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 Case LähiTapiola, Raision toimipiste  

Tämä opinnäytetyö käsittelee franchise-toimipisteen yrityskulttuuria. Tutkittava franchise yritys 
toimii itsenäisenä yrityksenä Raisiossa, vakuutus- ja finanssikonserni LähiTapiolan alaisuudessa. 
Opinnäytetyön tavoitteena on saada selville tämän toimipisteen työntekijöiden ja esimiehen 
välisten suhteiden laatua, joka on tärkeä osa yrityskulttuuria.  

Tietoperustassa käsitellään yrityskulttuuria, sen syntymistä ja merkitystä yritykselle. 
Yrityskulttuurin ytimen muodostavat olennaisena osana yrityksen arvot ja visio, joita tarkastellaan 
yrityskulttuurin näkökulmasta. Seuraavaksi pohditaan kulttuurin johtamista sen yhdeksällä 
tasolla. Tietoperustan jälkeen tulee varsinainen tutkimusosio, mikä pohjautuu tietoperustaan. 
Siinä käsitellään yrityskulttuurin arvoja ja visiota sekä kulttuurin johtamisen laatua LähiTapiola 
Raision toimipaikassa. Asiaa käsitellään työntekijöiden ja esimiehen näkökulmasta.  

Tutkimuksessa käytetään kvalitatiivisia eli laadullisia tutkimusmenetelmiä, koska ne koetaan 
parhaimmaksi tavaksi saada luotettavaa tietoa pienehköltä vastaajaryhmältä. 
Tutkimusmetodeina käytetään lomakehaastattelua sekä kahta teemahaastattelua, joita 
täydennetään tarkentavilla puhelinhaastatteluilla. Johtopäätöksenä voidaan todeta työntekijöiden 
ja esimiehen välisten suhteiden olevan laadultaan korkealuokkaisia. Esimies asettaa itsensä 
työntekijöiden tasolle, ottaen työntekijöidensä ideat ja ehdotukset huomioon. Työntekijöiden ja 
esimiehen väliset suhteet ovat avoimet ja rehelliset sekä auttavaiset. Toimipisteessä jaetaan 
tietoa reilusti, vaikka työntekijät kilpailevatkin toisiaan vastaan myynnillisesti. Esimies motivoi 
työntekijöitään vaikeiden tilanteiden edessä ja antaa kiitosta hyvästä myyntityöstä sekä 
henkilökohtaisesti että ryhmänä.  

Johtopäätelmänä voidaan todeta, että LähiTapiola Raisio on yritys, missä työntekijöiden ja 
esimiehen suhteet ovat esimerkilliset. Esimies onnistuu luomaan yrityskulttuurin tavalla, joka 
vaikuttaa positiivisesti konttorin henkilöstön välisiin ihmissuhteisiin. Esimiehen tapa johtaa yritystä 
on ihmisläheinen, mikä näkyy hänen lähestymistavastaan työntekijöitään kohtaan. 
Yrityskulttuurilla on huomattava vaikutus työilmapiiriin ja se näkyy positiivisesti tutkittavassa 
toimipaikassa.  
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This thesis studies the company culture of a franchise office. This franchise company acts as an 
independent in Raisio, under the insurance and financial group LähiTapiola. The aim of this thesis 
is to study the quality of the relationships between the employees and the manager of this office, 
which are an integral part of the company culture. 
 
The information presented details the company culture, and it’s birth and importance to the 
company. The core of company culture is an imperative piece of the company's values and vision. 
Management and it’s nine levels will be also discussed. After the database begins the actual 
research portion, which is based on the knowledge base. This section discusses the values and 
vision of corporate culture as well as cultural management. 
 
The investigation uses qualitative research which is perceived as the best way to receive 
information from a small group of respondents. The research method uses a form interview and 
two theme interviews, supplemented by further telephone interviews. The conclusions from these 
interviews was that relationships between employees and manager are high quality. The manager 
sets himself up to the level of employees, always taking into account the ideas and suggestions 
of his employees. Relationships between employees and manager are open, honest and 
conductive. At the facility, communication was well distributed, even though there is competition 
between employees for sales commission. The manager tends to motivate his employees go face 
difficult situations and help high praise for impressive sales numbers for both individuals and the 
team. 
 
Conclusions can be made that LähiTapiola, Raisio’s office is very successful where the 
relationships between the employees and manager are exemplary. The manager has created a 
positive corporate culture leaving a positive impact of the stuff. The way the manager leads the 
staff is people-oriented, which is congruent with his relational approach to his employees. The 
company culture has a significant impact on the work atmosphere and leads to improvements in 
sales for the office. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Kohdeorganisaation kuvaus 

Tämä opinnäytetyö on tehty suomalaiselle pankki- ja vakuutuspalveluja tarjoavalle 

finanssiryhmä LähiTapiolan paikallispalveluyritykselle, joka toimii franchising pohjalta 

Raisiossa. LähiTapiola-ryhmä on asiakkaiden omistama keskinäinen yhtiö, joka tarjoaa 

vakuutus-, varainhoito-, säästö-, ja sijoitustuotteita sekä -palveluita. Suomessa on 

yhteensä 20 alueyhtiötä, joista Raision paikallispalvelu on yksi LähiTapiola Varsinais-

Suomen toimipiste. (LähiTapiola 2018.)  

Kyseinen toimipaikka sijaitsee Myllyn kauppakeskuksessa Raisiossa ja siellä 

työskentelee 10 vakuutusedustajaa sekä yksi esimies, joka on toimipaikan franchising-

yrittäjä. LähiTapiolan franchising-toimipaikkojen työntekijät toimivat omalla Y-

tunnuksellaan. He maksavat itse lakisääteistä yrittäjäeläkevakuutusmaksua sekä omat 

veronsa palkkioistaan. Konttoreiden johtajat valitsevat itse omat työntekijänsä. Nämä 

työntekijät toimivat franchising-yrittäjän lukuun, käyttäen LähiTapiolan heille antamia 

tietokoneita, järjestelmiä ja koulutuksia. Heitä käsitellään yhtiöryhmässä LähiTapiolan 

työntekijöinä.  

1.2 Tutkimuksen aihe ja tavoitteet 

Opinnäytetyössä tutkitaan LähiTapiola Raision toimipisteen työntekijöiden ja esimiehen 

välisiä suhteita. Aihe syntyi pitkälti mielenkiinnostani paikallispalvelua kohtaan, koska 

LähiTapiola Raision toimipiste on ollut perustamisestaan, vuodesta 2004 asti, 

myynnillisesti Suomen parhaimpia LähiTapiolan toimipaikkoja (vuonna 2006 paras 

70:stä muusta franchising-toimipaikasta). Siellä on myös tapahtumassa 

sukupolvenvaihdos, jolloin nykyisellä johtamisella saavutettu yrityskulttuuri voi olla 

ratkaisevassa roolissa kohdeyrityksen jatkon kannalta. Opinnäytetyössä halutaan antaa 

tulevalle esimiehelle työkaluja, joilla hän voi saavuttaa samoja tai jopa parempia tuloksia 

kuin tähän asti. Tutkittava yritys on menestynyt ja työntekijöiden vaihtuvuus on ollut 

minimaalista. Onko siinä jotain poikkeuksellista? Kyseisen toimipaikan yrityskulttuuria ei 

ole aiemmin tutkittu, mikä tekee aiheesta ainutlaatuisen yritykselle.  
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Yrityskulttuuria ei voi silmämääräisesti huomata. On mielenkiintoista nähdä, miten se 

näyttäytyy ulkopuoliselle, sillä yrityksen kulttuuri heijastuu heille eri tavoin. Asia on tärkeä 

ja ajankohtainen LähiTapiola Raision toimipisteelle aiemmin mainitun 

sukupolvenvaihdoksen takia. Kulttuuria on mahdotonta kopioida ja siksi erinomaisen 

yrityskulttuurin omaava yritys on ensisijaisessa asemassa muihin yrityksiin verrattuna. 

1980-luvun yrityskulttuuritutkimuksissa uskottiin, että sen avulla yritys voi saada 

kilpailuetua. Yrityskulttuurin merkitys on kasvanut entisestään maailman 

globalisoitumisen ansiosta ja on myös tämän vuoksi ajankohtainen. 

Opinnäytetyö on case-tutkimus ja tutkimus kohdistuu kyseisen yrityksen työntekijöihin ja 

esimieheen. Tutkimuksen tutkimusongelma on, millaiset ovat työntekijöiden ja esimiehen 

väliset suhteet. Käsittelen tutkimusongelmaa sekä paikan esimiehen (franchising 

yrittäjän) että yrityksen työntekijöiden näkökulmasta vertailemalla vastauksia keskenään. 

Tutkimusmetodeina suoritan ensin lomakehaastattelun www-kyselynä jokaiselle 

toimipisteen työntekijälle. Tunnen työntekijöitä henkilökohtaisesti, joten 

lomakehaastattelun toteuttaminen tätä kautta on mielestäni paras vaihtoehto. Täten 

vältyn vastauksilta, joilla saattaa olla vaikutuksia tutkimusongelman ihmissuhteisiin. 

Työntekijät saavat mahdollisuuden vastata kyselyyn nimettömänä ja uskon näin saavani 

rehellisimmät vastaukset. Lomakehaastattelun pohjalta suoritan teemahaastattelut 

yhdelle toimipaikan työntekijälle sekä esimiehelle. Pyydän yrityksen vanhimman 

työntekijän haastatteluun hänen kokemuksensa vuoksi. Myöhemmin suoritan 

haastateltaville vielä erikseen lyhyemmät, tarkentavat puhelinhaastattelut.  

Valitsen kvalitatiiviset eli laadulliset tutkimusmenetelmät, ottaen huomioon tutkimukseen 

osallistuvien henkilöiden lukumäärän ja tutkimusongelman luonteen. Yritys voi 

hyödyntää tutkimukseni tuloksia, vahvistamalla jo hyvin toimivia yrityskulttuurin osa-

alueita sekä kehittämällä mahdollisesti muita alueita. Tutkimustulosten tavoitteena on 

avata yrityskulttuurin toimivuutta niin nykyiselle kuin tulevallekin esimiehelle sekä 

yrityksen työntekijöille, paljastaen sen vahvuudet ja heikkoudet. Lisäksi tuleva esimies 

saa opinnäytetyön kautta kuvan yrityskulttuurin nykytilasta. Oma tavoitteeni 

opinnäytetyön suhteen on oppia yrityskulttuurista, onnistuneesta johtamisesta ja sen 

merkityksestä yrityksessä.      

 

 



8 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Veera Niemi 

2 YRITYSKULTTUURI 

2.1 Yrityskulttuuri käsitteenä 

Yrityskulttuurista on olemassa useita eri määritelmiä ja se näyttäytyykin yrityksissä eri 

tavoin. Se koostuu työntekijöiden kokonaisuudesta, yrityksen sisällä olevista 

käyttäytymisnormeista ja toimintatavoista sekä yrityksen arvoista ja visiosta. 

Yrityskulttuuriin kuuluvat työntekijöiden keskinäinen puhuttelu, tervehtiminen, johtajien 

tapa johtaa yritystä, kokouskäytännöt, tiedotuspolitiikka ja vallitseva hierarkia. Se 

koostuu siis yrityksen sisällä tapahtuvista arkipäiväisistä tekijöistä. (Silvennoinen 2018.) 

Yrityskulttuuriin kuuluvat myös ihmisten tuntemukset, ajatukset ja käytökset, jotka 

pohjautuvat uskomuksista, ideoista ja kulttuurin luonteesta (Alvesson 2002, 1). Näitä 

edellä mainittuja pidetään usein yhteisten tottumusten ja tapojen koostumuksena (Juuti 

2006, 242).   

Yrityskulttuuriin liittyy vahvasti ihmisten välinen kanssakäyminen, jossa korostuvat 

käytetty kieli ja hyvän käytöksen edellyttämät rituaalit (Schein 1991, 23-24). Rituaalit ovat 

kiinnostava osa yrityksen kulttuuria, koska niiden avulla pyritään selviytymään vaikeista 

tilanteista, joita voivat olla esimerkiksi rekrytointi, ylenemiset ja irtisanomiset (Aaltonen & 

Junkkari 1999, 104). Toisena seikkana voidaan pitää toimivia ryhmiä, missä kehittyvät 

normit, kuten reilu palkka reilusta päivätyöstä. Kolmantena on toimintapolitiikkaa 

ohjaavaa perusfilosofia, joka koskee yrityksen asiakkaita ja työntekijöitä. Seuraavana 

omaksutaan yhteiset pelisäännöt yrityksen selviämiseksi ympäristössä. Lopuksi luodaan 

ilmapiiri ja tunnelma, jotka välittyvät ihmisten vuorovaikutuksesta esimerkiksi 

asiakkaidensa kanssa. (Schein 1991, 23-24.)   

Yrityskulttuuri on mielestäni mielenkiintoinen aihe, joka voi aiheuttaa myös kiivaita 

väittelyjä aiheesta. Tämä johtuu siitä, että ihmisillä on usein erilaisia ajatuksia ja 

näkökantoja siitä, mitä yrityskulttuuri on ja mitä se tarkoittaa. Siihen vaikuttavat omalta 

osaltaan työntekijöiden mielipiteet johtamisesta. Yrityskulttuuri koostuu kulttuurin eri 

tasoista (näkyvistä ja ei näkyvistä prosesseista), jotka rajaan pois opinnäytetyöstä. 

Yksinkertaisesti sanottuna yrityskulttuuri tarkoittaa sitä, mitä tapahtuu, ”kun johtajat eivät 

ole paikalla”. (Lehtinen 2015.) Kaikki edellä mainitut asiat liittyvät vahvasti 

yrityskulttuuriin. Kulttuurin tehtävänä on luoda toimiva ja itseohjautuva järjestelmä, jota 
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jokainen yrityksen työntekijä noudattaa. Suurimmat merkitykset ovat kuitenkin 

yhteisymmärryksen ylläpito ja arvojen sopusointu. (Turner 1991, 22.) 

2.2 Yrityskulttuurin syntyminen 

Jokaisen yhtiön yrityskulttuurin syntyprosessi on ainutlaatuinen ja se koostuu useista eri 

tekijöistä. Yrityskulttuuri ei muodostu hetkessä vaan se muovautuu jokaiselle yritykselle 

sopivaksi vuosien saatossa. (Lehtinen 2018.) Ihmisyhteisön haasteiden kohtaaminen ja 

niihin vastaaminen synnyttää yrityksessä kulttuurin. Hyvin toimiva ratkaisu on kaiken 

lähtökohtana kulttuurin syntymisessä, koska jatkuvasti toistuvana se muovautuu 

yrityksen toimintatapoihin. Yrityskulttuurin synty liittyy prosessiin, joka koostuu eri 

vaiheista. Ensin kohdataan joukko ongelmia, joihin yrityksen pitää löytää ratkaisuja. 

Seuraavaksi pitää löytää ne vaihtoehdot, joilla ongelmiin voidaan löytää vastaukset. 

Kolmantena löytyy lukuisia vaihtoehtoja, mitkä ovat jokaiselle yritykselle avoimia. Eri 

ratkaisuja voidaan painottaa eri aikoina. Viimeinen vaihe kuvastaa sitä, miten jokainen 

yritys omistaa tietyn preferenssijärjestyksen vaihtoehdoista. (Juuti 2006, 243-244.)  

Yrityksen kulttuuria ei voi vain asettaa yhtiön ylle vaan se syntyy aina yrityksestä sisältä 

päin (Niemelä 2018). Sen syntymiseen on olemassa ihanteellistamisprosessi, joka 

koostuu yrityksen perustajan uskomuksesta. Uskomus syntyy ympäristön syy-

seuraussuhteista, luoden mielikuvan toiminnasta. Alkuvaiheessa yrityksen jäsenet 

saattavat uskoa eri asioihin, kun on kyse yhtiön menestyksestä. Tämä johtuu siitä, että 

ihmiset eivät tiedä todellisuutta. Yrityksen perustaja on kuitenkin se henkilö, kenellä on 

valta tuoda ideansa esiin organisaation toiminnassa. Toiminnan onnistumisen myötä 

ideat muovautuvat yrityksen toimintatapoihin ja niistä tulee kaikille yrityksessä 

työskenteleville omaksuttuja esimerkkejä. Tällaiset esimerkit ovat ohjenuorina 

tavoitteiden asettamisessa sekä valintojen tekemisessä, sillä nämä toimintatavat 

muovaavat yrityksen toimintaa. Toimivien mallien myötä vanhat syyt sivuutetaan ja 

huomiota kiinnitetään uusiin opittuihin malleihin. Ne synnyttävät ihanteen, jota ei 

myöhemmässä vaiheessa enää kyseenalaisteta. (Juuti 2006, 244.)      

2.3 Yrityskulttuurin merkitys 

Yrityskulttuuri on yritykselle merkittävä tekijä, koska se ohjaa kaikkea toimintaa.  Pitäisi 

olla siis tietoisuutta sen vaikuttavista voimista, sillä yrityksessä tehdyillä päätöksillä voi 
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olla huomattavia seurauksia. Seuraukset saattavat olla sekä positiivisia että negatiivisia. 

Negatiiviset seuraukset on mahdollista ennakoida tai välttää alusta alkaen, jos työntekijät 

ottavat huomioon kulttuurin merkityksen yrityksessä. (Schein 2013, 17.) Yrityskulttuuri 

luo yrityksen sisällä yhteiset pelisäännöt, joita jokainen yrityksessä työskentelevä 

noudattaa. Se on tärkein erottautumistekijä muihin yrityksiin verrattuna. Jokainen 

yrityksen työntekijä on osa kultuurin ilmentymää, jota on mahdotonta kopioida. Kulttuuri 

syntyy aina yrityksen yhdessä jaettujen arvojen pohjalta, joita yrityksen perustaja 

muokkaa yrityksen johtajien kanssa omannäköiseksi. (Kurvinen 2016.)  

Yrityskulttuuri näkyy ihmisten toiminnassa päivittäin ja tavassa ottaa vastuuta sekä tehdä 

töitä. Se näkyy myös siinä, miten ihmiset toimivat asiakkaidensa kanssa sekä keskenään 

ryhmässä. Kulttuuri kertoo hierarkian jakautumisen yrityksessä ja yhtiön normit. 

(Blomberg 2018.) Sillä on vahva merkitys yrityksen johdon toimintaan ja vallitseva 

ilmapiiri kertoo omalta osaltaan sen luonteen eli miten se ilmenee yhtiössä (Määttänen 

2015, 17). Yrityksen on hyvä muistaa, että sen kulttuuri käy aina vuoropuhelua kolmen 

sidosryhmän kanssa, joita ovat asiakas, sijoittaja (jos julkinen yhtiö) ja työntekijä. 

Yrityskulttuurin ominaisuudet ovat ne tekijät, jotka tekevät yrityksestä näille sidosryhmille 

kiinnostavan. (Piha 2017, 198.)  

Menestyksekäs työpaikka on siis yritys, jolla on mahdollisuus luoda kulttuurin avulla 

innovatiivinen työpaikka. Siellä eri mielipiteet otetaan huomioon, eikä vuorovaikutus ole 

yksipuolista vaan jokaista kuunnellaan. Parhaassa tapauksessa yrityksen hyvä kulttuuri 

on kilpailuetu, joka vaikuttaa aina positiivisesti yrityksen tulokseen. (Niemelä 2018.)   

2.4 Arvot ja visio yrityskulttuurin ytimessä 

Yrityskulttuurin ytimen muodostavat yhtiön sisällä vallitsevat arvot. Ne tarjoavat yrityksen 

ajatteluun ja käyttäytymiseen erilaisia suuntaviivoja, joita tarvitaan yrityksen vision 

mahdollistamiseen. Siinä, missä visio kertoo yrityksen olemassaolon tarkoituksen, arvot 

näkyvät jokaiselle yrityksen työntekijälle. (Coleman 2013.) Arvot ovat yhteiskunnassa 

olevia käsitteellisiä, toivottuja tapoja, jotka ohjaavat ihmisten toimintaa. Sen vuoksi pelkät 

sanat kuten adjektiivit tai substantiivit eivät ole toimivia. Arvojen tulisi olla tekemiseen 

johtavia, joita testataan jokapäiväisessä arjessa. Työntekijöiden olisi hyvä muistaa arvot, 

mutta tärkeämpänä voidaan pitää, että ne ohjaavat työntekijöiden käyttäytymistä 

oikeaan suuntaan. Yrityskulttuurin mittarina pidetäänkin arvojen toteutumista 

yrityksessä. (Piha 2017, 152.)  
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Sanotaan, että arvoja voi olla joskus vaikea määritellä. Arvoihin luokitellaan kaikki ne 

asiat, joita ihmiset ovat oppineet ympäristöstään ja jotka ovat muodoltaan pysyviä. Ne 

vaikuttavat siihen, millä tavalla ihmiset tulkitsevat ympäristöään, jossa he elävät. Arvot 

ovat asioita, joita ihmiset tavoittelevat päämäärien saavuttamiseksi. Arvoilla on suuri 

vaikutus siihen, miten ihmiset toimivat ja mitkä tekijät vaikuttavat heidän 

valintakäyttäytymiseensä. (Juuti 1992, 66.) Tärkeimpänä elementtinä arvoissa 

voidaankin pitää niiden aitoutta, sillä niiden pitää olla jokaisen työntekijän hyväksymiä 

(Lehtinen 2018).   

Yritys tarvitsee kulttuurinsa tukemiseen aina myös vision, joka kertoo organisaation 

suunnan. Se toimii ohjenuorana, joka ohjaa jokaista yhtiön työntekijää arjessa. Pelkät 

ajatukset visiosta eivät kuitenkaan riitä, vaan visio pitää ohjata toiminnaksi. (Rämö 2018, 

35.) Se asetetaan aina tietyksi ajaksi, jonka jälkeen yrityksen johdon tulisi arvioida sitä. 

Erinomainen visio nähdään siinä, että sen uskottavuutta voidaan mitata, se on innostava 

henkilöstölle ja toimiva kokonaisuus asiakkaille (Lindroos & Lohivesi 2010, 24).   

Vision taustalla on näkemys siitä, että niin yritykset kuin ihmisetkin tarvitsevat unelmia. 

Vision tehtävänä onkin luoda tulevaisuus unelman valossa ja tuoda energiaa yrityksen 

toimintaan. Taustalla piilee johdon kyky tuoda päämäärät esille positiivisesti, mikä 

osaltaan luo innostuksen yhtiön sisällä. Siksi johtajien on tärkeää tuoda esille omat 

unelmansa, jotka jaetaan yrityksen kesken. (Tiensuu ym. 2004, 117.) Arvoilla ja visiolla 

ei ole merkitystä yrityksessä, jos niitä ei ole sisäistetty yrityksen käytäntöihin (Lehtinen 

2018).  

Mielestäni työntekijöiden ja esimiesten välisissä suhteissa arvot ja visio ovat myös 

suuressa osassa. Työntekijöiden ja esimiesten pitää omaksua samat arvot yrityksessä 

ja työskennellä yhdessä kohti visiota. Arvojen ja visioiden aiheuttamat erimielisyydet 

voivat näyttäytyä yrityksen sisällä ja vaikuttaa negatiivisesti yhtiön tulokseen ja 

menestykseen.  
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3 KULTTUURIN JOHTAMISEN TASOT 

Parhaiden työpaikkojen johtamista on tutkittu maailmanlaajuisesti ja johtamisen on 

huomattu koostuvan kulttuurin johtamisen yhdeksästä osa-alueesta, joita ovat 

valitseminen, innostaminen, viestiminen, kuunteleminen, kiittäminen, kehittyminen, 

välittäminen, juhlistaminen ja jakaminen (Rossi 2012, 42). Kuviosta 1 nähdään näiden 

yhdeksän osa-alueen jakautuminen johtamisessa. Sanotaan, että paras johtamisen tapa 

näkyy yrityksissä, joissa nämä yhdeksän kohtaa on otettu huomioon. Tämä kertoo myös 

siitä, että näissä organisaatioissa johto ei ole pelännyt epäonnistumisia vaan pyrkinyt 

menemään kohti menestystä.  

 

Kuvio 1. Kulttuurin johtaminen yhdeksällä osa-alueella. 

Hyvän yrityskulttuurin omaava yritys on täynnä työpaikkoja, joissa työntekijät haluavat 

pysyä pitkään. Kulttuuristrategia pohjautuu johdon tapaan johtaa työntekijöitä. Se kertoo, 

miten johto ottaa erilaiset asiat huomioon päivittäisessä työelämässä. Rossi (2012, 68) 

jakaa kulttuurit kahteen: giftwork-kulttuuriin ja kaupankäyntikulttuuriin. Opinnäytetyössä 

käsitellään giftwork-kulttuuria, koska haluan lähestyä tutkimuksessani kohdeyritystä tätä 

kautta. Selvitän, miten giftwork-kulttuurin johtamisen yhdeksän osa-aluetta on huomioitu 

juuri kohdeyrityksessä. Giftwork-kulttuurissa johtajien tapa johtaa työntekijöitä nähdään 

parempana kuin kaupankäyntikulttuurissa, koska siinä työntekijät huomioidaan yksilöinä 
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ja heidän asioitaan käsitellään kokonaisvaltaisesti. Työntekijöiden odotukset pyritään 

aina ylittämään, jota ei kaupankäyntikulttuurissa tapahdu yhtä hyvin. Jatkossa käytän 

tästä johtamistavasta nimitystä giftwork-kulttuuri. 

3.1 Valitseminen 

Ensimmäisenä kulttuurin osa-alueena on valitseminen. Valitseminen koostuu pitkälti 

rekrytoinnista eli uusien työntekijöiden palkkaamisesta yritykseen. On sanomattakin 

selvää, että parhaimmat yritykset maailmalla osaavat tehdä rekrytointitilanteissa 

osuvimmat valinnat. Työntekijöiden palkkaamisessa tärkeä valintaperuste on hakijan ja 

yrityksen välinen kulttuurikohtaaminen ja se, miten uusi työntekijä ottaa haltuun 

yrityskulttuuriin. (Rossi 2012, 64.) Parhaimmat yritykset valitsevat yhtiöönsä 

työntekijöitä, jotka sopivat juuri kyseisen yrityksen kulttuuriin. Tällaiset potentiaaliset 

työntekijät kehittävät omalta osaltaan yritystä ja työskentelevät kohti menestystä. He 

osaavat markkinoida yritystä oikealla tavalla asiakkaille, tuomalla yrityksen brändin ja 

kulttuurin esille halutulla tavalla. (Rossi 2012, 68-69.)   

Rekrytointiprosessissa pelkkä asiakasosaaminen ei ole hyvän työntekijän mittari, vaan 

tärkeää on myös kulttuuritartunta eli potentiaalisen henkilön sopivuus yrityksen 

kulttuuriin. Tässä vaiheessa tutkitaan työntekijän brändilupausta eli sitoutumista 

yrityksen brändiin ja ymmärrystä siitä, mihin yritys on menossa. Ilman sitä koko yrityksen 

uskottavuus saattaa kadota. (Rossi 2012, 68.) Kulttuuriperusteinen rekrytointi perustuu 

yrityskulttuurin tuntemukseen yrityksessä. Syntyy kysymys yrityksen johtamisesta eli 

onko se arvoperusteista? Siinä yritykseen rekrytoidaan henkilöitä, joiden arvot kohtaavat 

yrityksen arvojen kanssa. (Rossi 2012, 68-69.) Johdonmukainen kulttuurin kokonaisuus 

koostuu aineellisista ja aineettomista kokonaisuuksista. Aineellisiksi kokonaisuuksiksi 

kutsutaan etuuksia ja palkitsemisjärjestelyjä, kun taas aineettomiksi kutsutaan normaalia 

esimiestyötä ja innovointia. (Rossi 2012, 68-69.)  

Sanotaan, että hyvä yrityskulttuuri on havaittavissa näkemällä, kuulemalla, tuntemalla, 

haistamalla ja aistimalla yritystä. Hyvän yrityskulttuurin omaavissa yrityksissä 

arvojohtaminen on avainasemassa. Tämän tyyppisissä yrityksissä rekrytoidaan 

työntekijöitä, joiden arvot kohtaavat helposti yrityksen arvojen kanssa. Giftwork-

kulttuurissa tärkein tekijä on siis yritysten ja potentiaalisten työntekijöiden 

yhteensopivuus arvoperusteissa. Selvää onkin, että monet menestyneet yritykset ovat 
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muodostaneet liiketoimintansa poikkeuksellisista näkökulmista eli niissä ykkössijalla 

ovat aina itse työntekijät. (Rossi 2012, 67-69.)         

Rekrytointi eli henkilöstöhankinta on tärkeä toimenpide, jonka yritys tekee, kun se 

palkkaa työvoimaa yritykseen. Uuden työtekijän palkkaaminen on yksi 

kauaskantoisimmista päätöksistä, jonka yritys voi tehdä. Uutta työntekijää voidaan 

verrata valitsemistilanteessa myös pitkäaikaiseen investointiin. Siksi esimiehen on 

tärkeää tehdä valitsemistilanteessa yrityksen kannalta oikeat ratkaisut, koska 

virheratkaisuista voi kärsiä koko organisaatio, henkilöstö ja asiakkaat. Onnistunut 

rekrytointi saattaa tuoda parempilaatuista toimintaa koko organisaatioon. (Viitala 2004, 

243.) Työntekijän perehdyttäminen on myös yksi osa rekrytointiprosessia ja kuviosta 2 

nähdään perehdyttämisjärjestelmän eri osa-alueet.  

 

Kuvio 2. Perehdyttämisjärjestelmän osa-alueet. 

Perehdyttämisessä uusi tulokas opetetaan ja ohjeistetaan työhön. Siinä tulokkaalle 

esitellään organisaatio ja uudet työtehtävät. Suurissa yrityksissä järjestetään 

perehdytysjaksoja ja perehdytys hoidetaan suunnitelmallisesti. Niissä on mukana monia 

uusia työntekijöitä ja heitä jokaista voidaan perehdyttää samanaikaisesti. Päävastuun 

perehdyttämisestä ottaa aina esimies. Tärkeää perehdyttämisessä on, että se turvaa 

koko työyhteisön ja organisaation toiminnan laadun, luo myönteistä asennetta 

molemmissa osapuolissa, auttaa työtehtäviin kiinni pääsemisessä ja on muodoltaan 

tehokasta. Perehdyttämisessä on ensisijaista tarjota työntekijälle onnistumisen tunnetta 

ja lisätä työmotivaatiota sekä vuorovaikutusta. (Viitala 2004, 259-260.)     
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3.2 Innostaminen 

Innostavassa kulttuurissa työntekijä haluaa sitoutua oma-aloitteisesti yrityksen missioon 

ja työskennellä sen mukaisesti. Giftwork-kulttuurissa työntekijöille tuodaan esille heidän 

työnsä merkitys yrityksen menestyksen ja mission kautta sekä rohkaistaan toimimaan 

yhteistyössä tavalla, joka vahvistaa yrityksen arvoja ja kulttuuria. (Rossi 2012, 94.)  

Toiseksi johdon positiivisella ihmiskuvalla on välttämätön edellytys innostamiseen 

työpaikoilla. Esimiesten ensisijaisena tehtävänä on auttaa työntekijää löytämään oma 

potentiaalinsa. Jokainen ihminen omistaa potentiaalia, jota hän ei välttämättä huomaa 

itsessään. Siksi johdolla ja esimiehillä on sen esille tuomisessa suuri merkitys. Johtaja 

tarvitsee luottamusta työntekijää kohtaan innostaakseen häntä. Ilman aitoa luottamusta 

työntekijän todellista kasvua ei tapahdu. Luottamuspula onkin keskeisessä asemassa ja 

sen ratkaisemista pidetään erittäin tärkeänä. Jotta johto pystyisi aidosti johtamaan 

työntekijöitä, luottamuksen pitää olla täydellistä. (Rossi 2012, 92-93.) 

Työn imulla on suuri merkitys innostavuuteen. Ihminen, joka tuntee työn imua, lähtee 

joka aamu mielellään töihin ja nauttii työpaikastaan sekä työskentelystään siellä. Työn 

imulla tarkoitetaan siis motivaatio- ja tunnetilaa työpaikalla. Se koostuu kolmesta 

hyvinvoinnin osa-alueesta, joita ovat uppoutuminen, omistautuminen ja tarmokkuus. 

Uppoutumisella tarkoitetaan aitoa työntekoon keskittymistä ja siitä nauttimista. 

Uppoutumista kokeva työntekijä ei huomaa ajankulua ja työstä irtautuminen saattaa 

tuntua hankalalta. Omistautumista tunteva työntekijä kokee työstään ylpeyttä, 

haasteellisuutta, innokkuutta, merkityksellisyyttä ja inspiraation tunnetta. Tarmokkuus on 

työntekijän energisyyttä ja halua panostaa täysillä työhönsä, ollen sinnikäs vaikeiden 

aikojen kohdatessa. Työn imu ei kuitenkaan tarkoita sitä, että työnteko olisi aina 

mielekästä. Työn imua on mahdollisuus tuntea jokaisella alalla. (Työterveyslaitos 2013.) 

Keskuskauppakamarin (2009) tutkimus yrityskulttuurista on mielestäni avartava ja 

tarkastelee hyvin eri motivaatiotekijöitä työpaikoilla. Tutkimuksen mukaan työmotivaatio 

syntyy usein toimintaympäristön, kokemuspiirin ja yksilön ominaisuuksien kautta. 

Henkilöstön ja johdon näkökulmasta raha ei ole motivoivin tekijä vaan työn sisältö. 

Korkeasti koulutetut ja asiantuntijatehtävissä toimivat johdon henkilöt ajattelevat työn 

sisällöllä olevan enemmän merkitystä kuin muulle henkilöstölle. Kuvio 3 osoittaakin, että 

työn sisältö merkitsee enemmän sekä johdolle että henkilöstölle verrattuna muihin 

motivoiviin tekijöihin. Palautteen saamisella omasta työstä oli suuri merkitys johdolle, 
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mutta selkeästi pienempi vaikutus työntekijöille. Palautteen saamista pidetään yleensä 

positiivisena asiana, millä on merkitystä motivaatioon. (Keskuskauppakamari 2009, 16.)  

  

Kuvio 3. Missä määrin eri tekijät motivoivat ihmisiä / itseä hyviin suorituksiin (%) 
(Keskuskauppakamari / TNS Gallup Oy 2009). 

Motivoiva asia Keskuskauppakamarin (2009) mukaan on työssä onnistumisen tunne. 

Kaikkein tärkein tekijä on kuitenkin esimies-alaissuhde, jolla on suuri vaikutus työssä 

viihtymiseen ja työmotivaatioon. Tarkasteltaessa motivaatiotekijöitä, voidaan todeta yksi 

yhteinen tekijä. Työntekijä haluaa tuntea itsensä arvokkaaksi, pystyväksi ja hyväksi 

ihmiseksi. Siksi onnellisuuden ja hyvän elämän tavoitteleminen liittyvät motivaatioon. 

(Tiensuu ym. 2004, 67.)       

3.3 Viestiminen 

Viestinnällä tarkoitetaan henkilön päässä syntyneen idean saattamista muiden 

henkilöiden tietoon. Päässä syntynyt idea muutetaan sanoman muotoon, joka välitetään 

vastaanottajalle jotain kanavaa kautta. Tärkein tekijä viestin muotoilemisessa on se, että 
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vastaanottaja kykenee ymmärtämään viestin sanoman. Se ei kuitenkaan tarkoita 

vastaanottajan toimimista viestin tavoin tai sen hyväksymistä. Vastaanottamista auttaa 

hyvin esille tuotu sanoma, joka on muodoltaan kiinnostava. (Åberg 2006, 85.) 

Organisaatio tarvitsee toimintansa jatkumiseen viestintää. Viestinnän avulla 

organisaation jäsenet viestivät toistensa kanssa osoittaakseen kuuluvansa yhteen. (Juuti 

1992, 25.) Hyvän työpaikan ominaispiirteisiin kuuluu viestiminen avoimesti niin 

työntekijöiden kuin johdonkin välillä. Viestintä ei tarkoita pelkästään tiedon tai 

informaation välitystä, eikä se pääty sanoman lähettämiseen. Onnistunut viestintä 

koostuu yleensä vastaanottajan reagoimisesta viestin lähettäjään tämän haluamalla 

tavalla. Se koostuu tiedon siirtämisestä, epäselvien asioiden käsittelystä ja pohtimisesta. 

Viestintä muodostaa yrityksestä kulttuurisen kodin. (Åberg 2006, 83.)    

Jokaiseen yrityskulttuuriin on mahdollista luoda vahva viestintä (Rossi 2012, 122). 

Viestinnällä on suuri vaikutus kulttuurin ylläpidossa, luomisessa ja uusimisessa ja siksi 

se on tärkeää organisaatioissa (Åberg 2006, 84). Pitää kuitenkin ymmärtää, miten 

viestintää voidaan toteuttaa tehokkaasti ja miksi viestintä on yrityksessä välttämätöntä. 

Parhaissa työpaikoissa viestinnän merkitys ei perustu pelkästään vuorovaikutukseen, 

vaan sen avulla vahvistetaan myös luottamusta työntekijöiden ja johdon välillä. 

Yrityksissä, joissa viestintä on avointa, kasvatetaan keskinäistä luottamusta. Tällaisissa 

työpaikoissa viestintä saa aina merkityksen, koska se nähdään avoimuuden tuottajana. 

Avoimen viestinnän tarkoituksena ei ole kuitenkaan jakaa kaikkia tiedostoja jokaisen 

työntekijän saataville. Tästä hyvä esimerkki on pörssiyhtiöt, joissa avoimesti viestiminen 

ei yleensä ole suotavaa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö pörssiyhtiöllä olisi 

mahdollisuutta avoimeen viestimiseen. Se tieto, mitä sijoitusmaailmaan ei lain mukaan 

saa antaa, on hyvin erilaista kuin yksittäiselle työntekijälle annettu tieto. (Rossi 2012, 

122-123.)  

Tehokas viestintä koostuu kolmesta eri tasosta: puhumisesta, kuuntelemisesta ja 

osallistumisesta, mikä näkyy alla olevasta kuviosta (kuvio 4). Puhuminen merkitsee 

käytännössä tiedon jakamista eri osastojen välillä, joka luo tietoisuutta asiasta. 

Kuunteleminen tarkoittaa osaltaan kasvotusten keskustelua ja vastaamista 

työntekijöiden esittämiin kysymyksiin. Osallistumisessa tärkeintä on työntekijöiden 

ehdotusten ja uusien ideoiden huomioiminen ja palautteen antaminen työntekijöille. 

Tämä mahdollistaa työntekijöiden sitoutumisen ja osallistumisen yrityksen toimintaan. 

(Rossi 2012, 123-124.)         
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Kuvio 4. Viestinnän tasot. 

Heikoissa yrityksissä näitä kaikkia kolmea viestinnän osa-aluetta ei oteta huomioon, 

vaan viestiminen nähdään pelkästään tiedonjakamisena. Näissä yrityksissä näkyy 

ainoastaan puhumisen taso. Parhaissa yrityksissä jokainen viestinnän osa-alue otetaan 

erikseen huomioon. (Rossi 2012, 123-124.)        

3.4 Kuunteleminen 

Hyvissä työpaikoissa työntekijöiden kuunteleminen ja heidän ehdotustensa tavoittelu 

ovat jatkuva ja kiinteä osa kulttuuria (Parhaat käytännöt 2014). Tärkeintä 

kuuntelemisessa on se, että johto pyrkii rohkaisemaan henkilöstöä ja tekemään itsensä 

helposti lähestyttäväksi, kysymällä huolenaiheita ja antamalla palautetta. Johdolle on 

tärkeää kuunnella työntekijöiden mielipiteitä, jotta nämä pääsevät osallistumaan työtään 

koskeviin päätöksentekoihin. Ehdotusten aktiivinen tavoittelu, toteuttaminen ja 

työntekijöiden kuunteleminen ovat keskeisiä asioita. (Rossi 2012, 155.) 

Mitä kuunteleminen loppujen lopuksi tarkoittaa työpaikoilla? Hyvän kuuntelun 

tunnusmerkki on sen luontevuus osana kulttuuria, jolloin kuuntelun tarjoamat 

mahdollisuudet ovat koko henkilöstön ulottuvilla. Hyvä esimerkki on suomalainen yritys 

Pipelife Finland Oy, joka toimittaa muoviputkijärjestelmiä ja on alallaan yksi maailman 

johtavia yrityksiä. Siellä yrityksen työntekijöitä kuunnellaan jatkuvasti erilaisten 

tiimitaulujen kautta. Jokainen työntekijä kutsutaan mukaan yrityksen 
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johtamiskoulutuksiin sekä yhteisiin päätöksentekotilaisuuksiin. Työntekijöiden kanssa 

käydään myös johtamiskeskusteluja vuosittain noin neljä kertaa. Pipelifelle on tärkeää 

osallistuttaa koko henkilökunta yrityksen toimintaan. Henkilöstön 

osallistumismahdollisuudet auttavat rakentamaan luottamusta yrityksen sisällä. Tästä 

todisteena ovat lähes 6000 toteutettua ideaa. Ne ovat painava todiste työntekijöille 

heidän osallistumisensa tärkeydestä. (Rossi 2012, 156.)  

Toinen hyvä esimerkki kuuntelemisesta on yritys nimeltä Leanware. Siellä pidetään pari 

kertaa kuukaudessa toimitusjohtajan kyselytunti, jossa jokaisella työntekijällä on 

mahdollisuus antaa palautetta ja ideoita tai esittää kysymyksiä. Palautteen voi antaa joko 

anonyymisti tai nimellisesti ”pulinaboxin” kautta. Tämä mahdollistaa etukäteen 

mietittyjen kysymysten antamista ja anonyymiä lähestymistä johdon suuntaan. 

Palautteet, kysymykset ja ideat käsitellään kyselytunnilla, jonka toimitusjohtaja järjestää. 

Palautteista keskustellaan yhdessä ja näin johto pysyy mukana työntekijöiden 

mielipiteistä ja tarpeista sekä saa käsityksen siitä, mitkä tekijät innostavat ja motivoivat 

yksittäisiä työntekijöitä. (Parhaat käytännöt 2014.) 

3.5 Kiittäminen 

Parhaimmissa työpaikoissa rakennetaan huomioinnin kulttuuri kiitoksen avulla. Tämä 

tarkoittaa käytännön työssä sitä, että ylimääräisistä ponnistuksista ja hyvästä työstä 

palkitaan yllätyksellisin ja säännöllisin tavoin kiitoksella. Giftwork-kulttuurissa kiitosta 

jaetaan työntekijöille jatkuvasti, eikä sitä tarvitse odottaa tietyssä määräajassa. 

Kiittämistä löytyy kyllä muistakin johtamisen kulttuureista, mutta tunnustusta jaetaan 

harvoin, jolloin sitä ei päästä käyttämään keinona suorituksen ohjauksessa. (Rossi 2012, 

183.) 

Erilaisia kiittämisen keinoja huomaa käytännössä, mutta harvoin kiitoksesta saa tulevaan 

tekemiseen lisää motivaatiota. Tämä johtuu siitä, että kiitosta annetaan yleensä tietyssä 

tilanteessa odotettujen saavutusten seuraamuksena. Kiitoksen tavat ovat: 

• Yritä yllättää erilaisin kiitoksin ja vaihdella kiittämisen tapoja säännöllisesti  

• Laita huhu kiertoon ja kerro kiitokset eteenpäin yllättävältä taholta 

• Muista kiittää myös epäonnistumisista ja kannustaa yrittämään uudelleen 

• Pyri saamaan työntekijöitä kiittämään toisiaan 
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• Kiitä tavalla, joka antaa työntekijöille myös mahdollisuuden kiittää. (Rossi 2012, 

186-187.) 

Sanotaan, että parhaissa työpaikoissa kiittämistä jaetaan jatkuvasti. Työntekijät tietävät, 

että heidän hyvästä työstään palkitaan ja huomioidaan kiitoksen avulla. Esimerkiksi 

Solitassa työntekijät jakavat vertaiskiitosta. Solita on teknologia-, strategia- ja 

designyritys, jossa yksi työntekijä valitsee kerran viikossa henkilön, jonka haluaa palkita 

pienen puheen ja samppanjapullon avulla. Seuraavaksi tämä kiitoksen saanut työntekijä 

valitsee hänen mielestään parhaimman henkilön kiitoksella. (Parhaat käytännöt 2014.) 

Hyvissä työpaikoissa kiittäminen on tullut osaksi johtamisen aktiivityökalustoa, jolloin 

suoritustasoa kohotetaan kiitoksen turvin ja onnistumiskertoja pyritään lisäämään. Hyvä 

suoritus huomioidaan aktiivisella tilannepalkitsemisella ja huonosti alkanut suoritus 

yritetään lopettaa oikeanaikaisella huomioinnilla. Hyvänä esimerkkinä voidaan pitää 

suomalaista telemarkkinointialan yritystä Noviaa, joka pitää yllä yrityksen myyntiosastoa 

suurelta osin opiskelijoista koostuvalla henkilökunnalla. Novia on onnistunut luomaan 

vahvan yrityskulttuurin väliaikaisilla työntekijöillä. Yrityksessä jokaista henkilöä kiitetään 

ja johdetaan arvojen perusteella. Tämän mahdollistaa pysyvä kulttuuri, jossa myös 

väliaikainen henkilöstö palkitaan. (Rossi 2012, 186.)    

3.6 Kehittyminen 

Parhaimmissa työpaikoissa luodaan kulttuuri, jossa on mahdollista toteuttaa jatkuvaa 

oppimista. Siellä työntekijöillä on mahdollisuus kehittää kiinnostuksenkohteita ja kykyjä. 

Tällaisissa työpaikoissa tarjotaan myös eri kanavia työntekijöiden kehittymiseen sekä 

ihmisenä että ammatillisesti. Kulttuuri rakentuu pääasiallisesti kehittymiselle ja 

työntekijöiden toiveita kuunnellaan ja kykyjä sovitetaan organisaation tarpeiden ja 

strategisten suuntien kanssa. (Rossi 2012, 210.)      

Kehittymistä voidaan tutkia kahdesta eri näkökulmasta, jotka ovat ihmisläheisyys ja 

integrointi. Kehittymistä tapahtuu yrityksissä vahvasti erilaisten projektien tai kurssien 

kautta. Suomalainen IT-asiantuntijapalveluita tarjoava Reaktori on hyvä esimerkki 

yrityksestä, jossa kehittyminen on saatu integroitua osaksi työntekoa yrityksen eri 

osastoilla. Toinen hyvä yritysesimerkki on nettipalveluita tarjoava maailman käytetyin 

hakukone Google, jossa yksi päivä viikossa omistetaan omiin projekteihin työtehtäviin 

kuulumattomista aiheista. (Rossi 2012, 210-211.)   
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Henkilöstöä on mahdollista kehittää kolmen vaiheen kautta, joita ovat yrityksen nykyisen 

ja tulevan osaamistarpeen arviointi ja vertailu, kehittäminen ja arviointi. Näitä vaiheita on 

mahdollista kehittää yksilön, yrityksen tai koko työyhteisön näkökulmasta. Kehittäviä 

tapoja ovat myös erilaiset kehityskeskustelut ja osaamiskartoitus. Kehityskeskustelujen 

avulla on helppo keskittyä jokaiseen työntekijään erikseen, ottamalla tarkasteluun hänen 

työnsä, osaamisensa ja kehittymistarpeensa. Keskustelun positiivisia puolia ovat niiden 

henkilökohtaisuus ja keskittyminen sekä tietojen vaihto puolin ja toisin. Se on myös hyvä 

tilaisuus palautteen antamiselle. Kehityskeskustelujen tavoitteena onkin parantaa työssä 

kehittymistä ja tarjota lisää motivaatiota sekä luoda hyvää työilmapiiriä. (Viitala 2004, 

196-197.)  

Osaamiskartoitusten kautta selvitetään, millaista osaamista yrityksen sisältä löytyy ja 

miten jokaisen henkilön pitäisi kehittyä, voidakseen peilata itseään tavoiteprofiiliin. 

Osaamiskartoitusten suurimpina hyötyinä pidetään kehittymisen jäsentymistä ja 

suuntaamista. Niiden avulla pyritään tuomaan esille jo olemassa olevaa osaamista. 

Osaamiskartoitukset auttavat tekemään oikeat valinnat kehitettävistä osaamisalueista ja 

niitä hyödyntämällä voidaan päättää kehittymisen suunta ja vauhti. (Viitala 2004, 198-

199.)    

Hyvien työpaikkojen organisaatiokulttuuri rakentuu vahvasti kehittymisen tasolle. Haluan 

tuoda esille yritysesimerkin, missä kehittyminen on suuressa asemassa. BOCO IP:ssa 

itsensä kehittyminen ja itseopiskelu ovat vahvasti tuettujen asioiden listalla. Yritys on 

patenttitoimisto, joka on erikoistunut aineettoman omaisuuden hallintaan. Jokaisen 

työntekijän työaikabudjettiin on sovitettu ainakin 0,5 tuntia itsensä kehittämistä 

päivittäisessä työssä ja jokaisella on mahdollisuus käyttää nämä 0,5 tuntia työajasta 

esimerkiksi erilaisten alan lehtien lukemiseen tai opiskeluun. (Parhaat käytännöt 2014.)  

3.7 Välittäminen 

Välittäminen tarkoittaa työpaikoilla sekä työntekijöistä että yrityksen menestyksestä 

välittämistä (Rossi 2012, 237). Välittämisen työpaikoilla työntekijä nähdään kokonaisena 

henkilönä ja yritys kantaa vastuuta jokaisesta työntekijästä. Tämä heijastuu myös 

työajan ulkopuolelle. (Parhaat käytännöt 2014.) Parhaimmissa työpaikoissa välittäminen 

näkyy esimerkiksi siinä, että työntekijöiden käyttöön annetaan erilaisia ohjelmia ja 

käytäntöjä. Niiden tehtävänä on vastata työntekijöiden erityisiin tarpeisiin sekä työ että 

vapaa-ajan tasapainottamiseksi. Giftwork-kulttuurissa on käytössä palveluita ja 
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käytäntöjä, jotka vastaavat työntekijöiden henkilökohtaisia tarpeita. Tässä kulttuurissa 

autetaan käyttämään annettuja palveluja, jotta niihin osallistuminen olisi mahdollista. 

Hyvänä yritysesimerkkinä on Fondia, suomalainen lakipalveluyritys, joka on erikoistunut 

liikejuridiikkaan. Siellä tuetaan työaikapankin avulla tasapainoisen elämän toteutumista. 

Liikatyötuntien kertyessä, esimies ottaa asian käsittelyyn Trip-keskustelussa ja tunneista 

laaditaan yhdessä purkusuunnitelma vapaan pitämiseksi. (Rossi 2012, 237-240.)  

Välittäminen näkyy johtamisessa muun muassa siinä, että johtaja käyttää toisenlaista, 

vaativaa ja inhimillistä johtamisotetta. Välittäminen heijastuu työpaikoilla myönteisten 

taloudellisten tulosten seurauksena. Hyvä esimerkki parhaasta johtamisesta on 

yksityinen IT-järjestelmätalo SAS, joka työllistää yli 12 000 henkilöä maailmanlaajuisesti. 

Yritys tarjoaa työntekijöilleen suuren määrän erilaisia palveluita vapaa-ajan ja työelämän 

tasapainottamiseksi. (Rossi 2012, 239.)    

Toisena hyvänä esimerkkinä voidaan pitää yhdysvaltalaista ohjelmistoalan yritystä 

Microsoftia, joka on ollut edelläkävijä joustavan työnteon luomisessa. Microsoftin 

ensisijaisena tehtävänä on auttaa hyödyntämään koko potentiaalia sekä 

asiakasyrityksissä että kuluttaja-asiakkaissa. Yrityksen tavoitteena on inspiroida jokaista 

työntekijää yhdessä tekemiseen ja vapauttaa työntekijät yksilöllisyyteen. Avotoimisto 

tukee kulttuuria. Se koostuu useista tilakokonaisuuksista, jotka tukevat erilaisia 

työskentelytarpeita. Tätä avotoimistoa kutsutaan ”kohtaamispaikaksi”, jossa kukaan ei 

omista työpisteitä vaan työntekijät viestivät joka päivä paikkavalinnoillaan, milloin he 

haluavat keskustella muiden kanssa ja milloin he tarvitsevat työntekoonsa keskittymistä. 

(Parhaat käytännöt 2014.) 

3.8 Juhlistaminen 

Juhlistamisen päätehtävänä on viestiä yrityksen identiteetistä tavalla, joka vahvistaa 

yhteisöllisyyttä. Sen tavoitteena on saattaa työyhteisöä yhteen juhlistamalla yhdessä 

yrityksen saavutuksia eri tavoin ja vahvistaen yrityksen menestymisen kulttuuria. 

Giftwork-kulttuurissa juhlistaminen ilmenee tavalla, jossa onnistumisia juhlistetaan 

yrityksen kulttuurille ominaisin ja persoonallisin tavoin. Sen ideana on vahvistaa 

työntekijälle tai koko henkilöstölle ponnistelun merkitystä. Seurauksena positiivinen 

vahvistaminen erilaisten juhlistusten kautta luo toivottua toimintaa yrityksessä, halua 

menestyä paremmin ja kulkea kohti onnistumisia. Juhlistamisen suurin merkitys on 

tarjota työntekijöille mahdollisuuksia menestyä työssä. (Rossi 2012, 266-267.)     
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Hyvissä työpaikoissa juhlistaminen kuuluu yrityselämään samalla tavalla kuin 

esimerkiksi viestintä tai viikkopalaverit. Juhlistamisella on aina suuri merkitys 

yrityskulttuuriin ja työn tekoon. Juhlimisen avulla työntekijät, esimiehet ja johto palavat 

halusta kulkea kohti onnistumisia. Projektien päätteeksi kirjataan onnistumiset ylös 

järjestelmiin ja pidetään palautepalaveri. Erilaisia tapoja juhlistaa on monia ja syitä 

juhlimiseen voivat olla esimerkiksi myyntiluvut, hyvät asiakaspalautteet tai 

syntymäpäivät. (Rossi 2012, 268.)  

Ikea on hyvä esimerkki yrityksestä, jossa juhlimista tapahtuu säännöllisesti. Se on 

ruotsalainen huonekalumyymäläketju, jossa on vuosittain käytössä tiimikohtainen 

virkistysraha, jonka suuruus on 25 euroa yhtä työntekijää kohden. Summa on 

kaksinkertainen eli 50 euroa, mikäli rahat käytetään hyvinvointia tai terveyttä edistävään 

toimintaan. Virkistysrahan käytön kriteerinä toimii sen käyttäminen yhdessä tiiminä. 

(Parhaat käytännöt 2014.) 

3.9 Jakaminen 

Jakamisessa on kaksi osa-aluetta: palkitseminen ja yhteiskuntavastuu (Parhaat 

käytännöt 2014). Palkitseminen giftwork-kulttuurissa on palkinto hyvin tehdystä työstä, 

jossa yhteisten ponnistelujen tulokset palkitaan reilusti ja anteliaasti, ylittäen alan 

normaalit käytännöt. Yhteiskuntavastuun tavoitteena on jakaa yrityksen menestystä 

ympäröivälle yhteiskunnalle. Toiminta on persoonallista, rahalahjoituksia laajempaa, 

kekseliäämpää ja yhdistetty suurelta osin yrityksen missioon. Tässä kulttuurissa 

työntekijöillä on mahdollisuus osallistua yrityksen yhteisvastuutoimintaan, jota 

toteutetaan persoonallisin tavoin. (Rossi 2012, 299-300.)    

Microsoft luo menestyksestään jakamisen kulttuuria kahdelta eri kantilta: 

kokonaisvaltaisuuden ja kattavuuden näkökulmista. Ohjelmistoalayritys Microsoftin 

yrityskulttuurin menestystä jaetaan laaja-alaisesti ja etuudet kattavat jokaisen 

työntekijän. Siellä työyhteisö voi vaikuttaa yrityksen menestyksen jakamiseen ja kaikilla 

on mahdollisuus ehdottaa työkaverilleen erillispalkkiota. Bonus- ja erillispalkkio-ohjelmat 

ovat tapoja, joilla erilaisia onnistumisia jaetaan. Yrityksen tavasta tehdä 

yhteiskuntavastuutyötä heijastuu myös sen kulttuurin kattavuus. Siellä avoimen 

tietoyhteiskunnan rakentaminen on ensisijaisessa asemassa. Ryhmiä, mitkä jäävät 

yleensä tietoyhteiskunnasta ulkopuolelle, autetaan yrityksessä erilaisten hankkeiden 

kautta. (Rossi 2012, 301-302.)  



24 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Veera Niemi 

Toinen hyvä esimerkki on suomalainen Viikinkiravintola Haraldia, jossa erilaiset tipit 

jaetaan kaikkien samassa työvuorossa olevien työntekijöiden kesken. Kolmas esimerkki 

on maailman toiseksi suurin kansainvälinen pikaruokaketju McDonald’s. Siellä toimivat 

palkitsemismuotona unelmatyövuorolistat perinteisten rahapalkintojen ohella. Nämä 

työvuorolistat saatiin käytäntöön eräältä työntekijältä ja ne ovat edelleenkin erittäin 

suosittu palkitsemismuoto. (Parhaat käytännöt 2014.)  
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4 FRANCHISE TOIMIPISTEEN HENKILÖSTÖTUTKIMUS 

4.1 Käytetyt tutkimusmenetelmät ja tutkimusongelma 

Opinnäytetyö on case-tutkimus, jossa on käytetty kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä. 

Kvalitatiivisella tutkimusmenetelmällä tarkoitetaan laadullista tutkimusta ja sen avulla 

pyritään ymmärtämään tiettyä toimintaa tai kuvaamaan jotain tapahtumaa tai ilmiötä 

(Tuomi & Sarajärvi 2004, 87). Tutkimuksessa käytetään laadullisia tutkimusmenetelmiä, 

koska ne koetaan parhaimmaksi tavaksi saada luotettavaa tietoa pienehköltä 

vastaajaryhmältä (yhteensä 10:ltä henkilöltä). Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on tärkeää 

valita kohteeksi henkilöitä, joilla on jo aiempaa tietämystä tai kokemusta tutkittavasta 

ilmiöstä (Tuomi & Sarajärvi 2004, 88). Tutkimuksessa tutkittavia henkilöitä ei tarvitse olla 

yhtä paljon kuin kvantitatiivisessa eli määrällisessä tutkimuksessa.  

Tutkimusta analysoidessa laadullisesti on luonteenomaista käsitellä aineistoa yhtenä 

kokonaisuutena (Alasuutari 2011, 38). Laadullinen tutkimus on mahdollista toteuttaa 

esimerkiksi syvähaastattelun, teemahaastattelun tai lomakehaastattelun tavoin. 

Tutkimuksessa käytän hyväksi sekä lomakehaastattelua että teemahaastattelua. 

Lomakehaastattelussa kysymysten täytyy olla merkityksellisiä ongelmanasettelun 

kannalta. Tutkimuskysymykset on johdettu suoraan tietoperustasta, koska tutkimuksen 

viitekehystä eli tietoperustaa pitää peilata aina tutkimuksen kysymyksiin ja tietoperusta 

pitää löytyä niistä. Teemahaastattelun ideana on keskustella etukäteen mietityistä 

teemoista sekä tarkentaa niitä lisäkysymyksillä. (Tuomi & Sarajärvi 2004, 77-78.) 

Suoritin ensin lomakehaastattelun, jota täydensin esimiehen ja yhden työntekijän 

teemahaastattelulla ja lopuksi suoritin lisäkysymykset puhelimitse. Teemoina käytin 

kulttuurin johtamisen yhdeksää osa-aluetta, joita käsiteltiin teoriaosuudessa.  

Tutkimusongelma on: Millaiset ovat työntekijöiden ja esimiehen väliset suhteet? 

Käsittelen tutkimusongelmaa sekä franchising-toimipaikan työntekijöiden, että 

esimiehen näkökulmasta vertailemalla vastauksia keskenään. Kysymysten runko 

perustuu giftwork-kulttuurin johtamisen yhdeksään osa-alueeseen.   
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4.2 Tutkimuksen toteuttaminen 

Suoritin aluksi lomakehaastattelun www-kyselynä 5.-9.11.2018 (liite 1) välillä jokaiselle 

LähiTapiola Raision työntekijälle (yhteensä yhdeksälle). Kyselyyn osallistuneet 

työntekijät saivat tilaisuuden vastata ei-dikotomisiin eli avoimiin kysymyksiin. Kyselyyn 

vastattiin anonyyminä, ajasta ja paikasta riippumatta. Uskoin näin saavani realistisimmat 

vastaukset tutkimusongelmani kysymyksien kannalta. Pyysin teemahaastatteluun eli 

puolistrukturoituun haastatteluun vanhimman työntekijän sekä esimiehen. (Tuomi & 

Sarajärvi 2004, 77). Vanhimman työntekijän valitsin hänen kokemuksensa perusteella. 

Muiden työntekijöiden haastattelu ei ollut mahdollista heidän ajankäyttönsä vuoksi. 

Www-kyselyn mittauksen suoritin analysoimalla vastauksia keskenään.  

Suoritin työntekijän haastattelun 11.11.2018 (liite 2) ja esimiehen haastattelun 

09.11.2018 (liite 3). Molemmat haastattelut äänitettiin, mistä haastateltavat olivat 

tietoisia. Äänityksen avulla pystyin keskittymään haastateltavien ilmeisiin ja eleisiin, 

koska minun ei tarvinnut tehdä muistiinpanoja. Www-kyselyn perusteella sain vastaukset 

tutkimusongelmaani, koska lupauduin hankkimaan jokaiselle työntekijälle munkkikahvit, 

kunnes kaikki olivat vastanneet kyselyyn. Näin ollen sain vastauksia riittävästi, jotta 

saturaatiopiste ylittyi. Teemahaastatteluja litteroidessani eli kirjoittaessani kirjalliseen 

muotoon minulle heräsi vielä pari lisäkysymystä haastateltaville, joten suoritin 

esimiehelle ja työntekijälle vielä erikseen lyhyemmät, tarkentavat puhelinhaastattelut. 

Työntekijälle suoritin puhelinhaastattelun 16.11.2018 ja esimiehelle 14.11.2018 (liite 4).  

4.3 Tutkimustulokset ja analysointi 

Teemahaastattelujen ja työntekijöille suunnatun www-kyselyn avulla sain aineistoa 

tutkimusongelmani analysointiin. Aloitin tutkimustulosten analysoinnin suorittamalla 

propositiotason litteroinnin, jossa kirjataan ylös ainoastaan sanoman ydinsisältö 

(Kananen 2013, 100). Valitsin tämän litteroinnin tason, koska haastatteluista tuli niin 

pitkiä. Lähdin analysoimaan www-kyselyn tuloksia, tarkastelemalla vastauksia ensin 

kokonaisvaltaisesti, jonka jälkeen merkitsin vastausten pääasioita ylös. Lopuksi tein 

yhteenvedon vastauksista ja peilasin niitä teemahaastattelujen vastauksiin.  

 

 



27 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Veera Niemi 

Arvot ja visio 

Pyysin työntekijöitä ja esimiestä kertomaan LähiTapiolan arvot ja vision sekä 

kuvailemaan, miten ne näyttäytyvät heidän päivittäisessä työssään (liite 1). Www-

kyselystä saatujen vastausten perusteella muutamat vastaajista eivät näyttäneet olevan 

selvillä LähiTapiolan arvoista ja visiosta, mutta kaikki vastaajat kertoivat 

asiakaslähtöisyydestä. Noin puolet vastaajista mainitsi ”tarjoavansa turvallisempaa ja 

terveempää elämää asiakkaille”, joka on LähiTapiolan visio. 

Teemahaastattelusta sain esimieheltä hyviä vastauksia kysymykseeni LähiTapiolan 

arvoista ja visiosta (liite 3). Hän sanoi LähiTapiolan arvojen koostuvan seuraavista 

tekijöistä: ”onnistumalla yhteistyöllä, toimimalla yrittäjähenkisesti sekä edistämällä 

omistaja-asiakkaiden etua.” Yhteistyöllä toimiminen ammentaa muun muassa sitä, että 

esimiehen ja työntekijöiden väliset suhteet ovat hyvässä tasapainossa, vaikka jokainen 

kilpailee kuitenkin keskenään asiakkaista. Esimiehen mielestä yhteishenki näkyy myös 

työntekijöiden hyvissä keskinäisissä suhteissa.    

Vanhimman työntekijän mukaan muut työntekijät toimivat arvojen ja vision mukaisesti, 

vaikka kaikki eivät niitä ulkoa muistaneetkaan (liite 2). Hän epäili, että ne on jossain 

kohtaa sisäistetty alitajuntaan ja ohjaavat sitä kautta tekemistä. Työntekijä ei muista 

keskustelleensa niistä niiden oikeilla nimillä/termeillä. 

Valitseminen 

Teemahaastattelussa esitin esimiehelle avoimen kysymyksen, jossa pyysin häntä 

kuvailemaan rekrytointiprosessia, kun hän ottaa uuden työntekijän toimiston 

palvelukseen (liite 3). Esimies kertoi olevansa entinen kilpaurheilija ja huomannut 

monien kilpaurheilijoiden olevan hyviä myyntityössä. He omistavat tietyn kilpailuvietin ja 

ovat tottuneet asettamaan itselleen tavoitteita ja päämääriä. Esimies kertoi 

kilpaurheilutaustasta olevan etua valintaprosessissa, mutta ei sen ohjaavan kuitenkaan 

rekrytointia. Hän kertoi kilpaurheilun olevan usein myös yhdistävä tekijä, mikä omalta 

osaltaan vaikuttaa hänen ja työntekijöidensä välisiin suhteisiin. Esimies mainitsi, että 

hyvä asenne ja ihmissuhdetaidot ovat kuitenkin ehdottomasti avainasemassa 

valintaprosessissa ja urheilutaustasta saattaa olla siten vain ehkä hyötyä.  

Tarkentavassa puhelinhaastattelussa pyysin esimiestä vielä kuvailemaan työntekijän 

perehdytystä (liite 4). Hän kertoi, että työntekijän valitsemisen jälkeen hänet ohjataan 
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valmiiksi räätälöityyn uuden työntekijän valmennusohjelmaan. Sen kesto on noin kaksi 

viikkoa riippuen tehtävän kuvasta ja se on todella intensiivinen.    

Pyysin esimiestä kuvailemaan myös, miten hän päätyi aikanaan LähiTapiolaan töihin 

(liite 3). Esimiehen tarina tästä oli mielenkiintoinen. Monien mielenkiintoisten ja erilaisten 

ammattien kautta hän ajautui ilman alan koulutusta vakuutusedustajaksi Turun 

LähiTapiolaan. Tehtyään vakuutusedustajan töitä muutaman vuoden, hänet valittiin 

soveltuvuustestien jälkeen franchising-yrittäjäksi Raision toimipisteeseen.   

Teemahaastattelussa esitin työntekijälle kysymyksen liittyen hänen rekrytointiinsa (liite 

2). Pyysin häntä kuvailemaan, miten hän päätyi yritykseen töihin. Työntekijä kertoi 

tunteneensa esimiehen jo 1990-luvun alussa, kun he kilpaurheilivat samaan aikaan. 

Esimies kertoi hänelle LähiTapiolan avoimesta työpaikasta ja sanoi työntekijän sopivan 

kyseiseen yritykseen töihin. Työntekijä luotti häneen ja tuli sitä kautta rekrytoiduksi.  

Pyysin työntekijöitä kuvailemaan hänen ja esimiehensä välistä suhdetta (liite 1). Www-

kyselyssä suurin osa vastanneista sanoi suhteen olevan läheinen ja avoin, joista huokui 

keskinäinen luottamus ja kaverillisuus. Tämä kertoo omalta osaltaan työntekijöiden ja 

esimiehen välisestä luottamuksesta. 

Vanhin työntekijä kertoi teemahaastattelussa, että välillä on vaikeaa edes muistaa, että 

on mitään esimies-alaissuhdetta (liite 2). Hän kuvaili suhdetta enemmänkin kahden 

ystävän suhteeksi, jossa vallitsee molemminpuolinen kunnioitus ja luottamus. Esimiestä 

pyysin kuvailemaan teemahaastattelussa hänen suhdettaan työntekijöihin, mikä vahvisti 

edellisiä kertomuksia (liite 3). Hän totesi muun muassa, että hänen huoneensa ovi on 

aina auki, jotta työntekijät näkevät hänen olevan paikalla ja voivat turvautua häneen, 

mikäli tilanne sitä vaatii. 

Innostaminen 

Kysyin työntekijöiltä, miten esimiehesi innostaa ja motivoi sinua työssäsi (liite 1). Minuun 

kiinnitti huomiota se, että useat vastasivat esimiehen tukevan niitä hetkiä, jolloin myyjällä 

ei mennyt hyvin. Eräs vastaajista ilmaisi asian, että ”yleensähän motivoidaan ja kehutaan 

kun on onnistunut, mutta meidän esimiehemme tulee tukemaan ja motivoimaan, kun on 

vaikeaa.”  

Esimies sanoi suhteiden olevan kaverilliset, jolloin työntekijöiden on helpompaa avautua 

ja ottaa apua vastaan (liite 3). Esimieheltä kysyin puhelinhaastattelussa, mistä hän 

ammentaa oman innostuksensa (liite 4). Hän vastasi hankkivansa positiivista 
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kirjallisuutta. Hän mainitsi lukevansa tällä hetkellä ”Positiivisen POMON taskukirjaa”, 

mutta on käynyt vuosien saatossa lukuisia valmennuksia ja lukenut itsensä 

kehittämiseen liittyviä kirjoja. Puhelinhaastattelusta kävi ilmi, että hän pitää kunnia-

asiana toimia innostavana esimiehenä.  

Kokenein työntekijä kertoi samaa (liite 2) ja sanoi, että esimiehen kanssa on yritetty 

yhdessä etsiä keinoja, jolla saadaan tulos kasvamaan tai ylittämään jokin ongelma. 

Yleensä aina esimieheltä on löytynyt jokin neuvo, joka saa tilanteen muuttumaan 

parempaan suuntaan. Puhelinhaastattelussa työntekijä kertoi (liite 4) motivoinnin olevan 

tärkeää, koska motivaatio saattaa olla joskus hukassa. Työn imusta kyseltäessä 

työntekijä kertoi puhelimessa menevänsä aina mielellään töihin. Hän sanoi 

uppoutuvansa työhönsä ja haluavansa hoitaa työnsä aina kunnialla loppuun. Työn imulla 

onkin suuri vaikutus innostamiseen, jota käsiteltiin jo aiemmin tietoperustassa.   

Viestiminen 

Viestintäkanavien käytöstä toimiston henkilöstö oli tyytyväinen nykyiseen käytäntöön 

(liite 1). Haastateltu työntekijä kertoi sähköpostin olevan yleisin viestintäkanava ja 

WhatsApp toimiston sisäiseen ”huumorin heittoon”, joka vahvistaa keskinäisiä suhteita. 

Kaikki työntekijät pitivät keskinäistä kasvotusten viestintää kuitenkin arvokkaimpana 

viestinnän kanavana. Työntekijä ja esimies kertoivat haastatteluissa (liite 2 ja 3) 

kasvokkain tapahtuvan kommunikoinnin syventävän välejä paremmin kuin sosiaalinen 

media tai sähköposti. Lisäksi kasvokkain keskustelemista on heidän mielestään helppoa 

toteuttaa käytännössä, koska toimisto on pieni ja siellä työskennellään avoimessa 

tilassa.  

Kuunteleminen 

Kysyttäessä, miten ideoita ja ehdotuksia otetaan vastaan, miten niistä kerrotaan 

esimiehelle ja miten niitä käydään läpi, sain varsin yhteneväiset vastaukset www-

kyselystä (liite 1). Kaikkien vastaajien mielestä ideoista ja ehdotuksista saa ja pitääkin 

puhua suoraan kasvotusten.  

Työntekijän haastattelussa ilmeni (liite 2), että työntekijät olivat vuosien saatossa tehneet 

parannusehdotuksia, joita oli testattu ja osasta niitä oli muodostunut rutiineja. Hän oli 

yleensä kertonut omat ideansa kahden kesken esimiehelle, mutta osan myös yleisesti 

työyhteisölle. Työntekijän mukaan työtavat ja rutiinit ovat jatkuvasti kehittyneet, koska 

kaikki tietävät saavansa antaa oman näkemyksensä, jota kuunnellaan. 
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Puhelinhaastattelussa työntekijä kertoi (liite 4) hyvä esimiehen omistavan hyvät 

kuuntelemisen taidot ja huomaavan herkästi työntekijän eleistä, millainen mieliala tällä 

on.       

Esimies kertoi, että ideat otetaan yleensä heti käyttöön, mikäli mahdollista (liite 3). Hän 

mainitsi, että ei itse halua arvioida niitä liikaa, vaan testauksen kautta näkee, miten ne 

lähtevät toimimaan. Silloin myös ”idean isä näkee, miten se ottaa tuulta alleen”. 

Isoimmista ideoista, jotka vaativat suuria muutoksia, pidetään yhteinen palaveri, jossa 

jokainen saa sanoa mielipiteensä asiasta. Tällöin asialle tulee kollektiivinen päätös ja se 

on demokraattisesti valittu. Tällä on mielestäni suuri vaikutus esimiehen ja työntekijöiden 

suhteisiin, koska esimies ei käytä valtaansa, vaan asettaa itsensä samalle tasolle 

työntekijöiden kanssa. Tämä on mielestäni arvojohtamista.  

Kiittäminen 

Kysymys esimiehen tavasta jakaa kiitosta oli avoin ja vastaukset monenlaisia (liite 1). 

Vastauksista näkyi lähinnä esimiehen monipuolinen tapa jakaa kiitosta. Www-kyselyn 

pohjalta yksi kertoi esimiehen antavan kiitosta kasvotusten. Toinen mainitsi saaneensa 

positiivisen sähköpostin. Kolmas kertoi esimiehen järjestävän yhteisiä tapahtumia ja 

jakavan hyvät joululahjat.  

Esimies piti itse tärkeänä, että onnistumisista palkitaan (liite 3). Hän toteaa 

haastattelussa käyneensä aikanaan koulutuksen, jossa kerrottiin, että kiitosta ja 

positiivista palautetta pitäisi jakaa mahdollisimman nopeasti ja välittömästi. Esimies 

sanoi, että antaessaan positiivista palautetta, se tuo hyvän mielen myös itselle.   

Työntekijä kertoi esimiehen vievän työntekijöitä syömään onnistumisten sattuessa (liite 

2). Näin onnistumisesta oli voitu vielä yhdessä keskustella ja ”hehkuttaa” sitä. Hän kertoi 

esimiehen vievän työntekijöitä välillä myös kahden kesken jääkiekko-otteluihin. Näin 

henkilökohtainen yhdessäolo työn ulkopuolella on esimiehiltä ymmärtääkseni harvinaista 

käytöstä.  

Kehittyminen 

Tässä aiheessa käsitellään työssä oppimista. Miten työntekijät pystyvät kehittymään 

työssään ja miten esimies kannustaa, edesauttaa ja seuraa sitä (liite 1). Esimiehen 

mainittiin kannustavan opiskelemaan muun muassa lähettämällä sähköpostilla 

suositeltuja koulutuksia, joista olisi hyötyä kyseiselle edustajalle. Hän pitää myös huolta 

siitä, että kaikki saavat tiedot pakollisista koulutuksista. Koulutuksia on mahdollista 
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suorittaa LähiTapiolan oman Akatemian kautta sähköisesti joko verkko-opiskeluna, 

videoita katsomalla, ”webnaareilla” tai osallistumalla paikan päällä.  

Työntekijä kertoi myös oppineensa esimieheltään ja muilta työntekijöiltä asioita, joista on 

ollut paljon hyötyä (liite 2). Opitut asiat ovat olleet pääasiassa myynnillisiä apuja. Myös 

järjestelmien käytöissä on vaihdettu tietoa toimiston kesken, joka kertoo hyvästä 

yhteishengestä. Myyjät ovat melko oma-aloitteisia ja suorittavat kursseja, jotka he 

tietävät pakollisiksi. Moni kertoi myös kertaavansa tiettyjä asioita koulutuksien merkeissä 

sekä kouluttautuvansa etäyhteyden avulla kotoa käsin, jotta varsinainen toimistoaika ei 

menisi myynnin osalta hukkaan.  

Esimies sanoi teemahaastattelussa (liite 3) seuraavansa työntekijöiden edistymisiä, 

koska hän saa raportit koulutuksista ja antaa kaikille kuukausittain myös raportit edellisen 

kuun myynneistä sekä kiitokset menneestä kuukaudesta. Lisäksi hän kouluttautuu 

edelleen itsekin, vaikka eläkeikä on jo lähestymässä. Hän kertoi oppimisen olevan 

hänelle hyvä tapa pitää aivot nuorena. Samaa kertoi työntekijä (liite 2). Hän sanoi 

olleensa esimiehen kanssa joskus maksullisissakin LähiTapiolan ulkopuolisissa 

koulutuksissa, joissa käsiteltiin lähinnä itsensä kehittämistä, mutta myös 

myyntikoulutuksissa ja -valmennuksissa. Näistä hän sanoi esimiehen ja hänen saaneen 

paljon eväitä myyntiin, mutta myös ihmissuhdetaitoihin, joita tarvitsee aina. Hän kertoi 

esimiehen informoivan lähettämällä sähköpostia LähiTapiolan sisäisistä koulutuksista. 

Välittäminen 

Pyytäessäni kuvailemaan esimiehen välittämistä sekä työpaikalla että sen ulkopuolella 

(liite 1) vastaukset olivat erilaisia. Kaikista vastauksista ilmeni kuitenkin 

molemminpuolinen luottamus ja välittäminen. Vastauksista paistoi läpi, että työntekijät 

halusivat olla myös lojaaleja esimiestään kohtaan ja siten luottamuksen arvoisia. 

Ilmapiirin kerrottiin olevan avoin ja esimies on kiinnostunut työntekijöistään myös 

ihmisinä. Esimiehen sanottiin luoneen työyhteisön, jossa yhteishenki ei liity ainoastaan 

työhön vaan myös vapaa-aikaan. Jokainen tunsi esimiehensä välittävät heistä ihmisenä 

niin töissä kuin sen ulkopuolellakin.   

Esimies sanoi haastattelussa (liite 3) lähtevänsä välillä niin sanotulle 

”jutustelukierrokselle”, jolloin hän vaihtaa muutaman sanan vapaina olevien 

työntekijöiden kanssa. Näin hän pystyy aistimaan kunkin työntekijän tunnelmia. Esimies 

kertoi keskustelun alkavan helpommin, koska kynnys lähteä hänen huoneeseensa silloin 



32 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Veera Niemi 

poistui. Muuten esimies kertoi keskustelevansa esimerkiksi työntekijän harrastuksista, 

lapsista tai mihin keskustelu sattui menemään.  

Haastattelussa työntekijä (liite 2) piti esimiehen tapaa liikkua muiden parissa oivallisena 

vuorovaikutustapana samalla motivoiden työntekijöitä niin, etteivät he sitä edes itse 

huomanneet muuta kuin piristyksenä ja parempana työmotivaationa. Tästä huokuu 

mielestäni hyvin keskinäisen välittämisen ilmapiiri esimiehen suunnalta työntekijöitä 

kohtaan. Tarkentavassa puhelinhaastattelussa pyysin työntekijää kuvailemaan (liite 4), 

millaisena hän näkee hyvän esimiehen ja työntekijän. Työntekijän mukaan hyvä esimies 

ottaa työntekijät ihmisinä asettuen heidän tasolleen. Esimiehen tulisi hänen mielestään 

luoda niin hyvät ja luottamukselliset välit työntekijään, että auktoriteetti syntyy niiden 

kautta. 

Puhelinhaastattelussa työntekijä kertoi (liite 4) pyrkivänsä olemaan itseohjautuva ja 

lojaali esimiehelleen. Hän on yrittäjähenkinen, itsekriittinen ja panostaa itsensä 

kehittämiseen. Hyvät ihmissuhdetaidot auttavat työyhteisössä ja myyntityössä. Hän 

ymmärtää myös esimiehen tavoitteet ja velvollisuudet ja on tarkka työssään. 

Juhlistaminen 

Pyysin työntekijöitä kuvailemaan yhteisiä onnistumisia ja kertomaan, miten niitä juhlitaan 

yhdessä (liite 1). Työntekijät sanoivat juhlivansa pieniä saavutuksia ja onnistumisia 

munkkikahveilla. Isoja onnistumisia on juhlittu ajamalla kartingia, syömällä yhdessä ja 

järjestämällä illanistujaisia. Esimies kertoi (liite 3), että pyrkii nostamaan yhteishenkeä 

muutaman kerran vuodessa koko toimiston joukolla. Se luo hänen mielestään eri tavalla 

yhteenkuuluvaisuutta kuin toimistolla yhdessä oleminen, milloin ajatukset ja teot ovat 

työmoodiin sidottuja. Yhteiset onnistumiset tulevat esiin harvemmin kuin yksilöiden, 

koska tiimin onnistumisia voi valvoa helposti vain kuukausitasolla, kun raportit edellisestä 

kuukaudesta tulevat. Yksilöitä seuraamalla esimies näkee monia onnistumisia 

kuukaudessa ja käy usein syömässä työntekijöidensä kanssa, jolloin onnistumisista voi 

puhua rauhassa lisää.  

Työntekijä kertoi (liite 2) toimistoväen juhlivan yhdessä muun muassa LähiTapiola 

Varsinais-Suomen yhteisissä pikkujoulujuhlissa sekä muissa yhteisissä tapahtumissa 

muutaman kerran vuodessa. Toimiston oma väki kokoontuu kerran pari vuodessa 

erikseen ja siihen voi olla syynä esimerkiksi jonkun syntymäpäivä.  
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Jakaminen 

Pyysin työntekijöitä kuvailemaan sitä, miten työyhteisössä jaetaan menestyksen 

kannalta merkittävää tietoa ja millä tavalla (liite 1). Kaikki työntekijät kertoivat, että 

työyhteisössä jaetaan kaikki tieto avoimesti. Jokainen on hyvä jossain ja sen mukaan 

autetaan, koska tiedetään, että itsekin saa apua, kun sitä tarvitsee. Keskustellaan 

esimerkiksi kahvitauolla jostakin vaikeasta ”casesta” tai kuunnellaan työkaverin 

menestystarinaa ja otetaan siitä opiksi. Avokonttori auttaa tässä, koska tietoa voidaan 

jakaa nopeasti ja helposti. Tietoa siirtyy vastausten mukaan myös sähköpostitse, mutta 

pääasiassa kasvotusten. 

Esimies kertoi (liite 3) jakavansa tietoa heti, kun saa sitä itse ja arvioi muidenkin jakavan 

tietoa avoimesti. Hän kertoi itse jakavansa tietoa myös muiden onnistumisista ja samaa 

sanoi myös haastattelussa ollut työntekijä. Työntekijän mukaan (liite 2) tieto siirtyy 

yleensä suullisesti, mutta jonkun verran myös sähköpostilla, jos on itse saanut tiedon 

sähköpostiin. 
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5 POHDINTA 

5.1 Yhteenveto ja johtopäätökset 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia LähiTapiola Raision toimipisteen yrityskulttuuria 

tarkastelemalla, millaiset ovat toimipaikan työntekijöiden ja esimiehen väliset suhteet. 

Tutkimusmenetelminä käytin kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Suoritin tutkimuksen 

tekemällä ensin toimipaikan työntekijöille www-kyselynä lomakehaastattelun, minkä 

pohjalta valitsin teemahaastatteluun vielä yhden työntekijän ja esimiehen. Myöhemmin 

suoritin vielä tarkentavat puhelinhaastattelut kyseisille henkilöille.  

Päätuloksena voidaan sanoa, että työntekijöiden ja esimiehen väliset suhteet ovat 

erinomaiset. Tuloksista kävi ilmi, että työilmapiiri työpaikalla on rento ja esimies asettaa 

itsensä aina samalle tasolle työntekijöidensä kanssa. Työntekijät voivat keskustella 

avoimesti ja rehellisesti esimiehensä kanssa ja heidän ehdotuksiaan otetaan huomioon. 

Minuun kiinnitti erityisesti huomiota esimiehen ja työntekijöiden kaverilliset suhteet. Myös 

esimiehen tapa kiittää työntekijöitään viemällä heidät syömään kahden kesken, kertoo 

mielestäni esimiehestä paljon. Siitä huokuu keskinäinen hyvät välit. Olin yllättynyt siitä, 

kuinka paljon työntekijät ja esimies auttavat toisiaan erilaisten järjestelmien kanssa. 

Työntekijäthän kilpailevat kuitenkin toisiaan vastaan provisiopohjaista myyntiä 

tehdessään, koska ovat yrittäjiä.      

Johtopäätös on, että LähiTapiola Raisiossa on hyvä yrityskulttuuri. Esimies on 

onnistunut luomaan yritykseen kulttuurin, johon jokainen työntekijä sulautuu. 

Yrityskulttuuriin vaikuttaa työilmapiiri ja sitä kautta työntekijöiden ja esimiehen väliset 

suhteet. Tutkimustuloksista voidaan päätellä, että esimiehelle on tärkeää johtaa yritystä 

ottamalla jokainen työntekijä huomioon. Tämä tarkoittaa myös heidän huomioimistaan 

työpaikan ulkopuolella. Ihmiset auttavat toisiaan työssä, mikä on seurausta 

onnistuneesta johtamisesta. Yritys tarvitsee menestymiseensä työntekijöiden yhteisiä 

onnistumisia ja Raision toimipaikassa tämä toteutuu.  

Tein opinnäytetyöni LähiTapiola Raision toimipisteelle, koska halusin tutkia sen 

yrityskulttuuria työntekijöiden ja esimiehen näkökulmasta. Haluan antaa myös tulevalle 

esimiehelle työkaluja, joilla hän voi saavuttaa samoja tai jopa parempia tuloksia kuin 

tähän asti. Halusin tuoda työntekijöiden ja esimiehen tietoon syitä heidän nykyisen 
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yrityskulttuurinsa taustatekijöistä. Kyseinen paikallispalveluyritys kiinnostaa minua myös 

asiakkaan näkökulmasta.  

5.2 Tutkimuksen luotettavuus ja arviointi 

Tutkimusta arvioidaan aina luotettavuuden perusteella. Luotettavuus koostuu validiteetti- 

ja reliabiliteetti-käsitteistä (Kananen 2013, 135). Validiteetti käsitteenä määrittää sitä, 

mitä tutkimuksessa on tutkittu ja mitä siinä on luvattu. Reliabiliteetti puolestaan 

tarkastelee tutkimustulosten toistettavuutta. Se kertoo, miten luotettavasti ja 

toistettavasti kyseinen mittaus- tai tutkimusmenetelmä mittaa tutkittavaa kohdetta tai 

asiaa.  (Tuomi & Sarajärvi 2004, 133.)  

Arvioidessani tutkimustani, totean, että siinä on kysytty tutkimusongelman kannalta 

oikeita asioita viitaten tietoperustaan. Kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuksessa 

kohdehenkilöiden on oltava sellaisia, joilla on tietämyksensä ja kokemuksensa 

perusteella riittävästi tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Tämän vuoksi suoritin 

lomakehaastattelun koko työyhteisölle ja syvensin tietoa vielä kahdella 

teemahaastattelulla sekä tarkentavilla puhelinhaastatteluilla. Valitsin haastatteluihin 

esimiehen ja kokeneimman työntekijän, jolloin sain tutkimuskysymykseen syvempiä 

näkemyksiä molemmilta osapuolilta.  

Kaikkien työntekijöiden haastattelu oli mahdotonta heidän ajankäyttönsä vuoksi. Mikäli 

olisi ollut mahdollista haastatella kaikkia työntekijöitä, tutkimustulosten osumatarkkuus 

olisi ollut varmasti vielä parempi. Myös työntekijöille suunnatussa lomakehaastattelussa 

en kysynyt heidän rekrytoinnistaan yritykseen, mikä olisi kuitenkin ollut hyvä tehdä. Olisin 

saanut sitä kautta paremman kuvan valitsemisesta. En nähnyt sen alun perin tuovan 

lisäarvoa, mutta jälkeen päin mietittynä se olisi tuonut lisää informaatiota tutkimuksen 

analysointiin. Teemahaastatteluissa kysyin tätä kuitenkin molemmilta osapuolilta.      

Tutkimuksen luotettavuus eli reliabiliteetti on kohtalaisen hyvä, koska haastateltavia oli 

suhteellisen vähän ja kaikki saatiin haastateltua. Toisaalta antamani porkkana 

(munkkikahvit) auttoivat vain informaation määrässä, mutta se ei parantanut tutkimuksen 

luotettavuutta. Munkkikahvit auttoivat vain haastateltavien 100 prosentin osanottoon. 

Vastausten yhdenmukaisuus kertoo myös hyvästä reliabiliteetista, sillä toistettuna 

tutkimus antaisi todennäköisesti pääpiirteittäin samanlaiset vastaukset.  



36 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Veera Niemi 

Tutkimuksen suurin epävarmuus liittyy haastattelijaan eli minuun. Haastatteluissa koin 

olevani vielä noviisi, koska tein ensimmäisiä teemahaastattelujani. Haastateltavia oli 

kuitenkin helppo lähestyä ja he kertoivat laajasti asioista, jolloin minun oli mahdollista 

miettiä ja esittää jatkokysymyksiä analysoimalla heidän ilmeitään ja eleitään.  

Käytin tutkimuksessani apuna useita tutkimusmenetelmiä, kuten lomakehaastattelua, 

teemahaastatteluja ja puhelinhaastatteluja, jotka lisäsivät informaation määrää. 

Teemahaastattelujen pohjalta uskoin saavani hyvin lisätietoa ja valitsin siihen 

kokeneimman työntekijän ja esimiehen. Oli tärkeää saada haastateltavaksi sekä 

työntekijä että esimies, koska työntekijöiden ja esimiehen välisistä suhteista 

tutkimusongelmani koostui.  

Sidosryhmät olivat tyytyväisiä tutkimuksen tuloksiin ja heidän on mahdollista hyödyntää 

niitä. Käytin aiheen perehtymiseen aikaa, jonka vuoksi minulla oli hyvin pohjatietoa 

tutkimusta tehdessäni. Opin työtäni tekemällä paljon lisää yrityskulttuureista ja siitä, 

miten ne toimivat. Tutkimus kannusti minua lukemaan myöhemmin muutamat 

lähdekirjallisuudessa olevat kirjat läpi niiden kiinnostavuuden takia. Ennen kaikkea 

tutkimus antoi minulle eväitä toimia hyvänä esimiehenä tulevaisuudessa. Toki sain myös 

arvokasta tietoa, miten hyvän työyhteisön jäsenet toimivat. 

Tutkimusongelman kysymykseen, millaiset ovat työntekijöiden ja esimiehen väliset 

suhteet, sain mielestäni vastauksen. Tutkimustulosten mukaan arvioin suhteiden olevan 

erinomaiset. Parannusehdotuksia en tällä kokemuksella juurikaan pysty antamaan, 

mutta ehkä työntekijät voivat käydä läpi vielä yrityksen arvot ja vision. Niillä ei näyttänyt 

olevan kuitenkaan merkitystä työntekijöiden ja esimiehen välisissä suhteissa. Heidän 

työskentelystään kuitenkin huomasi, että he toimivat arvojen pohjalta ja kunnioittavat 

niitä. Kaikkien tyytyväisyys nykyisiin tapoihin on hyvä, mutta jatkuvasti kannattaa miettiä 

ja kehittää uusia parempia tapoja toimia, mikäli halutaan kehittyä ja pysyä nykyisen 

työelämän jatkuvassa muutoksessa mukana. Jatkokehittämisideana tuleva esimies voisi 

teettää vastaavan tutkimuksen, kun on ollut esimiehenä vähintään kaksi vuotta, jolloin 

hän näkisi, miten yrityskulttuuri on kehittynyt hänen johdollaan.  

Tutkimustuloksen tavoitteet täyttyivät, sillä sain vastaukset yrityskulttuurin toimivuuteen 

ja esimiehen sekä alaisten välisiin suhteisiin. Henkilökohtaiset tavoitteeni täyttyivät, sillä 

halusin oppia yrityskulttuurista sekä työyhteisöstä, miten ne toimivat. 

Kohdeorganisaation vahvuudet ja heikkoudet tulivat ilmi ja voin olla tyytyväinen 

lopputulokseen.    
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LIITE 1. LOMAKEHAASTATTELU WWW-KYSELYNÄ 
LÄHITAPIOLA RAISION TOIMIPISTEEN 
TYÖNTEKIJÖILLE  

 

1. Mitkä ovat LähiTapiolan arvot ja visio ja kerro miten ne näyttäytyvät työssäsi? 

2. Kuvaile suhdettasi esimieheesi? 

3. Miten esimiehesi innostaa / motivoi sinua työssäsi? 

4. Mitä viestintäkanavia käytätte toimistollanne ja kerro miten ne mielestäsi toimivat 

sinun ja esimiehesi välillä viestinnässä? Haluaisitko muuttaa käytäntöjä? Jos, niin 

miksi ja miten? 

5. Miten esimiehesi ottaa ideasi / ehdotuksesi huomioon? Miten kerrot niistä 

esimiehellesi ja miten niitä käydään yhdessä läpi? 

6. Miten esimiehesi jakaa kiitosta työyhteisössänne? Saatko itse kiitosta hyvin 

tehdystä työstä? Jos saat, niin miten? 

7. Miten pystyt kehittymään työssäsi ja miten esimiehesi pystyy kannustamaan, 

edesauttamaan ja seuraamaan sitä? 

8. Millä tavalla esimiehesi osoittaa välittämistä? Millä tavalla se ilmenee? Jos 

välittämistä ei tapahdu, kerro miten se ilmenee? 

9. Miten juhlistatte yhteisiä onnistumisianne / menestystänne? 

10. Miten jaatte työyhteisössänne työnne kannalta merkittävää tietoa?  
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LIITE 2. TEEMAHAASTATTELU LÄHITAPIOLA RAISION 
TOIMIPISTEEN TYÖNTEKIJÄLLE 

Nämä toimivat perusteemoina haastattelussa, jonka perusteella valitsin 

jatkokysymykset. 

 

1. Kerro LähiTapiolan arvot ja visio sekä miten ne näyttäytyvät työssäsi? 

2. Kuvaile, miten päädyit LähiTapiolaan töihin? 

3. Kuvaile suhdettasi esimieheesi? 

4. Kuvaile esimiehesi tapaa innostaa / motivoida sinua työssäsi? 

5. Mitä viestintäkanavia käytätte toimistollanne ja kerro, miten ne mielestäsi toimivat 

sinun ja esimiehesi välillä viestinnässä? 

6. Kuvaile, miten esimiehesi ottaa ideasi / ehdotuksesi huomioon? Miten kerrot 

niistä esimiehellesi ja miten niitä käydään yhdessä läpi? 

7. Miten esimiehesi jakaa kiitosta hyvin tehdystä työstä? 

8. Miten esimiehesi seuraa kehittymistäsi työssäsi? 

9. Kuvaile esimiehesi tapaa osoittaa välittämistä? 

10. Kuvaile, miten juhlitte yhteisiä onnistumisianne / menestystänne? 

11. Kuvaile, miten jaatte työyhteisössänne menestyksenne kannalta merkittävää 

tietoa?  
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LIITE 3. TEEMAHAASTATTELU LÄHITAPIOLA RAISION 
TOIMIPISTEEN ESIMIEHELLE 

Nämä toimivat perusteemoina haastattelussa, jonka perusteella valitsin 

jatkokysymykset. 

 

1. Kuvaile LähiTapiolan arvot ja visio ja kerro, miten ne näyttäytyvät työssäsi? 

2. Kuvaile rekrytointiprosessia, jossa otat uuden työntekijän toimistosi 

palvelukseen? 

3. Kuvaile, miten päädyit LähiTapiolaan töihin? 

4. Kuvaile suhdettasi työntekijöihisi? 

5. Kuvaile toimintatapaasi innostaa / motivoida työntekijöitäsi heidän työssään? 

6. Mitä viestintäkanavia käytätte toimistollanne ja kerro, miten ne mielestäsi toimivat 

sinun ja työntekijöidesi välillä viestinnässä? 

7. Kuvaile, miten otat työntekijöidesi ideat / ehdotukset huomioon ja miten käytte 

niitä yhdessä läpi? 

8. Millä tavoin jaat kiitosta työntekijöillesi heidän hyvin tehdystä työstä? 

9. Millä tavalla seuraat työntekijöidesi kehittymistä heidän työssään? 

10. Kuvaile tapaasi osoittaa välittämistä työntekijöillesi? 

11. Kuvaile, miten juhlitte yhteisiä onnistumisianne / menestystänne? 

12. Kuvaile, miten jaatte työyhteisössänne menestyksenne kannalta merkittävää 

tietoa? 
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LIITE 4. TARKENTAVAT PUHELINHAASTATTELUT 
LÄHITAPIOLA RAISION TOIMIPISTEEN 
TYÖNTEKIJÄLLE JA ESIMIEHELLE 

 

Työntekijälle esitetyt kysymykset: 

1. Kuvaile, millaisena näet hyvän esimiehen? Entä hyvän työntekijän? 

2. Kuvaile, tunnetko työn imua? (Työn imua tunteva henkilö lähtee joka aamu 

mielellään töihin ja nauttii työpaikastaan sekä työskentelystään yrityksessä.) 

 

Esimiehelle esitetyt kysymykset: 

1. Ammennatko tietoa siitä, mikä olisi oikea tapa toimia esimiehenä? 

2. Kuvaile, millainen on uuden työntekijän perehdyttäminen?  
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