukseen (Wil-

liams ym., 2016; Lysova ym., 2019). 

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Kohdeyrityksessä on pohdittu jo muutaman vuoden ajan, että miksi kehitys- ja liiketoimin-

nan tukitehtävissä toimivien suomalaisten asiantuntijoiden keskuudessa on tyytymättö-

myyttä ja suurta vaihtuvuutta. Havaintoja on tehty keskusteluissa ja henkilöstökyselyn tu-

losten pohjalta. Lysova ym. (2019) mukaan työhön sitoutumiseen vaikuttaa mm. se, miten 

henkilö kokee työssään merkityksellisyyttä. Yrityksessä käytyjen keskustelujen jälkeen to-

tesimme tarpeen tutkia, että mitkä asiat lisäävät tai vähentävät asiantuntijoiden kokemaa 

työn merkityksellisyyttä. Lisäksi koettiin tärkeäksi tutkia, että minkälaisella johtamisella sitä 

voitaisiin edistää. Chalofskyn ja Cavallaron (2013) mukaan työn merkityksellisyys lisää 

työn tuottavuutta ja työhön sitoutumista. Asiantuntijoiden tavoitteisiin pääsy ja sitoutuminen 

yritykseen on yrityksen menestyksen kannalta merkittävää, tämänkin takia kohdeorganisaa-

tiossa halutiin ymmärtää, että mitkä asiat merkityksellisyyteen liittyvät. Viimeisten vuosien 
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aikana suuri vaihtuvuus on vaikuttanut kohdeorganisaation projekteihin ja kehityshankkei-

siin negatiivisesti. Hankkeet ovat viivästyneet ja joiltakin osin tavoitteet ovat jääneet saavut-

tamatta.  

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset    

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia asiantuntijoiden työn merkityksellisyyttä. Lisäksi selvi-

tetään, että minkälaisella johtamisella sitä voidaan edistää.   

 

Tutkimuksessa on kaksi pääkysymystä, joihin haetaan vastausta.  

- Mitkä tekijät edistävät tai estävät asiantuntijoiden työn merkityksellisyyden koke-

musta?  

- Minkälaisella johtamisella voidaan edistää asiantuntijoiden merkityksellisyyden ko-

kemusta? 

 

1.3  Keskeiset käsitteet ja tutkimuksen rakenne   

Tutkimuksen keskeiset käsitteet ovat työn merkityksellisyys ja työn merkityksellisyyden 

johtaminen.  

 

Työ merkityksellisyys (work meaningfulness)  

Työn merkityksellisyys tarkoittaa sitä, että miten hyvin työ vastaa yksilön odotuksiin ja sopii 

hänen arvoihinsa (Antal ym., 2018; Bailey & Madden, 2016.) Merkityksellisyyden kokemus 

on Yeomanin (2013, 246) mukaan inhimillinen tarve. Sen on esitetty lisäävän ihmisen yleistä 

hyvinvointia elämässä (Aaltonen ym., 2015.) Työn merkityksellisyyden voidaan ajatella 

koostuvan erilaisista asioista eri ihmisille, eikä se ole muusta elämässä irrallinen asia (Bailey 

ym., 2018).  
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Työn merkityksellisyyden johtaminen (leading work meaningfulness)   

Työn merkityksellisyyden johtaminen tarkoittaa, että selvitetään tapoja tuottaa ja hallita 

merkityksellisyyden kokemista yrityskulttuurin ja johtamisen avulla (Bailey & Madden, 

2016). Johtamisella voidaan vahvistaa merkityksellisyyden kokemusta mm. auttamalla työn-

tekijöitä ymmärtämään oman työntehtävänsä merkitys yritykselle ja liittämällä työtehtävät 

osaksi yrityksen tavoitteita (Lysova ym., 2019). Valitulla johtamistavalla voidaan vaikuttaa 

siihen, että miten merkitykselliseksi työntekijät työnsä kokevat (Lysova ym., 2019, 377). 

Työn merkityksellisyyteen voidaan vaikuttaa myös negatiivisesti johtamisella. Näin voi ta-

pahtua jos työntekijän työtehtävä jää irralliseksi, eikä hän ymmärrä sen vaikutusta yrityksen 

liiketoiminnassa (Bailey & Madden, 2016).   

 

Raportin rakenne koostuu alun tiivistelmästä ja sen jälkeen on vuorossa johdanto, jossa esi-

tellään mm. tavoite tutkimukselle, keskeiset käsitteet ja tutkimuskysymykset. Tämän jälkeen 

kirjallisuuskatsauksessa esitellään teoriaa työn merkityksellisyydestä ja sen johtamisesta 

sekä tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Teorian jälkeen esitellään tutkimusmenetelmät. 

Tutkimustuloksissa esitellään aineisto ja analyysi sekä pyritään vastaamaan tutkimuskysy-

myksiin. Tämän jälkeen on tulosten pohdinnan vuoro, jossa tuloksia esitellään teoriaan pei-

laten  ja teoreettista viitekehystä täydennetään tutkimustuloksilla. Lopuksi on vuorossa joh-

topäätökset sekä yhteenveto.   
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2 Kirjallisuuskatsaus  

Työn merkityksellisyyden tutkiminen on alkanut jo 1970 -luvulla (Hackman & Oldman, 

1975). Hackmanin ja Oldmanin (1975) työn piirremalliin viitataan monin paikoin ja sitä on 

päivitetty myöhemminkin. 1980 -luvulla on myös tehty teoriaan pohjautuvaa lisätutkimusta 

(Rubenstein ym., 2017). Vuonna 1980 päivitettyyn malliin (Kuva 1) on lisätty psykologisia 

tekijöitä, kuten työkontekstiin sidottu tyytyväisyys, yksilön henkilökohtaisen kehittymisen 

tarve sekä tieto- ja taitotason kehittäminen (Hackman & Oldman, 1980).  

 

 

 

Kuva 1. Työn piirremalli (Job Characteristics Theory). Kuvaus työn merkityksellisyydestä 

(Hackman & Oldham, 1980, 78.) 

 

2.1 Merkityksellisyys työssä  

Eri ihmiset kokevat eri asiat merkityksellisiksi elämässään ja sen voidaankin todeta olevan 

monitasoinen käsite (Bailey ym., 2018).  Jotta ihminen voi kokea merkityksellisyyttä 
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esimerkiksi harrastuksessa tai työssä, pitää sen parissa kokea onnistumisia  (Brassai ym.,  

2015) ja tekemisellä olla tarkoitus (Yeoman, 2013, 246). Chalofskyn ja Cavallaron (2013) 

mukaan ihmisen ikä ja elämänkokemus vaikuttavat siihen, mitkä tekijät muodostavat henki-

lölle merkityksellisyyttä. Merkityksellisyyden kokemus työssä korreloi positiivisesti yksilön 

työuraan ja esimerkiksi työhön sitoutumiseen (Lysova ym., 2019). Chalofsky ja Cavallaro 

(2013) ovat todenneet, että työ on yksi tärkeä elämän osa-alue, joka ei tuo pelkästään toi-

meentuloa, vaan sillä on merkitystä henkiseen hyvinvointiin laajasti. Työllä näyttäisi olevan 

keskeinen rooli ihmisen elämässä, riippumatta siitä onko ihminen juuri parhaillaan työelä-

mässä vai ei (Alasoini, 2010). Lysovan ym. (2019) mukaan työssä koettu merkityksellisyys 

vaikuttaa yleisesti työntekijän työtyytyväisyyteen sekä työntekijän haluun kehittyä ja oppia 

uutta työssään.    

 

Työ merkitsee ihmisille yleensä taloudellista turvallisuutta, mutta työllä voidaan ajatella ole-

van muutakin merkitystä ihmisen elämässä (Lysova ym., 2019). Työssä koettu tarkoitus, 

tyytyväisyys, itsenäisyys, ihmissuhteet ja uuden oppiminen nousevat tärkeiksi tekijöiksi ko-

konaisvaltaisessa hyvinvoinnissa (Bailey ym., 2018).  Koska työ on yleensä tärkeä elämän 

osa-alue, usein merkittävä osa ihmissuhteistakin liittyy työhön. Työstä keskustellaan ylei-

sesti vapaa-ajallakin ja on jopa tyypillistä tutustumisvaiheessa aloittaa keskustelu juuri 

työstä ja tutustua henkilöön työtehtävien kautta. (Chalofsky & Cavallaro, 2013.) Työntekijät, 

jotka kokevat työnsä merkitykselliseksi ja kokevat lisäävänsä merkityksen kokemusta myös 

ympäristöönsä, kokevat usein työhyvinvointinsa sekä työtyytyväisyytensä parempana (Ste-

ger ym., 2012.)  

 

Tutkimusten mukaan elämältä ja myös työltä etsitään yhä enemmän merkityksen kokemusta 

ja sisältöä. Nuorempi sukupolvi tuntuu etsivän merkityksellisyyttä edeltäviä sukupolvia  

enemmän (Aaltonen ym., 2020.) Työn merkityksellisyys on noussut tutkimuksissa erittäin 

tärkeäksi osatekijäksi hyvinvoinnissa, jopa tärkeimmäksi. Voikin sanoa, että jos työn kokee 

merkitykselliseksi, se lisää hyvinvointia elämässä merkittävästi, enemmän kuin esimerkiksi 

korkea palkka. (Aaltonen ym., 2015.) Chalofsky ja Cavallaro (2013) ovat esittäneet, ettei 

työn merkitystä ja muun elämän merkitystä voi erottaa toisistaan, vaan merkityksellisyyden 

kokemukseen vaikuttavat työn lisäksi monet muutkin tekijät, kuten perhe, harrastukset ja 

ystävät. Yeomanin (2013) mukaan työn merkityksellisyyden kokemus on ihmiselle tarve, ei 
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etuoikeus, jonka vain jotkut henkilöt kokevat. Tämä tarve on kaikilla, ei vain niillä, jotka 

ovat ns. kutsumusammatissaan. May ym. (2004) ovat todenneet, että ulkoiset tekijät, kuten 

arvostus kollegoilta tai esimieheltä kasvattavat merkityksellisyyttä omaan työhön liittyen. 

Merkityksellisen työn voidaan ajatella koostuvan monesta osa-alueesta ja sen pitää olla so-

pusoinnussa ihmisen elämän muihin osa-alueisiin, jotta ihminen voi kokea kokonaisvaltaista 

merkityksellisyyttä elämässä (Chalofsky & Cavallaro, 2013). 

 

Vuonna 2010 koottu Rosson ym. yhteenveto (kuva 2) käsittelee työn merkityksellisyyttä 

laajasti, ottaen huomioon monia vaikuttavia tekijöitä, kuten perheen, työyhteisön, johtami-

sen ja kommunikaation töissä. Samalla siinä huomioidaan myös merkityksen kokemukseen 

vaikuttavina tekijöinä työntekijän omat arvot, uskomukset ja motivaatio. (Rosso ym, 2010.) 

Rosson ym. (2010) koosteessa kuvataan työn merkityksellisyyden tutkimusta 1970 -luvulta 

asti, ottaen huomioon erilaisia teorioita. Malli esittää, että merkityksellisyys työssä syntyy 

monella tasolla, yksilö- ja sosiaalisella tasolla sekä organisaation tasolla. (Rosso ym., 2010). 

Rosso ym. (2010) yhteenvedossa työn merkityksellisyyttä esitetään nelikenttämallin mu-

kaan. Nelikentässä akselit ovat: itse-muut ja yhteys-toimijuus. Näiden avulla pyritään työn 

merkityksellisyys näyttämään yksilön kokemuksena ja myös sosiaalisena asiana, suhteessa 

muihin (Rosso ym., 2010). 
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Kuva 2. Rosson ym. (2010) katsauksen mukaan työn merkityksellisyyteen vaikuttavat teki-

jät.   

 

Steger ym. (2012) mukaan työn merkityksellisyyden kokemus jaetaan kolmeen eri osaan, 

positiiviseen merkitykseen, merkityksellisyyden luomiseen työn kautta ja vaikuttamisena 

suurempaan yhteiseen hyvään (Kuva 3). Positiivinen merkitys pitää sisällään kokemuksen 

oman työn merkityksellisyydestä ja sen tarkoituksesta organisaatiolle (Steger ym., 2012). 

Merkityksellisyyden luominen työn kautta pitää sisällään mm. sen, että työ auttaa työnteki-

jää luomaan ja tunnistamaan merkityksellisyyttä laajemmin myös muilla elämän osa-alu-

eilla. Kolmas taso kyseisessä teoriassa on vaikuttamista laajemmin elinympäristöönsä 

omalla toiminnalla. Tässä ajatuksena on se, että työntekijä voi työnsä kautta olla hyödyksi 

muille ja tuoda panosta yhteisöön. Tässä teoriassa kaksi viimeistä työn merkityksellisyyden 

osa-aluetta liittyvät vahvasti muihin ihmisiin sekä ympäröivään yhteiskuntaan. (Steger ym., 

2012.)  
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Kuva 3. Työn merkityksen malli, kolme tasoa (mukaillen Steger ym., 2012). 

 

Lysova ym. (2019) esittävät, että työn merkityksellisyyden syntymiseen vaikuttavat monet 

eri tekijät. Mallin mukaan kokemuksen syntymiseen vaikuttavat sekä yksilö- ja työtehtävä-

tason tekijät sekä sosiaalisista suhteista ja organisaatiosta syntyvät tekijät (Kuva 4). Lysova 

ym. (2019) mukaan merkityksellisyyttä voidaan johtaa ja kasvattaa yrityksessä. Organisaa-

tion pitäisi pyrkiä kasvattamaan merkityksellisyyden kokemusta työntekijöissä. Keinoja tä-

hän on mm. huolehtia, että työntekijöillä on sopivat työtehtävät, joissa heillä on mahdolli-

suus kehittyä ja vaikuttaa työn sisältöön (Lysova ym., 2019). Lysova ym. (2019) mukaan 

organisaatiossa pitäisi lisäksi olla osallistavaa ja delegoivaa johtamista, jolla voidaan mah-

dollistaa työntekijöiden kehittyminen ja osallistuminen. Heidän mukaansa myös toimiva yh-

teistyö sidosryhmien kesken vaikuttaa positiivisesti merkityksellisyyteen (Lysova ym., 

2019).  
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Kuva 4. Kuvaus työn merkityksellisyyteen vaikuttavista tekijöistä (mukaillen Lysova ym., 

2019, 384).  

 

 2.2 Yksilön vaikutus työn merkityksellisyyteen    

Kuten Lysova ym. (2019) mallissaan tuovat esille, vaikuttaa työntekijän oma persoona, 

motivaatio, arvot ja odotukset siihen, miten merkitykselliseksi hän työnsä kokee. 

Työntekijän pitäisi päästä toteuttamaan itseään työtehtävässä, joka soveltuu hänen 

persoonalleen ja arvoilleen (Lysova ym., 2019). Lysova ym. (2019) mukaan työntekijä it-

sessään vaikuttaa merkityksellisyyden kokemukseen laajasti, eli vaikka työtehtävä, sosiaali-

nen verkosto, yritys ym. tekijät pysyisivät samana voi merkityksellisyyden kokemus vaih-

della työntekijästä toiseen. (Lysova ym., 2019.)  Henkilöt, jotka ovat ulospäinsuuntautuneita, 

positiivisia, tavoitteellisia ja tunnollisia, kokevat usein enemmän merkityksellisyyttä. Kun 

yksilö pääsee käyttämään omia vahvuuksiaan ja kyvykkyyksiään kokee hän myös laajemmin 

merkityksellisyyttä (Lysova ym., 2019). Kun yksilö kokee työnsä vapaaehtoiseksi ja kokee, 

että hänellä on vaikutusmahdollisuuksia työhön, kokee hän yleensä myös työnsä merkityk-

selliseksi (Lysova ym., 2019).  
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Myös Martelan ym. (2015) mukaan työntekijä kokee merkityksellisyyttä, jos hän on moti-

voitunut ja pääsee toteuttamaan itseään sekä käyttämään osaamistaan työtehtävässään. Tämä 

itsensä toteuttaminen muodostuu Martelan ym. (2015) mukaan kahdesta psykologisesta pe-

rustarpeesta, vapaaehtoisuudesta eli autonomiasta ja kyvykkyydestä. Vapaaehtoisuus tar-

koittaa sitä, että henkilö voi toimia riittävän vapaasti työtehtävässään, eikä ole liiaksi kont-

rolloitu. Työn tekemisellä on tämän vapaaehtoisuuden myötä tarkoitus, joka lisää myös mer-

kityksellisyyden kokemusta. Työssä ei useinkaan voida antaa täyttä vapautta, vaan vapaaeh-

toisuus tarkoittaa lähinnä sitä, että henkilö kokee riittävästi vapautta, joka vastaa hänen hen-

kilökohtaista tarvettaan. Lisäksi se tarkoittaa sitä, että hän saa riittävästi vapautta toteuttaa 

itseään ja hyödyntää omaa osaamistaan. Vapaaehtoisuus korostuu erityisesti asiantuntija-

työssä, jossa kehitetään ja luodaan uutta. (Martela ym., 2015.)  

 

Martelan ym. (2015) mukaan toinen perustarve on kyvykkyys. Tällä tarkoitetaan yksilön 

sisäistä tarvetta kokea, että hän osaa työnsä ja saavuttaa tavoitteita. Henkilö, joka kokee it-

sensä kyvykkääksi työssään, kokee onnistumisia ja sitä kautta myös merkityksellisyyttä. Hän 

myös kokee, että pystyy vastaamaan häneen kohdistettuihin odotuksiin. Yksittäinen työnte-

kijä kokee onnistumista, kun hän osaa tekemänsä työn. Tämä lisää monesti motivaatiota ja 

luo ns. positiivisen onnistumisen kehän. Jotta työntekijä voi kokea olevansa kyvykäs, pitää 

turhat häiriötekijät poistaa työstä. Palaute ja riittävät haasteet vahvistavat tunnetta kyvyk-

kyydestä, kun taas liian haastavat tehtävät voivat ahdistaa ja liian vähäiset haasteet taas vä-

hentää mielenkiintoa ja motivaatiota työtä kohtaan. (Martela ym., 2015.)   

 

Jotta työntekijä voi kokea työnsä merkitykselliseksi sekä sitoutua työtehtävään ja yritykseen, 

pitää hänen kokea tekemälleen työlle tarkoitusta (Cohen & Liu, 2011; Freund & Carmeli, 

2003). Arvoristiriidat työntekijän ja työtehtävän tai yrityksen välillä saattavat heikentää 

työssä viihtyvyyttä ja siihen sitoutumista. (Cohen & Liu, 2011.) Merkityksellisyyden koke-

miseen työssä saattaa positiivisten tunteiden lisäksi liittyä myös turhautumista, painetta ja 

muita negatiivisia, voimakkaitakin tunteita. Joissakin ammateissa työntekijä saattaa kokea 

työhönsä liittyen suurta merkityksellisyyden tunnetta, mutta samaan aikaan myös surua ja 

pelkoa. (Bailey & Madden, 2016.) Näkemys, ettei työn merkityksellisyyttä tarvitse johtaa 

tai sitä ei tarvitse tuottaa yrityksen toimesta, nojaa siihen, ettei työntekijä tarvitse 
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ulkopuolelta annettua merkitystä, vaan se syntyy ihmisestä itsestään. Näkökulman mukaan 

merkityksellisyys ja tavoitteellisuus kuuluvat ihmisyyteen itsessään (Judge & Bono, 2001). 

Jos työ ei tuota merkityksellisyyden tunnetta, tulee yrityksen johdon pohtia, että miten he 

saavat ihmiset tekemään laadukasta ja tavoitteellista työtä, jotta yritys menestyy ja saavuttaa 

tavoitteensa. Ihminen on luonnostaan merkitystä tekemiselleen hakeva ja siksi lähes jokai-

nen työntekijänä pohtii työnsä merkityksellisyyttä ja tekee ratkaisuja tämän pohdinnan poh-

jalta. (Leiviskä, 2011.)  

 

2.3  Työtehtävän vaikutus työn merkityksellisyyteen   

Osa työn merkityksellisyydestä on työtehtävään liittyvää (Lysova ym., 2019; Martela & 

Pessi 2018; Hackman & Oldman, 1975). Jotta työntekijä kokee työssä merkityksellisyyttä, 

tulee hänen myös kokea sopivasti haasteita, pystyä hyödyntämään taitojaan laaja-alaisesti ja 

kokea, että kyseinen työtehtävä on hänelle sopiva. Myös työtehtävien monipuolisuus vaikut-

taa merkityksellisyyden kokemukseen positiivisesti. (Hackman & Oldman, 1975.)  Cha-

lofsky ja Cavallaro (2013) ovat osoittaneet, että uuden oppiminen ja luominen on merkittäviä 

merkityksellisyyteen vaikuttavia tekijöitä. Työtehtävän haasteista selviäminen ja ongelmien 

ratkaiseminen työssä lisäävät osaamista, ymmärrystä ja auttavat jatkossa pärjäämään parem-

min työssä. Nämä taas osaltaan vaikuttavat positiivisesti merkityksellisyyden kokemiseen. 

(Chalofsky & Cavallaro, 2013.) Työtehtävän sisältö ja miten se vastaa työntekijän odotuk-

siin vaikuttaa Lysova ym. (2019) mukaan merkittävästi siihen, että miten työntekijä kokee 

merkityksellisyyttä.  

 

Työn sisällön lisäksi, myös työn määrä vaikuttaa merkityksellisyyteen (Lysova ym., 2019). 

Voisi ajatella, että työtä pitää olla riittävästi, mutta ei liikaa ja työtehtävän pitää olla haastava, 

mutta ei liian vaikea, jotta voi kokea onnistumisia ja oman työpanoksensa merkitykselliseksi 

(Lysova ym., 2019). Hackman ja Oldman ovat jo 1970 -luvulla kuvanneet, että työntekijä 

odottaa työltään monipuolisuutta ja sitä, että voi hyödyntää omia taitojaan laajasti. Toisaalta 

jos työtehtävä on epäsopiva, esimerkiksi sopimaton omiin kiinnostuksen kohteisiin, vähen-

tää se merkityksellisyyden kokemusta. (Hackman & Oldman, 1975.) Kokonaisvaltaisia työ-

tehtäviä tekevien työntekijöiden työn merkityksellisyyden on todettu olevan suurempaa, 
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kuin työntekijöiden, joiden työssä tehdään pienempää osa-aluetta kokonaisuudesta. Tämä 

siksi, että työntekijä joka tekee vain osaa kokonaisuudesta ei kenties näe työnsä tulosta konk-

reettisesti, eikä ymmärrä kokonaisuutta. (Hackman & Oldman, 1975.) Työtehtävien tärkeys 

on Hackmanin ja Oldmanin (1975) työnpiirteet mallin mukaan yksi työn merkityksellisyy-

teen vaikuttava osa-alue. Tällä tarkoitetaan sitä, että miten työtehtävien koetaan vaikuttavan 

laajemmin muihin ihmisiin, yritykseen ja ympäröivään yhteiskuntaan. Hyödyllisyyden ko-

kemus ja oman tekemisen tärkeys lisää tunnetta, että oma suoritus on hyödyllinen ja merkit-

tävä myös muiden kannalta. (Hackman & Oldman, 1975.) 

 

Hackman ja Oldman (1975) ovat työnpiirteet mallissa esittäneet, että työtehtävässä on kolme 

erilaista osa-aluetta, jotka vaikuttavat työn merkityksellisyyden kokemukseen. Nämä ovat 

työntehtävien monipuolisuus, työtehtävien vaikutus lopputulokseen ja kokonaisuuteen sekä 

työtehtävien tärkeys. Myöhemmin, kun työn piirremallia päivitettiin lisättiin siihen uusia 

tekijöitä, jotka mm. työtehtävästä lähtevinä tekijöinä vaikuttavat työn merkityksellisyyden 

kokemukseen. Nämä ovat tyytyväisyys työhön, tieto- ja taitotaso sekä tarve henkilökohtai-

seen kasvuun ja kehitykseen. (Hackman & Oldman, 1980.) Steger ym. (2012) esittävät, että 

työn merkityksellisyyden tunteeseen vaikuttaa myös se, että miten merkitykselliseksi yksilö 

itse kokee työtehtävässään saavuttamansa tulokset.  

 

Robbinsin ja Judgen (2016) mukaan teknologian lisääntyminen työssä vaikuttaa työn sisäl-

töön ja sitä kautta koko organisaatioon. Se vähentää ja on vähentänyt suorittavampaa työtä, 

ja toisaalta se tarjoaa uusia, erilaisia työmahdollisuuksia. Jos omat työtehtävät korvataan au-

tomaatiolla, voi se vähentää myös merkityksellisyyden tunnetta. Syntyy kenties tunne, ettei 

oma työ ole arvokasta ja merkityksellistä, kun se voidaan automatisoida. Esimiesten ja joh-

don on tärkeä ymmärtää työntekijöitään ja sitä, että miten yrityksen päätökset vaikuttavat 

työn sisällön kautta kunkin motivaatioon ja merkityksellisyyden kokemukseen. (Robbins & 

Judge, 2016.)  
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2.4 Organisaation vaikutus työn merkityksellisyyteen   

Lysova ym. (2019) esittävät, että organisaatiokulttuuri, johtaminen, verkostot ja toimintata-

vat vaikuttavat organisaation tasolla siihen miten työntekijät kokevat työn merkitykselli-

syyttä. Yrityksen vastuullisuus ympäristöstä ja vapaaehtoistyö koetaan lisäävän merkityk-

sellisyyden tunnetta, samoin kun henkilöstöhallinnon toimenpiteet, jotka tähtäävät henkilös-

tön kehittämiseen ja sitouttamiseen. Hierarkkiseksi koettu yrityskulttuuri taas vähentää mer-

kityksellisyyttä. (Lysova ym., 2019.) Lysova ym. (2019) mukaan avoin viestintä yrityksen 

tavoitteista ja tarkoituksesta voi lisätä työntekijöiden ymmärrystä oman työnsä vaikutuksesta 

yritykselle ja kasvattaa sitä kautta työn merkityksellisyyden kokemusta. Puutteellinen vies-

tintä taas voi heikentää merkityksellisyyttä.   

 

Työn merkityksellisyyden kokemusta nykypäivänä voi vähentää yleinen epävarmuus sekä 

monet julkisuudessa esillä olevat työelämän muutokset, kuten työn siirto ulkomaille, joihin 

organisaatiot toisinaan ryhtyvät (Aaltonen ym., 2015). Yleensä ihmisillä on työyhteisössä 

halua kokea vaikuttavansa positiivisesti yhteisöön ja siinnä oleviin ihmisiin. (Martela & 

Pessi, 2018; Hackman & Oldman, 1975.) Johdon tulisi toimia esimerkkinä miten kohdata 

ihmisiä ja lisätä yhteenkuuluvuuden tunnetta organisaatiossa, näin voidaan edesauttaa arvos-

tavan yrityskulttuurin ja hyvän yhteishengen syntymistä. Määräaikaisten työsuhteiden yleis-

tyminen vaikuttaa organisaatioon ja tämä tulisi ottaa yrityksessä huomioon. Määräaikainen 

työtekijä voi kokea työnsä merkityksellisyyden eri tavalla, kuin vakituinen, sillä määräaikai-

sessa työssä ei ole samalla tavalla aina jatkumoa. (Robbins & Judge, 2016.) Robinsin ja 

Judgen (2016) mukaan organisaatiokulttuuri voi vahvistaa työntekijöiden hyvinvointia, tu-

loksellisuutta työssä ja myös merkityksellisyyden kokemusta. Toki se voi sitä myös vähen-

tää, jos organisaation kulttuuriin kuuluu esimerkiksi hierarkkinen päätöksenteko, heikko yh-

teistyö tai riittämättömäksi koettu viestintä (Robbins & Judge, 2016).  

 

Martela ym. (2015) ovat todenneet, että hyvän tekeminen on voimakas merkityksellisyyden 

lähde. Kun koetaan, että oma toiminta tuottaa jotakin arvokasta organisaatioon, se tuo mer-

kityksellisyyden tunnetta itselle (Martela ym., 2015, 60). Hackmanin ja Oldmanin työnpiir-

teiden mallissa (1975) on osana palautteen vaikutus työn merkityksellisyyden kokemiseen 
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ja voidaankin todeta, että palautteen saaminen ja antaminen organisaatiossa lisää yleisesti 

sitoutumista, tyytyväisyyttä ja positiivista suhtautumista työhön (Williams ym., 2016). Ros-

son ym. (2010) mallissa tuodaan esille organisaation vaikutusta merkityksellisyyden koke-

miseen ja samassa huomioidaan myös laajemmin yhteiskunnallinen taso ja sen ilmiöt. Or-

ganisaatiotasolla työn merkityksellisyyteen nähdään vaikuttavan annetut työtehtävät, talou-

delliset olosuhteet ja myös laajemmin koko maan työskentelyolosuhteet, kuten säädökset ja 

lait. (Rosso ym., 2010.) 

 

2.5 Sosiaalisten suhteiden vaikutus työn merkityksellisyyteen  

Lysova ym. (2019) mukaan ihmisten kokemus toisten arvostuksesta ja yrityksessä tehtävä 

yhteistyö vaikuttavat työn merkityksellisyyteen. Martela ja Pessi (2018) esittävät, että koska 

ihminen toimii usein yhteistyössä toisten kanssa, tarvitsee hän myös usein toisia ihmisiä on-

nistuakseen työssään ja saavuttaakseen tavoitteensa. Merkityksellisyyden kokemus syntyy-

kin monesti toisten ihmisten vaikutuksesta (Martela & Pessi, 2018). Työyhteisön ja kolle-

goiden tuen koetaan lisäävän merkityksellisyyden kokemusta ja vastaavasti huonojen ihmis-

suhteiden työssä ja työyhteisön tuen puutteen vähentävän merkityksellisyyttä. (Bailey & 

Madden, 2016.)  Edellä mainittuja seikkoja voi pitää sellaisina, joihin työyhteisössä voidaan 

vaikuttaa ja varmistaa, etteivät ne vaikuta negatiivisesti merkityksellisyyteen (Bailey & 

Madden, 2016). Rosson ym. (2010) tutkimuskatsauksessa tulee esille sosiaalisella tasolla 

sidosryhmien, kuten perheen, kollegoiden, esimiesten ja tiimin merkitys työn merkitykselli-

syyden syntymisessä. Työn merkityksellisyys syntyy sosiaalisella tasolla siitä, että kokee 

oman työpanoksensa vaikuttavan työyhteisön aikaansaannoksiin merkittävästi. Voidaan 

myös ajatella, että esimerkiksi perheen sosiaaliset suhteet vaikuttaa työn merkityksellisyy-

teen, sillä perhe usein motivoi hankkimaan toimeentulon työstä. (Rosso ym., 2010.) 

 

Joplin ym. (2019) mukaan ihmiset haluavat kokea yhteenkuuluvuutta työyhteisössä. Yhteen-

kuuluvuuden tunne syntyy, kun työntekijä kokee, että ihmiset työyhteisössä välittävät toisis-

taan. Hyväksynnän tunne lisää halua työskennellä yhteisten tavoitteiden eteen (Joplin ym., 

2019).  Robbinsin ja Judgen mukaan (2016) työntekijöiden käyttäytymistä ja yhteistyötä or-

ganisaatiossa voidaan tutkia kolmelta eri näkökulmalta, yksilön, ryhmän ja organisaation. 
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Voidaan ajatella, että ihmisten käyttäytymiseen ja toimimiseen toisten kanssa vaikuttaa moni 

seikka. Yhteistyön laadukkuus taas vaikuttaa osaltaan yrityksen menetykseen ja työntekijöi-

den suoriutumiseen (Robbins & Judge, 2016). Yhteistyöhön yrityksessä vaikuttaa Robbinsin 

ja Judgen (2016) mukaan ainakin seuraavat seikat: motivaatio, esimiestyö, sisäinen kommu-

nikaatio sekä prosessit, asenteet, konfliktien käsittely ja vuorovaikutus sekä muutoksen joh-

taminen (Robbins & Judge, 2016).  

 

Koettuun merkityksellisyyteen vaikuttavat työyhteisössä koettu yhteistyö, arvostus ja yh-

teenkuuluvaisuuden tunne. Merkityksellisyyteen vaikuttavat sisäisten sidosryhmien lisäksi 

myös ulkoiset sidosryhmät ja heidän kanssaan tehtävä yhteistyö sekä koettu arvostus (Aal-

tonen ym., 2015). Työssä koetut konfliktitkaan eivät välttämättä vähennä työhön sitoutu-

mista tai merkityksellisyyttä, vaan ne voivat jopa vahvistaa näitä tunteita, kunhan erimieli-

syydet käsitellään. Ristiriidat, jotka selvitetään yhdessä, voivat lisätä työntekijöiden välistä 

yhteistyötä ja ymmärrystä toisiaan kohtaan. (Bailey ym., 2019.) Baileyn ja Maddenin (2016) 

mukaan työn merkityksellisyyden tunnetta vähentää jos työntekijä kokee, ettei hänen työtään 

tai häntä itseään arvosteta tai koeta merkitykselliseksi yrityksessä.  Merkityksellisyyden ko-

kemusta voi vähentää myös se, jos työntekijä kokee yrityksessä epäreilua kohtelua kolle-

goilta tai johdolta. (Bailey & Madden, 2016.) Toteutunut yhteistyö sidosryhmien kesken ei 

ole aina yrityksen strategian mukaista, vaan yksiköiden henkilökohtaiset motivaatiotekijät, 

asenteet, voimasuhteet ja arvot vaikuttavat yhteistyöhön (Robbins & Judge, 2016).  

 

Työntekijöille itselleen innovatiivinen ja tukea antava organisaatiokulttuuri luo merkityksel-

lisyyttä. Siihen kuuluu avoin viestintä sekä tavoitteiden ja tarkoituksen selkeyttäminen. 

Kaikki työntekijät vaikuttavat sosiaalisiin suhteisiin työpaikalla. (Lysova ym., 2019.) Ihmi-

sen kokemaan työn merkityksellisyyteen vaikuttaa merkittävästi se, miten tärkeäksi ja vai-

kuttavaksi muut ihmiset hänen työnsä kokevat (Joplin ym., 2019). Työn merkityksellisyyden 

kokemukseen vaikuttaa oma työpanos ja tavoitteiden saavuttaminen, mutta sen voi saavuttaa 

myös toisten onnistumisten kautta. Tästä esimerkkinä opettajan työ, jossa merkityksen ko-

kemus usein syntyy, kun oppilaan valmistuvat vaikkapa ylioppilaiksi tai onnistuvat kokeissa 

ja saavat hyviä arvosanoja. (Bailey & Madden, 2016.)  
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2.6 Työn merkityksellisyyden johtaminen  

Johtamisella voidaan tutkimusten mukaan edistää työhön sitoutumista ja tehokuutta sekä 

työssä viihtymistä (Bailey ym., 2017; Pratt ym., 2013). Työn merkityksellisyyden kokemus 

vaikuttaa myös saavutettuihin työn tuloksiin (Lips-Wiersma & Wright, 2012). Työn merki-

tyksellisyyden johtaminen tarkoittaa, että johtamisessa käytetään selvitettyjä tapoja tuottaa 

ja hallita merkityksellisyyden kokemista, yrityskulttuurin ja johtamisen avulla. Merkityksel-

lisyyden tunnetta voi lisätä yrityksen visio, arvot tai toiminta-ajatus, jos näistä löytyy jotakin, 

johon työntekijän on helppoa sitoutua ja samaistua. (Bailey & Madden, 2016.) Työntekijöille 

tärkeitä sitoutumista ja merkityksellisyyttä lisääviä tekijöitä ovat esimerkiksi, että työnantaja 

ja johto pitävät lupauksensa ja kohtelevat työntekijöitä tasapuolisesti. Kun syntyy kokemus, 

että edellä mainitut asiat toteutuvat, on työntekijä usein myös valmis ponnistelemaan enem-

män työtehtävissään saavuttaakseen tavoitteet. (Joplin ym., 2019.) 

 

Baileyn ja Maddenin (2016) tutkimuksessa haastateltiin 135 työntekijää ja tutkittiin työn 

merkityksellisyyteen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksen mukaan johtaminen on suurin yk-

sittäinen työn merkityksellisyyteen vaikuttava ns. ulkoinen tekijä. Tutkimukseen osallistui 

henkilöitä useasta eri ammattikunnasta. Kaikkien työn merkityksellisyyden kokemukseen 

vaikutti johtamisen lisäksi se, kun he kokivat luovansa jotakin uutta, saavuttavansa menes-

tystä ja auttavansa myös toisia menestymään. (Bailey & Madden, 2016. ) Se, että työntekijä 

kokee yrityksen vision, tarkoituksen ja arvot omakseen ja sitoutuu niihin, lisää työntekijän 

sitoutumista yritykseen ja luo tekemiselle tarkoitusta (Bailey & Madden, 2016). Haasteeksi 

sitoutumisen tielle saattaa tulla se, jos visio tai strategia on liian abstrakti ja näin siihen si-

toutuminen koetaan vaikeaksi. Haasteita luo myös se, jos johto epäonnistuu edellä mainittu-

jen viestinnässä ja konkretisoimisessa. (Leiviskä, 2011.)  

 

Työnantajan tulisi osoittaa kiinnostusta kehittää työntekijän osaamista. Tämä tarkoittaa sitä, 

että johto tukee uralla etenemisessä ja panostaa työntekijän hyvinvointiin, jotta työntekijä 

voi hyvin työssään ja voi kokea merkityksellisyyttä (Freund & Carmeli, 2003). Williamsin 

ym. (2016) Inside-Out-Outside-In (IO-OI) mallissa esitetään tekijöitä, joilla voidaan vaikut-

taa yksilötason ja organisaatiotason työtyytyväisyyteen ja sitä kautta myös 
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merkityksellisyyden kokemukseen. Hyvinvoiva työntekijä sitoutuu yritykseen ja työtehtä-

vään pitkäjänteisemmin. Mallissa esitetään, että työtyytyväisyys ja siitä johtuvat sitoutumi-

nen sekä motivaatio syntyvät osittain henkilöstä itsestään lähtevänä, mm. asenteista syntyen 

ja toisaalta vaikuttimet tulevat ulkopuolelta, kuten johtamisen vaikutuksesta. (Williams ym., 

2016.) Lips-Wiersman ja Morrisin mukaan (2009) johtamisella ja organisaation kulttuurilla 

voidaan vaikuttaa työn merkityksellisyyteen. Johtamisella työntekijälle tulisi luoda tunne, 

että hän kuuluu joukkoon, jossa on vahva yhteinen työkulttuuri ja tavoitteet (Lips-Wiersma 

& Morris, 2009).  

 

Johdon oma merkityksellisyyden kokemus välittyy usein viestinnän ja tekojen kautta työn-

tekijöille ja vaikuttaa heidän kokemukseensa (Lysova ym., 2019). Johtamisella tulisi esittää 

työtehtävien merkitys, mutta toisaalta myös antaa riittävästi vapautta työntekijöille, jotta he 

voivat kokea saavansa vaikuttaa omaan työtehtäväänsä riittävästi ja näin kokea oman roo-

linsa merkityksellisiksi (Bailey ym., 2017). Johtamisella voidaan ainakin osittain lisätä työn 

merkityksellisyyttä ja toisaalta johtaminen voi myös vähentää sitä (Bailey & Madden, 2016). 

Baileyn ja Maddenin (2016) tutkimuksessa todettiin johtamisen vähentävän merkitykselli-

syyttä enemmän, kuin lisäävän sitä. Tämä tarkoittaa sitä, että heikolla johtamisella voidaan 

vähentää enemmän merkityksellisyyden kokemusta, kuin hyvällä lisätä. Haastateltavat ker-

toivat tutkimuksessa, että miten heidän kokemansa huono johtaminen on vähentänyt työn 

merkityksellisyyttä. Näin on tapahtunut mm. kun johto ei ole selkeästi viestinyt visiota ja 

näin oman työn merkitystä isompaan kokonaisuuteen on ollut vaikea ymmärtää. Toisaalta 

kokemus siitä, että johto on hyvin kaukana jokapäiväisestä työstä ja työtehtävistä saattaa 

aiheuttaa sen, ettei johdon viestintää tai toimenpiteitä ymmärretä ja syntyy tunne, ettei työn-

tekijä pysty itse vaikuttamaan riittävästi valintoihin tai päätöksiin (Bailey & Madden, 2016).  

 

Johtamisella voidaan lisätä työn merkityksellisyyden kokemusta antamalla riittävät valtuu-

det ja riittävän haastavia ja kehittäviä tehtäviä sekä varmistamalla avoin vuorovaikutus esi-

miehen ja työntekijän välillä (Tummers & Knies, 2013). Se, miten esimiehen toimet vaikut-

tavat henkilöön, riippuu työntekijän itsensä motivaatiosta ja kyvystä sitoutua (Mostafa & El-

Motalib, 2020). Voisi siis ajatella, ettei kaikkien työntekijöiden työn merkityksellisyyteen  

voi vaikuttaa samanlaisella johtamisella, vaikka sitä tavoiteltaisiinkin. Tutkimukset ovat 
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kuitenkin osoittaneet, että pääsääntöisesti johtamisella voidaan vaikuttaa työntekijöiden työ-

tyytyväisyyteen ja merkityksellisyyden kokemiseen (Mostafa & El-Motalib, 2020; Tummers 

& Knies, 2013). Johtamisella voidaan tukea työntekijöiden menestystä ja sitoutumista. Tyy-

tyväinen ja työnsä merkitykselliseksi kokeva työntekijä on tuottavampi ja sitoutuneempi yri-

tykseen (Liden ym., 2000). 

 

Judgen ja Bonon (2010) mukaan työssä viihtymisen ja työn tulosten kannalta ei voida pitää 

samantekevänä, että onko työ merkityksellistä työntekijälle, vain onko työ vain suoritta-

mista. Työntekijä itse arvioi kenties työtään ja saamaansa hyötyä vaihtosuhteen kautta, eli 

ovatko työpanos ja palkka sopivassa suhteessa. Työn merkityksellisyyteen vaikuttaa siis 

myös työntekijän kokema hyöty (Judge & Bono, 2001). Johtamisella pitäisi pystyä varmis-

tamaan hyödyn lisäksi perusturvallisuuden tunnetta työssä, jotta työntekijä voi kokea arvos-

tusta, innostua uuden oppimisesta ja kehittymisestä (Piccolo ym., 2010). Kun johtamisella 

tuetaan työntekijöiden onnistumisia työtehtävissään ja samalla kannustetaan kehittymään 

työssä, luodaan positiivinen työympäristö, joka tukee myös yrityksen menestystä. Avoin ja 

luottamuksellinen ilmapiiri esimiesten ja työtekijöiden välillä lisää merkityksellisyyden tun-

netta sekä onnistumisia. (Hakanen, 2014.)  

 

Rosson ym. (2010) mukaan esimiehen rooli on merkittävä, kun asetetaan tavoitteita ja luo-

daan merkitys työlle. Tavoitteiden ja merkityksen luomisen kautta johto ja esimies vaikutta-

vat siihen, miten merkitykselliseksi työntekijät kokevat työnsä ja miten hyvin he yleensä 

voivat työssään. (Rosso ym., 2010; Jabe, 2017.) Tummers ja Knies (2013) esittävät, että 

johtamisella on yhteyttä työntekijöiden työhön sitoutumiseen, työpanokseen ja kotielämän 

sekä työn tasapainottamiseen. He tuovat esille myös, että kun työssä menestyy ja viihtyy, se 

vaikuttaa positiivisesti myös muihin elämän osa-alueisiin, kuten perhe-elämään. Toimiva 

suhde esimiehen ja työntekijän välillä vaikuttaa positiivisesti työntekijän vaikutusmahdolli-

suuksiin työssään ja lisää työntekijän ymmärrystä omasta roolistaan työyhteisössä. Nämä 

tekijät vaikuttavat positiivisesti merkityksellisyyteen ja myös organisaation menestykseen. 

(Tummers & Knies, 2013.) Työn merkityksellisyyden tutkimuksissa puhutaan merkityksen 

johtamisesta ja siitä, että minkälaisilla johtamistavoilla voi vaikuttaa positiivisesti merkityk-

sellisyyteen. Tähän yhteyteen on liitetty tiettyjä johtamistyylejä, joiden on tutkimuksissa 
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todettu vaikuttavan positiivisesti työn merkityksellisyyden kokemukseen alaisissa. Johta-

mistyylejä ovat mm. arvojohtajuus (Piccolo ym., 2010), transformationaalinen johtajuus 

(Tummers & Knies, 2013) ja voimaannuttava johtajuus (Steger & Dik, 2009).  

 

2.6.1  Johtamistyylin yhteys työn merkityksellisyyteen 

Valitulla johtamistavalla voidaan tukea työntekijöiden merkityksellisyyden kokemusta 

työssä (Lysova ym., 2019, 377). Transformationaalisen, eettisen ja voimaannuttavan johta-

misen on kaikkien esitetty Lysova ym. (2019) mukaan lisäävän työn merkityksellisyyttä. 

Näissä johtamistyyleissä vahvistetaan tunnetta, että työntekijän työpanos vaikuttaa yrityksen 

menestykseen (Lysova ym., 2019, 380). Merkityksellisyyden kokemukseen vaikuttaa myös 

se, että miten johto ja esimies pystyvät liittämään työntekijöiden päivittäiset työtehtävät 

osaksi yrityksen tarkoitusta ja osoittamaan heidän työnsä merkityksen yrityksen menestyk-

seen (Lysova ym., 2019).  

 

Bassin (2006) mukaan transformationaaliseen johtamiseen kuuluu, että  johtajan tehtävä on 

synnyttää johdettavissa sisäistä motivaatiota ja käyttää motivaation luomiseen mm. valmen-

tamista eli coachingia. Lisäksi Transformationaalisessa johtamisessa käytetään merkityksel-

lisyyden luomiseen apuna arvoja ja yrityskulttuuria. Tavoitteena on luoda kulttuuri, jossa 

työyhteisö tähtää enemmän yhteisiin tavoitteisiin, työntekijäkohtaisten tavoitteiden sijaan. 

Työyhteisössä kannustetaan myös vahvasti yhteistyöhön ja johtamisen vaikutuskeinot pyri-

tään pitämään aitoina ja johdonmukaisina, nojaten yrityksen arvopohjaan. Transforma-

tionaalista johtamista kuvataan leadership -johtamiseksi, jossa korostuu ihmisten kautta joh-

taminen. (Bass, 2006.) Transformationaaliseen johtamiseen on liitetty työn merkitykselli-

syyden synnyttäminen ja ylläpitäminen alaisissa. Kyseisen johtamistyylin on tutkimusten 

mukaan todettu lisäävän myös työntekijöiden yleistä hyvinvointia työssään. (Arnold ym., 

2007.) 

 

Yleisesti voidaan ajatella, että Transformationaalista johtamistapaa noudattavilla esimiehillä 

ja johtajilla on yleensä odotukset, että alaiset suoriutuvat työtehtävistään hyvin. Johtamista-

paan kuuluu myös, että johtajat pyrkivät omalla toiminnallaan voimaannuttamaan alaisiaan. 
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He myös huolehtivat jaksamisesta työyhteisössä ja luovat idearikasta ilmapiiriä. Näin pyri-

tään luomaan työyhteisö, jolla on selkeät tavoitteet. Niiden eteen myös työskennellään yh-

teistyössä määrätietoisesti. (Bass, 2006.)  Robbins ja Judge (2016) ovat esittäneet, että yri-

tyksessä, jossa johdetaan transformationaalisen johtamisopin mukaan, ovat työntekijät ylei-

sesti tyytyväisempiä ja stressiä koetaan vähemmän. Heidän mukaansa voidaan todeta, että 

johtajat, jotka noudattavat transformationaalista johtamistapaa saavat usein alaisensa toimi-

maan haluamallaan tavalla ja työntekijät kokevat johtamistavan yleensä positiiviseksi. (Rob-

bins & Judge, 2016.)  

 

Schuh ym. (2012) ovat  esittäneet tutkimuksessaan, että jos transformationaalista johtamista 

käytetään väärin, unohtaen moraali sekä eettisyys, voi johtajuus muodostua sellaiseksi, jossa 

johtajan omaa roolia korostetaan ja hänen asemansa korostuu liiaksi organisaatiossa. Tällai-

sesta saattaa olla haittaa organisaatiolle. Tällöin työntekijät eivät koe vaikuttamisen mahdol-

lisuuksia työssään, eivätkä ole tyytyväisiä. Pahimmillaan johtaja voi olla omaa egoaan ja 

valtaansa korostava ja saada kuitenkin karismallaan sekä innostavuudellaan työntekijät seu-

raamaan itseään, kenties täysin väärään suuntaan. (Schuh ym., 2012.)  

 

Piccolo ym. (2010) mukaan eettinen johtajuus, josta voidaan käyttää toisinaan myös nimi-

tystä arvojohtaminen, nojaa vahvasti yrityksen arvoihin ja sen on todettu vaikuttavan työn-

tekijöiden merkityksellisyyden kokemuksiin. Merkityksellisyyden nähdään kasvavan, kun 

johtaminen on eettistä. Kyseisen tyyppisen johtamisen on tutkittu vaikuttavan positiivisesti 

työntekijöiden työsuorituksiin. Lisäksi se vaikuttaa positiivisesti työhön sitoutumiseen ja vä-

hentää näin henkilöstön vaihtuvuutta. (Piccolo ym., 2010.) Eettisessä johtamisessa esimies 

panostaa kommunikaatioon ja henkilöstön arvostavaan kohtelemiseen sekä tasapuolisuu-

teen. Eettisessä johtamisessa esimies panostaa lisäksi yhteenkuuluvuuden tunteen synnyttä-

miseen ja osallistuttaa työntekijöitä vahvasti myös päätöksentekoon. (Wang & Xu, 2017.)  

 

Eettisessä johtamistavassa johdon ja esimiehen tulee olla johdonmukaisia viestinnässään ja 

säilyttää ennakoitavuutensa. Johtajan tulee itse tietää omat arvonsa ja periaatteensa sekä toi-

mia niiden mukaisesti. Päätöksenteossa tulee noudattaa oikeudenmukaisuutta ja päätösten 

tulee noudattaa myös ennakoitavaa linjaa. Päätöksen teon yhteydessä omat periaatteet ja 
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arvot usein joutuvat koetukselle ja tällöin eettisyys saattaa toisinaan johtamisessa unohtua. 

Eettinen johtamistapa vaatii esimieheltä oman toiminnan arviointia, muutosten tekoa, jos 

vääriä ratkaisuja tulee tehtyä ja toisaalta myös avointa viestintää päätösten kriteereistä. 

(Heiskanen & Salo, 2007.) Johtaminen eettisesti vaatii usein myös nopeaa reagointikykyä, 

joten arvojen ja päämäärien tulee olla selkeitä, jotta tähän vaatimukseen voi vastata. Eettinen 

johtaja pystyy usein tasapuoliseen toimintaan ja sitä kautta lisäämään työntekijöiden tyyty-

väisyyttä. Avoin viestintä ja vastuullinen toiminta myös lisäävät merkityksellisyyden tun-

netta työntekijöissä. (Heiskanen & Salo, 2007.)  

 

Steger ym. (2012) mukaan voimaannuttava johtaminen tarkoittaa sitä, että vaikutusvaltaa, 

päätöksen tekoa ja tehtäviä delegoidaan alaisille. Sillä pyritään vahvistamaan työntekijöiden 

ajatusta omista kyvyistä ja saadaan heidät ottamaan enemmän vastuuta tehtävistä ja tavoit-

teiden saavuttamisesta. Johtamistyylin tavoitteena on myös se, että työntekijät ymmärtäisi-

vät oman roolinsa yrityksen menestystekijänä ja ottaisivat vastuuta asiakkaista ja muista si-

dosryhmistä. Johtamistyylin mukaan työn merkityksellisyyden kokemus kasvaa, kun työn-

tekijä ymmärtää oman merkityksensä yritykselle ja sitä kautta myös oman kyvykkyytensä. 

(Steger & Dik, 2009.) Stegerin ja Dikin (2009) mukaan voimaannuttavassa johtamisessa py-

ritään lisäämään työn merkityksellisyyden kokemusta myös yhteistyön ja yhteisten koke-

musten kautta. Voimaannuttavalle johtamiselle on myös tunnusomaista, että siinnä keski-

össä on esimiehen ja työntekijän välinen suhde. Esimiehen tehtävä on varmistaa työntekijän 

hyvä suoriutuminen työssään ja saada näin työntekijä kokemaan tyytyväisyyttä. Voimaan-

nuttava johtaminen lisää myös hyvän suoriutumistason sekä hyvän esimies-alaissuhteen 

kautta työntekijän sitoutumista työpaikkaan. Hyvinvoiva, menestynyt ja sitoutunut työtekijä 

kokee usein työnsä merkitykselliseksi. (Park ym., 2017.)  

 

Liun ym. (2016) mukaan voimaannuttavaan johtamiseen kuuluu myös jokaisen vapaus tuoda 

esille omia mielipiteitään ja kokea niiden arvostamista asemasta riippumatta. Myös valmen-

tava ote työntekijöiden kehittämisessä on ominaista voimaannuttavalle johtamiselle. Ky-

seistä johtamiskulttuuria toteuttavissa yrityksissä on ominaista myös toisten kunnioittaminen 

ja erilaisten näkemysten arvostaminen. Kun jokainen voi tuoda näkemyksiään esille, niitä 

arvostetaan ja annetaan ottaa osaa kehittämiseen, voidaan päätöksen tekoakin luottamukseen 



28 

 

 

pohjautuen siirtää alaisille. (Li ym., 2016.) Tämä johtaa parhaimmillaan siihen, että yrityk-

sessä on enemmän voimavaroja ja ideoita toiminnan kehittämiselle ja se parhaimmillaan 

johtaa parempaan menestykseen yksilö- ja yritystasolla (Kim & Beehr, 2017.) Li ym. (2016) 

mukaan työntekijöiden itsenäisyyttä voidaan lisätä mm. delegoinnin ja avoimen viestinnän 

kautta. Tähän kuuluu myös työntekijöiden kannustaminen ideoimiseen ja omiin aloitteisiin 

työhön liittyvissä asioissa. Voimaannuttavassa johtamisessa työntekijöillä on valtaa ja vas-

tuuta oman työn kehittämisessä. Voimaannuttavaan johtamiseen kuuluu myös se, että esi-

mies tukee alaisia oppimaan ja kehittymään työssään ja tämän kautta merkityksellisyyden 

kokemus vahvistuu. (Li ym., 2016.)  

 

2.6.2 Merkityksellisyyden mittaaminen   

Kun yritysjohto haluaa tutkia työn merkityksellisyyden kokemusta yrityksessä, voidaan 

tutkimusta tehdä esimerkiksi haastattelemalla. Tässä kyseisessä tutkimuksessa käytettiin 

teemahaastatteluja, mutta merkityksellisyyttä voidaan tutkia myös erilaisilla tilastollisilla 

menetelmillä. Jos halutaan esimerkiksi seurata muutosta merkityksellisyyden kokemuk-

sessa, voidaan käyttää apuna erilaisia mittaristoja. Steger ym. (2012) ovat esittäneet teo-

riassaan Work and Meaning Inventory (WAMI), vapaasti suomennettuna työn ja merkityk-

sen inventaario, myös työn merkityksellisyyttä mittaavan kyselylomakkeen (Kuva 5). He 

jakavat työn merkityksellisyyden kolmeen osa-alueeseen ja nämä on huomioitu mittaris-

tossa. Nämä osa-alueet ovat positiivinen merkitys, merkityksen luominen työn kautta ja 

vaikutus suurempaan hyvään. (Steger ym., 2012.) Positiivisella merkityksellä he tarkoitta-

vat henkilön kokemaa työn merkityksellisyyttä ja sitä, miten tärkeäksi hän tehtävänsä ja 

panoksensa kokee. Merkityksen luominen työn kautta taas tarkoittaa sitä, että työ vaikuttaa 

henkilön elämään kokonaisuutena. Kun henkilö tekee itselleen merkityksellistä työtä vai-

kuttaa se myös muuhun elämään lisäämällä merkityksellisyyden tunnetta. (Steger ym., 

2012.) Kolmas osa on vaikutus suurempaan hyvään. Tämä tarkoittaa henkilön halua ja pyr-

kimystä siihen, että tehty työ vaikuttaa laajemmin positiivisesti yhteiskuntaan ja ympäröi-

viin ihmisiin. WAMI -mittari on työn merkityksellisyyden mittauksessa käytetty työkalu ja 

se on vakiinnuttanut paikkansa tutkimuksissa. Kyselyssä vastaajia pyydetään valitsemaan 

omaa kokemustaan ja omaa tilannettaan parhaiten kuvaava vaihtoehto kunkin kysymyksen 

kohdalla. (Steger ym., 2012.)  
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Kuva 5. Esimerkki WAMI-mittarista, jolla mitataan työn merkityksellisyyden kokemusta 

(Steger ym., 2012, 330).  

 

Lips-Wiersma ja Wright (2012) esittävät osana omaa teoriaansa Comprehensive Meaningful 

Work Scale (CMWS), suomennettuna esimerkiksi kokonaisvaltainen merkityksellisen työn 

asteikko, mittarin työn merkityksellisyyden tutkimiselle. Tutkimista tehdään kysymyspatte-

ristolla, jossa esitetään väittämiä. Väittämiä on heidän mittaristossaan yhteensä 30, jonka 

lisäksi on myös taustakysymykset, mm. sukupuoli, ikä ja koulutustieto. Tutkimuskysymyk-

sissä on väittämiä aihealueista, jotka lisäävät tai vähentävät merkityksellisyyden kokemusta. 

Mittarissa on esimerkiksi väittämä, "olen saanut työssäni mahdollisuuksia käyttää osaamis-

tani ja nauttia siitä, että pystyn jatkuvasti luomaan uusia palveluita”. Tällä tutkitaan miten 

hyvin tämä kuvaa osallistujan ajatusmaailmaa ja kokeeko hän näin voivansa palvella jotakin 

yhteistä tai suurempaa hyvää sekä sitä kautta kokea merkityksellisyyttä työssään. (Lips-

Wiersma & Wright, 2012.) 

 

Lips-Wiersman ja Wrightin (2012) teoriassa työn merkityksellisyyden kokemus on jaettu 

akselille minä - muut ja toisaalta merkityksellisyyttä tarkastellaan olemisen ja tekemisen 

kautta. Lips-Wiersman ja Wrightin (2012) mukaan merkityksellisyyden kokemus syntyy 

WAMI-mittari, esimerkki

Kysymys esimerkit 

Täysin eri 

mieltä

Jokseenkin eri 

mieltä

Ei samaa, ei 

eri mieltä

Jokseenkin 

samaa mieltä

Täysin samaa 

mieltä

Pidän uraani merkityksellisenä?

Työlläni ei ole juurikaan vaikutusta 

ympäröivään maailmaan

Itselläni on hyvä käsitys, että mikä 

tekee työstäni merkityksellistä

Työni edistää suurempaa 

päämäärää 

Työni vaikuttaa henkilökohtaiseen 

kasvuuni 

Jne… 

Jne… 
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hakemalla tasapainoa ihmisenä kehittymisen ja itseksi tulemisen välillä. Lisäksi kokemuk-

seen vaikuttaa yhteys toisiin ihmisiin ja muiden palveleminen. Teorian pohjalta kehitetty 

merkityksellisyyden tutkimisen mittari hyödyntää edellä mainittuja näkökulmia ja selvittää 

merkityksellisyyden kokemusta laajan väittämämäärän avulla. (Lips-Wiersma & Wright, 

2012.)  

 

2.7 Teoreettinen viitekehys  

Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä on huomioitu Lysova ym. (2019) esille tuomia 

työn merkityksellisyyden kokemukseen vaikuttavia näkökulmia. Lysova ym. (2019) ovat 

koonneet teoriaansa kattavasti työn merkityksellisyyteen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimus on 

varsin ajankohtainen, se on valmistunut 2019. Lisäksi useat näkökulmat tekevät tutkimuk-

sesta mielenkiintoisen ja sen laajuus näkökulmien osalta teoreettiseen viitekehykseen sovel-

tuvan. Lysova ym. (2019) mukaan työn merkityksellisyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. 

sopiva työmäärä, mahdollisuus kehittää työtä sekä laadukas johtaminen ja kehittymismah-

dollisuuksia luova kulttuuri. Lisäksi työntekijällä pitää olla mahdollisuus tehdä itselleen so-

pivaa työtehtävää, jossa pääsee käyttämään omia vahvuuksiaan, kokemaan onnistumisia 

sekä kehittymään sopivien haasteiden parissa.  

 

Lysova ym. (2019) teoriassa yhdistyvät työtehtävän, organisaation ja sosiaalisten verkosto-

jen sekä johtamisen vaikutus työn merkityksellisyyteen. Lisäksi Lysova ym. (2019) esittävät 

myös yksilön vaikuttavan työn merkityksellisyyteen. Tätä näkökulmaa ei ole huomioitu teo-

reettisessa viitekehyksessä, vaan tutkimuksessa on haluttu keskittyä muihin näkökulmiin ja 

jättää työtekijästä lähtevät tekijät ulkopuolelle. Myös muissa teorioissa on samansuuntaisia 

näkökulmia ja niissä esitetty samoja tekijöitä, jotka edistävät tai estävät työn merkitykselli-

syyttä, myös tämä on osaltaan vaikuttanut viitekehyksen muodostumiseen. Bailey ym. 

(2018) ovat esittäneet, että työtehtävällä on mm. uuden oppimisen ja riittävän itsenäisyyden 

kautta vaikutusta merkityksellisyyteen. Lisäksi he ovat esittäneet, että myös sosiaaliset suh-

teet vaikuttavat siihen miten merkitykselliseksi työntekijä työnsä kokee (Bailey ym., 2018). 

Hackman ja Oldman (1975) ovat tuoneet jo aiemmin omassa työnpiirteiden mallissaan esille 
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työtehtävän vaikutuksen merkityksellisyyteen. Heidän mukaansa työtehtävien tärkeys, mo-

nipuolisuus ja vaikuttavuus liittyvät koettuun merkityksellisyyteen. Myös Rosson ym. 

(2010) koosteessa työn merkityksellisyyteen on esitetty vaikuttavan laajasti eri tekijät. Hei-

dän mukaansa siihen vaikuttavat yksilötason tekijät, kuten arvot ja motivaatio sekä sosiaali-

set tekijät, kuten perhe ja työyhteisö. Lisäksi koosteessa on huomioitu organisaatiosta lähte-

vät tekijät, kuten kommunikaatio ja johtaminen, jotka vaikuttavat myös osaltaan merkityk-

sellisyyteen (Rosso ym., 2010).  

 

Edellä mainittujen teorioiden mukaan eri tekijät vaikuttavat työn merkityksellisyyden koke-

mukseen, joka sitä lisäävästi tai vähentävästi (Lysova ym., 2019; Rosso ym., 2010; Bailey 

ym., 2018; Hackman & Oldman; 1975). Lysova ym. (2019) mukaan työn loppumisen pelko 

tai uhka sekä liiaksi koetut rutiinit työtehtävässä vähentävät työn merkityksellisyyden koke-

musta. Kun taas esim. kokemus siitä, että oma työ vaikuttaa suuremmassa mittakaavassa 

yrityksen menestykseen, sopiva työmäärä ja työtehtävä, itsenäisyys sekä kehittymismahdol-

lisuudet lisäävät työn merkityksellisyyden kokemusta henkilölle (Lysova ym., 2019). Liian 

hierarkkiseksi koettu organisaatio voi vähentää työn merkityksellisyyden tunnetta, kun taas 

avoin viestintä, hyvinvointia tukeva kulttuuri, palaute sekä yrityksen vastuullisuus vaikutta-

vat Lysova ym. (2019) mukaan positiivisesti työn merkityksellisyyteen. Yrityksen henkilös-

töhallinnon luomat käytännöt ja toimintatavat voivat myös onnistuneena tukea tasapuoli-

suutta ja tunnetta, että yrityksessä välitetään työntekijöistä. Nämä tekijät osaltaan vaikuttaa 

työn merkityksellisyyteen positiivisesti. Hyvä yhteistyö ja sosiaaliset suhteet sekä arvostus 

kollegoilta tukevat myös merkityksellisyyttä. (Lysova ym., 2019.) 

 

Työn merkityksellisyyden johtaminen on huomioitu viitekehyksessä yhtenä näkökulmana. 

Lysova ym. (2019) teorian mukaan johtamisella voidaan vahvistaa työntekijöiden hyvin-

vointia ja työn merkitykselliseksi kokemista. Johtamisella voidaan edistää merkityksellisyy-

den kokemusta siten, että varmistetaan työntekijöiden olevan heille sopivissa työtehtävissä 

ja varmistamalla sopiva työmäärä. Johtamisessa merkityksellistä on myös riittävä palaute 

(Hackman & Oldman,1975; Lysova ym., 2019), kehittymismahdollisuuksien tarjoaminen, 

avoin viestintä ja riittävän vapauden tarjoaminen (Lysova ym., 2019). Jos työntekijä kokee 

kohtelun epätasapuoliseksi tai viestinnän puutteelliseksi, voi merkityksellisyyden kokemus 
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heikentyä. (Lysova ym., 2019.) Rosson ym. (2010) mukaan johtamisella on vaikutusta mer-

kityksellisyyteen mm. tavoitteiden asettamisen ja työn merkitykselliseksi tekemisen kautta. 

Tämä tarkoittaa sitä, että varmistetaan työntekijöiden ymmärrys heidän merkityksestään yri-

tyksen menestykseen.  

 

 

 

Kuva 6. Viitekehys, jossa on huomioitu työn merkityksellisyyden kokemiseen vaikuttavia 

tekijöitä. Nämä on jaettu kolmeen näkökulmaan: työtehtävä, organisaatio ja sidosryhmät 

sekä johtaminen (mukaillen mm. Lysova ym., 2019).  
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3   Tutkimusmenetelmät  

Tutkimuksessa on käytetty kvalitatiivista eli laadullista tutkimustapaa. Laadullisessa tutki-

muksessa pyritään ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä tutkimusjoukon näkökulmasta, selvit-

täen heidän kokemuksiaan ja tuntemuksiaan (Puusa ym., 2020). Laadullisessa tutkimuksessa 

on tyypillistä käyttää tarkoituksenmukaisesti valittua kohdejoukkoa, eikä tehdä satunnais-

otantaa (Puusa ym., 2020). Laadullisen tutkimuksen ominaispiirre on, että se perustuu ih-

misten kokemusten tarkasteluun ja tutkimiseen ja sille on usein ominaista myös, että tuloksia 

esitellään esimerkkien avulla ja niitä tyypitellään, ymmärrettävyyden lisäämiseksi (Tuomi 

& Sarajärvi, 2018).  

 

Teoreettista viitekehystä käytetään tässä tutkimuksessa kuvaamaan työn merkityksellisyy-

den syntymiseen vaikuttavia tekijöitä kolmesta näkökulmasta. Teemahaastattelujen löydök-

siä peilataan viitekehykseen ja tarkastellaan, mitkä teoriassa osoitetut merkityksellisyyteen 

vaikuttavat asiat toteutuvat joko edistäen tai estäen merkityksellisyyden kokemista.  

 

3.1  Tutkimusasetelma ja metodologia  

Tutkimuksessa on tarve tutkia kohdeyrityksen asiantuntijoiden työn merkityksellisyyttä 

edistäviä ja estäviä tekijöitä. Tarve tutkimukselle on lähtöisin kohdeyrityksestä. Työtyyty-

väisyystutkimukset,  joilla on yrityksessä tutkittu asiantuntijoiden työssä viihtymistä ja työn 

merkityksellisyyden kokemusta ovat näyttäneet heikkoja tuloksia. Lisäksi asiantuntijoiden 

keskuudessa on ollut paljon vaihtuvuutta.  Edellä mainittujen seikkojen takia koettiin tärke-

äksi tutkia, että mitkä asiat edistävät työn merkityksellisyyden kokemusta ja mitkä estävät 

sitä. Samalla halutaan tutkia myös, että minkälaisella johtamisella voitaisiin edistää merki-

tyksellisyyttä.  

 

Tutkimusstrategia on tapaustutkimus, joka on yleinen laadullisessa tutkimuksessa. Tässä tut-

kimuksessa kohderyhmä on hyvin rajattu ja tapaustutkimukselle onkin tyypillistä, että 
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tutkimuksen kohteena on jokin rajattu kohdejoukko, kuten organisaatio, tiimi tai projekti 

(Kallinen & Kinnunen, 2020). Tutkimuksessa on fenomenologisia piirteitä. Tämä tarkoittaa 

sitä, että tutkija pyrkii ymmärtämään haastateltavia ja heidän kokemuksiaan ja tekemään 

tulkintoja kuulemansa pohjalta. (Puusa ym., 2020.) Fenomenologiselle lähestymistavalla on 

luonteenomaista myös se, että tutkija ymmärtää tutkittavan ilmiön toimintaympäristöä. 

(Puusa ym., 2020.)  

 

3.2 Tutkimuksen kohderyhmä ja rajaukset  

Tutkimuksen kohderyhmänä ovat kohdeyrityksen suomalaiset asiantuntijat, joiden työtehtä-

vät ovat it-järjestelmien ja prosessien kehittämistä sekä ylläpitoa. Asiantuntijat työskentele-

vät sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa yhteistyössä, pääpaino on kuitenkin enemmän 

sisäisissä verkostoissa. Tutkimuksen ulkopuolelle on rajattu samassa yksikössä työskentele-

vät talousasiantuntijat, joiden työtehtävät eivät sisällä kehitystehtäviä. Tutkimuksen ulko-

puolelle on rajattu myös muissa maissa työskentelevät asiantuntijat. Tutkimusta varten haas-

tateltujen asiantuntijoiden tehtävänimikkeinä ovat Specialist in XX, Senior Specialist in XX, 

Process owner ja Super User. Nämä kaikki ovat asiantuntijatehtäviä. Tehtävänimikkeitä ei 

ole eritelty kohderyhmän esittelyssä, sillä asiantuntijoiden joukko on verrattain pieni ja yhtä 

tehtävänimikkeistä edustaa vain yksi asiantuntija.  Kaksi haastatelluista on vaihtanut työteh-

täviä toiseen yksikköön vuoden sisällä ja heitä haastattelin aiemman tehtävän näkökulmasta. 
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Taulukko 1.  Tutkimuksen kohderyhmä.  

 

 

 

3.3 Tutkimuksen toteutus  

Tämän tutkimuksen aineiston hankintaan käytettiin teemahaastatteluja. Laadullisessa tutki-

muksessa eri tyyppiset haastattelut ovat eniten käytettyjä aineiston keruumenetelmiä. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018.) Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan haastatteluja voidaan pitää 

joustavana tiedonkeruu menetelmänä ja ne soveltuvat monenlaisiin tutkimuksiin, joissa ha-

lutaan tutkia henkilöiden subjektiivista kokemusta johonkin aihealueeseen liittyen. Teema-

haastattelulle on tyypillistä, ettei tarkkoja kysymyksiä ole, vaan haastateltavia pyydetään 

kertomaan tutkittavaan ilmiöön liittyvistä teemoista. Teemahaastattelun aineistoa on jok-

seenkin helppoa analysoida myös teemoittain (Kallinen & Kinnunen, 2020). Haastatteluja 

tehtiin yhteensä seitsemän (7) kappaletta. Kysymyksissä haluttiin antaa haastateltaville va-

pautta kertoa aiheeseen liittyvistä tuntemuksistaan ja kokemuksistaan vapaasti, mitä voidaan 

pitää tyypillisenä teemahaastatteluille (Hirsjärvi & Hurme, 2010; Kallinen & Kinnunen, 

2020). Haastatteluissa käytetiin tarkentavia kysymyksiä jonkin verran, jotta voitiin varmis-

taa vastausten saaminen tutkimuskysymyksiin.  

 

Haastattelurungon suunnittelu ja kysymykset tehtiin huhti-toukokuussa 2021 ja ne käytiin 

läpi opinnäytetyön ohjaajien kanssa. Haastattelut toteutettiin Microsoft Teams -järjestelmää 

käyttäen kesäkuun aikana. Kuudessa haastattelussa käytettiin koko haastattelun ajan 

Henkilö

Haastattelun 

ajankohta

Vuotta 

tehtävässä

/ täydet 

vuodet

Haastattelun 

kesto, min

Onko vielä 

ko. 

Tehtävässä 

K/E

Asiantuntija (AT)1 1.6.2021 2 61 E

Asiantuntija (AT)2 2.6.2021 1 55 K

Asiantuntija (AT)3 3.6.2021 2 53 E

Asiantuntija (AT)4 4.6.2021 5 48 K

Asiantuntija (AT)5 11.6.2021 4 45 K

Asiantuntija (AT)6 11.6.2021 5 55 K

Asiantuntija (AT)7 18.6.2021 3 50 K
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kameraa, yhdessä kamera piti sulkea kesken haastattelun, jotta yhteys säilyi hyvänä. Ku-

vayhteyden avulla pyrittiin luomaan tiiviimpi luottamus haastateltavan ja haastattelijan vä-

lille sekä tukemaan havaintojen tekemistä ja ymmärrystä. Kaikki haastattelut myös tallen-

nettiin, haastateltavien luvalla. Tallentaminen mahdollisti aineiston purkamisen kirjalliseen 

muotoon. Microsoft Teams -järjestelmä oli kaikille haastateltaville tuttu työkalu. Fyysiset 

tapaamiset eivät Covid 19 -pandemian ja siitä johtuvien työnantajan ohjeistusten takia olleet 

mahdollisia.  

 

Kaikki haastattelut litteroitiin ja aineistoa syntyi yli 60 sivua. Litteroinnin jälkeen aineisto 

siirrettiin Excel -taulukkoon, jatkokäsittelyä varten. Tästä yksityiskohtaisesta materiaalista 

aineistoa ensin yksinkertaistettiin yhdistämällä samat havainnot ja tämän jälkeen aineisto 

teemoiteltiin Excel -taulukkoon teorian näkökulmien mukaan. Teemoittelu on yksi laadul-

lisen tutkimuksen analyysimenetelmistä ja usein aineisto hankitaan haastatteluilla. Tee-

moittelun avulla aineistosta pyritään nostamaan tutkimuksen kannalta keskeisiä aihealueita 

esille.  Teemoitellun aineiston esittelyssä käytetään usein sitaatteja, joilla pyritään havain-

nollistamaan teemoittelua (Tuomi & Sarajärvi 2018). 
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4 Tutkimustulokset  

Tutkimustuloksissa esitellään haastatteluaineistoa ja tutkimuksen löydöksiä. Lisäksi pyri-

tään vastaamaan tutkimuskysymyksiin.  

 

4.1 Aineiston esittely ja analyysi  

Haastatteluissa kysyttiin jokaiselta haastateltavalta yksitoista kysymystä, liittyen työtehtä-

vään, organisaatioon, sidosryhmiin sekä johtamiseen. Lisäksi heille esitettiin tarvittaessa 

täydentäviä kysymyksiä, joilla varmistettiin vastausten saaminen tutkimuskysymyksiin. Ky-

symyksiä tehtiin useammasta näkökulmasta ja niillä pyrittiin selvittämään mitkä asiat edis-

tävät tai estävät työn merkityksellisyyttä. Näkökulmiksi valittiin Lysova ym. (2019) teorian 

pohjalta työtehtävä, organisaatio ja sidosryhmät sekä johtaminen. Myös muissa teorioissa on 

tuotu esille, että mm. työtehtävä, organisaatio ja johtaminen vaikuttavat osaltaan työn mer-

kityksellisyyteen (Hackman & Oldman, 1975;  Rosso ym., 2010; Bailey ym., 2018). Tutki-

mustulosten analysointi on tehty käyttäen teemoittelua, joka on laadullisen analyysin perus-

menetelmä. Siinä tutkimusaineistosta pyritään erottamaan omiksi teemoikseen keskeisiä ai-

hepiirejä ja niiden pohjalta tekemään havaintoja. (Eskola & Suoranta, 2003.)  

 

Haastatteluiden alussa kysyttiin työtehtävään liittyviä kysymyksiä. Asiantuntijoita pyydet-

tiin kertomaan työtehtävästä ja kuvailemaan miten viihtyy siinä. Lisäksi jokaista pyydettiin 

kertomaan, että miten  kokee pääsevänsä käyttämään osaamistaan työssään. Heiltä kysyttiin 

myös, että miten hyvin työtehtävä vastaa ihanteellista työtä ja mitkä asiat saivat tai saisivat 

henkilön vaihtamaan työtehtävää. Lisäksi kysyttiin myös yleisemmin, että mitkä asiat lisää-

vät tyytyväisyyttä työtä kohtaan tai vähentävät sitä. Työtehtävään liittyvien kysymysten jäl-

keen esitettiin kysymyksiä, joilla selvitettiin organisaation ja sidosryhmien vaikutusta haas-

tateltavaan ja työhön.  Haastateltavia pyydettiin kertomaan, että miten he itse kokevat yh-

teistyön kollegoiden ja muiden sidosryhmien kanssa toimivan sekä miten yrityksen toimin-

tatavat ja käytännöt vaikuttavat heidän työhönsä. Aiemmin haastattelussa esitetty kysymys, 

jossa pyydettiin kuvailemaan asioita, joiden kokee lisäävän tai vähentävän viihtymistä 
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työssä, toi esille löydöksiä eniten työtehtävään ja johtamiseen liittyen sekä hiukan vähem-

män organisaatioon ja sidosryhmiin. Tässä kysymyksessä ei rajattu näkökulmaa. Kaikissa 

vastauksissa haastateltavat eivät tarkasti kuvanneet, että mitkä asiat liittyvät suoranaisesti 

esimerkiksi työtehtävään, vaan he kertoivat tyytyväisyyttä lisäävien asioiden liittyvän sa-

manaikaisesti esimerkiksi työtehtävään, kollegoihin ja johtamiseen.  

 

Johtamisen vaikutusta työn merkityksellisyyden kokemiseen lähestyttiin kysymällä miten 

asiantuntijat kokevat johtamisen yrityksessä ja miten johtaminen vaikuttaa omaan työhön. 

Kysymyksiä ei rajattu lähiesimiehen johtamiseen vaan johtamista pyydettiin kuvailemaan 

laajemmin eli myös ylemmän johdon osalta. He saivat myös kertoa, että minkälaista merki-

tystä johtamisella on heidän suoriutumiseensa työtehtävissä. Myös aiempiin kysymyksiin 

liittyvissä vastauksissa tuli esille asioita, jotka liittyvät johtamiseen ja joilla on merkitystä 

henkilöiden työtyytyväisyyteen tai siihen miten merkitykselliseksi he kokevat oman työnsä 

yrityksessä. Haastateltavilta kysyttiin haastattelun lopulla, että haluavatko he täydentää vielä 

vastauksiaan, liittyen aiempiin osa-alueisiin. Moni halusi vielä tässä vaiheessa kertoa työ-

tehtävästään, yhteistyöstä tiimissä tai yrityksessä yleisemmin tai kokemastaan johtamisesta.   

 

Osa vastauksista ei tuonut esille selkeästi löydöksiä, jotka olisi voitu rajata yhteen näkökul-

maan liittyviksi, vaan merkityksellisyyteen liittyvät asiat saattoivat liittyä useampaan näkö-

kulmaan. Kun esimerkiksi kysyttiin, että miten asiantuntijat kuvailisivat oman työnsä mer-

kitystä itselle ja muille, useammat asiantuntijat eivät kertoneet, että mikä työtehtävien vai-

kutus yritykselle on, vaan vastauksissa kerrottiin enemmän merkityksestä itselle ja myös 

johtamiseen liittyviä asioita. Oman työnsä merkitystä yritykselle ja sidosryhmille kuvattiin 

muun muassa niin, ettei asioita anneta tehdä valmiiksi, vaan prioriteetit työtehtävässä ja yri-

tyksessä muuttuvat usein. Tämän vuoksi koettiin, ettei omalla työllä ole aina merkitystä yri-

tykselle. Eräs asiantuntija kuvasi, että ”kun saa jonkun tehtävän eteensä ja hoidettavaksi, 

eikä edes esimies osaa kertoa, että miksi se on tärkeä…. kyllä se syö motivaatiota ja pistää 

pohtimaan, että onkohan tässä mitään järkeä. Onneksi osa tehtävistä on selkeämpiä. Teke-

mistä olisi sen kanssa, että yrityksessä olisi prioriteetit selkeitä” (Teemahaastattelu, AT7).  
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Vastauksissa löytyi selkeät trendit, että mitkä asiat edistävät ja estävät työn merkitykselli-

syyttä. Jotkut haastateltavat kuvasivat toisinaan kokevansa iloa ja onnistumista sekä tun-

netta, että omalla työllä on merkitystä myös muille. Töiden valmiiksi saaminen tuntui luovan 

useammalle tunteen, että oma panos on merkityksellinen. Toisaalta haastateltavat kertoivat 

myös, että mitkä asiat saavat heidät tuntemaan tyytymättömyyttä, välinpitämättömyyttä ja 

tunnetta, ettei onnistumisen mahdollisuuksia ole. Heille syntyi tällöin tunne, ettei omalla 

työpanoksella ole merkitystä. Alla on kuvattu selkeimmät löydökset merkityksellisyyttä 

edistävistä ja estävistä tekijöistä, liittyen työtehtävään, organisaatioon ja sidosryhmiin.  

 

 

 

Kuva 8. Tutkimuksen tärkeimmät löydökset työn merkityksellisyyttä edistävistä ja estävistä 

tekijöistä.  

 

4.2  Merkityksellisyys työtehtävässä    

Alla on pyritty vastaamaan tutkimuskysymykseen: mitkä tekijät edistävät tai estävät asian-

tuntijoiden työn merkityksellisyyden kokemusta? Vastauksessa keskitytään siihen, että mi-

ten merkityksellisyys liittyy työtehtävään.  
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Jopa kuusi seitsemästä haastateltavasta toi eri sanoin esille, että oman työn merkitykselli-

syyden kokemukseen vaikuttavia asioita ovat mahdollisuus oppia uutta, kehittyä työssä ja 

riittävä toimintavapaus oman vastuualueen sisällä. Eräs haastateltava kertoi halusta kehittyä 

ja oppia uutta näin, ”tässä hommassa ei ikinä ole valmis, eikä ole samanlaista päivää. Totta 

kai on niitä rutiinejakin, mut mun mielestä niitä on hyväkin olla, koska uuden oppimista saa 

tässä hommassa ihan sopivasti ja itseään saa haastaa ja kehittää.” (Teemahaastattelu, 

AT4). Kehittyminen korostui lähes jokaisessa haastattelussa aiheena, jonka koettiin edistä-

vän työn merkityksellisyyden kokemusta. Asiantuntijat kaipasivat kehittymismahdollisuuk-

sia myös urapolkujen muodossa. Eräs kuvasi, että hänen sitoutumiseensa ja tyytyväisyy-

teensä merkitsee paljon se, että onko hänellä mahdollisuus päästä eteenpäin vaativampiin 

tehtäviin saman organisaation sisällä.  

 

Työn merkityksellisyyden kokemukseen koettiin vaikuttavan edistävästi se, että työ on riit-

tävän haastavaa. Eräs haastateltavista kertoi vaihtaneensa työtehtävää, koska se sisälsi liian 

paljon samanlaisia työtehtäviä, jotka hän koki rutiineiksi, eikä kokenut tehtävien kasvattavan 

hänen osaamistaan. Asiantuntijatyössä koettiin monen haastateltavan mielestä tärkeäksi se, 

että työssä on riittävästi vastuuta ja vaihtelevuutta. Useampikin haastateltava kuvasi sitä niin, 

että asiantuntijana pitää olla riittävä mandaatti tehdä päätöksiä oman vastuualueen sisällä, 

eli riittävän vastuullinen ja itsenäinen tehtävä koettiin merkitykselliseksi asiaksi. Kaikki 

haastateltavat pitivät omaa osaamistaan työtehtävässään poikkeuksetta hyvänä. Tarvetta ko-

kea vapautta työtehtävässä kuvasi eräs asiantuntija seuraavasti ”mä haluan tehdä itse pää-

töksiä työtehtävän sisällä ja samalla tehdä työstä oman näköistäni. Se lisää fiilistä siitä, että 

omistan tämän homman ja voin vaikuttaa miten firmalla menee. Se saa tuntemaan itseni ja 

työni tärkeäksi firmalle” (Teemahaastattelu, AT3).    

 

Työmäärän toivottiin olevan sopiva, nykyisen työmäärän neljä mainitsi olevan liian suuri. 

Tätä kuvattiin niin, että liian suuri työmäärä vähentää mahdollisuutta päästä tavoitteisiin tai  

onnistua työssä ja sitä kautta syntyy tunne, ettei oma työ luo merkitystä. Tavoitteisiin pääsyn 

ja työtehtävien valmiiksi saamisen kerrottiin olevan erityisen tärkeää merkityksellisyyden 

kannalta. Yksi haastateltavista kertoi, että ”onhan se hieno, oikeastaan paras tunne työssä, 

kun saa siirrettyä kehittämänsä ominaisuuden tuotantoon. Siitä kun saa vielä kiitosta, tietää, 
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että oma työpanos on merkittävä” (Teemahaastattelu, AT4). Hyödyllisyyden kokemusta ku-

vattiin asiantuntijan toimesta niin, että hyödyllisyyden tunne syntyy, kun voi auttaa kolle-

goita työtehtävissä, saa valmiiksi työtehtävän ja saa kiitosta työpanoksestaan. Asiantuntijat 

kertoivat, että oman työtehtävän hyödyllisyyttä ja tärkeyttä pistää kyseenalaistamaan se, ettei 

kukaan seuraa, miten työtehtävä valmistuu tai miten hyödyt saadaan implementoitua tuotan-

toon. Haastateltavat kertoivat, että kun he saavat tehtäviä valmiiksi ja kokevat itsensä sitä 

kautta hyödyllisiksi, se lisää tunnetta, että oma työ on merkityksellistä.  

 

Työn merkityksellisyyttä koettiin estävän tai vähentävän se, että työtehtävä tai vastuualue 

koettiin liian laajaksi ja prioriteetit epäselviksi. Haastateltavat kertoivat, ettei onnistumisen 

mahdollisuuksia aina koeta olevan, eikä työtehtäviä tai projekteja saa tehdä valmiiksi, vaan 

työ lopetetaan, eikä syytä aina selitetä. Tästä kerrottiin, että se vähentää tunnetta oman työn 

merkityksestä. Eräässä haastattelussa asiantuntija kuvasi tätä tunnetta näin, ”sitä voi olla tosi 

paneutunut ja innostunut tärkeestä projektista tai jostain tehtävästä. Jotenkin sitä tekee ihan 

fiiliksissä ja venaa, että saa business hyötyjä. Sit voikin tulla epämääräinen kehotus lopettaa 

se työ ja siirtyi toiseen. Sitä ei aina käydä edes tarkasti läpi, että miksi näin. Sit vaan sitä 

kelaa, että teinkö jotakin väärin tai mitä tapahtui, kun työtehtävä näin vaan vaihtui. Voi olla 

vaikee kerätä motivaatiota siirtyä uuteen tehtävään” (Teemahaastattelu, AT5).  

 

Osa asiantuntijoista koki, ettei saanut tarpeeksi kehittymismahdollisuuksia. He kaipasivat 

mahdollisuutta kehittyä työssä ja toivoivat saavansa sitä kautta uusia vaativampia tehtäviä. 

Eräs kuvasi, että hänen sitoutumiseensa ja tyytyväisyyteensä merkitsevän paljon se, että 

onko hänellä mahdollisuus päästä eteenpäin vaativampiin tehtäviin saman organisaation si-

sällä. Useampi haastateltava toi kuitenkin esiin, että haluaisi saada työtehtävät valmiiksi ja 

oppia riittävästi, ennen kun siirtyy uusiin työtehtäviin. Muutama haastateltava kertoi, että 

olisi kaivannut varmuutta mahdollisuuksista laajentaa työtehtävää suuntaan, joka olisi kas-

vattanut osaamista ja sen kautta myös oman työn merkityksellisyyttä. Kaksi haastateltavaa 

oli jo vaihtanut ko. tehtävästä toiseen. He kertoivat, etteivät nähneet selkeää kehittymismah-

dollisuutta työssään ja tämä oli vaikuttanut työtehtävän vaihtamiseen. Muutama haastatel-

tava kertoi siitä, ettei saa käyttää työtehtävissä osaamistaan riittävän laajasti, vaan työ on 

ikään kuin liian helppoa, eikä siksi vahvista merkityksellisyyden tunnetta. Toisaalta 
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muutama vähemmän aikaa kyseisissä tehtävissä olevista koki, että kaipaisi jopa enemmän 

apua ja tukea työtehtävään. Yksi asiantuntijoista kuvasi tätä niin, että ”perehdytykseni oli 

kyllä tosi ohutta, olisin kaivannut enemmän perusasioiden läpikäyntiä. Tuntui, että piti hy-

pätä kylmään veteen ja sitten vaan katsottiin, että pysyykö se pinnalla. Aika vaikeeta alkuun 

oli..” (Teemahaastattelu, AT3).  

 

Epäselvän työtehtävän koettiin vaikuttavan negatiivisesti työn merkityksellisyyteen ja 

omaan tyytyväisyyteen, näin kertoi useampi haastateltava. Kaksi haastateltavaa kuvasi vas-

tuualuettaan niin, että siihen kuuluu kaikki kyseisen liiketoiminta-alueen tehtävät ja kaik-

keen on kehotettu tarttumaan. Tämä koettiin mahdottomaksi toteuttaa ja onnistumisen mah-

dollisuuksia ei koettu olevan. Liian iso vastuualue tai sen epäselvyys koettiin merkitykselli-

syyden kokemusta estäväksi. Eräs haastateltava kuvasi haasteeksi sitä, ettei työtehtävää ole 

määritelty tarkasti ja toisinaan tärkeätkin tehtävät jäävät ns. tuolien väliin ja joskus taas use-

ampi asiantuntija työskentelee saman tehtävän parissa, toisistaan tietämättä. Sen kerrottiin 

olevan ajan ja osaamisen haaskaamista. Selkeästi määriteltävien vastuualueiden ja työtehtä-

vien koettiin vähentävän tätä haastetta. Muutama haastateltava kertoi myös, että työtehtävä 

ei vastannut täysin heidän odotuksiaan, tärkeimpinä syinä tähän kerrottiin, että vastuualue 

on liian suuri ja vastuualue epäselvä.   

 

Kolme haastateltavaa kertoi, että työmäärä ja työhön käytetty aika vie liikaa vapaa-ajalta, 

tämän koettiin laskevan motivaatiota sekä tunnetta, että työssä voi saada jotakin merkityk-

sellistä aikaiseksi. Eräs haastateltava kertoi ”Töitä on niin paljon, kun vaan jaksaa tehdä. 

Perhe on kuitenkin itselle tärkeä ja välillä työtehtävien valmiiksi saamisesta ei tule mitään, 

kun ei vaan voi tehdä kellon ympäri hommia. Emmä tiedä, että odottaako joku, että mä teen 

ylitunteja, mutta ei kukaan muukaan mun hommia tee. Kun työmäärä on liian iso, tulee sel-

lanen tunne, että en saa mitään merkittävää aikaiseksi.” (Teemahaastattelu, AT5).  
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4.3  Merkityksellisyys organisaatiossa ja sidosryhmissä  

Alla on pyritty vastaamaan tutkimuskysymykseen: mitkä tekijät edistävät tai estävät asian-

tuntijoiden työn merkityksellisyyden kokemusta? Vastauksessa keskitytään siihen, että mi-

ten merkityksellisyys liittyy organisaatioon ja sidosryhmiin.  

 

Työn merkityksellisyyttä koettiin lisäävän se, että saadaan palautetta kollegoilta, muut ar-

vostavat omaa työtä ja aikaansaannoksia ja toisaalta, että voi auttaa muita onnistumaan. Li-

säksi mm. verkostoa, avointa ilmapiiriä ja viestintää sekä hyvää yhteistyötä sisäisessä ver-

kostossa pidettiin työn merkityksellisyyden kokemusta lisäävinä tekijöinä. Kahdessa haas-

tattelussa mainittiin myös pohjoismaisen yhteistyön sisäisesti yrityksessä lisäävän tyytyväi-

syyttä ja merkitystä työssä. Tässä yhteydessä mainittiin hyvänä asiana mahdollisuus käyttää 

konsernin virallista kieltä eli englantia työssä. Toisaalta iso konserni ja sen verkostot todet-

tiin osaltaan hyväksi tueksi ja turvaksi työssä. Eräs haastateltava kertoi, että ”haluan käyttää 

englantia työssäni ja pohjoismainen yhteistyö mahdollistaa sen. Kokisin oman työni vähem-

män merkittäväksi tässä firmassa tai ainakin itselleni,  jos tekisin hommia vaan Suomessa 

ja en saisi käyttää enkkua” (Teemahaastattelu, AT2). Henkilö kertoi kokevansa, että saa 

ulkomaisten sidosryhmien ja organisaation toiminta-alueen kautta käyttää omaa osaamistaan 

laajemmin hyödyksi. Hän toi myös esille, että työtehtävä sisältää englanninkielen vaatimuk-

sen ja se osaltaan lisää omassa työssä koettua merkityksen tunnetta. Tämä merkitystä edis-

tävä asia liittyy siis osaltaan työtehtävään ja toisaalta pohjoismaiseen organisaatioon ja si-

dosryhmiin, joiden kanssa asioidaan englanniksi.  

 

Useammassa haastattelussa tuli esille, että lähimpien kollegoiden kanssa tehtävä yhteistyö 

lisää työtyytyväisyyttä ja tuo merkitystä omalle työlle. Myös se, että voi olla itse hyödyksi 

kollegoille koettiin merkitykselliseksi. Kovin selkeästi ei kuvattu yhteistyön vaikutusta työn 

laatuun tai tavoitteiden saavuttamiseen, vaan enemmän kerrottiin tärkeäksi sparrailu, tuki ja 

tieto siitä, että kollegat ovat tarpeen tullen tukena. Muutamat eivät maininneet kollegoiden 

tai tiimin vaikuttavan mitenkään omaan työhönsä, onnistumiseensa tai työn merkitykselli-

syyden kokemukseen. Kolme haastateltavaa kertoi, ettei jaksaisi työpaineita ilman kolle-

goita tai selviäisi työtehtävistä ellei saisi tehdä niitä ainakin osittain yhteistyössä 
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työkavereiden kanssa. Toisaalta laajemman tiimin merkitystä työssä onnistumiseen tai työ-

tyytyväisyyteen ei tuotu monenkaan haastateltavan toimesta esille. Eräs haastateltava mai-

nitsi, että ”mulle on tosi tärkeää, että tietää, että takana on iso organisaatio ja tuki ja tar-

vittaessa apua saa, kun pyytää”  (Teemahaastattelu, AT4) ja toinen mainitsi, että ”koen ison 

konsernin henkisenä tukena työlleni” (Teemahaastattelu, AT2).  

 

Useampi haastateltavista kertoi, että yhteenkuuluvuus lähimpien kollegoiden kanssa ja tois-

ten osoittama arvostus ovat seikkoja, jotka lisäävät työtyytyväisyyttä, motivaatiota ja mer-

kityksellisyyden kokemusta. Laajemmin hyvä työyhteisö koettiin tärkeänä asiana työssä 

viihtymisen kannalta, useampi mainitsi itselleen tärkeäksi asiaksi hyvät sosiaaliset suhteet 

työpaikalla. Palautteen antamisen ja saamisen mainitsi useampi haastateltava, se koetaan tär-

keäksi asiaksi sekä esimieheltä, että kollegoilta. Eräs kuvasi palautteen merkitystä itselleen, 

”on tärkeetä, että muut arvostaa mun työtä ja ne kertoo sen. Tietty oppimisen ja kehittymisen 

kannalta on tärkeetä saada rakentavaakin palautetta, sitä ehkä saa vähän vähemmän… mut 

on sekin tärkeetä” (Teemahaastattelu, AT6). Monetkaan haastateltavat eivät tuoneet esille 

muiden henkilöiden tai sisäisten sidosryhmien vaikutusta merkityksen kokemukseen, vaan 

he toivat sidosryhmät esiin enemmänkin hyvinvointia tukevina tekijöinä. Joidenkin osalta 

taas organisaatio ja sosiaaliset suhteet koettiin työn merkityksellisyyttä ja tyytyväisyyttä li-

sääviksi asioiksi. Yleisesti tärkeää koettiin olevan yhteenkuuluvuuden tunne, arvostus ja 

toisten tuki. Asiantuntijat toivat myös esille sitä, että organisaatiossa pitää huolehtia, että 

työntekijöillä on selkeät työtehtävät ja sopiva työmäärä.  

 

Työn merkityksellisyyttä kerrottiin vähentävän se, että yhteistyö kollegoiden välillä on vä-

häistä. Lisäksi useampi haastateltava kertoi, että se, ettei tiimillä ole yhteistä tekemistä tai 

tavoitteita, merkitsee, että töitä tehdään pienissä kuppikunnissa. Eräs kertoi tilanteesta näin 

”en mä oikeastaan edes tunne mun tiimiläisiä, ei me tehdä yhdessä mitään tai tunneta tois-

temme työtä. Muutaman lähimmän kollegan kanssa tehdään jonkin verran ja se lisää kyllä 

fiilistä, että ollaan samassa veneessä. Niiden tuki merkitsee mulle kyllä tosi paljon.” (Tee-

mahaastattelu, AT6).  Organisaatiossa kaivattiin selkeitä urapolkuja, tämä toive ohjattiin 

muutamassa haastattelussa nimenomaan organisaatiolle, eikä osattu tai haluttu nimetä tahoa, 

joka tästä vastaisi. Palkitsemiseenkin liittyvää tyytymättömyyttä tuotiin esille organisaatioon 
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liittyvänä asiana, eikä varsinaisesti nimetty tahoa, joka tästä vastaisi. Eräs haastateltava to-

tesi, että ”vaihdan työtehtäviä tosi usein, jopa vuoden, parin välein, koska se on ainoa tapa 

saada palkkakehitystä, joka on tässä yrityksessä muuten tosi vaikeeta palkkapolitiikan ta-

kia” (Teemahaastattelu, AT1). Hän kertoi myös, että tietää, ettei ole tuossa ajassa vielä op-

pinut tehtävää täysin tai ole hyödyksi organisaatiolle tai kollegoille riittävästi, mutta koki, 

että osa tehtävästä on muodostunut jo rutiiniksi, vaikka kaikkea ei osaakaan. Hän myös toi 

esille, ettei kokenut hänen palkkakehitykseensä vaikuttavana tekijänä olevan niinkään esi-

mies tai johto, vaan yrityksen palkkapolitiikka.  

 

Etätyön koettiin heikentäneen sosiaalisia suhteita jonkin verran. Yhteydenpidon koettiin pai-

nottuvan etätyön takia enemmän vain työtehtäviin. Kaikkiaan muutama kuitenkin koki etä-

työmahdollisuuden positiivisena asiana työssä jaksamisen ja viihtymisen kannalta. Etätyöstä 

ei kysytty erikseen, mutta kenties vallitseva erityislaatuinen, Covid19 -pandemiasta johtuva 

tilanne ja etätyösuositus toi aiheen muutamissa haastatteluissa esille. Yksi haastateltava 

pohti, että tulee olemaan todella tyytymätön ja kokee oman motivaationsa laskevan, jos etä-

töitä ei saa jatkaa pandemian jälkeen. Kukaan haastateltavista ei kertonut ulkoisten sidos-

ryhmien vaikuttavan mitenkään omaan työhön tai merkityksellisyyteen. Kaikki haastatte-

luissa esille tulleet sidosryhmiin liittyvät löydökset olivat sisäisiin sidosryhmiin liittyviä, ku-

kaan ei maininnut, että ulkoisilla sidosryhmillä, kuten asiakkailla tai yhteistyökumppaneilla 

olisi merkitystä heihin tai heidän työhönsä.  

  

4.4  Merkityksellisyys johtamisessa   

Alla on pyritty vastaamaan tutkimuskysymykseen: minkälaisella johtamisella voidaan edis-

tää asiantuntijoiden merkityksellisyyden kokemusta? 
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Kuva 9. Tutkimuksen tärkeimmät löydökset minkälainen johtaminen edistää työn merkityk-

sellisyyttä.  

 

Haastattelussa tuli esille johtamiseen liittyviä löydöksiä, joilla voi edistää työssä merkityk-

sellisyyttä. Kaikki haasteltavat eivät kertomansa mukaan selkeästi erottaneet kohdistavatko 

he osan vastauksistaan organisaatioon tai johtoon vai molempiin. Haastateltavat nimesivät 

tiettyjä asioita organisaatiosta tai yrityksestä johtuviksi. Haastateltavia pyydettiin kertomaan 

kohdeorganisaation johtamista yleisesti sekä esimiesten, että ylemmän johdon toimesta. Joh-

tamisen osalta vastauksissa korostui vastuun ottaminen, jota toivottiin ja toisaalta vapaus, 

jonka koettiin myös lisäävän merkityksellisyyttä. Eräs haastateltava kertoi, että odottaa esi-

mieheltä vastuuta priorisoinnista, kun sitä ei yksin osaa tehdä ja hän myös kertoi olevansa 

tyytymätön, koska ei kokenut saavansa riittävää tukea priorisointiin.   

 

Johtamiselta haastateltavat kertoivat toivovansa sitä, että se on tasapuolista, on selkeät ta-

voitteet sekä prioriteetit. Lähiesimieheltä toivottiin myös käytännön tukea priorisointiin, 

sillä vastuualueet koettiin isoiksi, eikä koettu, että kaikkea työtä ehtii tehdä. Eräs haastatel-

tava kertoi, että ”esimiehellä pitäisi olla joku kokonaiskuva vastuualueistamme, jotta hän 

voi auttaa priorisoimaan työtehtäviä ja sparrailemalla tukea meitä saavuttamaan tavoitteet. 
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Nyt siltä saa coaching session, kun meen jostakin asiasta pyytämään apua. Vastaus on lä-

hinnä, että mitä sä itse tekisit.” (Teemahaastattelu, AT4). Lähes jokainen haastateltava toi 

esille myös puutteen ns. isosta kuvasta, eli he kertoivat kokevansa, ettei heillä ole yhteistä 

suuntaa, jota kohti mennään. Tämä vaikutti monen mielestä oman työn merkitykselliseksi 

kokemiseen kielteisesti. Vastauksissa korostui tarve selkeille tavoitteille, jotka on sidottu 

yrityksen strategiaan.  

 

Ylemmältä johdolta kerrottiin odotettavan selkeitä strategisia valintoja ja viestintää. Priori-

teettien kerrottiin muuttuvan usein ja tämän vaikuttavan siihen, ettei voi kokea onnistumista 

ja merkityksellisyyden tunnetta työssä. Haastateltavat kertoivat myös, että projekteja ja työ-

tehtäviä on liian paljon, heidän mukaansa johdon pitäisi pystyä karsimaan ja priorisoimaan 

selkeämmin mihin keskitytään. Haastatteluissa tuli esille, että työtehtäviin kaivattiin sel-

keyttä ja sitä, että itse voi vaikuttaa työpäiviin sekä muokata oman vastuualueen tehtäviä. 

Yksi haastateltava kertoi toiveestaan, että johtamisen voisi järjestää täysin eri tavalla, että 

hän saisi enemmän käytännön tukea esimieheltä, jolla olisi osaamista hänen vastuualuees-

taan ja toisaalta HR -tehtäviä voisi hoitaa toinen esimies. Hän kertoi, että ”mun mielestä 

jokaisen pitäisi saada valita oma esimiehensä tai ehkä kaksi, toinen osaisi sparrata ja tuntisi 

mun vastuualueen substanssitasolla, toinen taas osaisi HR -asiat” (Teemahaastattelu, AT4). 

 

Vastuualueeseensa liittyen eräs haastateltava kertoi saaneensa esimieheltään toimeksian-

noksi ”tartu vaan kaikkeen oman vastuualueesi sisällä ja osallistu kaikkiin mahdollisiin fo-

rumeihin” (Teemahaastattelu, AT2). Suurin osa haastateltavista toi esille, että he arvostavat, 

että saavat itse tehdä priorisointia ja päätöksiä, mutta työmäärän koettiin kasvavan liian 

isoksi, jos kaikkeen pitää tarttua ja eikä esimieheltä ja johdolta tule apua priorisointiin. Ky-

seisissä asiantuntijatehtävissä kauemmin toiminut henkilö totesi, että ”vuosien kokemus aut-

taa priorisoinnissa ja myös sen hyväksymisessä, ettei kaikkeen voi revetä tai kaikkea tehdä, 

vaikka haluisi. Olen oppinut olemaan armollinen itselleni ja selviytymään kiireisistä, kaoot-

tisistakin päivistä.” (Teemahaastattelu, AT6).  

 

Useampi kertoi työtehtävien olevan pirstaleisia ja tavoitteiden saavuttamisen olevan toisi-

naan lähes mahdotonta nopeasti muuttuvien prioriteettien ja toimeksiantojen takia. Esille tuli 
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useassa haastattelussa se, että työtehtäviä ja projekteja aloitetaan, mutta niitä ei koskaan saa-

teta loppuun, vaan prioriteetit muuttuvat nopeasti. Tämä tuli esille myös kahden jo työtä 

vaihtaneen osalta suurimpana tekijänä, miksi työn vaihtaminen oli toteutunut. Eräs haasta-

teltava totesi ”työ on kaoottista sekoilua aika ajoin koko organisaatiossa, eikä edes esimies 

osaa sanoa, että mihin suuntaan pitäisi mennä” (Teemahaastattelu, AT2). Tämän koettiin 

osaltaan heikentävän sitoutumista ja merkityksen tunnetta. Yksi haastateltava kertoi liian 

isoksi kokemastaan työmäärästä näin, ”työpäivät ovat suoriutumista, teet vaan sen minkä 

pystyt, eikä se ikinä riitä” ( Teemahaastattelu, AT5).  

 

Neljä haastateltavaa toi esille, että johtaminen oli muuttunut positiiviseen suuntaan muuta-

man viime vuoden aikana ja he kertoivat, että johto kuuntelee enemmän mielipiteitä ja antaa 

työntekijöiden vaikuttaa, tähän oltiin tyytyväisiä. Jonkin verran tuli esille tyytymättömyyttä 

siihen, ettei ylempi johto tai toisinaan edes esimies tunne asiantuntijoiden vastuualueita ja 

työtehtäviä. Yksi  haastateltava kuvasti tilannetta, että ”ylempi johto ei kyllä tiedä meidän 

töistä mitään, eikä haasteista joita täällä ruohonjuuritasolla on, sen huomaa päätöksistä, 

joissa ei välillä ole mitään järkeä..” (Teemahaastattelu, AT5). Johtamisessa kiiteltiin usean 

haastateltavan toimesta avointa viestintää ja todettiin, että se on kehittynyt positiiviseen 

suuntaan, samoin kuin tasa-arvoisuus johdon ja työntekijöiden välillä. Näiden seikkojen ko-

ettiin edistävän tunnetta arvostuksesta ja siitä, että omalla työllä ja mielipiteillä on merki-

tystä. Ylemmän johdon kerrottiin lähentyneen työntekijöitä, ja kuuntelevan entistä enemmän 

erilaisia mielipiteitä ja pyytävän palautetta. Tämän koettiin olevan edistävä asia merkityk-

sellisyyden kokemiseen. Lähiesimiehen ystävällisyys ja lähellä olo päivittäisessä työssä tuo-

tiin esille hyvänä, tyytyväisyyttä lisäävänä asiana, vaikka kukaan ei varsinaisesti kertonut 

miten se vaikuttaisi työssä onnistumiseen tai  merkityksellisyyteen.  

 

Useampi asiantuntijat kertoi, että toivoisi lisää yhteistyötä kollegoiden kesken. Haastattelui-

den mukaan asiantuntijat kokivat, että johtamisella sitä voitaisiin lisätä. Parissa haastatte-

lussa kerrottiin myös, että pohjoismainen ja laajempi yhteistyö organisaatiossa lisää merki-

tyksen tunnetta oman työn vaikutuksesta yritykseen. Tähän myös viitattiin johtamiseen liit-

tyen. Koettiin, että esimiehellä ja johdolla on mahdollisuutta lisätä myös laajempaa yhteis-

työtä yrityksessä. Yksi haastateltava kuvasi yhteistyön merkitystä näin, ”esimies on antanut 
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mulle toimeksiannon pohjoismaisessa X-projektissa. Se on tosi kivaa, kun luotetaan ja an-

netaan vaikuttaa vähän laajemminkin kehittämiseen. Mä toivoisin vähän enemmänkin näitä 

Suomen ulkopuolisia toimeksiantoja.” (Teemahaastattelu, AT2.) 

 

Monessa haastattelussa kerrottiin kompensaatiosta, joko suoraan palkasta mainiten ja ker-

toen kokonaiskorvauksesta. Palkka korostui erityisesti niillä haastateltavilla, jotka olivat 

nuorempia ja olleet asiantuntijatehtävissä vähemmän aikaa. Muutama haastateltava kertoi 

palkan kertovan myös arvostuksesta työnantajan puolelta ja arvostuksen vaikuttavan merki-

tyksellisyyteen. Yksi haastateltava kertoi vaihtaneensa työtä nopeallakin aikataululla var-

mistaakseen palkkakehityksen, koska hän koki, ettei se ole mahdollista pysymällä samassa 

tehtävässä. Palkkauksen kerrottiin liittyvän vastuksissa enemmän organisaatioon, kuin joh-

tamiseen. Asiantuntijat toivat esille, että johtamisella voisi edistää heidän tyytyväisyyttään 

ja merkityksen kokemista, lisäämällä yhteistyötä organisaatiossa, selkeyttämällä tehtäväku-

via, antamalla selkeät tavoitteet ja työrauhan. Johto ja esimies nähtiin monessa haastattelussa 

ennen kaikkea onnistumisten mahdollistajana.  
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5 Tulosten pohdintaa    

Tulosten pohdinta luvussa pyritään pohtimaan tämän tutkimuksen tuloksia teoriaan peilaten. 

Lisäksi tarkennetaan teoreettista viitekehystä tutkimuslöydösten perusteella. Tämän tutki-

muksen tulosten mukaan merkityksellisyyttä edistää mm. avoin viestintä, sopiva työmäärä, 

vapaus vaikuttaa omaan työtehtävään, riittävät haasteet ja kehittymismahdollisuudet, hyvät 

sosiaaliset suhteet sekä palaute. Merkityksellisyyttä vähentää taas mm. liian rutiininomaiset 

tehtävät, hierarkkinen kulttuuri ja se, että prioriteetit ja tavoitteet eivät ole selkeät.  

 

 

 

 

Kuva 7. Viitekehys täydennettynä tutkimustuloksilla. Isoilla kirjaimilla on merkitty viiteke-

hyksessä esitetyt tekijät, jotka eivät tulleet selkeästi esille tutkimustuloksissa. Lisäksi tutki-

mustuloksissa tuli esille palkka, joka ei ollut mukana viitekehyksessä (mukaillen Lysova 

ym., 2019).  
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Tutkimustuloksissa tuli esille palkka, tekijänä, joka ei ilmennyt teoreettisessa viitekehyk-

sessä.  Palkan kerrottiin olevan merkittävä tekijä työtyytyväisyyteen ja arvostukseen. Arvos-

tuksen tunteen voidaan ajatella lisäävän merkityksellisyyttä (May ym., 2004). Lisäksi kaik-

kia teoreettisessa viitekehyksessä esitettyjä merkityksellisyyteen vaikuttavia tekijöitä ei tul-

lut selkeästi esille tässä tutkimuksessa (kuva 7). Näitä tekijöitä ovat mm. pelko työn loppu-

misesta, turvallisuus työssä ja yrityksen sosiaalinen vastuullisuus. Myöskään yrityksen hen-

kilöstöhallintokäytäntöjä ei sellaisenaan tuotu esille. Yrityskulttuuriakaan ei tuotu haastatte-

luissa selkeästi esille, ellei ajatella, että palkka, jonka koettiin olevan yrityssidonnainen, olisi 

yrityskulttuuriin ja henkilöstöhallintoon liittyvä asia. Tekijät viitekehyksestä,  jotka eivät 

tutkimuksessa tulleet esille on merkitty yllä olevaan kuvaan isoilla kirjaimilla. Tässä tutki-

muksessa ei tullut esille ulkoisten sidosryhmien vaikutusta työn merkityksellisyyteen. Ylei-

sesti voidaan todeta, että kuten aiemmissakin tutkimuksissa on tuotu esille, tuli tässäkin tut-

kimuksessa esille monia tekijöitä, jotka edistävät tai estävät työn merkityksellisyyttä. Näitä 

ovat mm. sopiva työtehtävä ja työn määrä sekä itsenäisyys ja kehittymismahdollisuudet 

työssä (Hackman & Oldham, 1980; Rosso ym., 2010; Steger ym., 2012; Lysova ym., 2019). 

 

5.1 Tutkimustulosten mukaan merkityksellisyys työtehtävässä   

Tässä tutkimuksessa tuli esille tekijöitä työtehtävään liittyen, joiden koettiin edistävän tai 

estävän työn merkityksellisyyttä.  
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Taulukko 2.  Tutkimuksen löydöksiä työtehtävään liittyen, jotka esiintyvät myös aiemmissa 

tutkimuksissa. 

 

 

 

Työtehtävältä toivottiin tutkimuslöydösten mukaan selkeyttä ja tavoitteiden saavutetta-

vuutta. Kuten Bailey ym. (2018) ovat jo aiemmin esittäneet, myös tämän tutkimuksen mu-

kaan onnistumisen kokemukset ja tavoitteiden saavuttaminen lisäävät merkityksellisyyttä 

työssä. Lysova ym. (2019) mukaan työn mielekkyys ja riittävä haastavuus lisäävät merki-

tyksellisyyttä ja samalla tavalla tämän tutkimuksen mukaan nämä tekijät edistävät merkityk-

sellisyyden kokemusta asiantuntijoiden keskuudessa. Valtaosa haastateltavista toi esille, että 

työn merkityksellisyyden ja tyytyväisyyden kokemusta edistää hyödyllisyyden kokemus, 

työtehtävien vaihtelevuus, uuden oppiminen ja itsenäisyys, samat osa-alueet tulevat esille 

myös Lysova ym. (2019) tutkimuksessa.  Tässä tutkimuksessa tuli esille myös se, että osaa-

misen hyödyntäminen ja riittävä autonomia, eli itsenäisyys päätösten teossa olivat asiantun-

tijoiden mukaan tärkeitä asioita, jotka lisäävät tunnetta, että oma työ on merkityksellistä.  

Työtehtävä 

Lisää Teoria Vähentää Teoria

Työn on riittävän haastavaa Hackman & Oldman,1975; Martela et al., 

2015
Työtehtävien yksipuolisuus 

Lysova et al., 2019; Bailey et 

al., 2018 

Onnistumisen tunne työssä 

Bailey et al., 2018; Martela et al., 2015 Tavoitteet on mahdoton saavuttaa
Bailey et al., 2018; May et al., 

2004

Vapaus priorisoida itse ja vaikuttaa työpäiviin 
Hackman & Oldman, 1975; Steger & Dik., 

2009
Osaamista ei saa käyttää riittävästi

Hackman & Oldman, 1975; 

Martela et al., 2015

Uudenoppiminen ja kehittyminen työssä 
Hackman & Oldman, 1980, Lysova et.al., 

2019; Bailey et al., 2018
Työtehtäviin ei voi vaikuttaa

Hackman & Oldman, 1980, 

Lysova et.al., 2019

Työn vaihtelevuus ja mielenkiintoisuus
Hackman & Oldman, 1975; Lysova et al., 

2019
Epäselvät työtehtävät ja vastuut 

Hackman & Oldman, 1980, 

Lysova et.al., 2019; Bailey et 

al., 2018

Sopiva työmäärä 

Chalofsky & Cavallaro, 2013 Työ vie liikaa aikaa vapaa-ajalta
Chalofsky & Cavallaro, 2013; 

Bailey et al., 2018

Hallinnan tunne työssä ja selkeät prioriteetit

Lysova et al., 2019; Martela et al., 2015 Ei riittävästi haasteita työtehtävässä Lysova et al., 2019

Oman osaamisen hyödyntäminen 
Hackman & Oldman, 1975; Martela et al., 

2015
Liian iso vastuualue ja työmäärä Martela et al., 2015

Mahdollisuus laajentaa työtehtävää, selkeät 

urapolut Lysova et al., 2019; Bailey et al., 2018
Onnistumisen mahdollisuudet puuttuvat, liian 

kovat odotukset

Bailey et al., 2018; Martela et 

al., 2015

Itsenäisyys 

Hackman & Oldman, 1975; Martela et al., 

2015
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Tämän tutkimuksen löydösten mukaan asiantuntijat kaipaavat vapautta, mm. priorisointiin, 

mutta toisaalta he myös kaipaavat siihen tukea. He kokivat työtyytyväisyyttä ja merkityk-

sellisyyttä heikentävänä, kun prioriteetit eivät olleet selkeät tai ne muuttuivat liian yllättäen, 

ennen kuin työtehtävää sai valmiiksi. Tämän tutkimuksen mukaan asiantuntijat odottavat 

työltään riittävästi haasteita ja toisaalta haluavat, että työmäärä ei ole liian suuri, jotta voivat 

kokea onnistumisia ja päästä tavoitteisiin. Martela ym. (2015) ovat jo aiemmin esittäneet, 

että liian suuri työmäärä voi vähentää merkityksellisyyden tunnetta. Tämän tutkimuksen mu-

kaan asiantuntijat kokevat työn älyllisen haastavuuden tärkeänä ja positiivisena asiana ja 

liian suuren työmäärän taas negatiivisena. Palautteen koettiin edistävän merkityksellisyyden 

tunnetta haastatteluaineiston pohjalta, samoja havaintoja ovat esittäneet mm. Martela ym. 

(2015). Tämän tutkimuksen mukaan kokemus sopivasta työmäärästä vaihtelee työntekijöi-

den välillä, eikä tutkimuksessa ole määritelty, että mikä on ns. sopiva määrä töitä tai työtun-

teja. Ylitöitä moni kertoi tekevänsä aika ajoin ja tämä johtunee suurista vastuualueista, joita 

pidettiin jopa liian laajoina. Vapaus ja sen arvostaminen tuli tässä tutkimuksessa esille mo-

nen asiantuntijan toiveena ja se on ominaista erityisesti asiantuntijatyössä (Martela ym., 

2015). Tämän tutkimuksen mukaan asiantuntijat arvostavat vapautta priorisoida, määritellä 

työtehtäviä, tehdä päätöksiä ja työskennellä varsin itsenäisesti määritellyn vastuualueen si-

sällä. Martela ym. (2015) ovat tuoneet esille, että työntekijän pitää motivoituneena ja tyyty-

väisenä se, että hän pääsee toteuttamaan itseään työssä ja näin toteutuu kaksi perustarvetta, 

autonomia eli itsenäisyys ja mahdollisuus toteuttaa itseään ihmisenä (Martela ym., 2015). 

Itsenäisyys vaikuttaa merkityksellisyyden kokemiseen myös Hackmanin ja Oldmanin 

(1975) mukaan.  

 

Tämän tutkimuksen mukaan asiantuntijat olivat hyvin yksimielisiä siitä, että selkeät priori-

teetit työssä ovat tärkeä tekijä merkityksellisyyden kannalta. Monissa vastauksissa korostui 

se, että he kokevat priorisoinnin olevan puutteellista. Aiemmatkin tutkimukset ovat tuoneet 

esille, että selkeiden prioriteettien ja tavoitteiden puute voi estää työn merkityksellisyyttä 

(Bailey ym., 2018; Hackman & Oldman, 1980; Lysova ym., 2019). Se, että priorisoinnin 

koettiin olevan puutteellista, aiheuttaa liian suuria työmääriä ja koetaan, ettei tavoitteita voi 

saavuttaa. Kokeneemmat asiantuntijat suhtautuvat maltillisemmin suureen työmäärään ja 

selkeästi kokevat vähemmän painetta siitä, ettei työtehtäviä saada määräajassa valmiiksi. 

Silti lähes jokainen haastateltava kertoi, että suurta tyytyväisyyttä tuo juuri se, kun saavuttaa 
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tavoitteet ja saa työtehtäviä valmiiksi. May ym. (2018) ovat esittäneet omassa tutkimukses-

saan, että tavoitteiden saavuttaminen ja työtehtävien valmiiksi saattaminen vaikuttaa koet-

tuun merkityksellisyyteen.  

 

Lysova ym.  (2019) ovat tuoneet esille, että työ merkitsee ihmiselle muutakin kuin taloudel-

lisen turvallisuuden täyttämistä. Tässä tutkimuksessa palkka ja riittäväksi koettu korvaus 

työstä tuli esiin selkeästi. Vaikka palkka ei monellekaan ollut kenties tärkein asia, miksi 

työtehtävään on hakeuduttu tai siinä pysytään, kertoivat asiantuntijat sen merkityksestä si-

toutumiseen ja arvostuksen tunteeseen. Riittäväksi koetun palkan kerrottiin lisäävän erityi-

sesti arvostuksen tunnetta, May ym. (2004) ovat esittäneet, että koettu arvostuksen tunne 

lisää merkityksellisyyttä. Useampi asiantuntija toi esille tässä tutkimuksessa, ettei nykyinen 

rahakorvaus ole riittävä vaativasta asiantuntijatyöstä. Etenkin nuoremmat haastateltavat kai-

pasivat selkeää urapolkua ja sitä kautta palkkakehitystä. He kertoivat, että kun palkkakehi-

tystä ei ole näköpiirissä, sitoutuminen laskee ja työtä vaihdetaan herkemmin. Palkalla voi-

daan ajatella olevan ainakin epäsuorasti vaikutusta merkityksellisyyden kokemukseen ar-

vostuksen kautta (May ym., 2004; Joplin ym., 2019). Asiantuntijat toivat haastatteluissa 

esille, että kohdeyrityksessä palkka on sidottu työtehtävään eli he kokivat palkkauksen ole-

van ennen kaikkea työtehtävään liittyvä ja organisaatiosidonnainen asia. Palkkausta ei vas-

tauksissa sidottu esimerkiksi johtamiseen. Tämä voi johtua viestistä, joka esimieheltä tai 

muualta johdosta on annettu palkkaan liittyvissä keskusteluissa tai sitten tehtäväkohtainen 

vaativuusluokka vaikuttaa siihen, että palkka sidotaan voimakkaasti työtehtävään.  

 

5.2    Tutkimustulosten mukaan merkityksellisyys organisaatiossa  ja sidosryhmissä  

Tutkimuksessa tuli esille tekijöitä organisaatioon ja sisäisiin sidosryhmiin liittyen, joiden 

koettiin edistävän tai estävän työn merkityksellisyyttä. Ulkoisten sidosryhmien merkitystä 

ei tullut esille.  
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Taulukko 3. Tutkimuksen löydöksiä liittyen organisaatioon ja sidosryhmiin, jotka esiintyvät 

myös aiemmissa tutkimuksissa.    

 

 

 

Tässä tutkimuksessa tuli esille, että muiden näyttämä arvostus ja palaute koetaan merkityk-

sellisyyttä edistävänä. Mm. May ym. (2004) ovat esittäneet, että sekä koettu arvostus, että 

saatu palaute lisäävät merkityksellisyyttä työssä. Tämän tutkimuksen mukaan myös mui-

den auttamisen koettiin edistävän merkityksellisyyttä, kuten aiemmin Rosso ym. (2010) 

ovat esittäneet. Haastatellut asiantuntijat toivat esille, että avoin ilmapiiri ja hyvä yhteistyö 

kollegoiden kanssa lisäävät meidän merkityksellisyyden tunnettaan, vaikka organisaation 

merkitystä ei kovin laajasti tuotu esille merkityksellisyyteen vaikuttavana tekijänä. Use-

ampi kertoi tekevänsä työtään itsenäisesti ja jopa kokevansa haastetta, kun tukea ei saa riit-

tävästi, eikä yhteistyötä tiimissä tehdä. Aaltonen ym. (2020) mukaan hyväksi koettu yhteis-

työ kollegoiden kanssa edistää merkityksellisyyttä. Baileyn ja Maddenin (2016) mukaan 

koettu yhteistyön puute taas vähentää merkityksellisyyttä. Tässä tutkimuksessa muutama 

Organisaatio ja sosiaaliset suhteet

Lisää Teoria Vähentää Teoria

Muiden arvostus 
May et al., 2004; Joplin et al, 2019

Työtehtäviä ei tehdä valmiiksi, kukaan 

ei seuraa niiden valmistumista
Bailey & Madden, 2016

Muiden auttaminen työtehtävissä Rosso et al., 2010; Hackman & 

Oldman, 1975

Epäselvät tavoitteet - ei selkeää 

suuntaa

Bailey & Madden, 2016; 

Leiviskä, 2011; Freund & 

Carmeli, 2003

Palaute May et al., 2004; Hackman & Oldman, 

1975; Lysova et al., 2019

Työ oli tulipalojen sammuttamista, 

ilman selkeää visiota

Bailey & Madden, 2016; Cohen 

& Liu, 2011

Vaikutusmahdollisuus työpaikkaan, 

lupa työnantajalta etätöihin
Rosso et al., 2010

Koko tiimillä ei mitään yhteistä, työtä 

tehdään yksin tai pienissä 

kuppikunnissa

Bailey & Madden, 2016; Lips-

Wiersman & Morris, 2009

Työnantajan laaja verkosto 

ammatillisesti tukena
Rosso et al., 2010; Steger & Dik., 

2009

Selketä urapolut ja 

kehitysmahdollisuuden puuttuvat
Chalofsky & Cavallaro, 2013

Avoin ilmapiiri ja viestintä Chalofsky & Cavallaro, 2013; Lips-

Wiersma &  Morris, 2009

Liian alhainen palkka, verrattuna työn 

vaatimukseen
Hackman & Oldman, 1980

Työantajan muistamiset, lahjat ja kiitos
Hackman & Oldman, 1980; Lysova et 

al., 2019
Liikaa tavoitteita, ei osata priorisoida

Bailey & Madden, 2016; Freund 

& Carmeli, 2003

Pohjoismainen yhteistyö
Martela et al., 2018; Bailey et al., 

2018

Vähäinen yhteistyö sisäisten 

sidosryhmien kanssa

Bailey & Madden, 2016; Lips-

Wiersma &  Morris, 2009

Hyvä työyhteisö ja kollegat Aaltonen et al., 2020; Joplin et al., 

2019

Oikeudenmukaisuus työpaikalla Bailey et al., 2018; Joplin et al., 2019
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asiantuntija kertoi, että pohjoismainen yhteistyö ja ennen kaikkea oman kielitaidon käyttä-

minen hyväksi työtehtävässä, lisää työssä koettua merkityksellisyyttä. Tämä löydös viittaa 

kenties organisaation ja sidosryhmien lisäksi työtehtävään ja siihen, että usein merkityksel-

lisyyttä edistää se, että kokee saavansa käyttää laajasti osaamistaan (Hackman & Oldman, 

1975; Martela ym., 2015).  

 

Tässä tutkimuksessa tuli esille lähes kaikkien asiantuntijoiden osalta, että he toivoivat 

avointa ilmapiiriä ja aktiivista viestintää. Näiden asioiden kerrottiin kehittyneen positiivi-

seen suuntaan viimeisen parin vuoden aikana. Tämän tutkimuksen mukaan oman tiimin 

kanssa tehtävää yhteistyötä ei koettu riittäväksi, mutta toisaalta ilmapiirin koettiin olevan 

avoin, joka muidenkin tutkimusten mukaan edistää merkityksellisyyttä. (Chalofsky & Ca-

vallaro, 2013; Lips-Wierman & Morris, 2009.) Haastatteluissa muutama nosti esille myös 

merkityksellisyyttä edistävänä tekijänä sen, että yritys muistaa henkilöstöä pienillä lahjoilla 

ja tarjoaa vaikka yhteistä aamiaista. Tämä tuotiin esille hyvää yhteishenkeä nostattavana 

tekijänä, jonka Hackman & Oldman (1980) ovat myös esittäneet vaikuttavan merkitykselli-

syyteen. Tämän tutkimuksen mukaan palaute kollegoilta, sisäisiltä yhteistyökumppaneilta 

ja esimieltä koettiin tärkeänä asiana, sen kuvattiin tuovan tunteen, että oma työpanos on 

tärkeä. Myös Lysova ym. (2019) ovat esittäneet palautteen vaikuttavan merkityksellisyy-

teen.  

  

Tässä tutkimuksessa asiantuntijat toivat esille merkityksellisyyttä estävinä tekijöinä, ettei 

työtehtäviä saa aina tehdä valmiiksi, eikä niiden edistymistä seurata. Lisäksi esille tuli, että 

organisaatiossa koetaan olevan epäselvänä suunta, johon kuljetaan. Tätä tunnetta lisäsi se, 

että tavoitteet vaihtuvat nopeasti. Tähän voi liittyä viestinnällisiä haasteita monellakin ta-

solla. Avoin ja selkeä viestintä lisää tutkimusten mukaan merkityksellisyyttä (Chalofsky & 

Cavallaro, 2013; Lips-Wierman & Morris, 2009). Tässä tutkimuksessa esille tulleet seikat, 

että organisaatiossa on epäselvyyttä prioriteeteissa, tavoitteiden koetaan muuttuvan nope-

asti ja suuntaviivat ovat hukassa, voi liittyä viestintään. Toisaalta johtaminen edistää mer-

kityksellisyyttä ja johdon tehtävä on huolehtia, että organisaatiossa tiedetään tavoitteet ja 

tarkoitus (Piccolo ym., 2010; Tummers & Knies, 2014), joten nämä haasteet saattavat liit-

tyä myös johtamiseen.  
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Tässä tutkimuksessa nousi esille asiantuntijoiden kertomana, että palkkauksesta päättää 

”yritys” tai ”organisaatio”. Vaikka palkkaus koettiin monen mielestä alhaiseksi, eikä sen 

koettu vastaavan työn vaativuutta, ei selkeästi tuotu esille, että kenen vastuulla palkkauk-

sen koettiin olevan. Tarkennuksena haastatteluissa kerrottiin lähinnä, että palkkaus on or-

ganisaatiosidonnainen asia ja, että palkka määräytyy työtehtävän mukaan.  Asiantuntijat 

kertoivat haastatteluissa, että he kokevat palkan vaikuttavan arvostuksen kokemukseen ja 

sitoutumiseen. Toisaalta jotakin vaikutusta palkalla voidaan ajatella olevan myös merkityk-

sellisyyteen, sillä arvostuksen ja sitoutumisen on todettu vaikuttavan myös työn merkityk-

sellisyyden kokemiseen (May ym., 2004). Aaltonen ym. (2015) ovat esittäneet, että jos 

työn kokee merkitykselliseksi, se lisää hyvinvointia elämässä merkittävästi, enemmän kuin 

esimerkiksi korkea palkka. Tässä tutkimuksessa ei ole otettu kantaa, että mikä on työnteki-

jöiden kokemuksen mukaan riittävä palkkataso, eikä tutkimuksessa ole selvitetty, että min-

kälaisia eroja palkoissa on. Erot palkoissa voivat johtua erilaisista työurista asiantuntijoi-

den keskuudessa ja tämä voi  kenties osaltaan selittää sitä, miksi osa nosti palkka-asian 

esille ja toiset taas eivät.  

 

Sosiaalisilla suhteilla on merkitystä miten työntekijät viihtyvät ja miten merkitykselliseksi 

he työnsä kokevat (Lysova ym., 2019). Tässä tutkimuksessa tuli esille työkavereiden ja si-

säisten verkostojen merkitys työssä viihtymiseen ja työn merkitykselliseksi kokemiseen. 

Ulkoisia verkostoja ei mainittu, mikä saattaa johtua tehtävistä, joissa työtä tehdään enem-

män sisäisen verkoston kanssa yhdessä. Tätä voidaan kuitenkin pitää jossakin suhteessa yl-

lättävänä, ettei kukaan tuonut asiakkaita tai muita ulkoisia sidosryhmiä esille, eikä niillä 

siis voida tämän tutkimuksen mukaan katsoa olevan merkitystä asiantuntijoiden merkityk-

sellisyyden kokemukseen.  

 

Työolot ja turvallisuuden kokemus vaikuttavat Lysova ym. (2019) mukaan merkitykselli-

syyteen. Muutama asiantuntija toi haastatteluissa esille positiivisena asiana yrityksen mah-

dollistaman etätyön ja kertoivat sen vaikuttavan positiivisesti heidän työtyytyväisyyteensä, 

lähinnä vapautuvan vapaa-ajan muodossa, kun työmatkoihin ei mene aikaa. Chalofsky & 

Cavallaro (2013) ovat esittäneet, että työntekijä joka kokee työn ja vapaa-ajan olevan tasa-

painossa, kokee myös enemmän  merkityksellisyyttä. Tämän tutkimuksen mukaan etätöihin 

liittyi myös pelkoa muutaman osalta, että se vähenisi tai poistuisi tulevaisuudessa. Muuten 

työoloja tai turvallisuutta ei mainittu, kenties se ei ollut ajankohtaista, koska asiantuntijoiden 
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joukossa on enemmän tyytyväisyyttä etätöitä kohtaan. Kenties se, että asiantuntijat eivät 

kohtaa useinkaan asiakkaita tai muita ulkoisia sidosryhmiä työssään edistää sitä, että he eivät 

myöskään koe, että kohtaisivat turvallisuuden tunnetta häiritseviä tekijöitä.  

 

5.3 Tutkimustulosten mukaan johtamisen merkitys   

Tutkimuksen mukaan johtamisella voidaan edistää työn merkityksellisyyden kokemusta.  

 

Taulukko 4.  Tutkimuksen löydöksiä johtamiseen liittyen, jotka esiintyvät myös aiemmissa 

tutkimuksissa  

   

 

 

Haastattelujen pohjalta kaikkien haastateltavien odotukset johdolle ja esimiehelle ovat sa-

man suuntaisia. Tämän tutkimuksen mukaan johtamiselta odotetaan selkeää suuntaa, vies-

tintää ja prioriteettien pysyvyyttä. Merkityksellisyyttä koetaan heikentävän nopeat priori-

teettien muutokset sekä johtamisen ennakoimattomuus. Esimieheltä odotettiin priorisointiin 

apua ja toisaalta ymmärrystä ja tuntemusta asiantuntijan vastuualueesta sekä kannanottoja 

Johtaminen 

Lisää Teoria Vähentää Teoria

Selkeät tavoitteet ja tehtäväkuvat

Piccolo et al., 2010; Tummers & 

Knies, 2013

Liian suuret vastuualueet ja 

odotukset

Bailey & Madden, 2016; Leiviskä, 

2011; Freund & Carmeli, 2003

Apu töiden priorisoinnissa 

Bailey & Madden, 2016; Robbins 

& Judge, 2016 Epäselvät tehtävänannot Steger & Dik., 2009

Palaute 

May et al., 2004; Hackman & 

Oldman, 1975; Lysova et al., 2019

Ylemmän johdon epäselvä agenda 

> vaihtuu liian usein

Bailey & Madden, 2016; lysova et 

al., 2019 

Tasapuolisuus 

Bailey et al., 2018; Joplin et al., 

2019; Piccolo et al., 2010 Johto kaukana päivittäisestä 

työstä/ ei ymmärrystä Bailey & Madden, 2016

Johdon muistamiset ja lahjat

Hackman & Oldman, 1980; 

Lysova et al., 2019

Ei vaikutusmahdollisuuksia omaan 

työhön tai päätösvaltaa

Bailey & Madden, 2016; Lysova 

et al., 2019; Wang & Xu, 2017

Avoin viestintä johdolta 

Piccolo et al., 2010; Steger & 

Dik., 2009; Hakanen, 2014

Viestinnän puute tai 

epäjohdonmukaisuus 

Piccolo et al., 2010; Steger & 

Dik., 2009

Yhteistyön mahdollistaminen Lysova et al., 2019

Vapaus päivittäisessä työssä,/ 

itsenäisyys 

Bailey et al., 2017; Lysova et al., 

2019 
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työtehtäviin liittyen. Lysova ym. (2019) mukaan johtamisella voidaan ajatella olevan vaiku-

tusta monellakin tasolla työn merkityksellisyyden kokemiseen. Työtehtävätasolla lähinnä 

johto ja esimies määritellevät yrityksen strategian ja tavoitteiden mukaan työtehtävät ja vas-

tuut, sekä vastaavat työyhteisön toimintamalleista ja käytännöistä (Lysova ym., 2019).  

 

Tässä tutkimuksessa esille tulleet tekijät, joiden koetaan laskevan tai estävän merkitykselli-

syyttä, viittaavat johtamiseen, mutta tätä ei selkeästi sanottu kaikissa haastatteluissa. Kun 

asiantuntijat kertoivat epäselvistä prioriteeteista ja turhan nopeasti vaihtuvista tavoitteista, 

kertoivat he näiden johtuvan enemmän yrityksestä, toimintatavoista jne. Moni myös ns. 

syytti edellä mainituista haasteista ylempää johtoa, eikä tuonut esille oman esimiehen roolia 

tavoitteiden selkeyttäjänä. Miksi näin, sitä ei voi tämän tutkimuksen perusteella täysin tietää, 

mutta kenties on helpompi viitata johonkin ryhmään, kuten ylempi johto, kuin nimettyyn ja 

tuttuun lähiesimieheen. Johdon tehtävä on huolehtia, että työtehtävät ja prioriteetit ovat sel-

keät ja tämä edistää myös aiempien tutkimusten mukaan merkityksellisyyttä (Bailey & Mad-

den, 2016; Robbins & Judge, 2016).   

 

Yksi haastateltava koki, että johtamisen voisi järjestää täysin uudella tavalla, eli kahden esi-

miehen mallilla, jossa toisella olisi vastuu työnjohdosta ja toinen vastaisi henkilöstöasioista. 

Hän koki, että näin hän saisi enemmän käytännön tukea esimieheltä, jolla olisi osaamista 

hänen vastuualueestaan ja toisaalta henkilöstöhallintoon liittyviä tehtäviä hoitaisi toinen esi-

mies. Tämä kumpuaa kenties siitä, että minkälaiset odotukset esimiehelle on substanssimie-

lessä ja minkälainen on yrityksen määritelmä esimiestehtävälle. Toisaalta tämä kertoo myös 

siitä, ettei viestintä ole täysin onnistunut. Muissa haastatteluissa ei samanlaista näkemystä 

tuotu esille, mutta muutamat asiantuntijat kokivat, että varsinkin ylempi johto on kaukana 

heistä ja johto ei ymmärrä heidän jokapäiväistä työtään. Bailey ja Madden (2016) esittävät, 

että johdon ja esimiehen ymmärrys työtekijöiden työtä kohtaan lisää osaltaan merkitykselli-

syyttä.  

 

Tässä tutkimuksessa saatujen tulosten mukaan voi todeta, että merkityksellisyyttä voidaan 

edistää johtamisella, jossa asiantuntijat saavat tehdä oman vastuualueensa sisällä päätöksiä 

ja toimia riittävän itsenäisesti. Tässä korostuu tarve autonomiasta ja sen vaikutus 
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merkityksellisyyteen. (Martela ym., 2015.) Samansuuntaisia tuloksia itsenäisyyden ja pää-

tösvallan merkityksestä työn merkityksellisyyteen ovat tuoneet esille myös muut tutkimuk-

set, mm. Bailey ym. (2017) ja Lysova ym. (2019). Tässä on yhteys voimaannuttavaan joh-

tamiseen, jossa päätöksen tekoa ja tehtäviä delegoidaan johtajan toimesta. Tällä voidaan 

vahvistaa sitä, että asiantuntijat kokevat omat kykynsä sekä työnsä merkityksen yrityksen 

menestykseen. Näiden tekijöiden oivaltaminen lisää myös työn merkityksellisyyden koke-

musta (Steger & Dik, 2009). Tämän tutkimuksen mukaan asiantuntijat odottavat johdolta 

avointa viestintää ja selkeyttä prioriteetteihin, tämä tarkoittaa läpinäkyvää päätöksentekoa ja 

luottamuksen rakentamista. Myös Barrett on esittänyt (2006) näiden tekijöiden vaikuttavan 

edistävästi merkityksellisyyteen.   

 

Tässä tutkimuksessa tuli esille, että johtamiselta toivotaan tasapuolisuutta, jonka kerrottiin 

edistävän tyytyväisyyttä ja merkityksellisyyttä. Eettiseen johtamiseen kuuluu mm. tasapuo-

lisuus esimies- ja johtamistoiminnassa (Heiskanen & Salo, 2007). Transformatiiviselle joh-

tamiselle on luonteenomaista, että johtamisella pyritään luomaan ilmapiiri, jossa on selkeät 

tavoitteet, vapaus toimia ja työtä tehdään yhteistyössä toisten kanssa (Bass, 2006). Tämän 

tutkimuksen mukaan transformatiivisesta johtamisesta toteutuu kohdeyrityksessä vapaus ja 

osittain myös yhteistyö, mutta tuloksissa esille tulleet epäselviksi koetut prioriteetit ja vaih-

tuvat tavoitteet eivät vahvista sitä, että johtamisessa toteutuisi transformatiivisen johtamisen 

piirteisiin kuuluvasti tavoitteiden selkeys ja avoin viestintä. Transformatiiviseen johtami-

seen kuuluu myös, että työntekijät kokevat johtamistavan positiiviseksi ja kokevat yhteiset 

tavoitteet saavutettaviksi (Robbins & Judge, 2016), tämä ei haastateltavien asiantuntijoiden 

mukaan kaikilta osin toteudu.  

 

Tämän tutkimuksen mukaan asiantuntijat toivoivat yhteistyötä olevan enemmän. Voimaan-

nuttavaan johtamiseen kuuluu Stegerin ja Dikin (2009) mukaan, että yhteistyöllä ja yhteisten 

kokemusten kautta pyritään vaikuttamaan positiivisesti työn merkityksellisyyden kokemuk-

seen. Tässä tutkimuksessa tuli enemmän esille tiimin mahdollinen tuki, jos tarvetta tulee ja 

toisaalta ison organisaation kokeminen tukiverkoksi. Osa haastateltavista kertoi myös, että 

yhteistyötä tehdään muutaman lähimmän kollegan kanssa. Toisaalta asiantuntijat eivät ko-

keneet, että yhteistyö olisi kaikilta osin heikkoa tai puutteellista, vaan enemmänkin he 
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kertoivat yksilöllisistä ja laajoista vastuualueistaan, joita ei juurikaan koettu jaettavan kolle-

goiden kanssa, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Johtamisella toivottiin lisättävän yh-

teistyötä ja se on Baileyn ja Maddenin (2016) mukaan todettu edistävän merkityksellisyyttä.  

 

Tässä tutkimuksessa asiantuntijat kertoivat vastuualueiden olevan liian laajoja ja tavoitteet 

koettiin osittain mahdottomiksi saavuttaa. Moni kertoi kokevansa, että onnistumisen mah-

dollisuudet ovat heikot, kun tehtäväkenttää ei ole tarkemmin määritelty, eikä priorisointia 

tehty. Suurin osa haastateltavista toisaalta arvostaa vapautta, mutta työmäärän koettiin kas-

vavan liian isoksi, jos rajauksia ei tehdä ja toisaalta esimieheltä ei tule apua priorisointiin. 

Lysova ym. (2019) kuvaavat, että asiantuntijoiden merkityksellisyyden kokemukseen vai-

kuttaa positiivisesti riittävä vapaus ja toisaalta myös avoin viestintä, jolla pitäisi pystyä ku-

vaamaan selkeästi prioriteetit. Tässä tutkimuksessa tuli esille, että prioriteettien epäselvyys 

ja sekavuus työtehtävissä estivät tai ainakin alensivat merkityksellisyyttä.  

 

Lysova ym. (2019) esittävät, että johtamisella voidaan varmistaa yrityksen työntekijöiden 

tietävän, että mitkä asiat ovat tärkeitä ja mihin tulee keskittyä. Tällä voidaan tukea merki-

tyksellisyyden kokemusta. Johtamista on myös se, että luodaan selkeät työprosessit ja toi-

mintatavat (Lysova ym., 2019). Johtamisella tulisikin tavoitella tilannetta, jossa työntekijät 

ovat motivoituneita ja sitoutuneita yrityksen tavoitteisiin (Piccolo ym., 2010). Tässä tutki-

muksessa tuli esille myös se, että johtamisella pitää varmistaa, että työntekijä voi itse vai-

kuttaa riittävästi työnsä sisältöön, sen koettiin olevan motivaation ja merkityksellisyyden 

kannalta tärkeää. Se tukee myös halua kehittyä työssä. Lysova ym. (2019) mukaan parhaa-

seen lopputulokseen johtamisella päästään, kun sekä johto, että työntekijät jakavat saman 

näkemyksen yrityksen suunnasta. Myös tässä tutkimuksessa asiantuntijat kokivat, että tällä 

on edistävä vaikutus merkityksellisyyteen. Jos johtaminen on liian tiukkaa, eivätkä työnte-

kijät koe voivansa vaikuttaa työhönsä, saattaa työn merkityksellisyyden kokemus kärsiä 

(Bailey ym., 2017; Lysova ym., 2019).  
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6  Johtopäätökset  

Tutkimuksessa haluttiin tutkia asiantuntijoiden työn merkityksellisyyttä edistäviä ja estäviä  

tekijöitä ja sitä, että minkälaisella johtamisella voidaan edistää merkityksellisyyttä. Tutki-

mustulosten mukaan työtehtävätasolla merkityksellisyyttä edistää työtehtävä, jossa voi ke-

hittyä ja oppia uutta, lisäksi työtehtävässä pitää olla riittävästi haasteita ja vaihtelevuutta. 

Tämän tutkimuksen mukaan myös se, että työ ja muu elämä on tasapainossa, lisää merkityk-

sellisyyttä. Myös aiemmissa tutkimuksissa on esitetty, että nämä asiat vaikuttavat merkityk-

sellisyyteen (Hackman & Oldman, 1980;  Lysova ym., 2019). Asiantuntijat arvostavat työ-

tehtävässään myös vaikutusmahdollisuuksia ja vapautta, tämä tuli esille tässä tutkimuksessa 

ja myös Hackman ja Oldman (1975) ovat jo aiemmin esittäneet samanlaisia tuloksia. Tämän 

tutkimuksen mukaan liian suuri työmäärä, epäselvä vastuualue, liiat rutiinit sekä vaikutus- 

ja kehittymismahdollisuuksien puute vähentävät merkityksellisyyttä. Samanlaisia päätelmiä 

ovat tehneet myös mm. Lysova ym. (2019) omassa tutkimuksessaan.  

 

Tämän tutkimuksen mukaan organisaatiolta ja sidosryhmiltä odotettiin mm. arvostusta ja 

palautetta. Näiden koettiin edistävän merkityksellisyyttä, kuten May ym. (2004) ovat jo 

aiemmin esittäneet. Tämän tutkimuksen mukaan myös hyvän yhteistyön sidosryhmien ja 

kollegoiden välillä koettiin edistävän merkityksellisyyttä ja yhteistyön puutteen taas estävän 

tätä, samanlaisia päätelmiä ovat esittäneet Bailey ja Madden (2016).  Tässä tutkimuksessa 

organisaatiossa toivottiin olevan avoin ilmapiiri ja viestintä, joilla merkityksellisyyttä voi-

daan edistää, näin ovat todenneet myös mm. Lips-Wiersma ja Morris (2009) aiemmin. 

Lysova ym. (2019) ovat tutkimuksessaan esittäneet, että pelko työn loppumisesta, turvaton 

työyhteisö tai liian yksitoikkoinen tehtävä vähentävät merkityksellisyyden kokemusta, tässä 

tutkimuksessa löydöksenä tuli esille, että asiantuntijat kokevat yksitoikkoisen työtehtävän 

vähentävän merkityksellisyyttä, mutta pelkoa tai turvattomuutta ei tullut esille.   

 

Tämän tutkimuksen mukaan johtamisessa merkityksellisyyttä koettiin edistävän mm. tuen 

saaminen priorisointiin, esimiehen osaaminen työn sisällöstä ja selkeä viestintä. Johtamisen 

koettiin kehittyneen positiiviseen suuntaan viime vuosina, mutta edelleen toivottiin 



63 

 

 

pitkäjänteisyyttä ja pysyvyyttä tavoitteisiin ja prioriteetteihin. Johdon merkitystä työtehtä-

vien määrittelyyn ja priorisoimiseen ovat tuoneet esille mm. Lysova ym. (2019) ja he ovat 

osoittaneet, että selkeät työtehtävät ja prioriteetit edistävät merkityksellisyyttä. Tässä tutki-

muksessa johdon avointa ja säännöllistä viestintää pidettiin asiantuntijoiden keskuudessa 

merkityksellisyyttä edistävänä tekijänä, näin ovat esittäneet myös Piccolo ym. (2010) ja Ste-

ger ja Dik (2009). Mikäli viestintää ei koettu avoimeksi, tämä vähensi merkityksellisyyden 

kokemusta. Tässä tutkimuksessa asiantuntijat kokivat, että johtamisella voidaan edistää mer-

kityksellisyyttä, kun jaetaan vastuuta ja annetaan työntekijöille päätösvaltaa, myös Lysova 

ym. (2019) ovat esittäneet samaa.  

 

Yllättävänä tuloksena tässä tutkimuksessa voidaan pitää sitä, etteivät ulkoiset sidosryhmät 

tulleet esille. Asiantuntijat työskentelevät pääsääntöisesti sisäisisten sidosryhmien kanssa, 

mutta heillä on yhteistyötä myös ulkoisten sidosryhmien, kuten järjestelmätoimittajien 

kanssa. Kukaan heistä ei kuitenkaan tuonut esille haastatteluissa ulkoisten sidosryhmien vai-

kutuksia siihen, miten he kokevat työnsä merkityksellisyyden. Aiemmissa tutkimuksissa 

merkityksellisyyttä on koettu edistävän sidosryhmien kanssa tehtävä yhteistyö (Bailey & 

Madden, 2016; Lips-Wiersma &  Morris, 2009, Lysova ym., 2019). Tässä tutkimuksessa 

tulokseen saattaa liittyä pitkään jatkunut etätyö, joka on vähentänyt fyysisiä tapaamisia ja 

kenties muutenkin kontakteja ulkoisiin sidosryhmiin.  

 

Tässä tutkimuksessa myös kollegoiden vaikutus työn merkityksellisyyden kokemukseen jäi 

yllättävän vähäiseksi. Useampi toi esille, että yhteistyö on varsin vähäistä ja jokunen toi 

esille, että yhteistyötä tehdään vain muutaman lähimmän kollegan kanssa. Moni asiantuntija 

kertoi, että työyhteisö yleisesti lisää työssä viihtymistä, mutta sitä ei varsinaisesti nostettu 

esille merkittävänä merkityksellisyyteen liittyvänä tekijänä. Yhteistyön ja verkostojen vai-

kutusta merkityksellisyyteen on kuitenkin kuvattu monissa tutkimuksissa, mm. Bailey ym. 

(2018); Lysova ym. (2019); Martela & Pessi (2018). Tässä tutkimuksessa tuli esille, että 

johdolta ja esimieheltä toivottiin panosta yhteistyön lisäämiseen.  

 

Palkka nousi tässä tutkimuksessa esille, sen koettiin olevan alhainen työn vaatimuksiin ja 

suureen vastuuseen verrattuna. Palkan kerrottiin vaikuttavan arvostuksen tunteeseen sekä 
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sitoutumiseen. Kukaan ei suoraan sanonut, että palkka edistäisi tai estäisi työn merkityksel-

lisyyttä. Asiantuntijat kokivat ennen kaikkea, että liian alhainen palkka kertoo arvostuksen 

puutteesta. Sitä kautta sen voidaan ajatella olevan merkityksellinen asia työ merkitykselli-

syyteen liittyen, sillä Joplin ym. (2019) ja May ym. (2004) ovat esittäneet, että koettu arvos-

tuksen tunne edistää merkityksellisyyttä.  

 

6.1 Jatkotutkimusehdotukset  

Tutkimusta työn merkityksellisyydestä tehdessäni on mieleeni tullut ehdotuksia jatkotutki-

muksiksi. Tämän tutkimuksen jatkoksi ehdotan työn merkityksellisyyden jatkotutkimista 

kohdeorganisaatiossa esimerkiksi luvussa 2.6.2 esittämilläni mittaristoilla tai vastaavilla. 

Jatkotutkimusta voitaisiin tehdä esimerkiksi puolivuosittain, jotta varmistutaan, että kehi-

tystä positiiviseen suuntaan tapahtuu ja, että mahdolliset tehdyt toimenpiteet ja muutokset 

toimivat halutusti.  

 

Toinen mahdollinen jatkotutkimus voisi käsitellä sitä, että mitkä tekijät vaikuttavat asian-

tuntijoita työhön sitoutumiseen. Sitoutuminen on työnantajalle usein tärkeää, kun tehdään 

pidempiaikaista liiketoiminnan kehittämistä ja projektit kestävät jopa vuosia. Työntekijöi-

den vaihtuminen voi vaikuttaa hidastavasti yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen sekä ne-

gatiivisesti myös taloudellisiin lukuihin. (Allen & Meyer, 1996.)  Sonnentag (2003) on tuo-

nut esille, että työhön sitoutuminen vaikuttaa positiivisesti työn tuloksiin. Työntekijä, joka 

on sitoutunut ei vaihda työnantajaa niin todennäköisesti, kuin henkilö joka ei ole sitoutunut 

yritykseen ja työtehtävään (Allen & Meyer, 1996). Työhön sitoutuminen ja mitkä asiat sitä 

tarkemmin edistävät tai estävät olisi mielenkiintoinen jatkotutkimus tälle työn merkityksel-

lisyyden tutkimukselle. Yritysten menestyksen kautta voisi kenties ajatella, että avainhen-

kilöiden sitoutumisella on myös yhteiskunnallista vaikutusta, sillä menestyvät yritykset 

työllistävät enemmän ja maksavat myös veroja enemmän.  

 

 

minen +  
- Avoin viestintä + 
- Merkityksellisyyden johtaminen 

+  
- Hierarkinen kultuuri –  
- Yrityksen sosiaalinen vastuul-

lisuus + 
- HR käytännöt tukevat kehitty-

mistä ja sitoutumista +  
- Työympäristö +  
- Kulttuuri, jolla tuoetaan hyvin-

vontia +  
-                     - 
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6.2 Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti 

Tutkimusten luotettavuutta kuvataan validiteetilla, joka kuvaa, että pysyykö tutkimus tarkoi-

tuksessaan ja tutkittiinko sitä ilmiötä, mitä piti. Lisäksi sitä kuvataan reliabiliteetilla, jolla 

tarkoitetaan, että onko tutkimus luotettava ja toistettava. Reliabiliteetin  osalta voidaan arvi-

oida sitä, että pystytäänkö tulokset toistamaan vai vaikuttiko sattuma tuloksiin.  (Kananen, 

2017.) Tutkimuksessa pätee, että mitä alhaisempi reliabiliteetti, sitä alhaisempi validiteetti. 

Toisaalta tutkimusmenetelmä voi antaa luotettavia tuloksia, mutta ei välttämättä niin, että 

tutkimuksen validiteetti on korkea, vaan on tutkittu eri aihetta kun on pitänyt (Kananen, 

2017).  

 

Haastateltavat vastasivat erittäin laajasti tutkittavaa joukkoa, edustettuna oli 70 % kyseisen 

tiimin suomalaisista kehittämistehtävissä olevista asiantuntijoista. Ulkopuolelle jäivät vain 

alle puolivuotta tehtävässä olleet asiantuntijat, jotka eivät vielä työskennelleet työtehtävis-

sään itsenäisesti. Tutkimusprosessin validiteettia on pyritty varmistamaan sillä, että haas-

tattelut on nauhoitettu ja haastatteluiden kulku on pyritty kuvaamaan mahdollisimman tar-

kasti. Analysointivaiheessa on käytetty litteroitua materiaalia, joka on tehty haastattelunau-

hoitteista. Teemahaastatteluille luonteenomaisesti tarkkoja kysymyksiä ei ole, joten se on 

jättänyt haastateltaville vapautta päättää, mitä asioita he haluavat kertoa tutkijalle. Näin on 

pyritty saamaan mahdollisimman laajasti esille kaikki ne tekijät, jotka edistävät tai estävät 

asiantuntijoiden merkityksellisyyden kokemusta.  

 

Tutkimuksen reliabiliteettiin on voinut vaikuttaa Covid19 -pandemia ja se, että tutkimus-

haastatteluiden aikaan asiantuntijat olivat työskennelleet jo yli vuoden poissa yrityksen toi-

mistolta, ns. etätöissä.  Pandemia ei ole vaikuttanut asiantuntijoiden työtehtävien sisältöön 

tai lähiesimieheen, mutta organisaatio tiimin ulkopuolella on muuttunut pandemian aikana. 

Esimerkiksi esimiehen esimies on vaihtunut ja tiimi on siirtynyt osaksi pohjoismaista yk-

sikköä. Osa haastateltavista on aloittanut kyseiset työtehtävät pandemian aikana ja tehneet 

näin työtehtäviä lähes kokoajan etänä. Tämä on saattanut vaikuttaa siihen, miten hyvin he 

ovat sisäistäneet organisaation, sidosryhmät ja miten he ovat kokeneet yhteistyön. Haastat-

teluissakin tuli esille, että osa kokee etätyöskentelyn hyvin positiivisena asiana, tosin 
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kaikki eivät tuoneet haastattelussa esille etätyön vaikututusta suuntaan tai toiseen. Muu-

tama kertoi, että etätyö on vaikuttanut yhteistyöhön sitä vähentävästi. Tutkimuksessa ei 

selvitetty, että miten hyvin haastateltavat pystyivät arvioimaan etätyöajan vaikutusta koke-

muksiinsa. Tutkijalle heräsi myös kysymys, että johtuiko ulkoisten sidosryhmien puuttumi-

nen kokonaan tuloksista kenties pitkään jatkuneesta etätyöstä. Tämän osalta täytyy todeta, 

että poikkeuksellinen etätyöajanjakso on saattanut vaikuttaa tutkimustuloksiin tältä osin. 

Toisaalta korkean reliabiliteetin puolesta puhuu se, että monet eri kohderyhmillä tehdyt tut-

kimukset ovat antaneet samansuuntaisia tuloksia työn merkityksellisyyttä edistävistä ja es-

tävistä tekijöistä (Lysova ym., 2019; Bailey & Madden, 2016; Robbins & Judge, 2016).  
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7 Yhteenveto  

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, että mitkä asiat edistävät ja estävät merkityksellisyy-

den kokemusta kohdeorganisaation asiantuntijoilla ja millaisella johtamisella merkitykselli-

syyttä voidaan edistää. Teoreettinen viitekehys on muodostettu Lysovan ym. (2019) työn 

merkityksellisyyden teorian pohjalta ja näkökulmiksi on valittu työtehtävä, organisaatio ja 

sidosryhmät sekä johtaminen. Tutkimustulosten mukaan merkityksellisyyden kokemusta 

edistivät tai estivät tekijät, joihin vaikuttivat työtehtävä, organisaatio ja sisäiset sidosryhmät 

sekä johtaminen. Aiemmista tutkimuksista poiketen liian alhaisen palkkauksen koettiin las-

kevan arvostuksen tunnetta ja sitä kautta vähentävän työhön ja työnantajaan sitoutumista. 

Arvostuksella ja sitoutumisella voidaan todeta oleva yhteys merkityksellisyyden kokemi-

seen (May ym., 2004; Joplin ym., 2019).  

 

Tärkeimmät työn merkityksellisyyttä edistävät tekijät ovat tutkimustulosten mukaan asian-

tuntijoille kehittymismahdollisuudet ja vaihtelevuus työtehtävissä, sopiva työmäärä ja työ-

tehtävä, tavoitteisiin pääsy, urapolut, tasapaino työn ja muun elämän välillä sekä palaute. 

Lisäksi merkityksellisyyttä edistää avoin viestintä, muiden auttaminen, arvostus toisilta, hy-

vät sosiaaliset suhteet ja yhteistyö. Merkityksellisyyttä vähentää tai estää liian iso vastuu-

alue, liian iso työmäärä, epäselvä työtehtävä ja prioriteetit sekä liian rutiininomainen työteh-

tävä. Myös vähäinen yhteistyö, alhaiseksi koettu palkitseminen ja puutteet etenemismahdol-

lisuuksissa vähentävät tämän tutkimuksen mukaan merkityksellisyyttä.   

 

Johtamisen osalta merkityksellisyyden kokemusta tämän tutkimuksen mukaan edistävät 

mm. palaute, avoin viestintä ja tasapuolisuus. Lisäksi kaivattiin apua priorisointiin ja selkeitä 

tavoitteita ja työtehtäviä. Työtehtävän ja johtamisen koettiin merkitsevän työn merkityksel-

lisyyteen hiukan enemmän, kuin organisaation ja sidosryhmien. Selkeää eroa ei kaikissa 

esille tulleissa löydöksissä pystytty tekemään, että kokeeko haastateltava niiden liittyvän or-

ganisaatioon vai johtamiseen, vai kenties molempiin.  
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Kohdeyrityksessä käytettyä johtamistapaa ei ole tutkimuksessa määritelty tai siihen otettu 

kantaa, eikä haastatteluissa tullut esille selkeästi viittauksia suoraan pelkästään yhteen joh-

tamistapaan. Tutkimuksessa ei tullut esille ulkoisten sidosryhmien kuten asiakkaiden tai jär-

jestelmätoimittajien merkitystä työn merkityksellisyyteen. Tätä voidaan pitää yllättävänä.  

Myöskään sisäisiä sidosryhmiä ei juurikaan nimetty erikseen, vaan haastatteluissa kuvattiin 

lähinnä oman lähimmän verkoston vaikutusta omaan kokemukseen ja toisaalta se, että omaa 

työtä saa tehdä isossa organisaatiossa koettiin voimavarana, jota voi käyttää tarvittaessa. Yh-

teistyötä kuvattiin tehtävän eniten lähimpien kollegoiden kanssa, joilla on samanlaisia työ-

tehtäviä.  
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Liite 1.  

 

Teemahaastattelukysymykset  

 

1. Kerrotko työtehtävästäsi ja miten viihdyt siinnä?  

2. Miten koet pääseväsi käyttämään osaamistasi?    

3. Kuvailisitko ihanne työtäsi ja miten nykyinen työtehtävä vastaa sitä?  

4. Mitkä asiat saisivat sinut vaihtamaan työtehtävää? 

5. Miten kuvailisit oman työsi merkitystä itsellesi ja muille?  

6. Minkälaiseksi koet yhteistyösi kollegoiden ja muiden sisäisten tai ulkoisten sidos-

ryhmien kanssa? 

7. Miten koet yrityksen toimintatapojen tai käytäntöjen vaikuttavan työhösi?  

8. Kuvailisitko asioita, jotka lisäävät työssä viihtyvyyttäsi tai vähentävät sitä?  

9. Minkälaiseksi koet johtamisen yrityksessä yleisesti?   

10.  Kuvailisitko yrityksen johtamisen merkitystä omaan työhösi / suoriutumiseesi 

työssä?  

11. Onko vielä jotakin, mitä haluaisit kertoa työtyytyväisyyteesi tai johtamiseen liittyen 

tai miten merkitykselliseksi koet oman roolisi yrityksessä?  

 

Apukysymyksiä, jos tarpeen:  

Työn merkitykseen vaikuttavat työtehtävä- ja yksilölähtöiset asiat:   

• Miten pääset toteuttamaan osaamistasi tehtävässäsi?  

• Miten päädyit nykyiseen työtehtävääsi?   

• Mitkä asiat ovat ratkaisevia, että olet juuri nykyisessä tehtävässäsi?  

• Mitkä asiat ovat sinulle ammatillisesti ja omaa kehittymistäsi ajatellen tärkeitä?  

• Miten haluat itse kehittyä työurallasi jatkossa?  

• Mitkä asiat saavat tuntemaan, että tekemälläsi työllä on merkitystä muille?  

• Tunnetko työtehtäväsi merkitykselliseksi itsellesi? 

 

 

 



76 

 

 

Työn merkitykseen vaikuttavat organisaatioon ja sidosryhmiin liittyvät asiat:  

• Miten kollegat vaikuttavat työssä viihtymiseesi?  

• Mitä sinulle merkitsee työskennellä nykyisen työnantajasi palveluksessa?   

• Mitkä asiat organisaatiossa tai kollegoissa vaikuttavat työmotivaatioosi ja innosta-

vat sinua työssäsi?  

• Miten muuten sisäisten tai ulkoisten sidosryhmien vaikuttavan työhösi?  

• Mitkä asiat vähentävät työ motivaatiotasi ja turhauttavat sinua työssäsi?  

• Miten kuvailisit työnantajasi yrityskulttuuria tai toimintatapoja?  

• Koetko, että työlläsi on suurempaa merkitytystä muille?  

 

Johtamisen vaikutus merkityksen kokemiseen:  

• Miten koet esimiestyön ja johtamisen toimivat nykyisellä työnantajallasi?  

• Mitä hyviä johtamiskäytäntöjä työnantajallasi on?  

• Mitä mielestäsi johtamistavasta pitäisi poistaa, lisätä tai muuttaa?  

• Koetko saavasi johdolta tai esimiehiltä palautetta työhösi liittyen?  

• Miten mielestäsi viestintä toimii yrityksessä?  

• Koetko voivasi vaikuttaa asioihin työpaikallasi?   

• Mitä muuta kertoa johtamisesta?  

 

 

 

 


