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ARTIKKELIT

Arto O. Salonen & Annukka Tapani

Palkkatyön merkityksellisyys
Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön kokemuksia työstä

n    Tutkimme palkkatyön merkityksellisyyttä ammatillisessa koulutuksessa, jossa  
 toteutettiin kokonaisvaltainen uudistus vuonna 2018. Kysymme, mitkä teki-

jät ovat yhteydessä merkityksellisyyden kokemuksiin opetus- ja ohjaushenkilöstön 
työssä ja mitkä tekijät estävät merkityksellisyyden kokemusten muodostumista. 
Tutkimusaineistona on opetus- ja ohjaushenkilöstön kirjoitukset (n=20), joita ana-
lysoimme aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Tulostemme mukaan merkityk-
selliseksi koetun palkkatyön keskeinen tekijä on kokemus omannäköisesti toteutu-
vasta työstä, joka liittyy rakentavasti osaksi työyhteisöä ja ympäröivää yhteiskun-
taa. Merkityksellisyyden kokemusta estävät sosiaaliset ongelmat kuten kokemukset 
yhteenkuulumattomuudesta ja irrallisuudesta sekä rakenteelliset ongelmat kuten 
kiire ja työn johtamisen laatu. Niin ikään kokemus omasta riittämättömyydestä ja 
heikosta työn hallinnasta vähentää työn merkityksellisyyttä. Johtopäätöksenämme 
on, että työn merkityksellisyyden kokemusta säilyttävä tai parantava ammatillisen 
koulutuksen kehittäminen on mahdollista, kun varmistetaan, että jokaisen opetta-
jan oma erityinen osaaminen on käytössä yhteisen päämäärän tavoittelussa. Sen 
sijaan työn itsenäisyyden lisääminen ei paranna työntekijän kokemusta työn mer-
kityksellisyydestä. Tämä viittaa siihen, että koulutusorganisaation yhteiskunnallinen 
tehtävä pitäisi sanoittaa mahdollisimman selkeästi. 

Abstrakti

Kohti työntekijälähtöistä työelämän 
uudistamista

Kiinnostuksemme kohteena on  ammatilli sen 
koulutuksen opetus- ja  ohjaushenkilöstön ko-
kemus työn merkityksellisyydestä. Merkityk-
sel liseksi koettu työ on jopa aineellista vauraut-
ta ja onnellisuutta arvokkaampana pidetty elä-
män päämäärä (King & Napa 1998; Lancaster & 
Stillman 2010). Tulevaisuudessa kokemus työn 
merkityksellisyydestä korostunee entisestään, 
sillä esimerkiksi Maailman talousfoorumin 
mukaan huomisen työpaikat ovat luonteeltaan 
sellaisia, jotka tarjoavat kokemuksen ihmisenä 

olemisen arvokkuudesta sekä mahdollisuuk-
sia henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen 
(WEF 2018). 

Organisaatiouudistukset ovat jokapäiväi-
nen asia Suomessa. Myös ammatillinen kou-
lutus on hiljattain läpikäynyt kokonaisvaltai-
sen uudistuksen, niin sanotun amisreformin. 
Uudistamistoimista huolimatta eurooppalai-
sessa vertailuissa suomalaisten kokema työ-
tyytyväisyys jää alle keskitason. Tämä viittaa 
siihen, että uudistaminen ei ole riittävästi pe-
rustunut työntekijöiden odotuksiin, toivei-
siin ja todellisiin tarpeisiin. (Aitta ym. 2012; 
Eurofound 2012.) Työntekijälähtöinen työ-
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elämän uudistaminen on kokonaisvaltaista ja 
syvällistä uudistamista, mikä edellyttää moni-
näkökulmaista lähestymistä (Markkula 2011).

Onnistunut työntekijälähtöinen  työelämän 
uudistaminen lisää työhyvinvointia ja  siihen 
kytkeytyvää toiminnan tuloksellisuutta (Vii-
ni salo 2006). Esimerkiksi myönteisen työilma-
piiriin, jossa on mahdollista kokea arvostus-
ta, on havaittu olevan yhteydessä pienenty-
neeseen sairauspoissaoloriskiin (Hinkka ym. 
2013). Henkilöstön keskinäinen rikastava 
vuorovaikutus on yhteydessä korkeaan työn 
imuun ja vähäiseen työstressiin (Hakanen ym. 
2012). Työntekijän vaikuttamismahdollisuuk-
sien lisääminen vähentää  kokemusta työn 
kuormittavuudesta, sillä tällöin  työssä voi 
käyttää omiin vahvuuksiin perustuvaa osaa-
mista (esim. Pekkarinen 2010). Sen sijaan vä-
häiset vaikutusmahdollisuudet omaan työhön 
ovat tyypillinen syy jäädä varhaiselle työky-
vyttömyyseläkkeelle (Lahelma ym. 2012). 

Kansalaisen kokemus mielekkäästä ja mer-
kityksellisestä palkkatyöstä tuottaa lisäarvoa 
koko yhteiskunnalle (Blom & Hautaniemi 
2009). Yhteiskunnallisen muutoksen kiihtyes-
sä kansalaisilta edellytetään  vuorovaikutusta 
ympäristön kanssa sekä sitoutumista  uuden 
oppimiseen ja ihmisenä kasvamiseen (Ruoho-
tie 2005, 47–48). Työlle on yhteiskunnan muut - 
tumisesta huolimatta löydettävissä arvokas 
merkityssisältö, sillä työ on peruslähtökoh-
diltaan kollektiivisten elämisen välttämät-
tömyyksien tuottamista (Julkunen 2010). 
Deborah Chambersin (2006) mukaan työelä-
mässä tarvitaan ystävyyttä, sillä länsimaises-
sa yhteiskunnassa perinteistä perhe- ja suku-
yhteisöllisyyttä korvaavat ystävyyssuhteet. 
Ihmiset määrittelevät itseään yhä enemmän 
henkilökohtaisten kontaktiensa avulla. (emt.) 
Työyhteisön toimintaongelmat ovatkin tyypil-
lisesti yhteydessä erilaisiin ihmisten välisis-
sä suhteissa ilmeneviin ongelmiin (Hogan & 
Coote 2014) siitä huolimatta, että ihmisyhtei-
sön elinvoimaisuus perustuu verrattain yksin-
kertaisiin asioihin kuten reiluuteen ja oikeu-
denmukaisuuteen sekä kaikenlaisesta toisen 

vahingoittamisesta pidättymiseen (Shafer-
Landau 2010, 13–26). Näiden ihmisten väli-
sen yhteiselämän sujuvuutta varmistavien pe-
riaatteiden muuttamiseen ei edelleenkään ole 
tarvetta yhteiskunnan, työelämän ja kansalais-
ten elämäntapojen muuttumisesta huolimatta 
(Gert 2004, 147).  

Olemme tässä tutkimuksessa kiinnostunei-
ta siitä, mitkä asiat ovat yhteydessä merkityk-
selliseksi koettuun palkkatyöhön. Tutkimus 
kohdentuu ammatillisen koulutuksen  opetus- 
ja ohjaushenkilöstöön. Tutkimuskohde on 
ajankohtainen sen vuoksi, että  ammatillinen 
koulutus on juuri läpikäynyt suurimman uu-
distuksen kahteenkymmeneen vuoteen. Uu-
distuksella tavoiteltiin aiempaa yksilölli sem-
pää ja henkilökohtaisempaa opiskelumahdol-
lisuutta opiskelijoille. Esimerkiksi työpaikoil-
la tapahtuvaa oppimista lisättiin, mikä muut-
ti opetus- ja ohjaushenkilökunnan työnkuvaa. 
(Amistutkimus 2018; Amisreformi 2015.) Uu-
distuva työnkuva on omiaan lisäämään hen-
kilöstön kokemusta työn  pirstoutumisesta ja 
monimutkaistumisesta, mikä ilmenee valta-
kunnallisessa Parasta osaamista -verkosto-
hankkeessa tehdyssä selvityksessä. Siinä ope-
tus- ja ohjaushenkilöstön osaamisvaateiksi 
tunnistettiin ohjausosaaminen, oman työn joh-
tamisosaaminen, laatutietoisuus, uudenlais-
ten oppimisen tapojen ja mahdollisuuksien 
hyödyntäminen sekä työelämä-, verkosto- ja 
asiakkuusosaaminen. Uudessa  opettajuudessa 
korostuvat pedagogisen osaamisen ohella 
en tistä enemmän vuorovaikutustaidot, oh - 
jaus- ja arviointiosaaminen, oman työn johta-
minen sekä kumppanuuksien hallinta ja han-
kinta. (Heinilä ym. 2018.) Opetus- ja ohjaus-
työn yksilöllistyessä tarvitaan myös haasta-
vien tilanteiden hallintaa. Opetustyössä kes-
keisiä taitoja ovat myös tunnetaidot,  joilla 
tarkoitetaan kykyä tunnistaa ja käsitellä se-
kä omia että muiden tunteita rakentavasti. 
Tunteiden takana ovat tarpeet tulla nähdyk-
si, ymmärretyksi, olla arvostettu, tulla rei-
lusti kohdelluksi ja säilyttää hallinnan tunne. 
(Lahtinen & Rantanen 2019.)
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Merkityksellisyyden kokeminen 
inhimillisenä perustarpeena

Ihmisen henkisiä perustarpeita selittävät teo-
riat palautuvat kysymykseen siitä, millainen ih-
minen pohjimmiltaan on ja miksi ihminen te-
kee sitä, mitä hän tekee. Itsearvostuksen teo-
rian mukaan ihmistä inspiroiva ja virittävä ym-
päristö on sellainen, jossa on mahdollista kokea 
itsensä hyväksytyksi muiden yhteisön jäsenten 
palautetta tulkitsemalla (Covington 1992). Näin 
muodostuva kokemus oman elämän arvokkuu-
desta on perusta itseluottamukselle ja elämän 
merkityksen syntymiselle. Tämä myönteinen 
kokemus puolestaan säteilee yhteisöön päin, 
sillä ilman arvokkaan ihmisyyden kokemista 
ihminen ei pysty täysipainoisesti arvostamaan 
toisia ihmisiä ja heidän rikastuttavaa erilaisuut-
taan (Himanen 2010). Yhteisön voima syntyy 
yhteenkuulumisesta, jonka käyttövoimana on 
luottamus ihmisten välillä (Raatikainen 2011). 

Päämääräteorian mukaan tavoitteenaset-
telu määrittää ihmisen kiinnittymistä huo-
mion kohteina oleviin asioihin siten, että sel-
keät, sopivan haastavat ja yhteisesti suun-
nitellut tavoitteet ennustavat hyviä oppi-
mistuloksia, helppoa uuden omaksumista 
ja hyvää työmotivaatiota (Locke ym. 1968). 
Minäpystyvyysteorian mukaan  myönteinen 
käsitys omasta pystyvyydestä ennustaa työs-
tä motivoitumista (Bandura 1997). Odo tus-
arvoteorian mukaan kuviteltavissa olevat 
hyödyt määrittävät motivoitumista siten, että 
tärkeäksi koettu asia opitaan helpoimmin ja 
vähemmän tärkeäksi tulkitun asian oppimi-
nen on vaikeampaa (Wigfield & Eccles 2000). 
Attribuutioteorian mukaan onnistumisiin ja 
epäonnistumisiin liittyvät syyselitykset (kau-
saaliatribuutit) määrittävät ihmisen toimintaa 
siten, että pysyvien henkilökohtaisten ominai-
suuksien liittäminen onnistumiseen ennustaa 
voimakkaampaa eteenpäin pyrkimistä kuin 
pysyvien henkilökohtaisten ominaisuuksien 
liittäminen epäonnistumiseen (Elliot 2006). 
Älykkyysteorian mukaan älykkyyden muuttu-
miseen uskominen ennustaa ihmisenä kasva-

mista ja kehittymistä, toisin kuin älykkyyden 
pitäminen muuttumattomana ihmisen omi-
naisuutena (Dweck 2002).  

Lähestymme tässä tutkimuksessa palk-
katyön merkityksellisyyttä edellä  esiteltyjä 
teorioita yleisemmin. Decin, Koestnerin ja 
Ryanin (1999) meta-analyysin mukaan kaik-
ki se, mikä lisää ihmisen kokemusta autono-
miasta ja kompetenssista, pitää yllä ihmisen 
myönteistä virittyneisyyttä. Myös myönteinen 
palaute, onnistumisen kokemukset ja tunne 
siitä, että yhteisö jossa toimitaan, on toimijan 
puolella eikä häntä vastaan, auttaa kokemaan 
työn myönteisesti. Tälle perustalle rakentuva 
itsemääräytymisen teoria (Deci & Ryan 2000) 
on ihmistieteitä yhdistävä teoria. Teorian mu-
kaan vahvalle, elinvoimaiselle ja kukoista-
valle ihmiselle on tyypillistä autonomisuus, 
myönteiset kokemukset omista kompetens-
seista sekä kokemus kuulumisesta yhteisöön. 
Huomionarvoista on, että nämä mainitut ihmi-
sen kukoistamista tukevat henkiset perustar-
peet ovat empiirisen näytön perusteella yhtei-
siä ihmisille kulttuurista, iästä, sukupuolesta 
tai taloudellisesta asemasta riippumatta. (Deci 
& Ryan 2000; Deci ym. 2013; myös Pink 2010; 
Krznaric 2012.) Empiirinen näyttö viittaa sii-
hen, että juuri nämä tekijät – kokemukset au-
tonomiasta, kompetenssista ja kuulumisesta  
 – ovat keskeisiä merkitykselliseksi koetulle 
työlle (Martela & Riekki 2018). 

Autonomian tarpeessa on kyse siitä, että 
ihmisellä pitäisi ainakin jossain määrin olla 
mahdollisuus tehdä itseään koskevia päätök-
siä ja valintoja. Jokaisella ihmisellä on tarve 
vaikuttaa omaan arkeen ja elämänkulkuun 

– halu olla erityinen yksilö, oman elämänsä 
subjekti. Autonomia ei tarkoita riippumatto-
muutta, vaan työyhteisön jäsenet ovat myön-
teisellä tavalla riippuvaisia toisistaan – auto-
nomian kokemisesta huolimatta. Myönteinen 
toimijoiden välinen keskinäisriippuvuus ja 
emotionaalinen kannattelu säilyvät yksilöiden 
itseohjautuvuudesta huolimatta. Autonomian 
vastakohtana on ihmisen ulkopuolelta tuleva 
pakottaminen ja alistaminen, joka tuottaa voi-
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mattomuuden tunnetta. Autonomian puuttu-
essa ihmiset saattavat kohdella toisiaan objek-
teina. (Deci & Ryan 2000; Deci ym.  2013.)

Työelämäosaamiseen liittyvässä keskus-
telussa kompetenssi viittaa työntekijän osaa-
mispotentiaaliin ja kvalifikaatio työntekijälle 
asetettuihin osaamisvaatimuksiin (Hanhinen 
2010). Tässä tutkimuksessa huomion kohtee-
na ovat työntekijän kokemukset työstä, min-
kä vuoksi relevantti käsite on kompetenssi. 
Kompetenssi viittaa toimintaan. Ihmiselle on 
ominaista pyrkimys luoda uutta, kehittyä ja 
olla aikaansaava. Kompetenssin tarve tarkoit-
taa ihmisen pyrkimystä osata ja selviytyä te-
kemisessään sekä kokea sen avulla yhteisön 
täysivaltaista jäsenyyttä. Kukoistavassa työ-
yhteisössä yhteisön jäsenet auttavat saamaan 
esiin toistensa kompetensseja. Osaamisen 
kokemuksen vastakohta on kokemus mitättö-
myydestä ja aikaansaamattomuudesta, mikä 
on omiaan tukahduttamaan ja turhauttamaan. 
(Deci & Ryan 2000; Deci ym. 2013.) 

Ihmiselle on luontaista tavoitella yhteyt-
tä toisiin ihmisiin. Kuulumisen tarve liittyy 
kokemukseen saada olla hyväksytty niissä 
yhteisöissä, joiden kanssa ihminen jokapäi-
väisessä elämässään on tekemisissä. Yhteys 
auttaa liittämään oman elämän pyrkimykset 
osaksi itseä suurempaa todellisuutta (Deci & 
Ryan 2000; Deci ym. 2013; Krznaric 2012). 
Yhteenkuulumisen kokeminen tuottaa yhtei-
söön voimaa, joka parhaimmillaan synnyttää 
innostusta ja iloa. Innostus ja ilo tuovat elä-
mään kepeyttä ja auttavat ylittämään saman-
laisuutta, tukemalla ponnistelua kohti uutta. 
Lisääntynyt itseluottamus auttaa kurkotta-
maan oman rajoittuneisuuden tuolle puolen, 
mikä ilmenee luovuutena. Syntyy rakentaval-
la tavalla olemassa olevaa kyseenalaistavia ja 
luovia ratkaisuja tarkastelun kohteena ole-
vaan asiaan tai ilmiöön. (Deci & Ryan 2000.) 

Lähestymme tässä tutkimuksessa mer-
kityksellisyyttä kokemusten avulla. Oletuk-
sem me on, että todellisuuden ymmärtämi-
seen päästään yksilöllisen kokemuksen kaut-
ta (Gorner 2001; Priest 2002). Vaikka pyrim-
me tunnistamaan aineistossa olevia yhtene-

väisyyksiä, emme tähtää yleistämiseen, vaan 
haluamme saada selville, millaisia tekijöitä 
merkitykselliseksi koettuun työhön liittyy am-
matillisessa koulutuksessa. Tunnistamme siis, 
mikä tekee opetus- ja ohjaushenkilöstön te-
kemästä palkkatyöstä merkityksellistä ja mis-
tä merkityksellisyyden kokemukset tai mer-
kityksellisyyden väheneminen kumpuavat. 
Tutkimuskysymyksiä on kaksi: 1) Mitkä teki-
jät ovat yhteydessä merkityksellisyyden koke-
muksiin opetus- ja ohjaushenkilöstön työssä? 
2) Mitkä tekijät estävät merkityksellisyyden 
kokemusten muodostumista? 

Aineisto ja sen analysointi

Tutkimusaineistona ovat ammatillisen koulu-
tuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön kirjoituk-
set (n=20), jotka kerättiin marraskuussa 2018 
ammatillisen opetus- ja ohjaushenkilös tön täy - 
dennyskoulutuksen yhteydessä. Täy den nys kou - 
lutus liittyi valtakunnalliseen Pa ras ta osaamis-
ta -hankkeeseen1, jonka tavoittee na on toisen 
asteen opetus- ja ohjaushenki löstön osaamisen 
kehittäminen uudistuneessa ammatillisessa 
koulutuksessa. Täydennyskoulutuksen teema 
tuki asian tarkastelua, sillä koulutuksen tavoit-
teena oli vertaisoppiminen ja hyvien tiimioppi-
miskäytäntöjen jakaminen. Työn merkityksel-
lisyydestä ei täydennyskoulutuksesta suoraan 
puhuttu, mutta se oli keskusteluissa implisiitti-
sesti läsnä. Jokaiselta vastaajalta pyydettiin kir-
jallinen suostumus hänen kirjoituksensa käyt-
tämisestä tutkimustarkoitukseen. Myös tutki-
mukseen osallistuvien anonymiteetistä pidet-
tiin huolta: kirjoituksiin ei pyydetty nimiä eikä 
niissä ollut muitakaan sellaisia tietoja, joista 
vastaajat olisi pystynyt tunnistamaan. Nämä 
asiat ilmoitettiin sekä suullisesti että vastaus-
lomakkeeseen kirjoitettuna. 

Opetus- ja ohjaushenkilöstöä pyydettiin 
kirjoittamaan omannäköinen,  persoonallinen 
kirjoitus siitä, mihin tekijöihin oma työ poh-
jimmiltaan ankkuroituu, mitkä asiat tekevät 
siitä merkityksellistä ja ovat omiaan lisää-
mään työssä koettua mielekkyyttä. Pyysimme 
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vastaajia mainitsemaan kirjoituksessaan myös 
niitä asioita, jotka tukahduttavat kokemusta 
mielekkääksi ja merkitykselliseksi koetusta 
työstä. Antamamme ohje kirjottamiselle oli: 

”Kirjoita vapaamuotoisesti, omin sanoin, ku-
vausta siitä, mikä tekee omasta työstäsi sinul-
le merkityksellistä? Mistä kumpuaa uuteen aa-
muun heräämisen mielekkyys? Mistä muodos-
tuu merkityksellisen työn kokemus? Mikä tukee, 
mikä estää sitä?” Väljästi ohjeistetun, suhteel-
lisen vapaan kirjoittamisen kautta tavoitetaan 
kokemuksellisuutta, joka viittaa fenomenolo-
giseen tutkimusotteeseen. Fenomenologia ko-
rostaa intentionaalisuutta, mieleen kohdistet-
tua kiinnostusta ja vastavuoroisuutta, jonka 
avulla luodaan merkitysmaailmaa (Järvinen 
& Järvinen 2000). Sen oletuksiin kuuluu, että 
tieteellisiin teorioihin nojautuvan maailman-
kuvan muodostumisen ehtona on arkitodelli-
suuteen orientoituminen. Tietoisuuden aktit 
eivät ole irrallisia vaan ne suuntautuvat jo-
honkin, eli ajatus on ajatus jostakin. (Nordin 
1999.) 

Aineisto kerättiin vastaajilta, joiden arkito-
dellisuutta kumpikaan tutkija ei tunne. Vaikka 
koulutussektorin toimijuus yhdistää tutkijoita 
ja tutkimukseen osallistuvia, vastaajat toimi-
vat erilaisissa tehtävissä, eri aloilla ja erilaisin 
taustoin kuin tutkijat. Tämän vuoksi tutkijoi-
den on mahdollista tarkastella aineistoa aina-
kin osittain aidosti ihmetellen ja kuunnellen 
sen ”ääntä”. Tätä ulkopuolisuutta tukee myös 
se, että yksikään vastaaja ei ole kirjoittajien lä-
heinen ystävä, tuttava tai työtoveri. Aineistosta 
merkitysten tunnistamista kuitenkin helpot-
taa tutkijoita ja tutkimukseen osallistuvia yh-
distävä kulttuuri: sosiaalisen todellisuuden 
yhdenmukaisuus varmistaa sitä, etteivät asiat 
näyttäydy kokonaan uusina ja erityisinä, vaan 
tiettyyn todellisuuden tulkinnan kehikkoon 
kuuluvina. Todellisuutta on tällöin mahdollis-
ta tarkastella sellaisen merkityksellistämisen 
prosessin ja merkitysyhteyden kautta, joka 
sijoittuu jaetusti ymmärretylle koulutuksen 
kentälle. (Eskola & Suoranta 2014.)

Vastaajien työkokemus vaihteli 10–45 vuo-
teen keskiarvon ollessa 24 vuotta. Kuusi vas-
taajaa sijoittui työkokemusluokkaan yli 26 
vuot ta. Kaikkiin muihin työkokemusluokkiin 
(10–15, 16–20 ja 21–25 vuotta) sijoittui neljä 
vastaajaa. Kaksi vastaajaa ei täyttänyt työko-
kemukseen liittyvää kohtaa. Kirjoitusten tyyli 
vaihteli pelkistetyn toteavuuden ja vivahteik-
kaan kuvailevuuden välillä. Keskimäärin tari-
nat olivat vajaan sivun mittaisia. Yhteensä ai-
neistoa kertyi 17 sivua, josta osa oli kirjoitet-
tu käsin, osa sähköisesti. Aineisto on sisällölli-
sesti tiivistä, mutta rikasta, mikä viittaa siihen, 
että tutkimukseen osallistuneet pitivät tutkit-
tavaa asiaa heille tärkeänä.

Sisällönanalyysi toteutettiin aineistolähtöi-
sesti. Halusimme kunnioittaa sitä, miten tut-
kimukseen osallistuvat kokevat työnsä. Py-
rimme ymmärtämään heidän käyttäytymis-
tään ja toimintaansa, jotta pystyisimme ana-
lysoimaan heidän elämismaailmaansa ja 
itse ymmärrystään mahdollisimman aidosti 
(Chenitz & Swanson 1986; Glaser & Strauss 
1967). Aineistolähtöisistä pyrkimyksistä huo-
limatta tutkimuksen kohteena olevaan il-
miöön liittyvät teoreettiset jäsennykset ovat 
kuitenkin läsnä analyysissa – haluttiin niin tai 
ei. Analyysistä on siis väistämättä tunnistetta-
vissa aiemman tiedon vaikutusta. Halusimme 
kuitenkin vetää mahdollisimman selvän rajan 
siihen, että pyrkimyksenämme ei ole testata 
teoriaa vaan aukoa mahdollisuuksien mukaan 
uusia ajatusuria (Strauss & Corbin 1990).

Aineiston analyysi toteutettiin käytännös-
sä siten, että aluksi kaikki kirjoitukset luettiin 
huolellisesti läpi, jotta ne hahmottuisivat ko-
konaisina kertomuksina. Tämän jälkeen luke-
mista jatkettiin siten, että vastaajien kirjoi-
tuksista yhdisteltiin samoihin teemoihin liit-
tyviä ajatuksia, lauseita tai lauseenosia. Nämä 
ajatukset, lauseet tai lauseenosat yhdistettiin 
kategorioiksi. Sen jälkeen analyysiä jatkettiin 
erittelemällä aineistosta tunnistetut katego-
riat alaluokiksi, yläluokiksi ja edelleen pääluo-
kiksi, joista muodostuvat vastaukset tutki-
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muskysymyksiimme.  (Elo & Kyngäs 2008.) 
Analyysimme oli luonteeltaan  kvalitatiivista 
lähestymistä korostavaa myös siksi, että 
emme kvantifioineet aineistoa sitä analysoi-
dessamme. Emme siis laskeneet ilmaistujen 
ajatusten, lauseiden tai lauseenosien määriä 
vaan tunnistimme vastaajien käyttämien il-
maisujen eroja ja yhtäläisyyksiä niitä toisiin-
sa vertailtaessa (Silverman 1993). 

Työn merkityksellisyyden kokemukset 

Aineistolähtöisen sisällönanalyysin perusteel-
la merkityksellisyyden kokemuksiin liittyvät 
tekijät jäsentyivät yhdeksään alaluokkaan, nel-
jään yläluokkaan ja lopulta kahteen pääluok-
kaan. Taulukossa 1 on ryhmitelty aineistosta 
tunnistetut opetus- ja ohjaushenkilöstön työn 
merkityksellisyyteen liittyvät kategoriat. Työn 
merkityksellisyyden kokemukset  muodostuvat 
aineistolähtöisen sisällönanalyysin  perusteella 
siten, että (a) työ auttaa toteuttamaan itseä 
omannäköisesti, ja (b) työ liittää sen tekijää it-
seä suurempaan elämän kokonaisuuteen.

Työ auttaa toteuttamaan itseä omista 
lähtökohdista käsin

Analyysimme perusteella työ auttaa toteutta-
maan itseä, kun työssä saadaan myönteisiä ko-
kemuksia omasta osaamisesta ja kehittymises-
tä. Tämä yläluokka jäsentyi analyysissamme 
oppimiseksi ja onnistumiseksi, työn monipuo-
lisuudeksi sekä palautteeksi.

Oppiminen ja onnistuminen viittaavat oman 
osaamisen lisäämiseen ja opettajana kehitty-
miseen. Kehittymisen lähtökohdaksi tunnis-
tettiin halu oppia uutta. Tutkimukseen osal-
listuneet kirjoittivat monivivahteisesti viittaa-
malla siihen, kuinka ”oma työ on parhaimmil-
laan sellaista käytännönläheistä ongelmape-
rustaista oppimista”. Onnistumisen kokemuk-
sen edellytyksenä oli sopivasti haastava työ:

Oma halu kehittää motivoi. Ei halua pysäh-
tyä vaan haluaa vaikuttaa tulevaisuuteen. 
Työssä on haasteita, jotka selvitän ja joista 
saan onnistumisen tunteita. Tykkään luoda 
uutta ja käyttää luovuutta.

Työn monipuolisuus muodosti toisen alaluokan. 
Siihen sisältyi työn vaihtelevuuteen ja mielen-

TAULUKKO 1. Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön työn merkityksellisyyden koke-
mukset abstrahoituina 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka
Oppiminen ja onnistuminen Myönteinen kokemus  

osaamisesta ja kehittymisestä
Työ auttaa toteuttamaan itseä 
omista lähtökohdista käsin

Työn monipuolisuus

Palaute

Vertaisuus ja kuuluminen Myönteinen kokemus  
työyhteisöstä

Työ liittää sen tekijää itseä 
suurempaan elämän kokonaisuuteen

Vuorovaikutus ja yhteistoiminta

Auttaminen ja hyöty Myönteinen kokemus 
aikaansaamisesta ja höydyistä

Asioiden valmiiksi saaminen

Työ itseisarvona

Työn ulkopuolinen elämän perusta Myönteinen kokemus työn  
ja vapaa-ajan yhteen liittämisestä
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kiintoisuuteen viittaavia vastaajien kokemuk-
sia. Merkityksellisyyden kokemuksia rikasta-
viksi asioiksi kertomuksissa mainittiin ”työn 
moninaisuus. Jatkuvasti muuttunut temaatti-
nen sisältö. Opiskelijat/asiakkaat yllättävät aina. 
Joko positiivisesti tai haastavat minua.” Tu  le vai-
suuteen kytkeytyvä työ mainittiin niin ikään 
työn vivahteikkuutta lisäävänä tekijänä: ”Saan 
tehdä asioita, joista tykkään. Kehittää itseäni, 
kohdata haasteita. Arvioida, mitä osaamista tu-
levaisuudessa tarvitaan.”

Palautteeseen viittaavat tekijät muodos-
tivat analyysissa kolmannen alaluokan, joka 
liittyy sellaiseen työhön, jossa pystyy toteut-
tamaan itseä omanäköisesti eli persoonan-
mukaisesti. Myönteisen palautteen voima tuli 
teksteissä vahvasti esiin: ”Merkityksen työlle 
antaa kollegat ja esimies ja asiakkaat, joilta 
saan palautetta.” Palautteen merkitystä työ-
niloa ylläpitävänä ja lisäävänä asiana esiin-
tuotiin esimerkiksi näin:

Palaute on aina tärkeää ja varsinkin, jos se 
on positiivista, on ’helppo hymyillä’.  Joskus 
ihan pienikin positiivinen palaute saa ihmi-
sen ikään kuin leijumaan hetkeksi aikaa ja 
usein työkavereiden kanssa juttelemme, että 

’tällä elää taas pitkän aikaa’. 

Työ liittää sen tekijää itseä suurempaan 
elämän kokonaisuuteen

Analyysimme mukaan ammatillisen koulutuk-
sen opetus- ja ohjaushenkilöstön työ liittää sen 
tekijän itseä suurempaan elämän kokonaisuu-
teen, kun työssä saadaan myönteisiä kokemuk-
sia (a) työyhteisöstä, (b) aikaansaamisesta ja 
hyödyistä, sekä (c) työn ja vapaa-ajan yhteen 
liittämisestä. Alaluokkia muodostui analyysis-
samme seuraavasti.

Vertaisuus ja kuuluminen viittaa työyhtei-
sössä toimivien ihmisten toisilleen antamaan 
tukeen ja hyväksyntään, joka ilmeni vastaajien 
kertomuksissa esimerkiksi siten, että ”töihin 
on mukava tulla, kun vastassa on hyviä tyyppe-
jä, leppoisaa meininkiä ja hauskoja yhteisiä 
kahvi- ja lounashetkiä”. Yhteenkuuluminen pe-

rustuu henkisten perustarpeiden tyydyttymi-
seen viittaaviin kokemuksiin, joita yksi vastaa-
ja kuvailee toteamalla, että ”koen olevani tär-
keä myös muille” tai ”vähemmän onnistuneita 
päiviä päästään purkamaan hyvän  työporukan 
kanssa.”  Vertaisuuden ja kuulumisen kokemuk - 
set eivät rajoitu pelkästään omaan lähiyhtei-
söön vaan tutkimukseen osallistuneet kirjoit-
tivat myös siitä, kuinka ”koen olevani mainiois-
sa verkostoissa.” 

Vuorovaikutukseen ja yhteistoimintaan liit-
tyvät asiat muodostivat toisen kategorian työl-
le, joka liittää sen tekijän itseä suurempaan 
elämän kokonaisuuteen. Vuorovaikutuksen 
ideaaliksi tunnistettiin se, että voi puhua mis-
tä tahansa: ”Minua tukee se, että minulla on 
muutama hyvä työkaveri, joiden kanssa voi 
puhua mistä tahansa ja tietää, etteivät he puu-
kota selkään.” Yhteistoiminnan monimuotoi-
suus tuli aineistossa esiin esimerkiksi totea-
malla, että ”mielekkään työstäni tekee tyyty-
väiset asiakkaat, opiskelijat ja työnantajat.” 
Yhteistoiminnan eheyttä ylläpitää yhteinen ta-
voite ja yhteisön jäsenten vaikutusmahdolli-
suudet: ”Kaikki tiimin jäsenet kokevat tekevän-
sä työtä yhden päämärän eteen ja he itse pää-
sevät siihen vaikuttamaan ja myös vaikuttavat.”

Auttaminen ja hyöty ilmenivät aineistossa 
tutkimukseen osallistuneiden kertoessa opis-
kelijoiden onnistumisista ja ihmisenä kasva-
misesta: ”Näen kuinka opiskelija onnistuu, pää-
see eteenpäin ja samalla myös hänen itsetun-
tonsa vahvistuu.” Auttamisen ja hyödyksi ole-
misen havaittiin antavan voimia itselle: ”Kun 
konkreettisesti näkee jonkun oppivan jotakin ja 
saavan omin pikku kätösin aikaan jotakin hä-
nelle merkityksellistä, on aika voimauttava tun-
ne”. Auttamisen ja hyödyn kohteiksi tunnistet-
tiin opiskelijoiden lisäksi myös toiset työyhtei-
sössä vaikuttavat ihmiset ja verkostoihin kuu-
luvat: ”Kohdata ihmisiä ja auttaa heitä eteen-
päin elämässä. Auttaa kollegoita ja tukea heitä.” 

”Merkitys tulee siitä, kun huomaan saaneeni 
jotain aikaan”, totesi yksi merkityksellisyyden 
kokemuksista kirjoittanut vastaaja. Asioiden 
valmiiksi saaminen viittaa tutkimukseen osal-
listuneiden kertomuksissa konkreettisimmil-
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laan opiskelijan ammattiin valmistumiseen. 
Yksi vastaajista totesi tähän liittyen, että:

Muistan sen hassun tunteen, kun ensimmäi-
nen sellainen ryhmä, jota oli opettanut neljä 
vuotta eli vuosikurssin alusta asti, valmistui. 
Tuli tippa linssiin. Sitä oli omasta itsestään-
kin ylpeä! 

Työllä oli myös itseisarvomaisia piirteitä. Vas-
taajat kuvailivat kertomuksissaan, kuinka työ 
luo toimeentulon perustan: ”Nuorehkona tun-
tiopettajana toimeentulon ja uusien kokemusten 
saaminen oli motivoivaa.” Yksi vastaajista luon-
nehti työtään näin: 

Työ on tärkeää ja välttämätöntä elämän hal-
linnassa sekä toimeentulon perusta. Itselleni 
työ on melkeinpä ”ihmisarvon mittari”.  

Työn ulkopuolinen elämän perusta viittaa vas-
taajien kertomuksissa kokemukseen työn ja 
vapaa-ajan luontevasta yhdistämisestä siten, 
että ne tukevat toinen toisiaan. Tämä tiivistyi 
tutkimukseen osallistuneiden kertomuksissa 
omaan ja läheisten terveyteen, lastenlapsiin, 
elämän kokemuksia rikastavaan luontosuhtee-
seen sekä hyvinvointiyhteiskunnan olosuhtei-

siin, joissa on mahdollista kokea hyväosaisuut-
ta. Yksi vastaajistamme kiteytti asian siten, että 

”kaikkein tärkein asia on kuitenkin oma ja läheis-
ten terveys. Yritän muistutella itselleni, kuinka 
hyvin asiat ovat”.

Merkityksellisyyden kokemuksen 
muodostumista estävät tekijät 

Merkityksellisyyden kokemisen esteisiin viit-
taavia alaluokkia muodostui analyysissa yhdek-
sän. Merkityksellisyyden kokemisen esteitä 
ha vainnollistavia yläluokkia muodostui  neljä 
ja pääluokkia kaksi. Tunnistimme  pääluokiksi 
sosiaaliset sekä rakenteelliset ongelmat. Tau-
lu kossa 2 on ryhmitelty aineistosta tunnistetut 
opetus- ja ohjaushenkilöstön työn merkityksel-
lisyyttä estävät kategoriat. 

Sosiaaliset ongelmat

Analyysimme perusteella sosiaaliset ongelmat 
jäsentyivät kahteen yläluokkaan: 1) kokemuk-
seen mitättömyydestä sekä 2) kokemukseen 

TAULUKKO 2. Ammatillisessa koulutuksessa työskentelevän opetus- ja ohjaushenkilöstön työn merki-
tyksellisyyden kokemuksia estävien tekijöiden abstrahointi 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka
Epäoikeudenmukaisuus Kokemus  

mitättömyydestä
Sosiaaliset ongelmat

Näkymättömyys

Kohtaamattomuus

Työilmapiiri Kokemus kielteisen työilmapiirin 
leviämisestä

Työn muutos Kielteinen kokemus työn  
organisoinnista

Rakenteelliset ongelmat

Johtaminen

Kiire 

Oma osaaminen

Kontekstuaaliset tekijät Kielteinen kokemus työelämän 
ulkopuolella olevista asioista ja ilmiöistä
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kielteisen työilmapiirin leviämisestä. Nämä 
kaksi yläluokkaa puolestaan jäsentyivät alaluo-
kiksi seuraavan analyysin mukaisesti.

Kokemukset mitättömyydestä jäsentyi-
vät analyysissa epäoikeudenmukaisuuteen ja 
näkymättömyyteen sekä kohtaamattomuu-
teen. Epäoikeudenmukaisuus ja näkymättö-
myys ilmenivät aineistossa esimerkiksi tut-
kimukseen osallistuneen havaintoina ja ko-
kemuksina siitä, että ”usein tekemistäni töis-
tä menee kunnia jollekulle muulle, joten koen 
kyllä olemassaoloni aika näkymättömäksi.” 
Epäoikeudenmukaisuuden kokemukset liit-
tyivät vastaajien kertomuksissa myös johtami-
seen: ”Huono esimiestyö estää välillä ilon an-
taa panostaan, epätasa-arvo.” Myös kokemus 
näkymättömyydestä liittyi osin johtamiseen ja 
ilmeni aineistossa siten, että työntekijä ei ko-
kenut tulleensa kuulluksi:

Usein minulla on sellainen olo, että en tule 
kuulluksi ja minua ei kuunnella. Ja samat 
 ideat menevät eteenpäin, kun joku talon ul-
kopuolinen on ne keksinyt tai joku pomo on 
sanonut saman idean omanaan.

Kohtaamattomuutta kuvailtiin yksinjäämise-
nä ja johtamisvajeena esimerkiksi siten, että 

”oman innostuksen ja motivaation ylläpitäminen 
on lähinnä oman toiminnan ja tekemisen varas-
sa. Kaipaisin aika paljon enemmän palautetta, 
ohjausta ja johtamista työn tekemiseen.”

Kokemukset kielteisen työilmapiirin leviä-
misestä muodostivat huomiota herättävä työn 
merkityksellisyyttä ja mielekkyyttä estävän 
tekijän. Merkityksellisyyden kokemuksen es-
teeksi saattoi tällöin muodostua ”yksikin ikävä 
ihminen työyhteisössä”, tai ihmiset ”jotka koko 
ajan valittavat jostain asiasta ja lietsovat huo-
noa ilmapiiriä työyhteisössä.”

Rakenteelliset ongelmat

Rakenteelliset ongelmat jäsentyivät analyysis-
samme kahdeksi yläluokaksi, 1) kielteiseksi ko-
kemukseksi työn organisoinnista, ja 2) kieltei-
seksi kokemukseksi työyhteisön ulkopuolella 

olevista asioista ja ilmiöistä. Nämä yläluokat 
puolestaan muodostuivat alaluokista seuraa-
vaan analyysiin perustuen.

Työn muutokseen viittaavat merkityksel-
lisyyden kokemista estävät tekijät tiivistyi-
vät hankkeissa toimimisen lisääntymiseen, 
uusiin työaikasuunnitelmiin ja digitalisaa-
tioon. Vastaajat totesivat hanketoiminnan 
hankaloittavan opetustyöhön  keskittymistä: 

”Nykyinen hanketoiminta ei juurikaan tue ope - 
tustyötä. Siinä olisi paljon kehitettävää.” Työ-
aikasuunnitelmien muutos aiheutti arvoristi-
riitaa ja priorisointiongelmia: ”Tuntien mää-
rän lisäännyttyä tuli opetettaviin aineisiin kui-
tenkin myös täyteaineita eli aineita, jotka jos-
kus turhauttavat sekä opiskelijoita että opetta-
jaa.” Niin ikään digitalisaation mukanaan tuo-
ma opintojen rakenteellinen muutos ajasta ja 
paikasta riippumattomaan suuntaan  aiheutti 
muutoksia siinä, millaiseksi työ koetaan: 

”Verkko-opintojen ja ohjauksen myötä työ tun-
tuu välillä entistä yksinäisemmältä.” Myös hal-
linnon digitalisointi koettiin työn merkityksel-
lisyyttä vähentäväksi tekijäksi. Toisaalta myös 
vanhoissa ratkaisuissa pitäytymisenkin todet-
tiin turhauttavan: ”Kankeat järjestelmät, van-
hat rakenteet ja vanhoillinen ajatusmaailma 
ovat suurimpia esteitä toimivalle työlle ja ko-
keilukulttuurille.”

Työn muutos on yhteydessä johtamiseen, 
sillä johtamiseen liittyy väistämättömästi työn 
rakenteelliset asiat. Tutkimukseen osallistu-
neita häiritsi ”johdon sitoutumattomuus, ha-
luttomuus tarttua muutoksiin, pelko siitä, että 
auktoriteetit rapistuu. Heidän pitäisi kannus-
taa ja tsempata eikä toimia jarruna.” Huomion 
arvoista on se, että johtaminen liitettiin raken-
teellisten ongelmien lisäksi edellä käsiteltyi-
hin sosiaalisiin ongelmiin.

Myös aikataulujen tiukkuudesta  johtuva 
kiire muodosti merkityksellisyyden kokemuk-
sia vähentävän rakenteellisen ongelman. 
Tutkimukseen osallistuneet toivat esiin, kuin-
ka on ”jatkuva kiire tehtävästä toiseen”, tai et-
tei ole ”riittävästi aikaa ottaa selvää ja tutkia 
asioita ja prosessoida niitä”. Myös omien voi-
mavarojen riittämiseen viitattiin tässä yh-
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teydessä toteamalla, että ”joskus tuntuu, että 
muistikapasiteetti on liian lujilla.”

”Merkityksellisyyden tiellä on pelko omasta 
osaamisesta”, totesi yksi tutkimukseen osallis-
tuneista. Huoli omasta osaamisesta on ilmei-
sen vakava asia. Aineistossa ilmenee pelko sii-
tä, että oma osaaminen ei enää tulevaisuudes-
sa riitä tai että työstä tulee liian haasteellista, 
jos joutuu jatkuvasti ”poistumaan omalta mu-
kavuusalueelta”. 

Mielenkiintoisen lisän työn merkitykselli-
syyttä vähentäviin tekijöihin muodostivat kon-
tekstuaaliset tekijät, mikä ei niinkään viitan-
nut vastaajien kertomuksissa omaan elämän-
piiriin liittyviin ihmisiin vaan ennen muuta 
ei-inhimilliseen todellisuuteen. Tällaisia kon-
tekstuaalisia tekijöitä havainnollistaa vastaa-
ja, joka kirjoittaa, että ”omaan työmotivaatioo-
ni vaikuttaa myös vuodenajat ja valon määrä.” 

Pohdinta

Tuloksemme ovat keskeisiltä osiltaan aikaisem-
pien tutkimusten kanssa yhteneviä. Käsitys 
omasta pystyvyydestä (Bandura 1997) sekä ko-
kemukset aitoudesta, omana itsenä olemisesta 
ja omista lähtökohdista tapahtuvasta inhimil-
lisestä kasvusta muodostavat ihmisen minuu-
teen päin kohdistuvan merkityksellisyyden ko-
kemuksen (Rosso ym. 2010). Tätä vahvistaa ko-
kemus työstä elämänarvon mittarina (Julkunen 
2010). 

Itsestä ulospäin suuntautuvan merkityksel-
lisyyden kokemuksen ydintä oli tulostemme 
mukaan työn liittäminen itsen ulkopuolella 
olevaan asiaan tai ilmiöön. Liittymisen tai kuu-
lumisen kohde voi olla yhteisö, yhteistyöver-
kosto tai muu kokonaisuus, johon omaa työtä 
liittämällä syntyy kokemus aikaansaamises-
ta ja hyödyksi olemisesta. Tämä inhimillinen 
perustarve viittaa osallisuuteen (Deci & Ryan 
2000; Rosso ym. 2010), tarpeellisuuden koke-
mukseen (Covington 1992) sekä työlle tunnis-
tettuun tarkoitukseen (Rosso ym. 2010). 

Jotta työn merkityksellisyyden tuntu säilyi-
si tai parantuisi, tulostemme mukaan etenkin 

johdolta kaivataan palautetta ja tukea, työnte-
kijän kokonaisvaltaista huomioimista ja aitoa 
kohtaamista. Työn merkityksellisyyden säi-
lyminen tai vahvistuminen edellyttää tukea 
etenkin silloin, kun epäilykset oman osaami-
sen riittävyydestä saavat vallan. Myönteisen 
vuorovaikutuksen merkitys kollegoiden ja joh-
don välillä korostuu (myös Hakanen ym. 2012; 
Pekkarinen 2009).  

Ammatillisen koulutuksen opetus- ja oh-
jaushenkilöstöllä on vankka  omaehtoisuuden 
ja autonomian perinne. Aineistossamme auto-
nomia ei kuitenkaan näyttäytynyt  välittömänä 
työn merkityksellisyyttä määrittävänä tekijä-
nä. Opettajan työn siirryttyä koulutusuudis-
tuksen vuoksi entistä enemmän pois kou-
lun seinien sisäpuolelta (Heinilä ym. 2018; 
Amistutkimus 2018) saattavat tunnistamam-
me riittämättömyyden ja irrallisuuden koke-
mukset sekä työn hallinnan tunnun vähenty-
minen olla seikkoja, jotka liittyvät välillisesti 
kokemukseen työn itsenäisyydestä ja oma-
ehtoisuudesta. Kun opettaja ei enää toimi pe-
rinteisesti luokkahuoneessa yhden ryhmän 
kanssa, tarvitaan pirstaleisuuden kokemuk-
sen ehkäisemiseksi entistä enemmän yhteis-
ten tavoitteiden näkyväksi tekemistä siten, 
että työyhteisön toimijat voivat hahmottaa 
oman työnsä osana suurempaa kokonaisuut-
ta. Tämä ei ole mahdollista ilman, että toimi-
jat ovat tietoisia itsestään, toisistaan ja työnsä 
merkityksestä yhteiskunnassa. Ihmisen tietoi-
suus itsestään osana yhteisöjään ja yhteiskun-
taa on keskeistä, jotta oma paikka osana suu-
rempaa kokonaisuutta voisi tulla tunnistetuk-
si. (Ahlman 1967.) 

Tulostemme mukaan ammatillisen koulu-
tuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle työ oli 
jonkinlainen olemassaolon mitta (myös Jul-
kunen 2010). Suorituskeskeisessä yhteiskun-
nassa työ on kansalaisen itsearvostuksen läh-
de. Se on tapa olla olemassa itselle ja toisil-
le. Kasvava osa työstä on nykyään abstraktia 
symbolien käsittelyä, jolloin varmuus omasta 
panoksesta tai oman panoksen merkitykses-
tä horjuu. Ongelmaa pahentaa se, että vuoro-
vaikutus työyhteisöissä saattaa olla niukkaa 
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– työntekijä kokee, ettei häntä arvosteta eikä 
hänen työllään ole sen suurempaa tarkoitus-
ta. Tästä seuraa työntekijän kokema arvostus-
vaje. Työnteko itseisarvona tulee esiin myös 
Klaus Helkaman (2015) tutkimuksessa: vah-
va työsuuntautuneisuuden perinne näyttää 
elävän suomalaisten keskuudessa. Työ koe-
taan Suomessa huomattavasti vahvemmin 
omaa identiteettiä kuvailevaksi  tekijäksi kuin 
muissa Helkaman (emt.)  viittaamissa tutki-
musmaissa eli Unkarissa, Norjassa ja Yh dys-
valloissa. Toisaalta ajallemme on tyypil lis tä, 
että oravanpyörästä ulos -tyyppiset irti otot 
ovat näyttävästi esillä mediassa. Ulos hyppää-
minen ei kuitenkaan aina tarkoita ammatin-
vaihtoa, vaan pyrkimystä löytää elämän mie-
lekkyys, syvempi sisältö tai omannäköinen 
työote (Kautiainen 2006). 

Merkitykselliseksi koettu palkkatyö raken-
tuu subjektiivisesti. Tunnistamamme mer ki-
tyk selliseksi koetun työn eri tekijät painottu-
vat vastaajien kokemuksissa eri tavoin. Tun-
nis timme merkitykselliseksi koetun työn teki-
jöitä, mutta laadullisen tutkimusmenetelmän 
soveltamisen vuoksi emme saaneet selville eri 
tekijöiden painoarvoja. Jotta ymmärrys lisään-
tyisi, olisi jatkossa oleellista tutkia määrällisil-
lä tutkimusmenetelmillä, ovatko ammatillisen 
koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilökunnan 
työn merkityksellisyyden tekijät luokiteltavis-
sa siten, että jokin tai jotkut tunnistamistam-
me tekijöistä jäävät niin pienelle painoarvolle, 
että ne voidaan rajallisia resursseja kohden-
nettaessa jättää vähäisemmälle huomiolle. 
Lisäksi työntekijälähtöiseen työnkehittämi-
seen tähdättäessä olisi oleellista tietää, onko 
ammatillisen opetus- ja ohjaushenkilöstön 
kokemuksissa jotain ainutlaatuista työn mer-
kityksellisyyden kokemisessa vai löytyykö sa-
mankaltaisuuksia muihin aloihin, ammattei-
hin tai työtehtäviin tuloksiamme vertailtaessa.

Mathew Miles ja Michael Huberman (1994) 
mainitsevat tutkimuksen eettisyyden keskei-
seksi kriteeriksi sen tunnistamisen, ketkä tut-
kimuksesta hyötyvät ja kelle siitä kenties ai-
heutuu haittaa. Tässä tutkimuksessa amma-
tillisen koulutuksen kentällä palkkatyötä te-

kevien työntekijöiden ääntä tuodaan kuulu-
viin. Tuloksilla voidaan siis ajatella  olevan 
voimaannuttava vaikutus ammatillisen kou-
lutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstöön. Ko-
ke musten, ajatusten ja toiveiden  näkyväksi 
tekeminen voi vertaisuuden tunnetta luomal-
la vahvistaa yhteisöä. Lisäksi tuloksista on löy-
dettävissä sellaisia näkökulmia, joista myös 
muut toimijat voivat löytää tuttuutta ja pysty-
vät samaistumaan niihin. Tutkimukseen osal-
listuneiden kuvailema työelämäkokemus on 
kuitenkin välittynyttä, sillä tulkitsemme sitä 
väistämättä oman viitekehyksemme ja elä-
mänhistoriamme kautta – hyvästä objektiivi-
sesta tahdostamme huolimatta. Toisaalta kou-
lutusalan toimijoina elämme tutkijoina samas-
sa kulttuuripiirissä ja yhteiskunnassa kuin tut-
kimukseemme osallistuva opetus- ja ohjaus-
henkilöstö. Tiedostamme kuitenkin, että elä-
mismaailmamme yhteisistä tekijöistä huoli-
matta emme voi olla varmoja, että tulkitsem-
me tutkimukseemme osallistuneita juuri hei-
dän tarkoittamallaan tavalla (Rauhala 1993).  

Johtopäätökset 

Merkitykselliseksi koettu palkkatyö auttaa to-
teuttamaan itseä ja liittää työtä tekevän osaksi 
itseä suurempaa elämän kokonaisuutta. Työn 
merkityksellisyyttä ylläpitävässä ja edistävässä 
työyhteisössä yhteisön jäsenet edistävät yhteis-
tä hyvää omalla osaamisellaan oman erityisyy-
tensä säilyttäen ja sitä vahvistaen. Kun tähän 
päästään, ihminen on oman elämänsä tekijä ja 
ympäristöönsä rikastavasti kytkeytyvä toimija, 
joka kokee oman olemassaolonsa merkityksel-
liseksi. 

Ammatillisen koulutuksen työntekijälähtöi-
sessä uudistamisessa on kyse  inhimillisen elä-
män perusasioista: kuinka tunnistaa oman 
työn kytkökset ympärillä olevaan todellisuu-
teen ja kuinka kohdataan muut toimijat. Mer-
kityksellisyyden kokemusten vahvistaminen 
ammatillisen koulutuksen kentällä tehtävässä 
palkkatyössä ei välttämättä vaadi erityisosaa-
mista tai erityistä venymistä. Riittää, että ol-
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laan työystävyyden hengessä aidosti kiinnos-
tuneita toisista ihmisinä, jotta jokaisen työyh-
teisön jäsenen omannäköisen, persoonallisen 
osaamisen ja ihmistenvälisen yhteenkuulumi-
sen kokemus vahvistuu. Sen sijaan työn itse-
näisyyden vahvistaminen ei auta lisäämään 
työntekijän kokemuksia työn merkitykselli-
syydestä.

Jos ammatillista koulutusta halutaan Suo-
messa uudistaa työntekijälähtöisesti työnteki-
jöiden odotukset, toiveet ja tarpeet edellä si-
ten, että kokemus työn mielekkyydestä säilyy 
tai parantuu, on varmistettava, että jokaisen 
työntekijän omat erityiset osaamiset ovat käy-
tössä yhteisen, jokaista toimijaa itseään suu-
remman päämäärän tavoittelussa. Tämä viit-
taa siihen, että koulutusorganisaation yhteis-
kunnallinen tehtävä pitäisi olla selkeästi sa-
noitettu. Kyse on ammatillisen opettajan työn 
näkyväksi tekemisestä osana yhteiskunnalli-
sia pyrkimyksiä tai ihmiskunnan yhteisiä tu-
levaisuuden haasteita.

Viitteet

1  Parasta osaamista -nettisivut (n.d.) [online]. 
 <URL:https://blogit.gradia.fi/parasta_osaamis-

ta/>. Luettu 1.12.2019
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