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Tässä kandidaatintyössä vastataan kahteen tutkimuskysymykseen: Mihin erilaisiin asioihin 
työn merkityksellisyys vaikuttaa? Miten merkityksellistä työtä johdetaan? Näiden tutkimuskysy-
mysten avulla pyritään todistamaan työn merkityksellisyyden tärkeys sekä työntekijän että orga-
nisaation näkökulmasta. Kandidaatintyö tehdään kirjallisuustutkimuksena ja aineistona käytetään 
mahdollisimman laajasti työn merkityksellisyydestä kertovaa kirjallisuutta. Aineiston hakuun on 
käytetty muun muassa seuraavia tietokantoja: Tampereen yliopiston Andor-palvelu, Scopus ja 
Web of Science. Lisäksi aineistoa on haettu suoraan arvostettujen lehtien, kuten Journal of  
Organizational Behaviorin ja Journal of Business Ethicsin, omilta sivuilta.  

Työn merkityksellisyys on ajankohtainen aihe ja sen tärkeydestä on alettu puhumaan aiempaa 
enemmän. Merkityksellisellä työllä on lukuisia vaikutuksia sekä yksilöön että organisaatioon. Tut-
kimuksen perusteella työn merkityksellisyys vaikuttaa yksilötasolla erityisesti työntekijän motivaa-
tioon, työtyytyväisyyteen ja hyvinvointiin. Lisäksi suorituskyvyn kasvu niin yksilötasolla kuin orga-
nisaatiotasolla nousi tutkimuksessa useampaan otteeseen esiin. Toinen merkittävä organisaa-
tiotason vaikutus on työntekijöiden sitoutuminen organisaatioon. Tutkimuksessa löydettiin myös 
yksilö- ja organisaatiotason vaikutusten yhteyksiä jopa yhteiskuntatason ilmiöihin asti. 

Toinen tutkimuskysymyksistä liittyy merkityksellisen työn johtamiseen. Vaikka merkitykselli-
syyden tunne on yksilön henkilökohtainen kokemus, siihen voidaan osaltaan vaikuttaa johtamisen 
keinoin. Työn merkityksellisyyttä tukevia johtamistyylejä löytyi useampia, eikä mikään niistä ole 
selkeästi ylitse muiden. Näitä johtamistyylejä tutkimalla löytyi monia yhteneväisyyksiä ja usein 
toistuvia johtamisen keinoja, joita voidaan pitää hyvinä merkityksellisen työn johtamisen kulmaki-
vinä. Tutkimuksessa nousi myös esiin tiettyjä merkityksellisyyden kokemisen ominaispiirteitä, joi-
den ymmärtäminen on erityisen tärkeää merkityksellisen työn johtamisessa. 
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1. JOHDANTO 

Useimmat aikuiset käyttävät suurimman osan hereilläolotunneistaan töissä, ja työ on 

monelle ensisijainen merkityksen, yhteenkuuluvuuden ja identiteetin lähde (Michaelson 

et al., 2014). Työn merkityksellisyydestä on alettu puhua enemmän vasta viime vuosina, 

ja nykyään sitä pidetään usein palkkaakin tärkeämpänä kriteerinä työpaikan valinnassa. 

Lips-Wiersman ja Wrightin (2012) määritelmän mukaan merkityksellisen työn tarkoitus 

vastaa työntekijän omia ihanteita ja normeja ja työn lopputulos on jotain sellaista, mitä 

työntekijä pitää itse tärkeänä. Työn merkityksellisyys voidaan määritellä myös kokemuk-

sena, johon voidaan vaikuttaa muun muassa työn suunnittelulla (engl. job design), työ-

kulttuurilla, työpaikkasuhteilla sekä johtamistyylillä (Bayley et al., 2019). Tässä työssä 

näistä eniten korostuu johtamistyyli ja sen vaikutus työn merkityksellisyyteen. Usein joh-

taminen yhdistetään toiminnan tai talouden johtamiseen, mutta ihmisten johtaminen on 

aivan yhtä tärkeää, ellei tärkeämpää. Ahosen (2020) mukaan hyvä johtaja on myös mer-

kitysjohtaja, joka heijastaa yhteisönsä ja asiakkaidensa arvoja ja merkitysodotuksia. 

Merkityksellinen työ on hyvin ajankohtainen aihe, koska sen merkitys työnhakijalle sekä 

työnantajalle kasvaa koko ajan. Varsinkin nuoret työnhakijat puhuvat jatkuvasti työn mer-

kityksellisyydestä ja antavat sille enemmän painoarvoa valinnoissaan. Kelly Global 

Workforce index -sivustolla kerrotaan, että jo vuonna 2009 50 % nuorista työntekijöistä 

valitsi mieluummin merkityksellisen työn kuin suuremman palkan tai korkeamman ase-

man. Achor et al. (2018) toteavat, että merkityksellisen työn tärkeys on kasvanut tasai-

sesti vuodesta 2005 lähtien. Uudemman tutkimuksen mukaan jopa yhdeksän kymme-

nestä työntekijästä olisi valmis ansaitsemaan vähemmän tehdäkseen merkityksellisem-

pää työtä (Achor et al., 2018).  

Tämän kandidaatintyön tutkimuskysymyksiä on kaksi: Mihin erilaisiin asioihin työn mer-

kityksellisyys vaikuttaa? Miten merkityksellistä työtä johdetaan? Tutkimuksessa ei ole 

tarkoitus löytää lopullista absoluuttista totuutta, vaan tarkastella mahdollisimman laajasti 

työn merkityksellisyyden vaikutuksia sekä selvittää keinoja merkityksellisen työn johta-

miseen. Näiden kahden tutkimuskysymyksen pohjalta tarkoituksena on pystyä peruste-

lemaan, että merkityksellisen työn johtaminen on hyvin tärkeä johtamisen muoto ja sitä 

tarvitaan joka organisaatiossa. 
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Tässä kandidaatintyössä käytetään tutkimusmenetelmänä kirjallisuustutkielmaa ja tutki-

musaineistona työn merkityksellisyyttä käsitteleviä kirjallisuuslähteitä. Kirjallisuuslähtei-

den haussa käytetään pääosin seuraavia tietokantoja: Tampereen yliopiston Andor-pal-

velu, Scopus ja Web of Science. Kirjallisuuslähteitä etsitään myös suoraan arvostettujen 

lehtien, kuten Journal of Organizational Behaviorin ja Journal of Business Ethicsin, omilta 

sivuilta. Käytettyjen lähteiden luotettavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota ja niitä tar-

kastellaan kriittisesti.  

Työn alussa esitellään työn lähtökohdat eli tarkennetaan, miksi työn merkityksellisyys on 

tärkeä tutkimuskohde, sekä määritellään tarkemmin, mitä merkityksellinen työ tarkoittaa. 

Tämän jälkeen tarkastellaan, mitkä asiat lisäävät merkityksellisyyden tunnetta ja mihin 

asioihin työn merkityksellisyys vaikuttaa. Merkityksellisen työn vaikutuksia tutkitaan niin 

yksilötasolla kuin koko yhteiskunnan tasolla. Lisäksi käydään läpi merkityksellisen työn 

paradokseja, joiden avulla ymmärretään työn merkityksellisyyteen liittyviä haasteita pa-

remmin. Luvussa 3 käsitellään merkityksen mittaamista ja siihen liittyviä haasteita, ja 

luvussa 4 syvennytään merkityksellisen työn johtamiseen. Työn lopussa vastataan läpi 

käydyn aineiston ja tehdyn tutkimustyön perusteella tutkimuskysymyksiin ja tehdään 

päätelmiä siitä, kuinka tärkeä asia työn merkityksellisyys todellisuudessa on.  
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2. TYÖN MERKITYKSELLISYYS 

Työn merkityksellisyys ei ole yksiselitteinen asia, ja ihmiset kokevat sen eri tavoin. Tä-

män takia sille on lukuisia eri määritelmiä. Tässä osiossa käydään läpi yleisimpiä määri-

telmiä ja luodaan mahdollisimman selkeä kokonaiskuva työn merkityksellisyydestä. Ko-

konaiskuvan muodostumisen helpottamiseksi kuvaan 1 on yhdistetty eri lähteiden mu-

kaan merkityksellisyyteen läheisesti liittyviä käsitteitä. Määrittelyn ohessa vastataan 

myös ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, eli käydään läpi merkityksellisen työn vai-

kutuksia eri tarkastelutasoilla.  

2.1 Työn merkityksellisyyden määrittely 

Lips-Wiersman ja Wrightin (2012) aiemmin mainitun määritelmän mukaan merkitykselli-

syys on yhteydessä ihmisen omiin normeihin ja ihanteisiin. Hirschin (2012) määritelmän 

mukaan merkityksellisyyteen liittyy läheisesti myös kutsumus ja sitoutuminen työhön. 

Kutsumus työhön antaa työlle tarkoituksen ja siten tekee työstä merkityksellisempää 

(Hirschi, 2012). Leen (2015) määritelmässä työn merkityksellisyyttä käsitellään neljästä 

eri näkökulmasta: myönteisen tunteen kokeminen töitä tehdessä, itse työn merkitys, työn 

tarkoituksen ja tavoitteiden merkityksellisyys ja työ osana merkityksellistä elämää. Näistä 

viimeinen näkökulma on hyvin mielenkiintoinen ja jää ehkä helposti huomiotta. Vaikka 

puhutaankin työn merkityksellisyydestä, myös henkilökohtaisella elämällä on suuri vai-

kutus merkityksen kokemiseen. Bayleyn ja Maddenin (2016) tekemissä haastatteluissa 

selvisi esimerkiksi, että eräs lakimies tunsi työnsä merkitykselliseksi vasta, kun hänen 

perheensä ja läheiset ystävänsä suosittelivat hänen palveluitaan muille ja hän tunsi ole-

vansa arvostettu myös perheensä keskuudessa. 

Hackmanin ja Oldmanin (1975) Job characteristics -teoria (JCT) käsittelee asioita, jotka 

lisäävät työn merkityksellisyyden tunnetta. Teorian mukaan esimerkiksi useiden erilais-

ten taitojen käyttäminen lisää työn merkityksellisyyttä (Hackman & Oldman, 1975). Tä-

män voisi liittää myös ajatukseen työtehtävien monipuolisuudesta, sillä mikäli erilaisia 

tehtäviä on enemmän, tarvitaan myös useampia taitoja. Työ ei myöskään tarjoa kovin 

suuria mahdollisuuksia kehittyä, jos työssä tarvittavat taidot pysyvät jatkuvasti samana. 

JCT:n (1975) mukaan myös yhden asian, kuten jonkinlaisen projektin, suorittaminen 

alusta loppuun on palkitsevampaa sekä tuntuu merkityksellisemmältä kuin vain yhden 

osatehtävän suorittaminen. Myös vapaus suunnitella oman työpäivän kulkua ja tehdä 

itse omaan työhön liittyviä päätöksiä lisäävät merkityksellisyyden tunnetta (Hackman & 
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Oldman, 1975). Kyseinen teoria käsittelee työn merkityksellisyyttä kuitenkin vain työn 

suunnittelun (engl. job design) näkökulmasta.  

Jos asiaa katsotaan hieman laajemmassa mittakaavassa, koko organisaatiokulttuurilla 

on suuri vaikutus yksittäisen työntekijän tunteeseen työn merkityksellisyydestä. Organi-

saation yleiset tavoitteet ja arvot vaikuttavat paljon siihen, kokeeko työntekijä tekevänsä 

omien arvojensa mukaista ja sitä kautta merkityksellistä työtä. Merkityksellisyyden tun-

netta lisää myös paljon se, mikäli organisaatio onnistuu luomaan läheisen ja perheen 

kaltaisen yhteisön organisaation jäsenistä. Organisaatiot voivat myös vaikuttaa työn 

merkityksellisyyteen tarjoamalla työntekijöilleen mahdollisuuksia luoda suhteita yhä laa-

jemman organisaatioyhteisön kanssa. (Rosso et al., 2010) Varsinkin melko isoissa orga-

nisaatioissa yhteenkuuluvuuden tunnetta koko organisaatiotasolla voi olla vaikea saa-

vuttaa, jos työntekijät pääsevät verkostoitumaan vain oman tiiminsä kanssa. 

Yeomanin (2014) mielestä merkityksellisyyden tunne töitä tehtäessä ei ole vain etu tai 

mieltymys, vaan se kuuluu ihmisen perustarpeisiin. On ehkä sanomattakin selvää, että 

elämässä tulisi olla useampia merkityksen lähteitä kuin yksi. Jos työ on ihmisen ainoa 

merkityksen lähde, paineet ikään kuin kasautuvat sen harteille. Kun taas muutkin asiat 

elämässä ovat merkityksellisiä, myös työ on helpompi tuntea merkitykselliseksi. Lips-

Wiersman ja Wrightin (2012) mukaan myös persoonallisuus vaikuttaa osaltaan merkityk-

sen tunteen syntymiseen. Merkityksellisyyden kokeminen on yhteydessä muun muassa 

henkilön itsetuntoon ja siihen, kuinka merkitykselliseksi kokee itsensä ja oman työpanok-

sensa. Tämän kaltaisen näkemyksen mukaan se, miten ihminen näkee itsensä, heijas-

taa paljon siihen, miten ihminen näkee oman työnsä. (Michaelson et al., 2014) Pelkäs-

tään työhön liittyvät tekijät eivät siis tee työstä merkityksellistä, vaan ihminen on itse 

myös vastuussa merkityksen luomisesta.  

 

Kuva 1. Työn merkityksellisyyden lähikäsitteet 
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Merkityksellisyyden määrittelyn perusteella voidaan todeta, että merkityksellisyys on hy-

vin moniulotteinen asia ja siihen vaikuttavat lukuisat eri asiat. Tässä luvussa mainittiin 

monia työn merkityksellisyyden lähikäsitteitä, kuten kutsumus työhön ja työn tarkoitus. 

Kuvaan 1 on koottu kirjallisuudessa esiintyviä merkityksellisyyden lähikäsitteitä ja työn 

merkityksellisyyteen vaikuttavia tekijöitä. Kuvan tarkoitus on tiivistää kaikki aiemmin mai-

nittu ja antaa jonkinlainen kokonaiskuva työn merkityksellisyyden määritelmästä.  

2.2 Merkityksellisen työn vaikutukset eri tarkastelutasoilla 

Työn merkityksellisyyttä koskevan kirjallisuuden perustella muodostuu hyvin selkeä kuva 

siitä, että merkityksellisellä työllä on monia positiivisia vaikutuksia eri tarkastelutasoilla. 

Useiden tutkimusten mukaan työn merkityksellisyys on huomattu vaikuttavan positiivi-

sesti muun muassa työn tulokseen samalla tavalla kuin esimerkiksi työtyytyväisyys, mo-

tivaatio ja stressinhallinta (Lips-Wiersma & Wright, 2012). Tässä kandidaatintyössä mer-

kityksellisen työn vaikutuksia tarkastellaan yksilö-, työyhteisö- ja organisaatiotasoilla 

sekä koko yhteiskunnan tasolla. Vaikutuksien yhteyksiä toisiinsa on havainnollistettu kä-

sitekartan muodossa kuvassa 2. Käsitekarttaan on merkitty sinisellä värillä yksilötason 

vaikutuksia, keltaisella työyhteisö- ja organisaatiotason vaikutuksia ja oranssilla yhteis-

kuntatason vaikutuksia. Käsitteiden perään on merkitty plusmerkki niiden asioiden pe-

rään, joita työn merkityksellisyys lisää, ja miinusmerkki niiden asioiden perään, joita työn 

merkityksellisyys vähentää. Esimerkiksi työn merkityksellisyys lisää työtyytyväisyyttä, 

mutta vähentää ahdistuneisuutta.
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Kuva 2. Havainnollistava kuva merkityksellisen työn vaikutuksista eri tarkastelutasoilla
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Yksilötason vaikutuksia tarkastellessa, nousee ennen kaikkea esiin yksilön viihtyminen 

töissä sekä yksilön hyvinvointi. Kun työntekijä tuntee tekevänsä merkityksellistä työtä, 

hän kokee työnsä arvokkaaksi ja tärkeäksi (Steger et al., 2012). Samalla työntekijä kokee 

myös itsensä merkitykselliseksi ja arvokkaaksi, jolloin työntekijä todennäköisemmin tun-

tee olevansa onnellinen ja tyytyväinen työhönsä (Morrison et al., 2007). Leen (2012) 

mukaan merkityksellinen työ lisää erityisesti työntekijän motivaatiota ja intoa työn teke-

miseen. Tutkimusten mukaan merkityksellinen työ vähentää myös negatiivisia tunneti-

loja, kuten vihamielisyyttä, stressiä, ahdistuneisuutta ja masennusta, eli toisin sanoen 

parantaa työntekijän psyykkistä terveyttä. (Allan et al., 2019) Psyykkinen terveys on to-

dettu olevan yhteydessä ihmisen fyysiseen terveyteen, joten työn merkityksellisyyden 

voidaankin ajatella parantavan kokonaisvaltaisesti työntekijän hyvinvointia.   

Työn merkityksellisyydellä on yksilöön myös paljon sellaisia henkisen tason vaikutuksia, 

jotka eivät ehkä näy päällepäin. Rosso et al. (2010) kirjoittavat, että tuntiessaan työnsä 

merkitykselliseksi työntekijällä on suuremmat mahdollisuudet löytää aito työidentiteet-

tinsä sekä kokea kehittyvänsä työssään. Aidon työidentiteetin löytämisellä on myös laa-

jempi merkitys ihmisen koko identiteetin sekä ihmisenä kehittymisen kannalta. Kaiken 

kaikkiaan työn merkityksellisyyden voidaan ajatella parantavan työntekijän elämänlaa-

tua. (Rosso et al., 2010) 

Merkityksellisen työn vaikutukset yksilön hyvinvointiin ovat merkittävät, mutta vaikutuksia 

on myös muihin osa-alueisiin. Allanin et. al. (2019) mielestä merkityksellinen työ on yh-

teydessä myös henkilökohtaiseen suorituskykyyn töitä tehdessä sekä organisaatiokäyt-

täytymiseen. Suorituskyvyn kasvamiseen liittyy vahvasti työntekijän kasvanut motivaatio 

työtä kohtaan. Merkityksellinen työ lisää työntekijän sitoutuneisuutta sekä positiivista 

asennetta työtä kohtaan, minkä vuoksi työntekijä on usein tehokkaampi työssään (Allan 

et. al., 2019).  

Monet yksilötason vaikutukset heijastuvat myös työyhteisö- ja organisaatiotasoille. Var-

masti jokainen organisaatio haluaa, että heidän työntekijänsä tuntisivat työnsä merkityk-

selliseksi ja pitäisivät työtään arvokkaana. Sen lisäksi organisaatio myös konkreettisesti 

hyötyy siitä. Stegerin et al. (2012) mukaan työntekijöiden lisääntynyt into ja motivaatio 

ongelmanratkaisuun ja innovointiin on koko organisaation etu. Myös työntekijän sitoutu-

minen ja omistautuminen työllensä on organisaation etujen mukaista, koska tällöin työn-

tekijät eivät ole aikeissa vaihtaa työpaikkaa. Merkityksellisen työn positiivinen vaikutus 

työntekijöiden hyvinvointiin näkyy myös sairaspoissaolojen ja irtisanoutumisten määrän 

vähenemisenä organisaatiossa. (Allan et al., 2019) 
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Työyhteisö hyötyy työn merkityksellisyydestä monella tapaa. Työtyytyväisyys ja positii-

vinen asenne lisäävät ihmisten positiivisuutta toisiaan kohtaan. Samalla työilmapiiri pa-

ranee ja työntekijöiden yhteenkuuluvuuden tunne kasvaa, minkä ansiosta pidemmällä 

tähtäimellä koko organisaatio näkyy uusille työnhakijoille positiivisessa valossa. (Lips-

Wiersma & Wright, 2012) Merkityksellinen työ parantaa työntekijöiden keskinäisiä suh-

teita sekä sitä kautta työyhteisön ilmapiiriä (Lee, 2015). Hyvä työilmapiiri ja hyvät välit 

kollegoihin vaikuttavat taas laajasti esimerkiksi tiimityöskentelyn parantumiseen. Kolle-

goilta saa myös helpommin apua vaikeissa tilanteissa, ryhmädynamiikka kehittyy ja kon-

fliktitilanteita pystytään ennaltaehkäisemään. (Antal et al., 2018) Toisin sanoen voisi aja-

tella, että merkityksellinen työ parantaa koko työyhteisön suorituskykyä.  

Suorituskyvyn kasvu ei suinkaan jää vain yksilö- tai työyhteisötasolle, vaan työn merki-

tyksellisyys on tutkitusti yhteydessä koko organisaation suorituskykyyn. Suorituskyvyn 

ohella merkityksellisellä työllä on tutkittu olevan vaikutusta organisaation tehokkuuteen 

(engl. efficiency), vaikuttavuuteen (engl. effectiveness) ja markkinaosuuteen. (Zeglat & 

Janbeik, 2019) Organisaation suorituskyvyn kasvu puolestaan voi vaikuttaa organisaa-

tion tulokseen (Steger et al., 2012). Tehokkuuden, markkinaosuuden ja tuloksen kasvat-

taminen vastaavat varmasti monen organisaation tavoitteita.  

Tutkimustuloksia merkityksellisen työn vaikutuksista yhteiskunnan tasolla ei juurikaan 

löytynyt. Vaikutukset ovat todella epäsuoria, joten niiden todistaminen voi myös olla hy-

vin hankalaa. Alempien tarkastelutasojen vaikutuksilla voisi kuitenkin olla lopulta vaiku-

tusta myös koko yhteiskuntaan. Kuvan 2 käsitekartan tarkoitus on myös auttaa hahmot-

tamaan, miten yksilötason vaikutukset lopulta johtavat yhteiskunnan tason vaikutuksiin. 

Esimerkiksi jo pelkästään työntekijöiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin koheneminen 

parantaa työterveyttä laajemmassa mittakaavassa. Työterveyden paraneminen paran-

taa vastaavasti kansanterveyttä. Tällä voi olla suuriakin vaikutuksia esimerkiksi tervey-

denhuoltoon meneviin kustannuksiin.  

Kuten aiemmin mainittu, työn merkityksellisyys lisää myös työtyytyväisyyttä ja työlle 

omistautumista, jotka puolestaan vähentävät työpaikanvaihdoista johtuvaa irtisanoutu-

misten määrää (Allan et al., 2019). Merkityksettömältä tuntuva työ voi pahimmillaan joh-

taa myös terveysseikkoihin, joiden takia työntekijä haluaa irtisanoutua eikä välttämättä 

pysty jatkamaan enää työelämässä. Työn merkityksellisyyden voidaan siis ajatella vai-

kuttavan yhteiskunnan tasolla myös työttömyyden määrään.  

Työn merkityksellisyyden vaikutukset työntekijän ongelmanratkaisukykyyn sekä inno-

vointiin ovat myös tarkasteltavissa yhteiskunnan tasolla. Näiden ansiosta organisaatiot 
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pystyvät innovoimaan uusia koko yhteiskuntaa hyödyttäviä asioita tai keksimään ratkai-

suja yhteiskunnan ongelmiin tehokkaammin. Yhteiskunta myös hyötyy enemmän sellai-

sista organisaatioista, joiden päämääränä on tehdä merkityksellisiä asioita, kuten keksiä 

ratkaisuja esimerkiksi ilmastonmuutosta vastaan. Työn merkityksellisyys pitää sisällään 

myös eettisen näkökulman. Jos työntekijä kokee työn merkitykselliseksi, organisaation 

arvot vastaavat työntekijöiden arvoja (Lips-Wiersma & Wright, 2012). Tästä voisi pää-

tellä, että hyvät ja vastuulliset organisaation arvot edesauttavat merkityksellisen tunteen 

syntymistä työntekijöissä. Kun työntekijät tuntevat työnsä merkitykselliseksi, organisaa-

tion toiminta on todennäköisemmin sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti vastuul-

lista (Aaltonen et al., 2020).  

2.3 Merkityksellisen työn paradoksit 

Koska työn merkityksellisyys ei ole yksiselitteinen asia, siihen liittyy myös monia ristirii-

taisia väittämiä ja tutkimustuloksia. Bayley et al. (2019) kokosivat tutkimuksessaan yh-

teen erilaisia merkityksellisen työn paradokseja eli jollain tapaa epäloogisia väittämiä, 

joiden läpi käyminen auttaa ymmärtämään työn merkityksellisyyttä vielä hieman parem-

min. Yksi näistä Bayleyn et al. (2019) mainitsemista paradokseista liittyy siihen, että mer-

kityksellisyyden tunne on yksilön henkilökohtainen kokemus, mutta siihen vaikuttavat 

vahvasti myös ulkoiset tekijät. Voi olla, että yksilö ei koe työtään merkitykselliseksi, 

vaikka siihen olisi luotu parhaat mahdolliset edellytykset. Samoin yksilö voisi hyvinkin 

kykenevä kokemaan merkityksellisyyden tunnetta, mutta työolosuhteet tekevät sen mah-

dottomaksi.  

Toinen mielenkiintoinen paradoksi kamppailee työn merkityksellisyyden subjektiivisuu-

den ja objektiivisuuden välillä. Merkityksellisyyttä ajatellaan subjektiivisena asiana, mutta 

sitä kuitenkin tarkastellaan objektiivisesta kontekstista, joka pitkälti määrittelee, mitä yk-

silö voi pitää merkityksellisenä. (Bayley et al., 2019) Käytännössä voisi olla mahdollista, 

että yksilö pitäisi merkityksellisenä täysin päinvastaisia asioita kuin yleisissä tutkimuk-

sissa todetaan. Bayley et al. (2019) pohtivat esimerkiksi, voidaanko yleisesti käytettyjen 

merkityksellisen työn mittareiden perusteella arvioida yksilön työ merkityksettömäksi, mi-

käli yksilö kuitenkin itse pitää työtään merkityksellisenä. 

Bayleyn et al. (2019) mukaan myös ajatus siitä, että työ olisi joko merkityksellistä tai 

merkityksetöntä, on hieman epälooginen. Monien tutkimusten mukaan merkityksellisyy-

den tunne on jaksoittaista ja syntyy tietynlaisissa tilanteissa (Bayley & Madden, 2019). 

Harvoin työntekijä kokee työtänsä jatkuvasti ja joka hetki merkitykselliseksi, ja silti työtä 

usein ajatellaan kokonaisuudessaan merkityksellisenä. Toki voitaisiin ajatella, että jos 
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näitä merkityksellisyyden tunteen aiheuttavia tilanteita on tarpeeksi usein, työ on merki-

tyksellistä. Ongelman tässä tuottaa kuitenkin se, voidaanko ”tarpeeksi usein” jotenkin 

määritellä.  

Bayleyn et al. (2019) luettelemien paradoksien lisäksi lisäisin listaan vielä yhden para-

doksin. Merkityksellisestä työstä löytyvän kirjallisuuden perusteella merkityksellisyys on 

positiivinen asia ja siihen vaikuttaa muun muassa viihtyminen töissä. Mukava työ ja kivat 

työkaverit eivät kuitenkaan automaattisesti tee työstä merkityksellistä. Päinvastoin usein 

juuri vaikeat tilanteet ja ylitettävät haasteet luovat edellytyksen merkityksellisyyden tun-

teen syntymiselle. Esimerkiksi Bayleyn ja Maddenin (2016) tutkimuksen mukaan monet 

kokivat työnsä merkitykselliseksi, kun selvisivät vaikeista olosuhteista tai ratkaisivat 

haastavan ja monimutkaisen ongelman. Voidaankin siis todeta, että työn merkitykselli-

syyden edistämiseksi ei tarvita pelkkää helppoa ja mukavaa arkea, vaan myös oikeasti 

haastavia ja jopa ikäviä tilanteita, jotka vaativat työntekijältä ongelmanratkaisua ja sel-

viytymistä. Tämän kaltaisissa tilanteissa työntekijä pääsee näyttämään omat kykynsä ja 

tuntemaan työnsä merkitykselliseksi.  
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3. TYÖN MERKITYKSELLISYYDEN MITTAAMI-
NEN 

Aikaisemmassa luvussa kyseenalaistettiin, voidaanko mittareiden avulla arvioida subjek-

tiivisesti koettuja asioita, kuten työn merkityksellisyyttä. Tämän kaltaisten asioiden mit-

taaminen onkin hankalaa, eikä mittareilla voida saavuttaa absoluuttista totuutta. Merki-

tyksellisen työn johtaminen sekä merkityksellisyyden luominen ja lisääminen vaativat 

kuitenkin keinoja mitata merkityksellisyyttä. Both-Nwambuwen et al. (2017) mukaan mer-

kityksellisen työn määrittely on pohja sen mittaamiselle. Koska merkityksellinen työ voi-

daan määritellä niin monella eri tavalla, myös erilaisia mittaustapoja on olemassa paljon. 

Bayley et al. (2018) esittelevät kirjallisuuskatsauksessaan jopa 28 erilaista mittaustapaa 

työn merkityksellisyyden mittaamiselle. Tämä johtaakin helposti siihen, että tutkimustu-

lokset ovat hyvin hajanaisia eivätkä oikeastaan vertailukelpoisia toistensa kanssa.  

3.1 Vakiintuneimmat työn merkityksellisyyden mittarit 

Vaikka mittareita työn merkityksellisyyden mittaamiseen on paljon, jotkut ovat kuitenkin 

nousseet ylitse muiden ja vakiinnuttaneet asemaansa työn merkityksellisyyden mitta-

reina. Lips-Wiersman ja Wrightin (2012) luoma mittari Comprehensive Meaningful Work 

Scale (CMWS) on yksi paljon käytetty tapa mitata työn merkityksellisyyttä. CMWS-mit-

tarissa työn merkityksellisyys jaetaan neljään ulottuvuuteen: itsensä kehittämiseen, yh-

teenkuuluvuuteen toisten kanssa, toisten palvelemiseen sekä täyden potentiaalin osoit-

tamiseen. Lisäksi mittari pyrkii ottamaan huomioon todellisuuden, inspiraation sekä ta-

sapainon jännitteiden minä/muut ja oleminen/tekeminen välillä. (Lips-Wiersma & Wright, 

2012) Näiden kaikkien elementtien yhdistäminen merkityksellisyyden viitekehykseksi nä-

kyy kuvassa 3. Both-Nwambuwe et al. (2017) ovat analysoineet lukuisia tutkimuksia työn 

merkityksellisyydestä ja arvioineet erilaisten mittareiden toimivuutta. CMWS-mittari on 

toinen heidän suosituksensa saaneista mittareista merkityksellisen työn arviointiin ja mit-

taamiseen. 
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Kuva 3. Työn merkityksellisyyden suomennettu viitekehys (mukaillen Lips-Wiersma & 
Wright, 2012) 

 
CMWS-mittarissa työn merkityksellisyyttä mitataan työhön liittyvien väittämien avulla. 

Väittämiä on yhteensä 28, ja ne jakautuvat taulukon 1 mukaisesti seitsemän otsikon alle: 

itsensä kehittäminen, yhteenkuuluvuus toisten kanssa, toisten palveleminen, täyden po-

tentiaalin osoittaminen, todellisuus, inspiraatio ja jännitteiden tasapainottaminen.  Kysy-

myksiin vastaamiseen käytetään viisiportaista Likert-asteikkoa, jolla ilmaistaan kielteistä 

tai myönteistä asennetta kyseistä väittämää kohtaan. (Lips-Wiersma & Wright, 2012) 

Kalliopuskan (2005) mukaan Likert-asteikon vastausvaihtoehdot voivat olla esimerkiksi 

täysin eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, ei samaa eikä eri mieltä, jokseenkin samaa mieltä 

ja täysin samaa mieltä, missä numeroa 1 vastaa väite täysin eri mieltä ja numeroa 5 väite 

täysin samaa mieltä. Osa CMWS-mittarin väittämistä pisteytetään käyttämällä käänteistä 

pisteytystä. Esimerkiksi väittämästä ”työssäni oikea ja väärä hämärtyy” saa täydet pis-

teet, mikäli väittämän kanssa on Likert-asteikon mukaan täysin eri mieltä. 
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Taulukko 1. CMWS-mittarin väittämät suomennettuna ja jaoteltuina otsikoiden alle (mu-
kaillen Lips-Wiersma & Wright, 2012) 

 
 

Mittarin avulla siis arvioidaan, kuinka hyvin taulukon 1 väittämät toteutuvat työssä. Both-

Nwambuwen et al. (2017) mukaan CMWS-mittarin avulla voidaan parantaa ymmärrystä 

siitä, mitkä henkilökohtaiset ominaisuudet, työtehtävät ja organisaation käytännöt edes-

auttavat merkityksellistä työtä. Mittari kartoittaa melko laajasti työn merkityksellisyyteen 

vaikuttavia tekijöitä, ja mikäli näiden kaikkien väittämien kanssa ollaan ainakin jokseen-

kin samaa mieltä, voitaisiin todeta työn merkityksellisyyden olevan hyvällä tasolla. Toi-

saalta joidenkin väittämien toteutumisen arviointi voi olla vaikeaa, koska puhutaan kui-

tenkin abstrakteista käsitteistä, kuten esimerkiksi henkisestä yhteydestä työhön. 

 

Yhteenkuuluvuus toisten kanssa Todellisuus

Koen yhteenkuuluvuuden tunnetta Hyväksymme tosiasiat

Pystyn puhumaan avoimesti arvoistani 
päätöksiä tehdessä

Suvaitsemme inhimillisyyden

Puhumme meille tärkeistä asioista
Ymmärrämme elämän monimutkaisuuden ja 
hyväksymme sen

Tuemme toisiamme Inspiraatio

Vahvistamme toisiamme Olen inspiroitunut työssäni

Nautimme yhdessä työskentelystä
Tekemämme työ saa minut tuntemaan oloni 
toiveikkaaksi tulevaisuuden suhteen

Toisten palveleminen Yhteinen visiomme inspiroi minua

Tunnen oikeasti auttavani asiakkaitamme Tunnen henkistä yhteyttä työhöni

Tekemämme työ on arvokasta Jännitteiden tasapainottaminen (minä/muut, 
oleminen/tekeminen)

Käytämme paljon aikaa oikeasti tärkeisiin 
asioihin

Minulla on aikaa ja tilaa ajatella

Panostamme tuotteisiin ja palveluihin, jotka 
parantavat  ihmisten hyvinvointia ja/tai 
ympäristöä

Meillä on sopiva tasapaino asioiden hoitamiseen 
keskittymisen ja ihmisten hyvinvoinnin 
huomioimisen välillä

Täyden potentiaalin osoittaminen Teen itselleni tarpeeksi tilaa

Luon ja sovellan uusia ideoita ja konsepteja
Minulla on sopiva tasapaino omien ja muiden 
tarpeiden huomioimisen välillä

Tekemälläni työllä on merkitystä toisille Itsensä kehittäminen

Tunnen saavuttaneeni jotakin
Työssäni oikea ja väärä hämärtyy (käänteinen 
pisteytys)

Olen innostunut ulottuvillani olevista 
mahdollisuuksista

En pidä siitä, millaiseksi olen muuttumassa 
työssäni (käänteinen pisteytys)

Tunnen töissä vieraantuvani omasta itsestäni 
(käänteinen pisteytys)
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CMWS-mittaria on käytetty muun muassa tutkimuksissa, joissa on selvitetty eroavai-

suuksia merkityksellisyyden kokemisessa eri ihmisryhmien välillä. Esimerkiksi Lips-

Wiersman et al. (2016) tutkimuksessa selvitettiin eroavaisuuksia eri ammattiluokkien vä-

lillä. Vertailun kohteena olivat kolme ammattiryhmää: white-collar, pink-collar ja blue-col-

lar. Nämä voitaisiin suomentaa karkeasti tarkoittavan yläluokkaa, keskiluokkaa ja työvä-

enluokkaa. Lopezin ja Ramosin (2017) tutkimuksessa sen sijaan käytettiin CMWS-mit-

taria selvittämään eroavaisuuksia eri-ikäisten työntekijöiden sekä eri sukupuolta olevien 

työntekijöiden välillä. Taulukkoon 2 on koottu yhteenveto näistä CMWS-mittarilla teh-

dyistä tutkimuksista.  

 

Taulukko 2. CMWS-mittarilla tehtyjä tutkimuksia 

 
 
Näiden tutkimusten perusteella voitaisiin sanoa, että CMWS-mittari on melko tehokas 

keino arvioimaan eroavaisuuksia tiettyjen ryhmien välillä. Mittarilla voidaan saada hyvin 

spesifejäkin tutkimustuloksia esimerkiksi poikkeamista tietyn alaluokan pisteissä. Tästä 

hyvä esimerkki on Lopezin ja Ramosin (2017) tutkimuksessa ilmennyt poikkeama 40–

Lähde Tutkimusmetodi Tutkimuskohde havainnot

Yliopiston opiskelijat 
rekrytoivat työntekijöitä 
vastaamaan kyselyyn

401 eri ammateissa olevaa 
aikuista (blue-collar 
15,2%, pink-collar 59,5% 
& white-collar 25,4%),               
51,5% naisia,                  
keski-ikä 38,3 vuotta

Yliopiston opiskelijat 
rekrytoivat työntekijöitä 
vastaamaan kyselyyn, 
lisäksi Mturk-
nettisivuston kautta

Yhteensä 1282 eri 
ammateissa olevaa 
aikuista (blue-collar 
14,1%, pink-collar 50,4% 
& white-collar 35,5%),                         
50,7% naisia,                 
keski-ikä 34,6 vuotta

(Lopez & 
Ramos, 
2017)

Vastaajia rekrytoitiin 
tutkimuspaneelin kautta, 
johon kiinnostuneet 
saivat ilmottautua

208 yritysjohtajaa eri 
toimialoilta ja eri maista. 
48,6% naisia,                 
keski-ikä 46,94 vuotta

25-65-vuotiaiden työtekijöiden 
välillä ei huomattu suuria 
eroavaisuuksia työn 
merkityksellisyydessä, mutta 
40-54-vuotiailla oli 
huomattavasti huonommat 
pisteet alaluokassa 
jännitteiden 
tasapainottaminen. Naiset 
saivat enemmän pisteitä 
alaluokissa muiden 
palveleminen ja itsensä 
kehittäminen.

(Lips-
Wiersma et 
al., 2016)

Toimihenkilöasemassa olevat 
saivat enemmän pisteitä mm. 
alaluokissa täyden 
potentiaalin ilmaiseminen ja 
muiden palveleminen. 
Kuitenkin huolimatta 
ammatista, työntekijät 
haluavat tuntea työnsä 
merkitykselliseksi.
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54-vuotiaiden huomattavasti huonommista pisteistä alaluokassa jännitteiden tasapainot-

taminen. Tämän arveltiin johtuvan siitä, että 40–54-vuotiaat ovat usein kaikkein vastuul-

lisimmissa tehtävissä ja lisäksi heillä on usein edelleen lapsia kotona huolehdittavana 

(Lopez & Ramos, 2017). Tällöin muiden ja omien tarpeiden tasapainottaminen saattaa-

kin olla vaikeimmillaan. 

 

Toinen Both-Nwabuwen et al. (2017) suosittelema mittari on nimeltään The Work And 

Meaning Inventory (WAMI). Stegerin et al. (2012) suunnittelema WAMI-mittari muistuttaa 

monella tapaa CMWS-mittaria, mutta on kuitenkin täysin oma kokonaisuutensa. WAMI-

mittarissa on 28 väittämän sijaan 10 väittämää, jotka on esitetty taulukossa 3. Mittarin 

väittämät voidaan jaotella kolmeen ulottuvuuteen: väittämät 1, 4, 5 ja 8 liittyvät myöntei-

seen merkitykseen, väittämät 2, 7 ja 9 merkityksen luomiseen työn kautta ja väittämät 3, 

6 ja 10 motivaatioon tehdä jotakin suurempaa. (Steger et al., 2012) Jako eri ulottuvuuk-

siin on myös havainnollistettu eri värien avulla taulukossa 3. WAMI-mittarin pisteytys ta-

pahtuu samalla tavalla kuin CMWS-mittarinkin eli käyttäen Likert-asteikkoa. Tässä mit-

tarissa ainoastaan väittämä 3 pisteytetään käänteisen pisteytyksen mukaisesti.  

Taulukko 3. WAMI-mittarin väittämät suomennettuna alkuperäisestä lähteestä  
(mukaillen Steger et al., 2012) 

 
 
 
WAMI-mittarin väittämät eivät ole kovinkaan tarkkoja ja konkreettisia, minkä takia toden-

näköisesti näiden arvioiminen asteikolla 1–5 voi olla vielä haastavampaa kuin CMWS-

mittarin väittämien arviointi. Kysymykset ovat hyvin abstrakteja ja vaativat niihin vastaa-

valta henkilöltä kykyä ajatella pintaa syvemmälle. Esimerkiksi väittämän ”ymmärrän, mi-

ten työni vaikuttaa oman elämäni merkitykseen” arviointi voi olla erittäin haastavaa. 

1. Olen löytänyt merkityksellisen uran

2. Koen työni edistävän henkilökohtaista kasvuani
3. Työlläni ei ole merkitystä maailmalle (R)

4. Ymmärrän, miten työni vaikuttaa oman elämäni merkitykseen

5. Tiedän, mitkä asiat tekevät työstäni merkityksellistä

6. Tiedän, että työni vaikuttaa positiivesti maailmaan

7. Työni auttaa minua ymmärtämään itseäni paremmin

8. Olen löytänyt työn, jolla on tyydytystä tuottava tarkoitus
9. Työni auttaa minua ymmärtämään ympäröivää maailmaa
10. Työlläni on suurempi tarkoitus
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Vertaillessa WAMI- ja CMWS-mittareita, huomaa WAMI-mittarin olevan huomattavasti 

yksinkertaisempi kuin CMWS-mittari. Tämä voi olla yksi syy siihen, että WAMI-mittarista 

on tullut suosittu merkityksellisen työn mittausväline. Both-Nwambuwen et al. (2017) 

mielestä WAMI-mittari sopii erityisesti tilanteisiin, joissa halutaan tutkia koettua merkityk-

sellisyyttä sekä sen edellytyksiä ja seurauksia. Sahimaan (2017) mukaan WAMI-mittari 

on vakiinnuttanut asemansa keskeisimpänä työn merkityksellisyyden kokemuksen mit-

tausvälineenä ja sitä on käytetty paljon myös Suomessa.  

Girijan ja Sabarirajanin (2020) tutkimuksessa WAMI-mittarin avulla haluttiin selvittää 

merkityksellisen työn yhteyttä yliopisto-opettajien työhön sitoutumiseen ja hyvinvointiin. 

Toinen tutkimus, jossa käytettiin WAMI-mittaria, liittyi myös opettajien työn merkitykselli-

syyden tutkimiseen. Wassink (2018) halusi selvittää, vaikuttaako merkityksellinen työ 

opettajien resilienssiin. Resilienssi voidaan määritellä monin tavoin, mutta kyseisessä 

tutkimuksessa sillä tarkoitetaan joustavuutta, sopeutumiskykyä ja stressinhallintaa 

(Wassink, 2018). Nämä tutkimukset ja niiden havainnot ovat tiivistetty taulukkoon 4.  

Taulukko 4. WAMI-mittarilla tehtyjä tutkimuksia 

 

Kun vertailee taulukossa 4 olevia WAMI-mittarin käyttökohteita sekä taulukon 3 CMWS-

mittarin käyttökohteita, huomaa heti eroavaisuuden. CMWS-mittarin avulla pyritään 

enemmänkin löytämään eroavaisuuksia eri ihmisryhmien välillä, ja WAMI-mittarilla puo-

Lähde Tutkimusmetodi Tutkimuskohde havainnot

(Girija & 
Sabarirajan, 

2020)

Dataa kerättiin 
haastatteluiden ja 
kyselyiden avulla 
sekä kirjallisuuden 
ja muiden 
lähteiden kautta. 
WAMI-mittarista 
käytettiin vain 
osiota myönteinen 
merkitys.

513 kaikenikäsiä 
yliopiston opettajia, 
joukossa 
opettajaopiskelijoita, 
nuorempia ja 
vanhempia opettajia 
sekä rehtoreita.                           
61% naisia                    

Tutkimuksen 
perusteella 
merkityksellinen työ 
on yhteydessä 
opetushenkilökunnan 
hyvinvointiin ja työhön 
sitoutumiseen sekä 
vähentää loppuun 
palamisen riskiä.

(Wassink, 
2018)

Kysely lähetettiin 
sähköpostitse 
kohderyhmälle. 
WAMI-mittari 
mittasi yhtä 
tutkimuksen osa-
aluetta eli työn 
merkityksellisyyttä.

174 peruskoulun 
opettajaa.                 
87% naisia,                        
keski-ikä 45 vuotta        
76% korkeakoulutettuja

Tutkimuksessa selvisi 
selvä yhteys 
merkityksellisen työn 
ja työhön 
sitoutumisen välillä. 
Merkityksellinen työ 
voi vaikuttaa myös 
opettajien 
resilienssiin. 
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lestaan halutaan selvittää työn merkityksellisyyden ja eri asioiden välisiä yhteyksiä. Toi-

saalta on huomattava, että käsitellyt tutkimukset ovat vain pieni osa kaikista CMWS- ja 

WAMI-mittareilla tehdyistä tutkimuksista. Onkin hyvin mahdollista, että mittareita todelli-

suudessa käytetään paljon myös samoihin tarkoituksiin. 

3.2 Muut arviointimenetelmät ja mittaamisen kehityskohteet 

Vaikka vakiintuneemmat CMWS- ja WAMI-mittarit ovat hyviä esimerkkejä työn merkityk-

sellisyyden arviointimenetelmistä, työn merkityksellisyyttä voidaan arvioida myös yksin-

kertaisimmilla tavoilla. Esimerkiksi Sahimaa (2020) käytti tutkimuksessaan merkityksel-

lisyyden kokemuksen mittaamiseen vain yksittäistä väitettä: ”Koen työni merkityksel-

liseksi”. Sahimaan (2020) tutkimuksessa käsitellään erityisesti esimiehen ja johdon roolia 

työn merkityksellisyyden kokemuksen synnyttämisessä, joten sen takia tutkimukseen si-

sältyi myös arvioitavia väittämiä, kuten ”Oma esimieheni vahvistaa kokemustani työn 

merkityksellisyydestä”. Mittareita voidaan näin soveltaa jokaisen organisaation tarpeiden 

mukaan. Jos haluttaisiin esimerkiksi tutkia työn suunnittelun ja työtehtävien vaikutusta 

työn merkityksellisyyteen, väittämät voisivat keskittyä enemmän näihin asioihin.  

Toinen esimerkki mittareiden soveltamisesta on myös Martelan ja Riekin (2018) käyt-

tämä kolmen väittämän mittari. Nämä kolme väittämää ovat: ”Koen, että työlläni on tar-

koitus”, ”Työni antaa minulle merkityksellisyyden tunnetta” ja ”Työyhteisömme tekee jo-

tain arvokasta” (Martela ja Riekki, 2018). Tämä on hyvä esimerkki mittarin yksinkertais-

tamisesta. Jos halutaan selvittää pienen työyhteisön kokemuksia työn merkityksellisyy-

destä, voidaan hyvin käyttää yksityiskohtaisempia mittareita, mutta varsinkin laajem-

missa tutkimuksissa yksinkertaisempi mittari voi olla täysin riittävä.  

Työn merkityksellisyyden mittaamisen kehityskohteita miettiessä tulee ensimmäisenä 

mieleen, että tutkimusta merkityksellisyyden mittaamisesta ylipäätään tarvitaan lisää. 

Toinen ongelma työn merkityksellisyyden mittaamisessa on sen moninaisuus ja haja-

naisuus. Organisaatiot voivat toki käyttää oman toimintansa mittaamiseen mitä tahansa 

mittaria, mutta laajemman tutkimuksen näkökulmasta olisi mittaamisessa oltava yhteiset 

pelisäännöt. Both-Nwambuwen et al. (2017) mielestä merkityksellisen työn tutkimuksen 

tulisi jatkossa keskittyä käsitteiden ja mittaustapojen yhtenäistämiseen. Jotta tähän ta-

voitteeseen päästäisiin, Both-Nwambuwe et al. (2017) toivat esille ehdotuksen CMWS- 

ja WAMI-mittareiden yhdistämisestä. Näiden mittareiden integrointi yhdeksi mitta-as-

teikoksi voisi edistää tulosten yhtenäisyyttä ja johdonmukaisuutta.   
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3.3 Mittarit johtamisen tukena 

Vaikka merkityksellisen työn mittaamisessa on omat haasteensa ja kehityskohteensa, 

voidaan sitä kuitenkin käyttää merkityksellisen työn johtamisen tukena. Kun organisaa-

tiossa halutaan tehdä muutoksia merkityksellisemmän työn eteen, on tärkeää tietää läh-

tötilanne. Mittareita tarvitaan kehitystarpeiden selvittämiseen sekä kehityksen seuraami-

seen. Kehitystarpeiden selvittämiseen hyvä mittari voisi olla CMWS-mittari, jonka avulla 

voidaan selvittää henkilökohtaisten piirteiden, työtehtävien ja organisaation käytäntöjen 

vaikutusta työn merkityksellisyyteen (Lips-Wiersma & Wright, 2012). Jatkuvassa kehityk-

sen seurannassa voisi puolestaan käyttää yksinkertaisempaa mittaria, kuten WAMI-mit-

tarin pohjalta organisaation omien tarpeiden mukaan sovellettua mittaria. Kuitenkin työn 

merkityksellisyyden kokemisen säännöllinen mittaaminen on hyvä pohja työn merkityk-

sellisyyden johtamiselle huolimatta siitä, käytetäänkö siinä vakiintuneita mittaristoja tai 

jotain muuta arviointimenetelmää.  

Työn merkityksellisyyden mittaamisen lisäksi voidaan mitata myös esimerkiksi merkityk-

sellisyyden johtamisen onnistumista organisaatiossa. Esimerkiksi Sahimaan (2020) tut-

kimuksessa tutkittiin juuri esimiehen roolia merkityksen luomisessa. Organisaatioissa 

voitaisiin mitata tarkemmin eri osa-alueiden, kuten työn suunnittelun tai johtamisen, vai-

kutuksia merkityksellisyyden tunteen syntymiseen. Mittaamisen ei tarvitse olla vain mer-

kityksellisyyden tunteen mittaamista, vaan myös siihen vaikuttavien asioiden selvitystä. 
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4. MERKITYKSELLISEN TYÖN JOHTAMINEN 

Suurin osa ihmisistä ei halua, että työ olisi vain tapa ansaita rahaa tai käyttää aikaa. He 

haluavat, että työn teolla on jotain suurempaa merkitystä. Ihmiset ovat heränneet yhä 

enemmän siihen, että he haluavat työhön käytetyn ajan tuottavan jotain hyödyllistä ja 

merkityksellistä. Myös organisaatioissa on huomattu kokonaisvaltainen hyöty työnteki-

jöistä, jotka kokevat työnsä merkitykselliseksi. (Steger et al., 2012) Tästä syystä organi-

saatioiden johdon kiinnostus merkityksellisen työn johtamista kohtaan on kasvanut (Lips-

Wiersma & Wright, 2012). Kiinnostuksen kasvaminen näin tärkeää asiaa kohtaan on 

hyvä asia, mutta kiinnostuksen lisäksi myös tietoisuuden täytyisi vielä kasvaa. Bayley et 

al. (2019) muistuttavat, ettei loppujen lopuksi vielä ole kovinkaan paljon tietoa siitä, miten 

merkityksellisyyden tunne syntyy ja miten sitä ylläpidetään tai haastetaan. Myös Sahi-

maan (2020) tutkimuksessa korostetaan, ettei työn merkityksellisyyttä luovia johtamis-

käytänteitä ja toimintoja organisaatiossa ole vielä tutkittu tarpeeksi.  

4.1 Työn merkityksellisyyttä tukevat johtamistyylit 

Kirjallisuus työn merkityksellisyyteen liittyen käsittelee hyvin vähän prosesseja, joilla or-

ganisaatio voisi edistää yksilöiden kokemusta työn merkityksellisyydestä. Merkityksen 

kokeminen ajatellaan olevan enemmän yksilön kuin johtajan vastuulla. (Antal et al., 

2018) Vaikka merkityksellisyys koetaankin yksilötasolla, siihen vaikuttavat osaltaan 

myös ympäristö ja muut ihmiset (Sahimaa, 2020). Johtamisen keinoilla ei ehkä voida 

suoraan luoda merkityksellistä työtä, mutta sillä voidaan kuitenkin luoda edellytykset 

merkityksellisyyden kokemiselle.  

Johtamisen vaikutuksesta työn merkityksellisyyteen on saatu paljon erilaisia ja hieman 

ristiriitaisia tutkimustuloksia. Wang ja Xu (2019) tuovat tutkimuksessaan esiin eettisen 

johtajuuden (engl. ethical leadership) positiivisia vaikutuksia työn merkityksellisyyteen. 

Merkityksellisyyden tunteeseen liittyy vahvasti eettisyys ja omien arvojen mukaisen työn 

tekeminen. Eettinen johtajuus pyrkii myös luomaan yhteenkuuluvuuden ja osallisuuden 

tunnetta, mikä omalta osaltaan edesauttaa työn merkityksellisyyden kokemista. (Wang 

& Xu, 2019) Piccolo et al. (2010) toivat merkityksellisyyden tunteeseen vaikuttavana joh-

tamistyylinä esille arvojohtajuuden (engl. value-based leadership), joka muistuttaa hyvin 

paljon piirteiltään eettistä johtajuutta. Toisaalta on myös tutkittu, että muutosjohtaminen 

(engl. transformational leadership) olisi toimiva johtamistyyli työn merkityksellisyyden 

kannalta. Muutosjohtamiselle tyypillisten piirteiden, kuten työntekijöiden motivoinnin ja 
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henkilökohtaisen huomioimisen, on todettu lisäävän työn merkityksellisyyttä (Michaelson 

et al., 2014; Sahimaa, 2020).  

Eettisen johtajuuden ja muutosjohtajuuden rinnalla on puhuttu myös autenttisen johta-

juuden vaikutuksista työn merkityksellisyyteen. Autenttiseen johtajuuteen liittyvät toivo, 

itsetietoisuus, läpinäkyvyys sekä luotettavan ja turvallisen työympäristön luominen. 

Nämä ovat myös tekijöitä, joilla on todettu olevan positiivista vaikutusta työn merkityk-

sellisyyteen. (Lips-Wiersma et al., 2018) Nämä kaikki kolme johtamistyyliä edistävät työn 

merkityksellisyyttä osittain samoilla keinoilla ja osittain eri keinoin. Tutkimusten yksinker-

taistamiseksi on luotu termi vastuullinen johtajuus (engl. responsible leadership), joka 

yhdistää muutosjohtajuuden, eettisen johtajuuden ja autenttisen johtajuuden (Antunes & 

Franco, 2016).  

Antunes ja Franco (2016) määrittelevät vastuullisen johtajuuden siten, että vastuullisen 

johtajan ydintehtävä on luoda verkosto, jossa kaikki ovat tasa-arvoisia jäseniä. Vastuul-

lisessa johtajuudessa tärkeää on luottamuksen ja kestävien ihmissuhteiden rakentami-

nen. Vastuulliset johtajat tarvitsevat erityisesti emotionaalisia ja eettisiä ominaisuuksia. 

(Antunes & Franco, 2016) Lips-Wiersma et al. (2018) lisäsivät tutkimuksessaan vastuul-

lisen johtajuuden määritelmään myös elementtejä jaetusta johtajuudesta (engl. shared 

leadership), koska heidän mielestään jaettu johtajuus edistää myös monin tavoin työn 

merkityksellisyyttä. Vastuullinen johtajuus, joka sisältää elementtejä neljästä edellä mai-

nitusta johtamistyylistä, on varteenotettava työn merkityksellisyyden johtamistapa. 

Edellä mainittujen johtamistyylien lisäksi myös voimaannuttava johtajuus (engl. empo-

wering leadership) on yhdistetty merkityksellisen työn johtamiseen (Lee et al., 2017). 

Voimaannuttava johtajuus on esitelty myös yhtenä työssä kukoistamiseen (engl. thriving 

at work) vaikuttavan tekijänä (Kleine et al., 2019). Harrisin et al. (2014) mukaan voimaan-

nuttava johtaja pyrkii aktivoimaan työntekijöiden sisäisen motivaation muun muassa ja-

kamalla valtaa sekä vastuuta. Voimaannuttavassa johtajuudessa on siis keskeistä se, 

että työntekijöillä on mahdollisuus toimia itsenäisesti ja kokea työnsä mielekkääksi.  

Kirjallisuudesta löytyi siis yhteensä ainakin kahdeksan eri johtamistyyliä, joilla on todettu 

olevan vaikutusta työn merkityksellisyyteen. Kaikilla mainituilla johtamistyyleillä on omi-

naispiirteitä, jotka edistävät työn merkityksellisyyttä. Nämä johtamistyylit ja niiden omi-

naispiirteet on pyritty tiivistämään taulukkoon 5. 
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Taulukko 5. Työn merkityksellisyyteen yhdistetyt johtamistyylit ja niiden ominaispiirteitä 

 
 

Taulukosta 5 nähdään, että johtamistyyleissä on paljon päällekkäisiä piirteitä. Taulukosta 

voidaan myös nimetä tiettyjä piirteitä, kuten eettisyys, samojen arvojen mukainen toi-

minta, vallan ja vastuun jakaminen ja motivointi, jotka toistuvat erityisen usein. Ainakin 

näitä piirteitä voidaan pitää tärkeinä merkityksellisen työn johtamisessa. Merkitykselli-

syyden johtamisessa ei olekaan ehkä olennaisinta valita juuri oikea johtamistyyli, koska 

näinkin moni erilainen johtamistyyli todetusti vaikuttaa positiivisesti työn merkityksellisyy-

teen. Tärkeämpää olisi tunnistaa ne johtamisen keinot, joilla pystytään vaikuttamaan 

työn merkityksellisyyden kokemukseen. Aaltonen et al. (2020) toteavatkin, että kaikki 

hyvä johtaminen on merkityksen johtamista.  

Johtamistyyli Ominaispiirteitä Lähde

Eettinen johtajuus
eettisyys, omat arvot, 
yhteenkuuluvuus, osallisuus

(Wang & Xu, 2019)

Arvojohtajuus eettisyys, omat arvot (Piccolo et al., 2010)

Muutosjohtaminen

motivointi, henkilökohtainen 
huomiointi, eettisyys, 
yhteenkuuluvuus, vallan ja 
vastuun jakaminen

(Michaelson et al. 2014; 
Sahimaa, 2020)

Autenttinen johtajuus
toivo, itsetietoisuus, 
läpinäkyvyys, turvallinen 
työympäristö

(Lips-Wiersma et al., 2018)

Vastuullinen johtajuus

tasa-arvoisuus, 
yhteenkuuluvuus, luottamuksen 
luonti, kestävät ihmissuhteet, 
eettisyys, henkilökohtainen 
huomiointi

(Lips-Wiersma et al., 2018; 
Antunes & Franco, 2016)

Jaettu johtajuus
vallan ja vastuun jakaminen,       
tasa-arvoisuus, motivointi

(Lips-Wiersma et al., 2018)

Voimaannuttava johtajuus
motivointi, vallan ja vastuun 
jakaminen, itsenäisyys, 
luottamus

(Lee et al., 2017; Kleine et al., 
2019; Harris et al., 2014)
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4.2 Johtamisen virheet 

Bayleyn ja Maddenin (2016) lähestymistapa merkityksellisen työn johtamiseen on mie-

lenkiintoinen. Sen sijaan, että he olisivat kertoneet, miten merkityksellistä työtä tulisi joh-

taa, he listasivat johtamisen virheitä, jotka vaikuttavat negatiivisesti työn merkitykselli-

syyteen eli voivat saada työn tuntumaan merkityksettömältä. Heidän mukaansa työn 

merkityksellisyys on huomattavasti pienempi, mikäli useampi heidän mainitsemistaan 

virheistä toteutuu. Ensimmäinen virhe on, että työntekijä joutuu tekemään arvojensa vas-

taista työtä Tästä esimerkkinä Bayley ja Madden (2016) käyttivät tilannetta, jossa sai-

raanhoitajan käsketään lähettämään potilas kotiin kustannussyistä, vaikka hän kokisi, 

ettei potilas ole vielä valmis kotiutettavaksi. (Bayley & Madden, 2016) Ristiriita syntyy 

myös esimerkiksi tilanteessa, jossa työntekijä kokee työn laadun tärkeämmäksi kuin työ-

hön kuluvan ajan ja kustannukset, mutta hänen käsketään tekemään työ mieluummin 

nopeasti ja vähän huolimattomasti. Jos työntekijä kohtaa jatkuvasti arjessaan tilanteita, 

joissa hän itse toimisi eri tavoin kuin organisaatio ohjeistaa, alkaa työ nopeasti tuntu-

maan merkityksettömältä.  

Toinen virhe on työntekijän ottaminen itsestään selvyytenä. Tähän johtaa esimerkiksi se, 

ettei työntekijä saa koskaan tunnustusta työstään tai koe olevansa arvostettu. Tähän 

liittyy myös työntekijöiden mielipiteiden ohittaminen. Työntekijöitä ei kuunnella tai heidän 

mielipiteitään ei arvosteta, mikä voi johtaa siihen, ettei työntekijät enää edes uskalla tai 

halua tuoda mielipiteitänsä esille. Jos omat mielipiteet tuntuvat merkityksettömältä hei-

jastuu se vastaavasti työn merkityksettömyytenä. Myös turhien työtehtävien antaminen 

on yksi johtamisen virhe (Bayley & Madden, 2016). Siinäkin on varmasti osaltaan kyse 

arvostuksen puuttumisesta. 

Bayleyn ja Maddenin (2016) mukaan merkityksettömyyden tunnetta lisää myös epäreilun 

kohtelun kohtaaminen. Hyviä esimerkkejä epäreilusta kohtelusta ovat tilanteet, joissa 

samassa asemassa olevat työntekijät saavat eri suuruista palkkaa tai heille ei mahdol-

listeta samanlaisia mahdollisuuksia edetä uralla. Merkityksettömyyden tunne kasvaa 

myös, jos työntekijöille ei tarjota tukiverkostoa tai mahdollisuutta saada apua kollegoilta. 

Viimeinen Bayleyn ja Maddenin (2016) listaama johtamisen virhe on työntekijöiden altis-

taminen vaaratilanteille. Työntekijöitä ei saisi päästää tilanteisiin, joissa he ovat fyysisesti 

tai psyykkisesti vaarassa. Myös esimerkiksi jatkuva liian suuren työkuorman antaminen 

voidaan laskea psyykkiseksi vaaraksi.  
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4.3 Merkityksellisen työn konkreettiset johtamiskeinot 

Bayleyn ja Maddenin (2016) luettelemista johtamisen virheistä voidaan jo tulkita muuta-

mia keinoja, joilla merkityksellistä työtä kannattaisi johtaa. Yhtenä tärkeimpänä nousee 

esiin työntekijöiden arvostaminen sekä huomioiminen yksilöinä ja yhdenvertaisina yhtei-

sön jäseninä. Bayley ja Madden (2016) korostavat jo pelkästään tervehtimisen ja arjessa 

huomioimisen tärkeyttä arvostuksen näyttämisessä. Myös merkityksellisyyttä tukevien 

johtamistyylien ominaispiirteissä nousi esiin työntekijöiden henkilökohtainen huomiointi 

sekä kestävien ihmissuhteiden rakentaminen (Antunes & Franco, 2016; Michaelson et 

al., 2014).  

Toisena keinona johtamisen virheiden perusteella esille nousee laajan tukiverkoston 

sekä etenemismahdollisuuksien tarjoaminen (Bayley & Madden, 2016). Tähän liittyy 

olennaisesti organisaatiokulttuurin kehittäminen sellaiseksi, että kaikki tuntevat kuulu-

vansa joukkoon ja saavansa tarvittaessa apua. Tätäkin tukee esimerkiksi autenttiselle 

johtajuudelle tyypillinen luotettavan ja turvallisen työympäristön luominen (Lips-Wiersma 

et al., 2018). Organisaatiokulttuurin muuttaminen ei tapahdun käden käänteessä, mutta 

jo johdon omalla toiminnalla on suuri vaikutus yleiseen ilmapiiriin työpaikalla.  

Kuten aiemmin mainittu, JCT:n mukaan työn suunnittelulla on vaikutusta työn merkityk-

sellisyyden kokemiseen (Hackman & Oldman, 1975). Merkityksellisen työn johtamisessa 

on otettava huomioon muun muassa työtehtävien mielekkyys ja haastavuus sekä työn-

tekijöiden vapaus suunnitella oman työpäivän kulkua ja tehdä omaan työhön liittyviä pää-

töksiä. Myös monissa merkityksellisyyttä tukevassa johtamistyylissä korostettiin vallan ja 

vastuun jakamista sekä luottamuksen osoittamista työntekijöitä kohtaan (Lips-Wiersma 

et al., 2018; Harris et al., 2014; Michaelson et al., 2014). 

Sahimaan (2020) tutkimuksessa esimiehen ja johdon roolista merkityksen luojana kysyt-

tiin koehenkilöiltä, mitä esimiehet ja johto voisivat tehdä merkityksellisemmän työn eteen. 

Tutkimuksessa esiin nousseita asioita olivat arvostuksen osoittaminen, palautteen saa-

minen, vastuun ja vapauden tarjoaminen, riittävien resurssien ja puitteiden varmistami-

nen, tiedonkulun parantaminen, välittämisen kulttuurin luominen, aktiivinen johtaminen 

ja esimerkkinä toimiminen. Tutkimuksen perusteella Sahimaa (2020) loi merkityksellisyy-

den johtamiselle viiden V:n mallin, joka on esitetty taulukossa 6. 
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Taulukko 6. Viiden V:n malli merkityksellisen työn johtamiseen (mukaillen Sahimaa, 
2020) 

 
 

Taulukosta 6 nähdään, että viiden V:n malli kiteyttää aika hyvin kaikki aikaisemmin esille 

tulleet keinot merkityksellisen työn johtamiseen. Sahimaan (2020) tutkimusta voidaan 

pitää melko luotettavana lähteenä sille, mitä esimiehet voisivat työntekijöiden mielestä 

tehdä työn merkityksellisyyden edistämiseksi. Toisaalta voidaan pohtia, tietääkö yksilö 

aina täysin itsekään, mitkä asiat lisäävät omaa merkityksellisyyden tunnetta. 

Keinoja merkityksellisen työn johtamiseen on paljon, mutta merkityksellisyyden johtami-

sessa ei kuitenkaan ehkä riitä, että noudattaa orjallisesti annettuja ohjeita. Merkitykselli-

sen työn johtamisessa olisi hyvin tärkeä ymmärtää syvemmin, mitä merkityksellisyys on 

ja miten ihmiset kokevat sitä. Ensinnäkin on muistettava merkityksellisyyden tunteen 

subjektiivisuus. Merkityksellisyys voidaan kokea niin monella eri tavalla, ettei senkään 

takia voida olettaa, että tietyt johtamisen keinot toimivat kaikkiin työntekijöihin. Tässä 

korostuu jo aiemmin mainittu työntekijöiden henkilökohtainen huomiointi. 

Lisäksi olisi hyvä muistaa, että merkityksellisyyden tunne on enemmänkin jaksottaista 

kuin pysyvää (Bayley & Madden, 2016). Harvoin kukaan tuntee työtään merkityksellisesti 

ihan joka ikinen hetki. Ideaalissa tilanteessa työntekijä kohtaa tietyn väliajoin tilanteita, 

jotka muistuttavat työn merkityksellisyydestä. Bayleyn ja Maddenin (2016) mukaan mer-

kityksellisen työn johtaminen voikin olla haastavaa, koska tämän kaltaisia tilanteita ta-

pahtuu harvoin suoraan organisatoristen toimien kautta. Voisikin ajatella, että johtamisen 

keinoin ei voida suoraan luoda merkityksellisiä hetkiä, vaan luoda edellytykset kyseisten 

hetkien tapahtumiselle. 

Välitä
palautteen antaminen, ajatusten vaihto, 
tutustuminen työntekijän työn sisältöön, 
kuunteleminen ja huomioiminen

Valtuuta vastuun ja vapauden antaminen

Varusta
oikeudenmukaisen palkan antaminen, hyvät 
työvälineet, turvallinen työympäristö, tarvittava 
määrä resursseja

Viesti avoimuus ja läpinäkyvyys

Viitoita
aktiivinen ja esimerkillinen esimiestyö, 
suunnan näyttäminen
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Merkityksellisyyden tunnetta ei myöskään aina tunneta juuri sillä hetkellä, kun jotakin 

merkityksellistä tapahtuu. Bayley ja Madden (2016) kutsuvat tätä ominaisuutta heijastu-

vuudeksi. Heidän mukaansa se tarkoittaa, että joidenkin saavutusten merkityksen huo-

maa vasta tarkastellessa sitä jälkeen päin. Tästä voisi päätellä, että ajoittainen katsaus 

siihen, mitä työntekijät ovat saaneet aikaan, voisi olla yksi merkityksellisen työn johtami-

sen keino. Myös monissa tutkimuksissa on korostettu palautteen ja tunnustuksen merki-

tystä. Muun muassa JCT:n mukaan työ tuntuu merkityksellisemmältä, jos siitä saa ajoit-

tain palautetta (Hackman & Oldman, 1975). 

Vogelin et al. (2020) tutkimus kannattaa sitä, että johtajat pyrkisivät luomaan edellytyksiä 

merkityksellisille hetkille keskiarvollisesti enemmän. He kuitenkin pohtivat mahdollisuutta 

tällaisten tapahtumien ajoittamisesta oikeisiin hetkiin. Heidän mukaansa johtajat voisivat 

yhdessä työntekijöiden kanssa ajoittaa merkityksellisyyden kokemukset sellaisiin hetkiin, 

kun niistä on työntekijälle eniten hyötyä. (Vogel et al., 2020) Kaikkia merkityksellisyyden 

kokemuksia ei toki voi ajoittaa, mutta tällä voitaisiin tarkoittaa esimerkiksi merkitykselli-

sempien työtehtävien, kuten projektien, aloittamista tai palauteen ja tunnustuksen anta-

mista.  
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5. PÄÄTELMÄT 

Työn tarkoituksena oli selvittää merkityksellisen työn vaikutuksia eri tarkastelutasoilla 

sekä keinoja merkityksellisen työn johtamiseen. Kirjallisuustutkimusta tehdessä huomasi 

heti, että työn merkityksellisyyteen liittyvä tutkimus on vielä alussa. Onkin hyvin mielen-

kiintoista nähdä, mitä kaikkea työn merkityksellisyydestä ja sen johtamisesta vielä tule-

vaisuudessa saadaan selville. Toinen haastetta aiheuttava asia oli työn merkityksellisyy-

den moniulotteisuus, joka tuli ilmi jo sen lukuisista erilaisista määritelmistä. Työn merki-

tyksellisyydessä on edelleen asioita, joista voisi oppia lisää, mutta koen kuitenkin saa-

neeni hyvän kokonaiskuvan aiheesta. 

Työssä käsiteltiin ensin tutkimuskysymystä: Millaisia vaikutuksia työn merkityksellisyy-

dellä on? Merkityksellisen työn vaikutuksista löytyi huomattavasti enemmän kirjallisuutta 

kuin esimerkiksi merkityksellisen työn johtamisesta. Tutkimuksen perusteella voisi sa-

noa, että merkityksellinen työ vaikuttaa ennen kaikkea työntekijän motivaatioon, työtyy-

tyväisyyteen sekä negatiivisten tunnetilojen ennaltaehkäisyyn. Negatiivisten tunnetilojen 

väheneminen yhdessä muiden tekijöiden kanssa vaikuttavat myös yksilön hyvinvointiin 

positiivisella tavalla. Motivaatio puolestaan on yksi avaintekijä yksilön suorituskyvyn kas-

vamisessa (Allan et al., 2019). Suorituskyky on yksi merkittävimmistä työn merkitykselli-

syyden vaikutuksista, koska se näkyy vahvasti myös organisaation suorituskyvyn kas-

vamisena. Se voi olla jopa yksi suurimmista syistä, miksi organisaatioita kiinnostaa mer-

kityksellisen työn johtaminen. Toinen syy on todennäköisesti merkityksellisen työn vai-

kutus työhön sitoutumiseen ja organisaation houkuttelevuuteen.  

Yhteiskuntatason vaikutuksia on vaikea todistaa, koska ne ovat hyvin epäsuoria ja usein 

monen eri asian summa. Kuitenkin yksilö- ja organisaatiotason vaikutuksista, kuten juuri 

hyvinvoinnin ja suorituskyvyn kasvusta, voidaan nähdä jatkumo yhteiskuntatason vaiku-

tuksiin asti. Merkityksellisen työn yhteys esimerkiksi kansanterveyteen ja työttömyyden 

määrään vaikuttaa hyvin mahdolliselta ainakin pitkällä tähtäimellä.  

Työssä haluttiin vastata myös toiseen tutkimuskysymyksen: Miten merkityksellistä työtä 

johdetaan? Kirjallisuustutkimusta tehdessä varmistui ajatus siitä, ettei merkityksellisen 

työn johtamiselle ole olemassa yhtä oikeaa johtamistyyliä. Ratkaisu merkityksellisen työn 

johtamiseen ei ole esimerkiksi muutosjohtajuuden valinta johtamistyyliksi, vaan enem-

mänkin ymmärrys asioista, jotka vaikuttavat työn merkityksellisyyteen. Useista merkityk-

sellistä työtä tukevista johtamistyyleistä pystyi tunnistamaan toistuvia piirteitä, kuten eet-
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tisyys, työntekijöiden motivointi, autonomisuus ja työntekijöiden henkilökohtainen huo-

miointi. Myös Sahimaan (2020) muodostama viiden V:n (välitä, valtuuta, varusta, viesti, 

viitoita) johtamismalli kokoaa hyvin sellaisia johtamisen piirteitä, joihin merkityksellisyy-

den johtamisessa kannattaisi keskittyä.  

Merkityksellisen työn johtamisen kannalta olennaisia löydöksiä ovat myös merkitykselli-

sen työn kokemisen ominaispiirteet. Jotta merkityksellistä työtä voidaan johtaa, täytyy 

ymmärtää, miten ja millaisissa tilanteissa merkityksellisyyttä koetaan. Johtajien on hyvä 

ymmärtää ainakin merkityksellisyyden ominaisuudet subjektiivisuus, jaksottaisuus ja hei-

jastuvuus. Merkityksellisyys täytyisi myös ymmärtää yksilön henkilökohtaisena tunte-

muksena, jota ei täysin voi hallita, mutta jolle voi johtamisen keinoin luoda hyvät edelly-

tykset. Myös Vogelin et al. (2020) ajatus merkityksellisten hetkien ajoittamisesta niin sa-

notusti oikeisiin hetkiin vaikutti mielenkiintoiselta näkökulmalta ja sen käytännön toteut-

tamisesta olisi mahtavaa saada tulevaisuudessa jatkotutkimusta.  

Toinen jatkotutkimusaihe, joka nousi itselläni päällimmäisenä mieleen, on merkitykselli-

sen työn johtamisen käyttöönottoprosessi organisaatiossa. Kyse olisi siis sellaisesta pro-

sessista, jossa jokin organisaatio lähtisi kehittämään merkityksellisen työn johtamistaan. 

Sitä kautta saisi konkreettisempia tutkimustuloksia toimista, joita työn merkityksellisyy-

den johtaminen vaatii niin itse työntekijältä kuin eri tason johtajilta. Toisaalta mielenkiin-

toinen jatkotutkimuskohde voisi olla myös, miten työn merkityksellisyyttä oikeastaan mi-

tataan tai seurataan esimerkiksi Suomen organisaatioissa.  

Työn tavoitteena oli tutkimuskysymysten pohjalta pystyä todistamaan merkityksellisen 

työn tärkeys yksilön sekä organisaation näkökulmasta. Tutkimuksen perusteella merki-

tyksellisen työn vaikutukset yksilötasolla ovat erittäin positiiviset. Vaikutuksissa lueteltiin 

muun muassa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kasvu, elämänlaadun paraneminen ja ih-

misenä kehittyminen (Allan et al., 2019; Rosso et al., 2010). Nämä vaikuttavat ehkä jopa 

hieman liotelluilta seurauksilta, mutta mikäli niissä on edes osa totuutta, työn merkityk-

sellisyyttä voidaan pitää tärkeänä asiana yksilön kannalta. Todellisuudessa kaikki työn-

tekijöihin kohdistuvat positiiviset vaikutukset voidaan ajatella myös koko organisaation 

etuna. Lisäksi konkreettisia organisaation hyötyjä löytyi useita. Merkityksellisen työn joh-

taminen organisaatiossa ei myöskään vaadi kohtuuttoman suuria toimenpiteitä, ja kuten 

sanottu, kaikki hyvä johtaminen on merkityksen johtamista (Aaltonen et al., 2020). Näin 

ollen voitaisiinkin todeta, että työn merkityksellisyys on hyvin tärkeä asia sekä yksilön 

että koko organisaation näkökulmasta.  
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