
 

 

 

Fiilismittarin hyödyntäminen osana 
esimiestyötä OP Tampereessa 

Valtteri Virkkunen 

2018 Laurea 



 

 

 
Laurea-ammattikorkeakoulu 

Fiilismittarin hyödyntäminen osana 
esimiestyötä OP Tampereessa 

 Valtteri Virkkunen 
 Liiketalouden koulutus 
 Opinnäytetyö 
 Joulukuu, 2018 
  



 

 

Laurea-ammattikorkeakoulu 
Liiketalouden koulutus 
Tradenomi (AMK) 

Tiivistelmä 

 

Valtteri Virkkunen 

Fiilismittarin hyödyntäminen osana esimiestyötä OP Tampereessa OP Tampereessa 

Vuosi 2018 Sivumäärä 37 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää OP Tampereessa käyttöönotetun fiilismittarin hyötyjä 
esimiestyössä. Tutkimuksen kohteena on fiilismittarin nykytilan toimivuus. Tarkoituksena on 
siis antaa tietoa siitä, millä tavalla esimiehet hyödyntävät fiilismittaria päivittäisessä työs-
sään. Tutkimuksen tarkoituksena on tuoda uutta tietoa fiilismittarista työpaikalla ja antaa uu-
sia näkökulmia ohjelman käytöstä. 

Fiilismittari on OP Tampereessa käytössä oleva ohjelma, jonka avulla työntekijä voi kertoa 
päivän fiiliksen anonyymisti ja lisäksi kertoa mahdolliset syyt hyvään tai huonoon fiilikseen. 
Ohjelman avulla voi seurata muidenkin työntekijöiden fiilistä ja katsella oman tiimin tai koko 
organisaation tuloksia ja kommentteja. Palvelun tarkoituksena on tuottaa työntekijöille reaa-
liaikaista tietoa työpaikan työhyvinvoinnista ja antaa mahdollisuuden kertoa anonyymisti 
omista työpäivän tuntemuksistaan.  

Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään työhyvinvoinnin merkitystä työpaikalla 
sekä strategista johtamista esimiehen näkökulmasta. Tutkimus toteutetaan kvalitatiivisella 
tutkimusotteella. Laadullisessa tutkimuksessa haastatellaan eri tiimien esimiehiä henkilökoh-
taisesti ja niistä saatava haastattelumateriaali analysoidaan. Tutkimustulosten tavoitteena on 
kerätä mahdollisimman paljon uutta tietoa siitä, kuinka esimiehet hyödyntävät työssään fiilis-
mittaria. Saatujen tietojen avulla on mahdollista kehittää entisestään koko työyhteisön työhy-
vinvointia.  

Opinnäytetyö antaa lukijalleen käsityksen siitä, minkälainen merkitys työhyvinvoinnilla on 
koko yrityksen tuloksen muodostumiseen. Johtopäätöksinä voidaankin todeta, että esimiehet 
ovat hyödyntäneet fiilismittaria työssään aktiivisesti ja monipuolisesti. Tutkimustulosten pe-
rusteella voidaan katsoa myös fiilismittarin tukevan esimiestyötä, mutta siitä pystyttiin selke-
ästi erottelemaan kehityskohteita.  
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The main purpose of this Bachelor’s thesis is to find out the benefits of the vibe metric as a 
part of superior’s work in OP Tampere. Aim of the study is in how usable the vibe metric soft-
ware is. The aim is to give information how the superiors are using the vibe metric as a part 
of their daily work. The meaning of the study is to give new information about the vibe met-
ric in workplace and give new perspectives about using the software. 

Vibe metric software is in use at OP Tampere and with the help of the software employee can 
tell the feeling of the day anonymously and also tell the reasons behind the good or bad feel-
ing. With the help of the software you can keep track on other employees’ feelings and also 
look up on your own team or the whole organization results and comments. The purpose of 
the vibe metric software is to give a real time information about the well-being at work and 
give a change to employee tell anonymously about the feeling’s which you have in working 
day.  

The theorical background discuss the meaning of the well-being in working place and also 
strategic leadership from the superior’s point of view. The research is actualized by using 
qualitative method. In the qualitive research the team leaders will be interviewed personally 
and the results of those interviews will be analysed. The aim of the research results is to 
gather new information as much as possible about, how the superiors are utilising the vibe 
metric software. With the research results it’s possible to develop the whole working place 
well-being at work. 

This Bachelors thesis will give the reader understanding of which kind of meaning the well-
being in work has for forming the company outcome. As a conclusion it can be pointed out, 
that the superiors have utilized the vibe metric software actively and variously in their job. 
With the results of the research can be noticed that vibe metric software supports the supe-
rior’s job but there can be clearly separate different improvements. 
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1 Johdanto 

 

Opinnäytetyön lähtökohtana on kartoittaa ja tutkia OP Tampereessa käyttöönotetun fiilismit-

tarin vaikutuksia esimiestyössä ja sitä tukevissa käytänteissä. Työn tarkoituksena on tutkia ja 

arvioida fiilismittaria esimiehen työkaluna sekä kuinka se on muuttanut työnteon kuvaa. Tar-

koituksena on laatia saaduista tutkimustuloksista kehittämisehdotuksia, jotka saatujen tulos-

ten perusteella tukisivat OP Tampereen fiilismittarille asetettuja tavoitteita. Lähtökohtana on 

antaa OP Tampereen päättäville tahoille uutta tietoa fiilismittarista sekä auttaa kehittämään 

työhyvinvointia ja henkilöstön motivointia, joka on todella tärkeä osa koko yrityksen muodos-

tuvaa tulosta. Fiilismittari on selaimessa toimiva työhyvinvoinnin edistämiseen kehitetty pal-

velu, jossa yrityksen työntekijä voi jättää työpäivän fiiliksensä anonyymisti palveluun. Fiiliksiä 

pääsevät jättämään ja kommentoimaan kaikki palveluun liittyneet käyttäjät organisaation si-

sällä. 

Opinnäytetyössä pyritään löytämään vastaus seuraaviin kysymyksiin: 

 Kuinka organisaation esimiehet hyödyntävät fiilismittaria päivittäisessä työssään? 

 Onko fiilismittari tehostanut työhyvinvoinnin ja avoimuuden kulttuuria tiimeissä? 

 Tulisiko fiilismittarin käyttöä jatkaa tulevaisuudessa? 

Teoriataustassa keskitytään työhyvinvoinnin keskeisiin käsitteisiin sekä strategiseen johtami-

seen, jossa käsitellään läpinäkyvää työkulttuuria ja organisaation rakennemuutosta. Työ antaa 

samalla arvokasta tietoa siitä, millaisella tasolla työhyvinvoinnin edistäminen työpaikalla on 

tiimien esimiesten mielestä.  

Lähtökohtina teoreettiselle pohjalle toimii henkilöstöjohtamisen kirjallisuus ja tieteelliset ar-

tikkelit. Keskeisinä käsitteinä toimivat työhyvinvointi, johtaminen, johtamiskulttuuri, organi-

saatio, organisaatiokulttuuri, muutosjohtaminen, henkilöstöjohtaminen ja viestintä. Tutki-

musaiheena fiilismittari on varsin tuore, koska vasta viime vuosina eri yrityksissä on otettu 

käyttöön vastaavia mittausohjelmia. 

Tutkimus toteutetaan OP Tampereen Hämeenkatu 12 toimipisteessä haastattelemalla eri tii-

mien esimiehiä. Haastatteluiden avulla pyritään selvittämään erityisesti lähtötilanteen ja ny-

kyhetken eroa. Kuinka tiimien esimiehet ovat omaksuneet työkalun käytön ja minkälaisia ke-

hittämisideoita haastattelutuloksien pohjalta saadaan.  

Opinnäytetyö sisältää seitsemän päälukua ja niiden alaluvut. Johdannossa eli ensimmäisessä 

luvussa selvitetään opinnäytetyön tutkimusongelma, rakenne ja tavoitteet. Seuraavassa 
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kolmessa luvussa käsitellään opinnäytetyön teoriapohjaa eli työhyvinvointia, viestintää ja 

strategista henkilöstöjohtamista. Viides luku sisältää tutkimuksen toteutuksen ja perustelut 

tutkimusmenetelmän valintaan, toteutukseen ja luotettavuuteen. Kuudennessa luvussa esitel-

lään tutkimuksen tulokset ja seitsemännessä luvussa edetään tuloksista pohdintaan ja johto-

päätöksiin. 

Tampereen Seudun Osuuspankki eli OP Tampere on yksi OP ryhmän suurimpia pankkeja ja 

myös yksi alueen johtavista finanssilaitoksista. Pankilla on monia toimipisteitä Tampereella 

sekä muutama konttori lähikunnissa jotka palvelevat asiakkaitaan arkisin. Tampereen Seudun 

Osuuspankin juuret juontavat aina 1900-luvun alkuun, jolloin Osuuskassojen keskuslainara-

hasto perustettiin. Varsinainen toiminta alkoi kuitenkin vuonna 1903 kun keskuslainarahasto 

sai käyttöönsä valtion suuren lainan. (OP-Ryhmä: historia 2018.) 

Osuuspankin edeltäjän osuuskassan perustamisen tarkoituksena oli ollut helpottaa maanvilje-

lijöiden pääomapulaa maaseuduilla. Tilanne haittasi sekä hidasti maaseudun kehittymistä ta-

loudellisesta näkökulmasta katsottuna, koska suurin osa alueella asuvista ihmisistä harjoitti 

ammatikseen maanviljelyä. (Kangas 2010, 361-370.) 

1950-luvulle tultaessa muutto maaseudulta kaupunkeihin kiihtyi nopeaa vauhtia ja näin myös 

osuuskassojenkin painopiste siirtyi kaupunkeihin. Lainat maanviljelijöille muuttuivat asunto-

lainoihin kaupunkiin muuttaville ihmisille ja osuuskassat olivat mukana myös rakentamassa 

heille taloja. Talletuksien kasvaessa osuuskassoihin oli oiva hetki lähteä yritystoiminnan ra-

hoittamisen mukaan. (OP Ryhmä: historia 2018.) 

1970-luvun alussa Suomessa astui voimaan laki, jonka tarkoituksena oli antaa samat vaatimuk-

set ja velvollisuudet säästö-, osuus-, ja liikepankeille. Näin ollen Osuuskassat muuttuivat 

Osuuspankeiksi. Pankki olikin säilyttänyt hyvän maineen asiakaskuntansa keskuudessa, jonka 

seurauksena paljon ihmisiä hakeutui Osuuspankkien asiakkaiksi. (OP Ryhmä: historia 2018.) 

1980-luvulla toisen maailmansodan jälkeisenä peruna pankkien toiminta ”säätelyviranomai-

sina” lakkautettiin ja toimintaa muutettiin asiakaskeskeisemmäksi. Vuonna 1987 perustettiin 

OP-Rahastoyhtiö, joka toi sijoitusrahastot OP-Tuoton ja OP-Kasvun samalla markkinoille. 

Osuuspankkien keskuspankki oy:stä (OKO) tuli pörssiyhtiö paria vuotta myöhemmin vuonna 

1989 sen listautuessa Helsingin arvopaperipörssiin. (OP Ryhmä: historia 2018.) 

1990-luvulla Suomen talous ajautui pahaan kriisiin ja lama vuodet olivat erityisen vaikeita 

mutta Osuuspankki pystyi selviytymään vaikeista ajoista omin voimin. Markkinaosuus kasvoi 

melkein 34% vaikeista hetkistä huolimatta. Samalla vuosikymmenellä Osuuspankki avasi en-

simmäisenä pankkina Euroopassa verkkopankin vuonna 1996 ja vasta toisena pankkina koko 

maailmassa. (OP Ryhmä: historia 2018.) 
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2000-luvun alkupuolella Euroopassa ja varsinkin Suomessa elettiin voimakasta talouskasvun 

aikaa Nokian näyttäessä tietä maailmalla. Osuuspankki koki suuria muutoksia, kun se muuttui 

pankkiryhmästä finanssiryhmäksi. Vakuutuspalveluiden yhdistämisellä osaksi pankkipalveluita 

on ollut suuri merkitys OP-ryhmän asiakkaille saaden samalla keskitettyä pankki-, sekä vakuu-

tuspalvelut saman katon alle. (OP Ryhmä: historia 2018.) 

2005 OP-Ryhmä osti Pohjola Yhtymä Oyj:n ja laajensi näin samalla liiketoimintaansa vahinko-

vakuutuksen pariin. Kaupan myötä Osuuspankista tuli Suomen johtava finanssiryhmä. 2007 

Osuuspankki otti käyttöön uuden nimensä: OP-Pohjola-ryhmä. OKO Pankki Oyj:n nimi muutet-

tiin Pohjola Pankki Oyj:ksi. Seitsemän vuotta myöhemmin OP-Pohjola nimi muutetaan brändi-

uudistuksen myötä selkeäksi OP:ksi. Osuuspankkeja on tällä hetkellä n. 170 ja omistaja-asiak-

kaita 1 768 000. (OP Ryhmä: historia 2018; OP-Ryhmän osavuosikatsaus 1.1-30.6.2017.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Työhyvinvointi osana organisaatiota 

Työhyvinvointi esiintyy käsitteenä monissa eri asiayhteyksissä, kun puhutaan esimerkiksi ylei-

sellä tasolla työntekijän työkyvystä, työssä jaksamisesta tai työelämän laadusta. Yleensä kui-

tenkin työhyvinvoinnista puhuttaessa kyseessä on yksittäinen ihminen. Jokainen ihminen pys-

tyy siis itse määrittelemään omat henkilökohtaiset kokemuksensa hyvinvoinnin kannalta, jol-

loin työhyvinvoinnista puhutaan yleisenä käsitteenä kuvaamassa kokonaistilannetta. Työhyvin-

vointiin liittyy vahvasti niin henkinen, psyykkinen kuin fyysinenkin tunnetila joidenka välistä 

tasapainoa ja kokonaisuutta katsotaan yhdessä. (Virolainen 2012, 11-14.) 

Kuvio 1: OP-Ryhmän rakenne 
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Työhyvinvointiin vaikuttaa monen eri tekijän summa. Siihen miten yksilö tuntee työhyvinvoin-

nin vaikuttavat työpaikan olojen lisäksi myös omat elämäntavat, tottumukset sekä elämän-

asenne. Työnantajan vastuulla on tarjota turvallinen työympäristö missä työntekijät viihtyvät, 

samoin kuin myös työntekijöillä on vastuu ja velvollisuus noudattaa työpaikan sääntöjä, oh-

jeistusta sekä huolehtia omista elämäntavoistaan. (Virolainen 2012, 11-14.) 

Työhyvinvoinnista on siis vastuussa niin organisaatio kuin sen työntekijätkin. Työhyvinvoinnin 

on oltava jatkuvaa työyhteisön kehittämistä sellaiseksi paikaksi työskennellä mihin tulee mu-

kavin mielin aamulla töihin. Työ voi olla parhaimmillaan ihmiselle ilon ja onnen lähde, mistä 

ammennetaan vaikutteita jokapäiväiseen elämään. Pahimmillaan se voi kuluttaa loppuun ja 

pilata niin fyysisen kuin psyykkisenkin terveyden. (Juuti & Vuorela 2015, 234-249.) 

Virolaisen (2012, 11-12) mukaan työhyvinvointia on tarkasteltava kokonaisuudessaan niin fyy-

siseltä-, sosiaaliselta, henkiseltä- kuin psyykkisestäkin näkökulmasta. Esimerkiksi raskaasti 

kuormittava psyykkinen työ voi näkyä fyysisenä oireiluna työntekijän terveydentilassa. Jos yh-

dellä osa-alueella esiintyy puutteita niin yleensä se myös heijastuu lopulta muihinkin. Sen ta-

kia on tärkeää työntekijän sekä -antajan kannalta huolehtia näistä kaikista monipuolisesti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyysinen työhyvinvointi on ehkä näkyvin ja keskeisin osa-alue työhyvinvoinnista. Siihen kuulu-

vat esimerkiksi työn kuormittavuus, ergonomia ja työolosuhteet. Fyysinen työhyvinvointi ko-

rostuu erityisesti ammateissa missä keho joutuu kovaan rasitukseen kuten rakennusalalla. Kui-

tenkin työ missä henkilö joutuu istumaan pitkään paikallaan päivän aikana rasittaa myös ke-

hoa. Fyysiseen työhyvinvointiin vaikuttaa myös oleellisesti työskentelytilat, lämpötila, ilman 

Kuvio 2: Työhyvinvoinnin osa-alueet. (Virolainen 2012, 12.) 
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laatu ja siisteys. Työntekijän oma fyysinen kunto on myös keskeisessä roolissa puhuttaessa 

työhyvinvoinnista. Hyvä fyysinen kunto ja yleinen terveydentila edistävät myös työssä jaksa-

mista. (Viitala 2014, 173-177.) 

Viitalan (2014, 173-177) mukaan psyykkinen työhyvinvointi koostuu työn antamista mahdolli-

suuksista ja työntekijän omien tavoitteiden ja motivaation kohtaamisesta. Viime vuosien ai-

kana psyykkistä työhyvinvointia on alettu tarkastelemaan keskeisenä osana kokonaisvaltaista 

työhyvinvointia. Psyykkisesti rasittava työ voi olla käytännössä sitä, että työtehtävät voivat 

olla joko liian helppoja tai vaikeita työntekijälle. Kuormitus työtehtävien määrässä voi olla 

myös epätasapainossa, jos työtehtäviä kertyy yhdelle henkilölle liian vähän tai paljon. Nykyai-

kana työtehtävät voivat kasautua myös muille päiville, jolloin rasitus on entistä pidempää 

eikä tauot työn tekemisestä riitä.  

Ihminen on sosiaalinen olento, joka vaatii sosiaalisia kanssakäymisiä ja kontakteja päivittäi-

sessä elämässään. On tärkeää, että ihminen saa ilmaista tunteitaan työpäivän aikana työkave-

reilleen sekä myös asiakkaille. Tunteiden sisälleen kätkeminen ja niiden piilottaminen lisää 

ihmisen henkistä pahoinvointia päivän aikana. Kaunat muiden työntekijöiden kanssa vievät 

paljon työntekemiseen käytettävää energiaa pois ja rasittavat turhaan koko tiimin työskente-

lyä. On siis tärkeää, että työntekijät tulevat keskenään toimeen ja tutustuvat myös ihmisinä 

toisiinsa eivätkä pelkästään työkavereina, jotta työntekeminen olisi vaivattomampaa. (Virolai-

nen 2012, 19-22.) 

Kun työntekijä nauttii työntekemisestä ja hänen antama työpanoksena on merkityksellistä 

voidaan todeta, että henkinen puoli on kunnossa. Samalla työntekijä voi tuntea edistyvänsä ja 

kehittyvänsä omassa työntehtävässään. Organisaation kehittyminen koostuukin koko henkilös-

tön hyvinvoinnista, joka vaatii myös organisaatiolta tarkan toiminta-ajatuksen ja omien arvo-

jen vaalimisen. Selkeät toimintatavat ja yhteinen päämäärä antavat myös työntekijöille sel-

keät raamit missä toimitaan.  (Hyppänen 2013, 141-143.) 

Organisaation tulos on vahvasti sidoksissa siihen, kuinka sen työntekijät voivat. Työssä onnis-

tuminen ja tuloksellisuus ovat huomattavasti helpommin saavutettavissa, kun työntekijöiden 

työhyvinvointi on mallillaan kaikilla sen osa-alueilla. Vaikka työhyvinvointi koetaan eri lailla 

yksilöiden välillä, on sen kehittäminen ja parantaminen jokaisen organisaatiossa työskentele-

vän vastuulla. (Hyppänen 2013, 150-151.) 

Virolaisen (2012, 12-13) mukaan työhyvinvoinnin kehittäminen jakaantuu yksilön ja organisaa-

tion lisäksi myös yhteiskunnalle. Yhteiskunnan tehtävänä on näin ollen säätää lakeja työhyvin-

vointiin liittyen sekä opettaa ja antaa resursseja sen kehittämiseksi. Yksilön vastuulle jää 

omasta terveydestä huolehtiminen sekä organisaation yhteisten pelisääntöjen noudattaminen 

ja parantaminen. Organisaation vastuulla on työpaikan turvallisuuden huolehtiminen ja työ-

paikan olosuhteiden on täytettävä lakien määräämät velvoitteet.  
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Työhyvinvointi on ollut jo useamman vuoden esillä vahvasti niin valtakunnallisessa mediassa 

kuin työpaikoillakin. Siihen kohdistuu tälläkin hetkellä suuria muutospaineita, jotka järisyttä-

vät vanhoja toimintamalleja sekä käytäntöjä. Asiakaskokemukset määräytyvät kuitenkin lähes 

jokaisessa tapauksessa ihmisten tunnetasolla ja ne välittyvät asiakasrajapinnassa työskentele-

vien työntekijöiden kautta. Nämä tunnetasolla tapahtuvat mielikuvat ja päätökset siitä millai-

nen kyseinen organisaatio on määrittelevät hyvinkin paljon ihmisten mielikuvaa organisaa-

tiosta. Pääasiallisesti kaikki tämä syntyy, kun kohdataan asiakas. (Juuti 2015, 135-138.) 

On luonnollista, että organisaation työntekijät näkevät työpaikan eri lailla kuin yrityksen 

johto, joka pyrkii tehostamaan työntekoa eri tavoin. Henkilöstö näkee työpaikan arjen toimin-

nan kautta ja se on vahvasti sidoksissa asiakaskohtaamisiin. Kun vuorovaikutus ja sille luodut 

puitteet ovat viety äärimmilleen ja stressi alkaa kasvamaan, voivat asiakaskohtaamiset päät-

tyä huonoihin kokemuksiin kummankin osalta. Siksi toimintaa kehitettäessä tulisi keskittyä 

myös henkilöstön tunteiden ja kokemuksien tarkasteluun, eikä ainoastaan välittömiin vaiku-

tuksiin organisaation talouden kannalta. (Juuti 2015, 135-138.) 

Esimiehet yksinään eivät voi vaikuttaa yrityksen strategian onnistumiseen johtamisen kautta 

vaan organisaation työntekijät ovat siinä tärkeimmässä roolissa. Yrityksissä joissa työntekijän 

on johdettava omaa työntekoaan, dialogin merkitys toisten työkavereiden kanssa korostuu 

koska kenellekään ei ole tarpeeksi aikaa valvoa toisia jatkuvasti. On päästävä tilanteeseen 

missä edellytetään luottamukseen perustuvaa keskusteluyhteyttä kenen tahansa organisaa-

tioon kuuluvan henkilön kanssa. Vahvan yhteisöllisyyden kautta saadaan myös turvaa vaikeina-

kin hetkinä. (Järvinen 2014, 94.) 

Työnkuva on muuttunut hyvin paljon viime vuosien aikana ja nykypäivän osittainen trendi on-

kin, että töitä tehdään etenevissä määrin ajasta tai paikasta riippumatta. Työntekijöiltä odo-

tetaan itseohjautuvuutta ja aktiivisuutta. Myös itsensä kouluttaminen ja halu oppia uutta 

nousevat esille muutoksessa. Etenevissä määrin digitalisaatio vaatii työntekijöitä ymmärtä-

mään ja sisäistämään uusia ohjelmia sekä työkaluja työnteon sujuvoittamiseksi. (Järvinen 

2014, 16-17.) 

 

2.1 Työhyvinvoinnin edistäminen 

Maailmantalouden kehittyminen muuttaa jatkuvasti työnteon käsitteitä sekä vanhoja toimin-

tamalleja. Yritykset kilpailevat ennen kaikkea palvelun nopeuden ja uusien innovaatioiden sa-

ralla siinä missä pyritään saamaan kilpailuetua toisiin yrityksiin. Työn kuva muuttuu jatkuvasti 

entistä joustavammaksi sekä paikasta tai ajasta riippumattomaksi. Työtä voidaan tehdä 

enemmän etänä, olemalla poissa fyysisesti työpaikaltaan, minkä on mahdollistanut uudet tie-

toteknologian järjestelmät. (Helsilä & Salojärvi 2009, 270-272.) 
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Mitä siis työhyvinvointi on? Sosiaali- ja terveysministeriön (Työhyvinvointi 2017.) mukaan työ-

hyvinvointi koostuu monesta eri osa-alueesta kuten työstä ja sen mielekkyydestä. Sitä edes-

auttavat muun muassa kannustava ja motivoiva johtaminen. Työolojen kehittäminen yksilöitä 

sekä organisaatiota tyydyttäväksi on hedelmällistä kummallekin osapuolelle. Työpaikassa 

missä työhyvinvointi on otettu huomioon huolellisesti, työntekijät jaksavat tehdä paremmin 

töitä ja näin myös yrityksen tuottavuuskin kasvaa. (Työhyvinvointi 2017.) 

Suurin osa yksilön käyttämästä ajasta maan päällä menee töitä tehdessä ja työ voikin olla ih-

misen identiteetin ja tukiverkoston peruspilari elämässä. Toisinaan työ voi olla myös suuri 

haittatekijä ihmisen terveydelle, mikä vaikuttaa muihinkin hänen ympärillään oleviin välilli-

sesti. Nykyaikana jatkuva itsensä uudistaminen alati muuttuvissa olosuhteissa työskentelemi-

nen sekä uusien taitojen oppiminen lisäävät stressiä ja paineita odotuksien täyttämisestä työ-

yhteisössä. Kun kaikki vanhat toimintamallit ja käytännöt muuttuvat voi haasteeksi muodos-

tua itsensä motivoiminen ja työssä jaksaminen. Kaikista haasteista työntekijä ei voi selvitä yk-

sin vaan hän tarvitsee siihen niin työkavereiden kuin työnantajasakin apua ja tukea. (Helsilä 

ym. 2009, 267-272.) 

Työhyvinvoinnin edistämisestä puhuttaessa tarkoitetaan työn tekemiseen liittyvien edellytyk-

sien kokonaisvaltaista toteutumista. Sen on oltava osa organisaation strategiaa sekä tulevai-

suuden voimavara. Edistäminen voi näkyä organisaatiossa esimerkiksi koko työpaikan sisäistä-

mänä toimintatapana kuten henkilöllisyyden todentamisena jokaisena asiakkaan tapaamisker-

tana. Se on siis toimintaa mikä näkyy organisaation arjessa joka päivä. (Helsilä ym. 2009, 267-

272.) 

Edistämisen kannalta suurimpina haasteina voidaan pitää työyhteisön kulttuuria sekä sen toi-

mintamalleja. Työntekijöiden työkyvyn, työn ja työympäristön kehittäminen kokonaisuutena 

on avainasemassa organisaation onnistumisen kannalta. Työkyky on monen tekijän summa ja 

vaikka esimerkiksi työyhteisö ja -ympäristö olisivat valmiita muuttamaan toimintatapojaan 

mutta yksilö ei, on se koko organisaation kannalta huono asia. Kyse on monen eri tekijän sum-

masta, josta yksikään palanen ei voi puuttua. (Helsilä ym. 2009, 267-272.) 

Virolaisen (2012, 13-14) mukaan on tärkeää organisaation kannalta lisätä tilaisuuksia kasvat-

taa työntekijöiden intoa tehdä töitä, kuten työtehtävien monipuolistaminen ja vastuun kas-

vattaminen. Kun työnantaja osoittaa luottamusta työntekijää kohtaan ja hänelle annetaan 

siitä rakentavaa palautetta, motivoi se myös työntekijää itseään tekemään asiat entistä pa-

remmin, oli palaute sitten positiivista tai negatiivista. Työn tekemisen palon sytyttäminen 

työntekijässä voi maksaa itsensä moninkertaisena takaisin varsinkin, kun puhutaan vaativista 

työtehtävistä.  

Monissa menestyvissä yrityksissä menestyksen takana eivät ole pelkästään vain henkilöt vaan 

työpaikalla vallitseva ilmapiiri. Jotta henkilöstö pystyy työskentelemään tehokkaasti, on 
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työntekemisen edellytykset oltava kunnossa. Ihminenkin muuttuu tehottomaksi, jos on ollut 

tarpeeksi kauan ilman lepoa ja samalla työn tehokkuus katoaa koska työntekijä ei jaksa kes-

kittyä eikä välittää työntekemisestä. Sama voi heijastua esimerkiksi osaamattomuutena, kun 

henkilöä ei ole perehdytetty tarpeeksi ja hän ei luota enää itseensä eikä omaan tekemi-

seensä. Yrityksen taloudellinen hyvinvointi on suoraan heijastuva työyhteisön hyvinvoinnista. 

(Österberg 2014, 115-116.) 

Työpanoksen kannalta keskeisimpinä asioina vaikuttavat työntekijän itsensä osaaminen ja mo-

tivaatio tehdä töitä. Optimaalinen tilanne työnantajan kannalta on silloin kun työntekijä ha-

luaa suoriutua työtehtävissään hyvin ja hänellä on siihen tarvittava osaaminen. Pidemmän ai-

kaa samankaltaista tai vastaavaa työtä tehneellä työntekijällä on ongelmia työmotivaationsa 

kanssa. Sen takia esimiehellä on merkittävä rooli työntekijän oman sekä organisaation hyvin-

voinnin kannalta sovittaa hänen osaamistaan tehtäviään vaativaksi. Työn mielekkyys ja moti-

vaatio pysyvät korkeammalla, kun työntekijällä on mahdollisuus kehittyä ja oppia uutta työs-

sään. (Österberg 2014, 146-147.) 

Yksilön tasolla työn suhde itsensä kanssa pitäisi olla sen kaltainen jossa työntekijä on hänelle 

sellaisessa ammatissa mistä hän on haaveillut tai kuvitellut aikaisemmin, että voisi tehdä 

juuri sitä työtä. Työtehtävä antaa haastetta yksilölle, se on monipuolista ja tarjoaa paljon 

mahdollisuuksia. Työ voi olla tekijälleen jopa parhaimmillaan kuin harrastus. Se on silloin it-

selleen mieluista, milloin motivaatiokin herää itsestään. Kun työntekijä tuntee työnsä omak-

seen, on motivaatio silloin pitkäkestoista ja auttaa se jaksamaan työn ohella. (Juuti 2015, 

136-137.) 

Työhyvinvointiin liittyviä ongelmia voidaan vähentää ja ehkäistä monin eri tavoin mutta sen 

hyväksi pitää koko organisaation henkilöstön puhaltaa yhteen hiileen. Jokaiselta työntekijältä 

tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja mikä helpottaa jo huomattavasti ongelmatilanteiden syn-

tyä. Jos erimielisyyksistä työpaikan sisällä ei keskustella vaan ne jätetään taka-alalle, koituu 

siitä huomattavia ongelmia tulevaisuudessa. Selkeät ja yhteiset pelisäännöt työpaikalla edes-

auttavat konfliktien välttämistä ja kaikki tietävät, mistä on sovittu etukäteen ja jokainen on 

niitä lupautunut noudattamaan. (Hyppänen 2013, 139-140.) 

 

2.2 Fiilismittari 

Fiilismittari on OP Tampereessa syksyllä 2017 käyttöönotettu ohjelma, jonka avulla työnteki-

jät voivat vastata anonyymisti, kuinka työpäivä on sujunut. Ohjelman on kehittänyt Vibemet-

rics yritys. Vastaaminen tapahtuu painamalla hymynaamaa, joita on kolmea eri laatua: vih-

reä, keltainen ja punainen. Vihreä hymynaama kertoo, että päivä on mennyt mukavasti, kel-

tainen kertoo, että päivä on mennyt osittain hyvin ja punainen taas, että päivä on mennyt 
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huonosti. Hymynaamaa painettaessa työntekijä voi antaa vapaamuotoisen kommentin miksi 

on juuri valinnut kyseisen hymynaaman ja mistä se johtuu. Muut käyttäjät näkevät myös nämä 

anonyymisti jätetyt kommentit ja voivat ”tykätä” julkaisusta ja myös kommentoida samaan 

julkaisuun. (Vibemetrics 2018.) 

Työntekijä voi tarkastella viikoittaisella tai kuukausittaisella tasolla koko organisaation yleistä 

fiilisvirtaa, missä näkyvät kaikkien fiiliksen antaneiden henkilöiden tilastot hyvistä ja huo-

noista fiiliksistä. Eniten kommentoidut ja tykätyt julkaisut nousevat myös paremmin esille fii-

lisvirrasta. Palvelu on suunniteltu varsinkin organisaation henkilöstön kuuntelemista varten 

eikä heidän kyselemistään varten. Näin ollen ongelmalliset aiheet työyhteisössä nousevat pa-

remmin esiin ja niistä voidaan keskustella avoimemmin, mitä varsinkin kommenttien julkaisi-

joiden henkilöllisyyden salaaminen edesauttaa. (Vibemetrics 2018.) 

Organisaation työntekijällä on mahdollisuus tarkastella myös oman tiiminsä fiilisvirtaa ja kom-

mentteja omaan tiimiin kuuluvilta. Työntekijällä on myös mahdollisuus tarkastella muiden tii-

mien fiilisvirtaa ja kommentteja. Jos organisaatiossa ei ole erikseen luotu tiimejä näkyvät 

käyttäjälle koko organisaation tulokset ja julkaisut. (Vibemetrics 2018.) 

Organisaatiossa on helpompi tarttua suoraan toimeen, kun esimiehet saavat reaaliajassa hen-

kilöstön ajatuksia ja kehitysehdotuksia työhyvinvointinsa suhteen. Asiat, joita ei ehkä uskal-

lettaisi kertoa kasvotusten, voidaan julkaista kaikkien nähtäville anonyymisti jolloin kuka ta-

hansa voi myös osallistua keskusteluun. Näin ollen rima madaltuu ja ongelmatilanteisiin voi-

daan puuttua paremmin. Fiilismittarin tehtävänä on tuoda avoimuutta ja läpinäkyvyyttä orga-

nisaatioon, minkä avulla voidaan parantaa kaikkien työntekijöiden työhyvinvointia ja viihty-

vyyttä työpaikalla. (Vibemetrics 2018.) 

Fiilismittarin avulla organisaatioon saadaan avoimuuden kulttuuri, kun käyttäjät ovat aktiivi-

sia. Uudet ideat ja näkemykset ovat helppo esittää fiilismittarin avulla sekä muut työntekijät 

voivat ehdottaa parannuskeinoja työpaikan työhyvinvoinnin edistämiseksi. Se että työntekijät 

saavat äänensä kuuluville ja heitä myös kuunnellaan, on ohjelman suuri etu ja se myös välit-

tyy asiakkaillekin. (Vibemetrics 2018.) 

Fiilismittari antaa tarvittavat työkalut esimiehille organisaation arjen helpottamiseksi. Heidän 

on helpompi tarttua toimeen eikä tarvitse pohtia syitä sille miksi tiimi on ollut tänään alaku-

loinen ja tehoton. Nopea reagointi ja toimenpiteet parantavat työyhteisön motivaatiota ja 

edistävät myös paremman asiakaskokemuksen syntymisessä. Hyvä olo välittyy myös muille. 

(Vibemetrics 2018.) 

Yrityksissä tapahtuu paljon laadullista mittaamista nykypäivänä ja yksi tapa mitata työhyvin-

vointia on fiilismittari. Ohjelma kerää dataa saaduista vastauksista ja muodostaa niistä kuvaa-

jia, joiden eri sektorit voidaan jaotella prosentuaalisesti tietojen tarkastelua varten. 
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Fiilismittari tuottaa yritykselle paljon määrällistä tutkimustietoa, joka siis perustuu numeroi-

hin ja tilastofaktoihin. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2014, 140-142) 

Keskeistä määrällisessä tutkimuksessa on aiemmin esitetyt teoriat ja tutkimusten tulokset. 

Aineiston keruussa pitää ottaa huomioon sen soveltuvuus numeerista mittaamista varten. Ai-

neisto on saatava tilastoitavaan muotoon, että sitä voidaan analysoida teorioiden ja tutkimus-

tulosten saamiseksi. (Hirsjärvi ym. 2014, 140-142) 

Hirsjärven ym. (2014, 140-142) mukaan määrällisessä tutkimuksessa pitää tietää tarkasti mitä 

halutaan tutkia, jotta sitä voitaisiin mitata. Fiilismittarin kannalta määritellyt käsitteet ja 

mitä tutkitaan ovat tarkasti selvillä, jolloin myös tulokset ovat luotettavia. Fiilismittarista 

saatujen tulosten avulla organisaation johto ja esimiehet voivat analysoida saatuja tuloksia 

sekä tehdä tarvittavia korjaus- tai parannustoimenpiteitä työhyvinvoinnin edistämiseksi.  

 

3 Viestintä organisaation työvälineenä 

Viestintä on käsitteenä laaja ja kattaakin kaiken missä ollaan vuorovaikutuksessa toiseen hen-

kilöön. Se voi olla esimerkiksi puhetta toiselle henkilölle, joka vastaa ilmeillä ja eleillä. Se voi 

olla sähköisessä muodossa oleva sähköposti mikä lähetetään suurelle määrälle ihmisiä. Vies-

tintä voidaan jakaa sanalliseen ja sanattomaan viestintään. Verbaalinen eli sanallinen vies-

tintä koostuu sanoista, joka rakentuu niiden avulla puheeksi. Nonverbaalinen viestintä eli sa-

naton viestintä on esimerkiksi kehon, kasvon ilmeiden, asennon ja käsien liikkeiden luomaa 

viestintää mitä ihminen harjoittaa joko tiedostaen tai tiedostamatta. (Lohtaja-Ahonen & Kai-

hovirta-Rapo 2012, 11.) 

Tekstin avulla tapahtuvassa vuorovaikutuksessa tarvitaan jonkinlainen väline millä tekstiä vä-

litetään kuten puhelin tai tietokone. Kun vuorovaikutus tapahtuu tekstin kautta, sen vastaan-

ottaja tulkitsee tekstiä siinä käytettyjen sanavalintojen avulla ja se herättää lukijassaan tie-

tynlaisen mielikuvan. Tekstin tulkitsemiseen vaikuttaa myös missä se on julkaistu, mitä käyt-

täen ja minkälainen sen ulkoasu on. Mitä onnistuneemmin vuorovaikutus välittyy tekstin 

kautta sen vastaanottajalle, myös viestin sanoma menee paremmin perille. (Lohtaja-Ahonen 

& Kaihovirta-Rapo 2012, 11-12.) 

Lohtaja-Ahosen ja Kaihovirta-Rapon (2012, 12) mukaan viestinnän prosessissa on aina kaksi 

osapuolta, viestin lähettäjä ja vastaanottaja. Kummassakin roolissa voi olla useampi ihminen 

mukana. Koska viestintä on vuorovaikutusta myös nämä kaksi roolia vaihtelevat jatkuvasti, 

esimerkiksi organisaation aamupalaverissa voidaan palaveria kuunnella videon välityksellä re-

aaliajassa, jonka jälkeen tiimissä keskustellaan yhdessä palaverin keskeisestä sisällöstä.  
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Viestinnän perustehtävä yrityksessä on mahdollistaa yhteisön muu toiminta. Organisaatioille 

viestintä on ikään kuin keuhkot ihmiskeholle, niitä ilman ihminen ei voi elää, eikä ilman hyvää 

viestintää myöskään yritys pystyisi toimimaan tehokkaasti. On siis tärkeää organisaation kan-

nalta, että viestintä on suunniteltu ja organisoitu huolellisesti, sillä sen on kuuluttava osaksi 

yrityksen strategista suunnittelua sekä toimintaa. Jotta viestintä toteutuisi halutulla vaikutuk-

sella organisaatiossa on viestinnän vastuuhenkilön oltava mukana päättämässä keskeisistä asi-

oista ja linjauksista yrityksen johdon kanssa. (Kortetjärvi-Nurmi & Murtola 2016, 9.) 

Viestintä yrityksessä on ennen kaikkea johtamisen työkalu. Olemme viestien tuottajia ja jaka-

jia. Organisaationmuodolla on väliä viestinnän suhteen koska se asettaa sille raamit missä 

suhteessa toimia. Yritysten tarkoituksena on tuottaa voittoa ja toimia kannattavasti ja vies-

tinnän tehtävänä on tukea tätä prosessia, joka on keskustelua organisaation sisällä ja työnte-

kijöiden näkemysten sekä ajatusten vaihtoa. (Kortetjärvi-Nurmi & Murtola 2016, 9-10.) 

Fiilismittarin tehtävänä on välittää työntekijöiden fiiliksiä niitä tutkiville ja hyödyntäville 

henkilöille organisaatiossa ja on näin ollen tärkeä osa päivittäistä viestintää yrityksen sisällä. 

Ohjelma avaa mahdollisuuden vaikuttaa työympäristössä tapahtuviin asioihin tehokkaasti työ-

paikan intran välityksellä. Palvelun avulla saadaan tehokas viestintäkanava työntekijöiden ja 

johdon välille työhyvinvointiin liittyvissä asioissa. (Vibemetrics 2018.) 

Viestinnän merkitys on kasvanut vuosien saatossa yritysten parissa entistä tärkeämmäksi teki-

jäksi. Vielä viime vuosituhannella kuin tämänkin vuosituhannen alussa yritykset keräsivät nä-

kyvyyttä median kautta aikakausilehdissä ja uutisissa. Nykyään yritykset ja sen työntekijät 

ovat aktiivisia toimijoita ja vaikuttajia sosiaalisessa mediassa. Yrityksillä on huolellisesti laa-

ditut verkkosivut mistä kuka tahansa voi etsiä tietoa yrityksen toiminnasta. Kotisivut antavat 

myös paljon informaatiota yrityksen markkinoinnin kohderyhmille ja mahdollisuuden olla yh-

teydessä yrityksen työntekijöihin. (Juholin 2013, 41-42.) 

Lohtaja-Ahosen ja Kaihovirta-Rapon (2012, 13-14) mukaan yrityksen viestinnästä puhuttaessa 

käytetään termiä yhteisöviestintä tai työyhteisöviestintä. Se voidaan jakaa niin ulkoiseen kuin 

sisäiseenkin viestintään mutta nykypäivänä näiden kahden määritelmän raja on hälvennyt so-

siaalisen median ja sähköisen toimintaympäristön vuoksi. Organisaation sisäinen viestintä on 

kuitenkin henkilöstön keskinäistä kommunikoimista esimerkiksi työpaikan omassa intranetissä. 

Sisäisellä viestinnällä on tärkeä merkitys organisaation tavoitteiden ja henkilöstön informoin-

nin kannalta. Ulkoinen viestintä on kytköksissä uutisointiin, markkinointiin ja muihin sidosryh-

mien informointiin.  

Kortetjärvi-Nurmen ja Murtolan (2016, 61-62) mukaan työyhteisöviestinnän tavoitteena on an-

taa organisaation jokaiselle työntekijälle tarvittavat tiedot ja ajankohtaista informaatiota liit-

tyen omaan työnkuvaan. Hyvä viestintä työpaikalla lisää yrityksen tuottavuutta ja vahvistaa 

henkilöstön yhteisöllisyyttä. Organisaation viestintätilanteissa on aina mukana useampi 



 17 
 

 

henkilö ja yrityksen tekstejä lukee päivän aikana kymmeniä, ellei jopa satoja ihmisiä. Vies-

tintä pitää siis suunnitella huolellisesti isolle määrälle ihmisiä, joista jokainen tulkitsee vies-

tinnän eri lailla.  

Työyhteisöviestinnän on tarkoitus luoda samaa henkeä ja yhteisöllisyyttä organisaatiossa ja 

sen työntekijöissä. Sen avulla rakennettaan sisäisiä verkostoja sekä sitoutetaan työhön, jol-

loin syntyy tuloksia ja työn imua. Työyhteisössä viestinnän on siis näytettävä työntekijöille 

yrityksen perusarvot ja tavoitteet, jolloin sitoutuminen työntekemiseen on mahdollista. Kun 

henkilöstö kokee olevansa osa työyhteisöä ovat he valmiita myös antamaan enemmän irti it-

sestään. (Juholin 2013, 58-59.) 

Jotta tuloksia ja työn imua voisi syntyä työpaikalla on johdon ja niitä tukevien osien oltava 

vuorovaikutuksissa työntekijöihin ja kuunnella mitä heillä on sanottavanaan. Fiilismittarin tar-

koituksena on lisätä työntekijöiden itseohjautuvuutta ja kannustaa omilla näkemyksillään 

muita työyhteisön kehittämiseen sekä työpaikan sisäisen luottamuksen kasvattamiseen. (Vi-

bemetrics 2018.) 

Yrityksen viestintä on myös vahvasti sidoksissa muihin yrityksen toimijoihin kuten HR-osas-

toon. Organisaation eri osastojen yhteistyö on välttämätöntä mutta myös samalla hedelmäl-

listä. Esimerkiksi HR-osastolla on paljon annettavaa yrityksen viestinnän kannalta kuten rekry-

tointiviestinnän järjestämisen suhteen yrityksessä tai työpaikan sisäisien muutoksien viestimi-

sestä henkilöstölle. (Juholin 2013, 60-61.) 

Viestinnän kanavia on monia ja jokaisessa yrityksessä on oma viestintäkulttuuri, kuinka vies-

tintää käytetään työpäivän arjessa. Yrityksessä saatetaan esimerkiksi suosia kasvokkain tapah-

tuvaa keskustelua, kun taas toisessa yrityksessä kaikki viestintä ja tiedottaminen hoidetaan 

intranetissä ja muissa sähköisissä kanavissa. On siis yrityksestä ja sen koosta riippuvaa valita 

Kuvio 3: Viestinnän ja HR:n omat ja yhteiset alueet (Juholin 2013, 61.) 
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oikeanlainen viestintäkulttuuri. Myös esimerkiksi asian esittäminen kirjallisesti tai suullisesti 

vaikuttaa todella paljon haluttuun lopputulokseen. (Lohtaja-Ahonen & Kaihovirta-Rapo 2012, 

49-50.) 

Viestinnän suunnittelun tarkoituksena on edistää yrityskuvan rakentumista, tehostaa työnteki-

jöiden ajankäyttöä ja vähentää yllätyksiä sekä tehdä niistä hallittavampia. Jos viestintää ei 

ole suunniteltu millään lailla siitä tulee täysin sattumanvaraista ja tieto asioista tulee silloin 

esille, kun sitä kysytään tai jotakin on tapahtunut jo. Tiedonkulku ja viestintä yrityksen sisällä 

on jokaisen yrityksessä työskentelevän henkilön vastuulla mihin osallistuvat kaikki. (Österberg 

2014, 193-194.) 

Österbergin (2014, 194) mukaan toimiva tiedonkulku yrityksen sisäisessä viestinnässä on vält-

tämätöntä. Työntekijöiden on saatava oleellista tietoa työntekemiseen liittyen niin esimie-

heltä kuin ylempääkin organisaation johtoportaalta. Esimiehen rooli nousee tärkeäksi oleelli-

sen tiedon välittämisen kannalta alaisilleen koska häneen työntekijät ovat yhteydessä ensim-

mäisenä työhön liittyvien kysymyksien kanssa.  

Yrityksen viestinnän tulee olla suunniteltua ja sen on oltava suoraan kytköksissä yrityksen pe-

rustehtävään sekä mukailtava yrityksen tulevaisuuteen asettamia tavoitteita. Sen suunnitte-

luun vaikuttavat myös toimintaympäristö ja organisaatiossa tapahtuvat suuret muutokset ku-

ten esimerkiksi uuden strategian käyttöönotto. Viestinnän laaja-alaista suunnittelua ja toteut-

tamista kutsutaan yleisesti strategiaksi. Viestintästrategian tehtävänä on antaa raamit päivit-

täiseen työntekemiseen ja ohjata toimintaa yrityksen linjauksien mukaisesti. (Juholin 2013, 

86-88.) 

Mihin tällaista viestintästrategiaa sitten tarvitaan? Eikö viestinnän perustehtävänä ole kuiten-

kin tiedottaa asioista silloin kun siihen on tarve? On sanonta, että suunnitelma on hyvä pohja 

muutokselle. Viestintästrategian tehtävänä on yhdistää organisaation työntekijöiden näkemys 

siitä, miten organisaatio kommunikoi keskenään. Se sisältää myös, miten toimitaan ja miksi 

toimitaan. Sen tehtävä on siis olla ”punainen lanka”, jota työntekijät seuraavat ja ammenta-

vat omassa työnteossaan. (Juholin 2013, 88-89.) 

Organisaatiossa esimiesten ja viestinnän ammattilaisten on tärkeää miettiä, mitkä uutiset 

ovat tärkeitä raportoinnin ja tiedotuksen suhteen niin ulkoisesti kuin sisäisestikin. Yrityksen 

sisäisen viestinnän kannalta eri tiimien välisessä tiedonvälittymisessä on omat haasteensa. Tä-

män takia esimerkiksi aamupalaverit tai muut tärkeät yhdessä käytävät materiaalit tulisi tal-

lettaa sähköisesti tai muulla tavalla, jolloin työntekijällä on mahdollisuus käydä myöhemmin-

kin materiaalia läpi. (Österberg 2014, 197-198.) 

Nykyaikana yrityksillä on monia mahdollisuuksia viestinnän suhteen kuten erilaiset sähköiset 

kanavat. Viestintäkanavien valinnan suhteen vaikuttavat myös, miten työtä tehdään ja missä, 
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onko se toimistotyötä vai paikasta riippumatonta liikkuvaa työtä. Yrityksen koon kannalta 

nämä kysymykset nousevat tärkeiksi. Pk-yrityksien ei välttämättä kannata pitää henkilöstöl-

leen aamupalavereitaan esimerkiksi Skypen välityksellä, kun taas suurella yrityksellä tärkeät 

asiat viikon kulusta on viestittävä moneen toimipisteeseen kootusti. (Lohtaja-Ahonen & Kaiho-

virta-Rapo 2012, 49-51.) 

Organisaatioissa työskennellään myös entistä isommissa määrin erilaisten projektien parissa 

mihin voi olla vaikutuksissa henkilöstöä useastakin eri yrityksestä. Yleensä projektit ovat jo 

valmiiksi määritelty kestoltaan ja kustannuksiltaan valmiiksi omaksi kokonaisuudeksi, jolle on 

asetettu omat tavoitteet ja päämäärät. Yrityksessä voi olla menossa useampikin projekti sa-

maan aikaan, jolloin viestintäsuunnitelman laatiminen tulee ajankohtaiseksi. (Kortetjärvi-

Nurmi & Murtola 2016, 70.) 

Kortetjärvi-Nurmen ja Murtolan (2016, 70) mukaan niin yrityksen strategisessa viestinnässäkin 

kuin projektissakin oltava viestintäsuunnitelma. Siinä pitäisi olla laadittuna tärkeitä asioita jo 

valmiiksi kuten: sisältö, aikataulu, kanavat, vastuut ja budjetti. Projektin edetessä on suosi-

teltavaa käytettävän sähköisen viestinnän keinoja, jolloin materiaalit löytyvät tallennettuna 

yhdestä paikasta ja ovat kaikkien muokattavissa.  

 

4 Strategia johtamisen välineenä 

Onnistunut strategia on yrityksen menestyksen takana, jolloin strategia on siis osa jokaisen 

organisaation toimintaa, mikä antaa toiminnalle suunnan. Strategian avulla voidaan kasvattaa 

kilpailuetua muihin yrityksiin tai siihen voidaan turvautua taloudellisesti heikompina aikoina. 

Nykyaikana yritykset eivät pysty toteuttamaan kilpailustrategiaansa kannattavasti, jos analy-

soidaan ainoastaan ulkoisia markkinoita ja siellä vaikuttavia tekijöitä. Organisaation strate-

gian keskeisimpinä tekijöinä ovat henkilöstö ja heidän kehittyminen. (Helsilä & Salojärvi 

2009, 14-15.) 

Strateginen henkilöstöjohtaminen käsitteenä on hyvin laaja-alainen eikä yksiselitteinen. Hen-

kilöstöjohtamisen strategisuuteen on ollut erilaisia lähestymistapoja, kuten sen liittymisestä 

yrityksen liiketoimintastrategiaan niin, että sen tavoitteet ovat laadittu suoraan näissä toi-

minnoissa. Toisen lähestymistavan mukaan henkilöstöjohtaminen on itsessään jo niin tärke-

ässä osassa yrityksen liiketoimintastrategiaa, jolloin se on vahvasti iso osa yrityksen strate-

gista kokonaisuutta. (Helsilä & Salojärvi 2009, 14-15.) 

Yrityksen strategia laaditaan yleensä organisaation johtoportaassa ja sen avulla luodaan raa-

mit yrityksen toiminnalle ja tavoitteet tulevaisuutta varten. Vaikka strategia luodaankin joh-

toportaassa, suurin vastuu sen toteuttamisessa yrityksessä on henkilöstöllä ja niiden sidosryh-

millä. Yrityksen toiminta toteutuu sen henkilöstön kautta, joten strateginen 
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henkilöstöjohtaminen nousee avainasemaan, kun puhutaan markkinoilla pärjäämisestä. (Kau-

hanen 2009, 20-23.) 

Viitalan (2014, 41) mukaan yrityksen strategia on johdonmukainen toimintamalli, jolla halut-

tuihin tavoitteisiin aiotaan päästä. Se sisältää myös toiminta-ajatuksen eli mission, mitä var-

ten yritys on olemassa. Lisäksi olennaisena osana liiketoimintastrategiaa on yrityksen visio eli 

tulevaisuuden tahtotila, mitä kohti tahdotaan kulkea. Parhaimmillaan visio on osa koko henki-

löstön yhteistä tahtotilaa, jota tarkemmin määrittävät erilaiset henkilökohtaiset ja liiketoi-

minnalliset tavoitteet.  

Henkilöstön johtaminen ja sen oikein toteuttaminen yrityksen strategian kannalta ovat tär-

keimpiä prosesseja yrityksen toiminnassa. Strategisen johtamisen onnistumisen kannalta orga-

nisaatiossa on keskityttävä yrityksessä oleviin voimavaroihin eli henkilöstöön ja sen osaami-

seen. Organisaatiossa on tunnistettava henkilöstön osaaminen ja varsinkin erityisosaaminen, 

mitä välttämättä kilpailija yrityksiltä ei löydy. Kun henkilöstön osaaminen ja kokemus ovat 

vahvalla pohjalla on myös strategiset muutokset helpompi toteuttaa. (Viitala 2012, 41-42.) 

Fiilismittari tarjoaa johdolle työkalun tarttua ennakoivasti työyhteisön ongelmiin ja kehittä-

miseen. Työntekijöiden osallistaminen organisaation työhyvinvoinnin parantamiseksi parantaa 

työtyytyväisyyttä ja lisää työmotivaatiota. Organisaation johto saa reaaliaikaista tietoa työyh-

teisöä askarruttavissa asioissa ja näin ollen antaa myös aikaa reagoida ja tehdä tarvittavia toi-

menpiteitä asioiden parantamiseksi. (Vibemetrics 2018.) 

Organisaation päästrategian lisäksi on myös olemassa muita osastrategioita kuten myynti- tai 

tuotestrategia. Henkilöstöstrategia on tärkeä osa koko yrityksen strategian toteutumista ja 

siinä käsitelläänkin yrityksen kannalta tärkeitä osa-alueita kuten henkilöstön hyvinvointi, 

määrä ja rekrytointi. Esimiestyön kannalta henkilöstöstrategia on tärkein ohjenuora esimies-

työlle organisaatiossa. Esimiehen on tärkeä ottaa työntekijänsä mielipiteet ja ehdotukset huo-

mioon suunniteltaessa henkilöstöstrategiaa koska se sitoo ja motivoi työntekijöitä omaan työ-

tehtäväänsä, kun he saavat olla osana suunnitteluprosessia. (Hyppänen 2013, 48-50.) 

Helsilän ja Salojärven (2009, 59-60) mukaan yrityksen johdon on ymmärrettävä henkilöstön 

aineettoman pääoman arvo, jotta se menestyisi tulevaisuudessa markkinoilla kilpailun tiuken-

tuessa. Siihen lukeutuvat henkilöstön osaaminen, tietotaito ja käytännön osaaminen. Henki-

löstön jatkuva kehittäminen on organisaation oma valinta mutta strategisesti se on viisas va-

linta pitkällä aikavälillä.  

Työntekijöiden tiedon ja taidon karttuessa saadaan kehitettyä omaa osaamista ja jatkettua 

sen kehittämistä. Osaamista pystytään tällöin myös ohjaamaan vision ja strategian mukaisesti 

oikeaan suuntaan ja samalla näyttämään työntekijöille, että he ovat yrityksen menestyksen 
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takana ja heidän osaamistaan tarvitaan myös tulevaisuudessa. (Helsilä & Salojärvi 2009, 59-

60.) 

Osaaminen on siis organisaatiossa ikään kuin perustukset talossa. Ilman osaamista ei ole myös-

kään liiketoimintaa. Työntekijöillä on vastuu liiketoiminnan jatkuvuudesta ja yrityksen strate-

gian toteutumisesta. Työntekijöiden osaaminen heijastuu ulospäin yrityksen päivittäisessä toi-

minnassa joko hyvällä tai huonolla tavalla. Esimerkkinä henkilöstön huono perehdytys ja osaa-

misen kehittäminen voi näkyä ulospäin asiakkaille huonona palveluna ja vakavina virheinä tai 

laiminlyönteinä. Hyvä osaaminen näkyy tehokkaana palveluna, positiivisena asiakaskokemuk-

sena sekä työyhteisön hyvinvointina. (Kauhanen 2009, 29-31.) 

 

 

 

 

 

 

 

Jotta osaaminen yrityksessä saadaan valjastettua, on määritettävä yrityksen strategia. Strate-

gian määrittäminen tapahtuu organisaation ulkoisten ja sisäisten muuttujien perusteellisella 

tarkastelulla. Ulkoisten tekijöiden määrittely koostuu asiakkaita, toimialaa ja kilpailijoita si-

sältyvästä analyysistä, jonka avulla saadaan enemmän tietoa vallitsevasta tilanteesta markki-

noilla. Sisäisten tekijöiden analyysissä käsitellään yrityksen omia resursseja ja mahdollisuuk-

sia. Sisäisten ja ulkoisten tekijöiden huolellisen analyysin jälkeen voidaan organisaatiolle 

määritellä strategiset tavoitteet seuraaville vuosille. (Hyppänen 2013, 47-48.) 

Viitalan (2012, 42-43) mukaan nykyaikana entistä tärkeämmäksi organisaatioiden strategian 

toteutumisen kannalta ovat nousseet työntekijät ja heidän osaamisensa. Henkilöstöstrategian 

avulla kartoitetaan suunnitelma siitä, millä keinoin yrityksen strategia aiotaan toteuttaa hen-

kilöstön osalta. Sen avulla pyritään suunnittelemaan henkilöstön tarve, osaamisen kehittämi-

nen ja rakenne seuraaviksi vuosiksi.  

Henkilöstön osaamisen johtaminen on siis tietyltä osin yrityksen strategian toteuttamista. 

Jotta organisaatio pystyisi vastaamaan kilpailutilanteeseen tehokkaasti, on työyhteisön osaa-

minen oltava oikealla tasolla. Osaamisen tiedostaminen ja tunnistaminen ei pelkästään riitä 

Kuvio 4: Organisaation kehittämisen tavoitteita. (Kauhanen 2009, 30.) 
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organisaatiossa vaan se pitää olla niin suunniteltu, että se johtaa strategisesti oikeisiin loppu-

tuloksiin. Yrityksessä on siis tutkailtava, millaista osaamista yrityksessä on ja kuinka sitä voi-

daan kehittää tulevaisuudessa. (Helsilä & Salojärvi 2009, 160-163.) 

Yrityksen strategian toteutuminen ja onnistuminen ovat loppupeleissä kiinni organisaation 

työntekijöissä ja eritoten esimiehissä. Inspiroiva ja innostava esimies motivoi myös alaisiaan 

paljon todennäköisemmin kuin omissa oloihin vetäytyvä esimies. Esimiehen pitää herättää 

alaisissaan halu tehdä yhteistyötä, ratkoa ongelmia ja kuunnella mitä muilla on sanottava-

naan. Viime kädessä luottamus ansaitaan omaa esimerkkiä näyttämällä. (Hyppänen 2013, 

240.) 

Esimiestyöskentelyä varten fiilismittari tukee strategiaa myös tiimin onnistumisen kannalta. 

Fiilismittari tarjoaa esimiehelle kattavan alustan, missä sekä työntekijä voi vaikuttaa omaan 

työskentelyynsä että myös esimies pystyy tukemaan ja auttamaan työntekijää häntä mieltä 

painavissa asioissa ja näin ollen tukemaan johdon asettamia tavoitteita. Nopea reagointi ja 

korjaavat toimenpiteet parantavat esimiehen tehokkuutta. (Vibemetrics 2018.) 

Johtamista oppii vain kokemuksen kautta mutta joitain ihmisiä voidaan pitää luonnostaan joh-

taja tyyppinä. Joillain ihmisillä on luontaisesti paremmat kyvyt johtaa kuin toisilla. Vaikka 

jotkut meistä syntyvät luontaisiksi johtajaksi voi sitä myös harjoitella ja kehittää vaikkei olisi-

kaan luonnonlahjakkuus. Puhutaan autenttisesta johtamisesta, eli on rohkeutta olla aito oma 

itsensä eikä esitetä jotain muuta mitä kuvitellaan olevan. Autenttisella johtajalla on myös 

rohkeutta myöntää, ettei hänkään osaa kaikkea. Virheet myönnetään ja otetaan opiksi niistä, 

jotta voidaan olla viisaampia seuraavalla kerralla. (Hyppänen 2013, 242-243.) 

Johtamisen kannalta tärkeä elementti on itsetunto. Se on olennainen osa ihmisen omaa iden-

titeettiä, joka muovautuu elämän aikana. Ulospäin itsetunto näkyy itseluottamuksena ja it-

sensä arvostuksena. On siis tärkeää tuntea itsensä, jotta voi myös kehittää niitä osa-alueita 

mitkä eivät ole niin vahvoja kuin toiset. Työkavereista välittäminen ja palautteen vastaan ot-

taminen sekä antaminen kehittävät omaa itsetuntoa. On tärkeää hyväksyä itsensä sellaisena 

kuin on ja pyrkiä olemaan samanlainen muita kohtaan kuin toivoisi muiden olevan itseään 

kohtaan. (Hyppänen 2013, 242-243.) 

 

Strategisen johtamisen avulla määritellään suunta, mitä kohti yritys menee ja mitä keinoja 

käytetään, jotta haluttu päämäärä saavutetaan. Jos organisaatiolla ei ole minkäänlaista suun-

nitelmaa tulevaisuutta varten koko yrityksen toiminta ohjautuu väärin. Suunnittelutyö strate-

gian suhteen antaa myös työkaluja, jotka tukevat yrityksen toimintaa ja päämääriä. (Kauha-

nen 2009, 20-21.) 
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OP Ryhmän tavoitteena on tulevaisuudessa olla monikanavainen palveluyritys, jolla on vahva 

finanssialan osaaminen. Nykyaikana palvelut digitalisoituvat kovalla vauhdilla ja elämmekin 

vahvassa murroksessa. OP Ryhmä kehittää jatkuvasti palveluitaan ja toimintojaan etenevissä 

määrin sähköisiin kanaviin. Liiketoimintojen laajentuminen on aloitettu jo esimerkiksi hyvin-

voinnin- ja liikkumisen palveluihin. Kaiken tämän muutoksen keskellä on asiakaslähtöisyys ja 

paras mahdollinen asiakaskokemus. (OP Ryhmä 2018, strategia.) 

Tulevaisuudessa OP:n tavoitteena on olla monialainen palveluyritys, missä asiakkaalle tarjou-

tuu mahdollisuus valita pankki-, varallisuudenhoidon- ja vakuutuspalveluiden lisäksi esimer-

kiksi liikenteen ja turvallisuuden palveluita. OP on etenevissä määrin mukana siellä missä 

asiakaskin, eli bussissa matkalla töihin tai kotisohvalla kotona ollessa. (OP Ryhmä 2018, tule-

vaisuuden suunnannäyttäjä.)  

OP on listannut kotisivuillaan strategiansa neljä perustekijää, jotka ovat organisaation perus-

tehtävä, arvot, päämäärä ja asiakaslupaus. (OP Ryhmä 2018, strategia.) 

OP Ryhmän perustehtävä 

OP Ryhmä kertoo nettisivuillaan lyhyesti ja yksinkertaisesti organisaation perustehtävän. Yri-

tys kertoo sen seuraavasti: ”Vahvan vakavaraisuutemme ja tehokkuutemme avulla luomme 

kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia omistaja-asiakkaillemme ja 

toimintaympäristöllemme.” (OP Ryhmä 2018, strategia.) 

OP Ryhmän arvot 

OP Ryhmän arvolupauksia ovat ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä menestyminen. OP on 

ihmistä varten, jossa huolehditaan asiakkaista kuin työyhteisön jäsenistä aidosti. Koko toi-

minta perustuu tasavertaiseen arvostukseen ja jokainen asiakaskohtaaminen arvokas omalla 

uniikilla tavallaan. (OP 2017, arvot.) 

Vastuullisuus yrityksessä rakentuu pitkäjänteiseen luottamukseen yrityksen ja asiakkaan vä-

lillä. Yrityksen vahva ammattitaito ja osaaminen näkyy asiakkaan arjessa luotettavuutena 

sekä laajana asiantuntemuksena. Yrityksen vastuullisuuden suunnannäyttäjänä toimii yhdessä 

menestyminen. (OP 2017, arvot.) 

OP Ryhmän päämäärä ja kilpailuedut 

OP Ryhmä on asettanut päämääräkseen olla maailman paras asiakasomisteinen finanssiryhmä. 

OP vaikuttaa laajasti toiminnallaan yhteiskuntaan, onhan finanssialalla suuri merkitys kansan-

taloudellisesti. Asiakasomisteisena finanssiryhmänä OP edistää yhteisön menestymistä ja hy-

vinvointia niin paikallisesti kuin koko maan laajuisesti. OP on vahvasti sitoutunut 
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toimintaympäristöönsä ja ryhmä edistääkin esimerkiksi paikallista yritys toimintaa rahoitta-

malla erilaisia hankkeita. (OP 2017, OP osana yhteiskuntaa.) 

OP Ryhmän toiminnan perusedellytyksenä on menestyminen yhdessä asiakkaiden kanssa ja se 

määritteleekin suunnan yrityksen toiminnan ja palveluiden kannalta. Asiakkaan kannalta laaja 

palvelukokonaisuus tuo varmuutta ja turvaa sekä parantaa samalla myös organisaation palve-

lukykyä. Suomalaisena pankkina OP Ryhmä edistää suomalaisten hyvinvointia ja yritystoimin-

taa Suomessa. (OP 2017, arvot.) 

OP Ryhmä henkilöstö 

OP Ryhmän tavoitteena on olla finanssialan mielenkiintoisin ja vetovoimaisin paikka työsken-

nellä. Organisaatiossa huolehditaan jokaisesta työntekijästä parhaalla mahdollisella tavalla ja 

työtyytyväisyyskyselyn perusteella kaksi kolmesta työntekijästä viihtyy työssään hyvin tai 

erinomaisesti. Organisaatio tarjoaa monipuoliset uramahdollisuudet haastavassa uudessa ym-

päristössä upean työyhteisön kanssa. (OP Ryhmä 2018, rohkea työkulttuuri.) 

 

5 Tutkimusmenetelmät ja toteutus 

Luvussa 5 kuvataan tutkimuksen toteutus ja tutkimuksessa käytetyt tutkimus- ja tiedonkeruu-

menetelmät. Opinnäytetyö toteutetaan kvalitatiivisena tutkimuksena teemahaastattelua hyö-

dyntäen. Tutkimusongelmaan pyritään saamaan vastaus haastattelemalla OP Tampereen esi-

miehiä ja perehtymällä aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen. Teemahaastattelussa käytettyjen 

kysymysten avulla (Liite 1) käsitellään tutkimustuloksia ja seuraavissa alaluvuissa tuetaan tut-

kimustuloksen syntyä ja siihen valikoitunutta tutkimusmenetelmää. 

 

5.1 Kvalitatiivinen tutkimus 

Tutkimusmenetelmät jaetaan sen mukaan, mitä halutaan tutkia ja minkälaista tietoa halu-

taan kerätä. Menetelmää valittaessa pitää ottaa huomioon mihin sitä käytetään koska eri me-

netelmät tuovat erilaisia tuloksia eri näkökulmista. Tutkimuksia voidaan tehdä kahdella eri 

menetelmällä: kvalitatiivisella eli laadullisella tai kvantitatiivisella eli määrällisellä tutkimus-

menetelmällä. Kvantitatiivisella tutkimuksella luodaan luotettavaa tilastoihin ja numeroihin 

perustuvaa tietoa, kun taas kvalitatiivisella menetelmällä tuotetaan syvällistä ja ainutlaa-

tuista tietoa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2014, 162-164.) 

Kvalitatiiviselle tutkimukselle tyypillistä on tiedon keruu sekä aineiston kerääminen luonnolli-

sissa tilanteissa kuten haastattelemalla toista. Tiedonlähteenä suositaan ihmistä erilaisten 
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mittausvälineiden sijaan, johon tutkija luottaa kerätessään tietoa. Tiedonhankinnassa käyte-

tään apuna yleensä erilaisia lomakkeita ja haastattelukysymyksiä. (Hirsjärvi ym. 2014, 164.) 

Hirsjärven ym. (2014, 162-164) mukaan laadullinen tutkimus pyrkii ymmärtämään, miksi jo-

tain tapahtuu eikä testaamaan erilaisia hypoteeseja tai teorioita. Tutkijan tavoitteena on pal-

jastaa jotakin sellaista tutkimuksen avulla mitä ei välttämättä ole ajateltukaan. Ilmiöitä tut-

kitaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti luonnollisissa tilanteissa.  

Laadullinen tutkimus on laaja kokonaisuus ja se voidaan jakaa tutkimuksen eri lajeiksi, esi-

merkiksi osallistavaan tutkimukseen tai toimintatutkimukseen. Tämä opinnäytetyö toteute-

taan laadullisena tutkimuksena, jossa käytetään apuna teemahaastattelua.  

 

5.2 Teemahaastattelu 

Haastattelu on ainutlaatuinen keino kerätä tietoa haastateltavalta koska siinä ollaan suorassa 

vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa. Haastattelun suurena etuna muihin tiedonkeruumene-

telmiin verrattuna on sen joustavuus. Teemahaastattelu on ennalta suunniteltu tilanne, missä 

haastattelun kysymykset kohdennetaan tiettyihin teemoihin, joista haastateltavan kanssa kes-

kustellaan. Teemahaastattelu etenee keskeisten teemojen parissa eikä haastattelun kannalta 

kaikkein olennaista ole yksityiskohtaisten kysymysten esittäminen. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 

47-48.) 

Hirsjärven ja Hurmeen (2001, 47-48) mukaan teemahaastattelu on puolistrukturoitu haastat-

telumenetelmä eli kysymysten muoto on kaikilla haastateltavilla sama mutta kysymysten jär-

jestys voi vaihdella. Haastateltavien vastaukset eivät ole sidoksissa vastausvaihtoehtoihin 

vaan haastateltavat voivat vastata kysymyksiin omin sanoin. Haastattelun kannalta tärkeää 

on, että tietty näkökulma on lyöty lukkoon ja haastateltavien ääni ja mielipiteet pääsevät 

esiin.  

Teemahaastattelun kannalta tärkeää on keskittyä teema-alueiden huolelliseen suunnitteluun. 

Tutkijan valitsemat teema-alueet on oltava olennaisia haastattelun kannalta, jotta voidaan 

saada tutkimuksen kannalta oleellista tietoa. Teemahaastattelua käytettäessä on tutkimuksen 

kannalta tärkeää haastatteluteemojen suunnitteleminen koska haastattelurunkoa laatiessa ky-

symykset pitää jaotella teema-alueittain. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 66-67.) 

 

5.3 Empiirisen tutkimuksen toteutus 

Ennen tutkimuksen toteutusta perehdytään alan kirjallisuuteen ja muodostetaan opinnäyte-

työlle runko sen perusteella. Opinnäytetyön tietoperusta rakentuu eri lukuihin, jossa 
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käsitellään olennaisia aihealueita fiilismittarin kannalta yrityksessä kuten yrityksen viestintä 

ja henkilöstöjohtaminen. Tietoperustaan pohjautuen luodaan haastattelurunko jonka keskei-

sinä pääteemoina ovat kuinka esimiehet hyödyntävät fiilismittaria ja onko sillä ollut vaiku-

tusta työyhteisössä. 

Esimiesten kanssa tehdyt haastattelut nauhoitetaan ja litteroidaan myöhemmässä vaiheessa 

kirjalliseen muotoon. Haastatteluiden avulla pyritään selvittämään kuinka hyvin esimiehet 

ovat ottaneet uuden työkalun käyttöön sekä saamaan uutta tietoa, miten he hyödyntävät sitä 

päivittäisessä työssään. Teemahaastattelujen perusteella tehdään johtopäätökset tutkimuk-

sen tuloksista ja pohdinnasta. Haastattelut (Liite 1) suoritettiin OP Tampereen pääkonttorilla 

21.5-25.5.2018 neljälle eri esimiehelle. 

Haasteltavat esimiehet kuuluvat tässä opinnäytetyössä mittauksen kohteisiin eli heitä voidaan 

kutsua havaintoyksiköiksi. Havaintoyksiköistä koostuvaa kokonaisuutta kutsutaan tutkimuksen 

perusjoukoksi eli tässä tapauksessa OP Tampereessa työskentelevät esimiehet. Tässä tutki-

muksessa keskitytään tutkimaan pienempää satunnaisesti valittua havaintoyksikköjoukkoa, eli 

otosta. (Otos ja otantamenetelmät 2003.) 

Otos on satunnaisesti valittu OP Tampereessa työskentelevistä esimiehistä, eli suuremmasta 

perusjoukosta. Kaikilla perusjoukon mittauksen kohteilla on ollut samansuuruinen todennäköi-

syys tulla valituksi tutkimusta varten. Resursseihin ja tutkimustarpeisiin nähden tutkimuksessa 

on käytetty ryväsotantaa, minkä avulla haastateltavat esimiehet on rajattu pääkonttorilla 

työskenteleviin. Tutkimustarpeisiin nähden matkustaminen ympäri Pirkanmaata henkilökoh-

taisten haastatteluiden järjestämiseksi ei olisi kannattavaa. (Otos ja otantamenetelmät 

2003.) 

 

6 Tutkimustulokset 

Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksen tulokset, jotka jaotellaan tutkimuskysymysten mu-

kaan kolmeen eri alalukuun. Nämä ovat fiilismittarin hyödynnettävyys, fiilismittari työhyvin-

voinnin edistäjänä sekä fiilismittarin käyttö tulevaisuudessa. Haastatteluista on otettu myös 

suoria lainauksia tutkimustuloksiin, jotta esimiesten näkemykset avautuisivat tekstissä parem-

min.  

Laadullisessa tutkimuksessa selvitettiin fiilismittarin hyödynnettävyyttä osana esimiestyötä. 

Tutkimustulokset pohjautuvat tehtyihin teemahaastatteluihin esimiesten kanssa, tietoperus-

taan sekä organisaation sisäisiin materiaaleihin. Opinnäytetyön tietoperusta on vahvasti sidok-

sissa tuloksien analysoinnissa, mikä osaltaan tukee ja avaa tutkimustuloksia. 
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6.1 Fiilismittarin hyödynnettävyys 

Tutkimuksessa lähdettiin liikkeelle siitä, kuinka esimiehet hyödyntävät fiilismittaria työssään. 

Tämä kysymys esitettiin tarkoituksella ensimmäisenä jokaiselle haastateltavalle, jotta saatiin 

tietoa ylipäätään siitä käyttävätkö he vai eivät fiilismittaria työssään.  

Ensimmäinen haastattelu kysymys toi paljon tietoa esille siitä kuinka esimiehet ovat omaksu-

neet työkalun käytön työssään. Jokainen esimiehistä käyttää aktiivisesti fiilismittaria työssään 

osittain siksi että se on intrassa näkyvällä paikalla sekä siitä on helppo selata päivän tai viikon 

aikana esiinnousseita onnistumisia tai vastoinkäymisiä. Nämä onnistumiset ja vastoinkäymiset 

eivät välttämättä päätyisi niin hyvin esille kuin mitä nyt, vaan esimiehen mukaan siirtyisivät 

ehkä enemmänkin ”kahvipöytä keskusteluihin”. (Haastattelu 1.) 

Fiilismittarin seuraaminen on aktiivista koska halutaan tietää mistä ongelmakohdista talon si-

sällä työntekijät keskustelevat, jotta voidaan myös omassa työssään tietää paremmin, mitkä 

asiat ovat huonosti ja mitkä hyvin. Sen perusteella on myös helpompi ryhtyä toimiin, kun on 

jotain osviittaa siitä, mistä olisi ehkä hyvä keskustella joko kahden kesken tai oman tiimin 

kanssa. (Haastattelu 1.) 

Haastateltavana ollut esimies totesikin, että fiilismittari on näkyvällä paikalla työpaikan 

omassa intrassa, jolloin se on helppo tarkistaa muiden tärkeiden asioiden ohella. Esimies ko-

rosti myös, että hän käy lukemassa jokaisen kommentin ja julkaisun fiilismittarin sivuilta 

koska silloin on helpompi olla perillä siitä mikä työyhteisössä aiheuttaa kitkaa tai mitkä asiat 

ovat tuoneet positiivisuutta päivään. (Haastattelu 2.) 

Esimies nosti myös fiilismittarin kannalta asian esille, että välillä on vaikea hahmottaa kos-

keeko tietty asia juuri hänen alaisiaan tai ympärillä työskenteleviä ihmisiä vai onko asia ehkä 

enemmänkin ajankohtaisempi jossakin muussa tiimissä. Yleiseen työilmapiiriin voi vaikuttaa 

monikin asia ja työhyvinvointiin liittyvät kysymykset voivat olla hyvin yleisluontoisia. Näitä 

asioita voidaan kuitenkin hyödyntää keskustelemalla oman tiimin jäsenten kanssa, kosketta-

vatko nämä asiat heitä. (Haastattelu 2.) 

Kahden muunkin esimiehen mielipide oli, että asiat ovat nousseet paremmin esille ja nyt on 

ehkä helpompi ”nostaa kissa pöydälle” ja puhua asiat halki. Työyhteisöä rasittavat ja syrjään 

vedetyt asiat tulevat helpommin esille ja avoimuus työyhteisössä on kasvanut. (Haastattelu 

4.) Esimiehet totesivat myös haastattelussa, että keskustelua on enemmän kuin aikaisemmin 

ja se on työhyvinvoinnin kannalta tärkeä seikka, jonka perusteella voidaan ryhtyä toimiin 

omassa tiimissä. (Haastattelu 3) 
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6.2 Fiilismittari työhyvinvoinnin edistäjänä 

Kun esimiehiltä oli kartoitettu ensimmäisessä kysymyksessä fiilismittarin hyödynnettävyyttä 

työssä, haluttiin seuraavassa kysymyksessä selvittää millä tavalla esimiehet ovat kokeneet fii-

lismittarin työhyvinvoinnin edistämisen kannalta. Kaikki esimiehet ovat kokeneet jollain lailla 

fiilismittarin edesauttaneen työpaikan ilmapiiriä ja positiivista merkitystä työhyvinvoinnin 

kannalta. 

Haastattelussa esimies kertoi, että yrityksen johdon ja HR-osaston kautta fiilismittarissa esiin-

nousseita asioita käsitellään jo jokaisen tiimin palaverissa yhtenäisesti. Asia ei ehkä olisi nous-

sut esille muuten, ellei fiilismittarissa oltaisi keskusteltu mieltä painavista asioista. Konkreet-

tiset teot työhyvinvoinnin eteen ovat lisääntyneet fiilismittarin avulla ja esimies kertoikin tä-

män olleen näkyvä esimerkki asiasta. (Haastattelu 1. ja 4.) 

Toinen esimies kertoi asian olevan hieman ristiriitainen koska ihmiset ovat erilaisia kommen-

toimaan asioita ja kuuluisiko kaikkien kahvipöytäkeskustelujen noustakaan koko työyhteisön 

näkyville. Esille nousevat asiat voivat koskea jotain hyvin spesifiä asiaa työssä, johon ei ole 

mahdollisuutta välttämättä tarttua tehokkaalla tavalla. Esimies kuitenkin korosti, että positii-

vista on kuitenkin huomata, kuinka asioihin on tartuttu ja se merkitsee työhyvinvoinnin kan-

nalta paljonkin. (Haastattelu 2.) 

Haastattelussa esimies (Haastattelu 2.) totesikin, että fiilismittarissa on paljon negatiivisia 

asioita esillä työyhteisön kannalta mutta on hienoa huomata, kuinka kuitenkin kehuminenkin 

luonnistuu ja onnistumisista iloitseminen näkyy. Esimiehen mukaan fiilismittariin julkaisevalla 

työntekijällä on kuitenkin vain toinen puoli asiasta tiedossa ja on vaikea todentaa, onko han-

kaluuksia aiheuttavaan aiheeseen hänen kohdallaan ikinä tartuttu.  

Kolmas esimies oli samaa mieltä, että fiilismittarilla on ollut näkyvää vaikutusta työpaikan 

työhyvinvoinnin kannalta ja se on osittain tuonutkin läpinäkyvyyttä työyhteisöön. Esimies 

myötäili myös toista samasta aiheesta, kuinka tietoa siitä koskeeko negatiivinen tai positiivi-

nen palaute ei oikein varmaksi tiedä, että onko se tarkoitettu koko työyhteisölle vai jollekin 

tietylle osalle työporukkaa. Hän korosti myös sitä, että mitä aktiivisempaa fiilismittarin 

käyttö on ollut työntekijöiden keskuudessa, voidaan sen perusteella tarttua paremmin asioi-

hin. (Haastattelu 3.) 

Yleisesti ottaen viesti kaikilta esimieheltä aiheesta oli samankaltainen. Fiilismittari on tuonut 

näkyviä ratkaisuja työhyvinvoinnin kannalta työyhteisössä mutta samalla palaute fiilismitta-

rissa on ollut ristiriitaista. Koskeeko tietty epäkohta tiettyä ryhmää työyhteisössä vai onko se 

ollut yleisellä tasolla tapetilla fiilismittarissa. Esimiehet olivat samaa mieltä siitä, kuinka 

asian kanssa voi vaikuttaa, jos ei tarkkaan tiedä pitäisikö sen koskea juuri omaa tiimiä. 
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6.3 Fiilismittarin käyttö tulevaisuudessa 

Viimeisessä haastattelukysymyksessä esimiehiltä kartoitettiin heidän mielipidettään fiilismit-

tari-palvelun käytön jatkamista tulevaisuudessa osana työpaikan työhyvinvoinnin kehittä-

mistä. Esimiehet olivat samalla linjalla jatkamisen suhteen, mitä kaikki heistä kannatti ehdot-

tomasti mutta varsinkin palvelun käyttöön tulisi kannustaa ja sen pitäisi olla aktiivista koko 

työpaikan henkilöstöltä. (Haastattelut) 

Haastattelussa esimies oli palvelun jatkamisen puolesta mutta totesi, että palvelua pitää 

käyttää aktiivisesti ja sitä pitää hyödyntää jokapäiväisessä työn tekemisessä. Silloin palvelun 

edut korostuvat niin työntekijöille kuin esimiehillekin. Esimiehen mukaan aktiivisen käytön 

ansiosta hän on saanut palvelusta paljonkin hyötyä irti ja todennut sen toimivaksi työkaluksi. 

Pitkällä aikavälillä hän ei osannut sanoa palvelun hyödystä mutta siitä ajasta, mistä lähtien 

hän on käyttänyt fiilismittaria aktiivisesti, on ollut suurta hyötyä. (Haastattelu 3.) 

Esimiehen mukaan kuitenkin työpaikan työhyvinvoinnissa esiintyvät ”kipupisteet” ovat pääs-

seet paremmin esille ja jatkossa aktiivisen käytön ohella ohjelma toimii erittäin hyvin. (Haas-

tattelu 3.) Toisen esimiehen mukaan fiilismittarilla on enemmän hyviä kuin huonoja puolia ja 

sen käyttöä kuuluisi ehdottomasti jatkaa tulevaisuudessakin. (Haastattelu 4.) 

Kolmannen esimiehen mukaan kysymys fiilismittari ohjelman jatkamisesta osana työpaikan 

työhyvinvoinnin kehittämistä oli vaikea. Hänen mukaan palveluun pitäisi luoda ehkä enemmän 

kirkkaammat pelisäännöt kaikille koska kaikkia ongelmia ei kannata käsitellä jokaisessa palve-

lussa. Rakentavan palautteen avulla on helpompi lähteä ratkaisemaan asiaa kuin taas suora 

negatiivinen palaute ei välttämättä selvennä tarpeeksi, mistä ongelma on peräisin. Tällaise-

naan ohjelma ei ole ehkä vielä valmis ja vaatii hieman kehittämistä vielä. (Haastattelu 2.) 

Neljäs esimies oli samoilla linjoilla toisen esimiehen kanssa rakentavan palautteen suhteen 

palvelussa. Hän kertoi, että fiilismittari ei ole välttämättä paras paikka jokaisen asian käsitte-

lemistä varten mutta rakentava palaute on aina tervetullutta ja siihen pitää vastata välittö-

mästi. (Haastattelu 1.) 

Kaikki esimiehet olivat samaa mieltä fiilismittari ohjelman jatkamisesta mutta vastauksissa 

korostui myös henkilökohtaisten asioiden poisjättäminen sekä ei niin rakentavan palautteen 

jättäminen palvelusta pois. Fiilismittari on haastateltujen esimiesten mielestä tuonut paljon 

positiivia elementtejä työpaikan työhyvinvoinnin parantamiseksi mutta palvelun kehittämistä 

tarpeita vastaavaksi tulisi kehittää. 
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6.4 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan reliabiliteetin ja validiteetin avulla. Reliabiliteetilla 

tarkoitetaan tutkimuksen mittaustulosten toistettavuutta eli siis kykyä antaa tietoa, joka ei 

perustu sattumanvaraisuuteen. Esimerkkinä kaksi tutkijaa päätyy samankaltaiseen tutkimus-

tulokseen, voidaan tulosta pitää reliaabelina. Validius tarkoittaa tutkimusmenetelmän kykyä 

mitata juuri sitä, mitä on tarkoituskin mitata. Tutkimusmenetelmät ja siinä käytettävät mit-

tarit eivät vastaa aina todellisuutta, mitä tutkija on kuvitellut tutkivansa. (Hirsjärvi ym. 2014, 

231-233.) 

Kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuksessa reliabiliteettia ja validiteettia ei pystytä mää-

rittelemään yhtä tarkasti kuin kvantitatiivisessa eli määrällisessä tutkimuksessa. Laadullisessa 

tutkimuksessa näitä luotettavuuden mittareita on hankala soveltaa koska ihmisille tehtävät 

haastattelut eivät ole toistettavissa. Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan usein 

arvioida sen perusteella, kuinka tarkasti tutkimuksen kulkua ja tutkimustuloksia on kuvailtu. 

Esimerkiksi haastattelututkimuksessa tulisi kuvailla mahdollisia häiriötekijöitä, aikaa sekä 

mahdollisia virhetulkintoja. (Hirsjärvi ym. 2014, 23-233)  

 

7 Pohdinta & johtopäätökset 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka OP Tampereessa esimiehet ovat hyö-

dyntäneet fiilismittaria työssään. Pääteemoja tutkimuksessa oli kolme, jotka olivat fiilismitta-

rin hyödynnettävyys, fiilismittari työhyvinvoinnin edistäjänä ja fiilismittarin käyttö tulevaisuu-

dessa. Näihin kolmeen eri osa-alueeseen saatiin hyvin tietoa ja työn tuloksissa pyrittiin mah-

dollisimman hyvin antamaan uutta tietoa fiilismittarin käytöstä esimiesten työssä. 

Kokonaisuudessaan fiilismittarin hyödyntäminen on ollut hyvällä tasolla ja esimiehet ovat 

omaksuneet uuden ohjelman käytön loistavasti. Fiilismittari on helpottanut työyhteisössä ar-

kea enemmän, kuin ennen fiilismittarin käyttöönottoa. Ohjelma on antanut uutta ulottu-

vuutta työhyvinvoinnin jatkuvan parantamisen saralla ja uskon, että jatkossa hyödyt korostu-

vat etenevissä määrin.  

Esimiesten mukaan fiilismittari on tuonut läpinäkyvyyttä ja avointa keskustelua työyhteisöön 

ja ehkä myös hankalien asioiden puiminen on jäänyt vähemmälle kahvipöytä keskusteluissa. 

Myöskin huomattavana tekijänä esimiehet pitivät sitä, että myös yrityksen johto ja HR-

palvelut ovat tarttuneet epäkohtiin näkyvästi. Fiilismittarin kohdalla teot eivät ole jääneet 

vaan pelkiksi puheiksi vaan niihin on myös aktiivisesti tartuttu.  

Haastattelujen aikana esimiehet ehdottivat myös palvelun jatkuvaa kehittämistä. Tällä het-

kellä palautteen anto fiilismittarissa tapahtuu koko työyhteisön sisällä yleisesti eikä ongelmaa 

mikä on nostettu esiin pystytä varmaksi todentamaan, että se koskisi kaikki työntekijöitä. 
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Myöskin palvelun aktiivinen käyttö työntekijöiltä antaa paremmat lähtökohdat työpaikan työ-

hyvinvoinnin kehittämiselle.  

Tutkimustulokset antoivat paljon positiivista palautetta fiilismittarin tueksi ja tutkimuksen 

perusteella voidaankin todeta, että fiilismittarista on ollut paljon hyötyä esimiestyössä.  

Tutkimuksessa onnistuttiin tutkijan mielestä löytämään vastaus tutkimusongelmaan. Opinnäy-

tetyössä käsiteltiin kaikkia niitä osa-alueita mihin fiilismittarilla on suuri vaikutus, kuten työ-

hyvinvointi ja yrityksen viestintä. Tutkimustuloksista on nostettavissa selkeästi esiin kehittä-

misen kohteet fiilismittarin kannalta. Opinnäytetyö antaa myös uutta tietoa fiilismittarin hyö-

dyntämisessä esimiestyössä ja kehitysehdotuksia ohjelman parantamiseksi.  

Kokonaisuudessaan opinnäytetyö on ollut jatkuva oppimisprosessi, joka on ollut mielenkiintoi-

nen sekä opettava matka. Opinnäytetyön tekeminen töiden ohella on ollut raskas prosessi 

mutta tällä samalla matkalla on oppinut niin itsestään kuin aiheestakin todella paljon uutta. 

On ollut hienoa, kuinka paljon OP Tampereen työntekijöiltä on saanut apua ja kannustusta eri 

vaiheiden aikana. Opinnäytetyö tulee antamaan uutta tietoa fiilismittarin käytöstä kokeilujak-

son ajalta ja apua työhyvinvoinnin kehittämiseksi.  
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Liite 1: Haastattelurunko 

Teemahaastattelut suoritettiin OP Tampereen esimiehille Hämeenkatu 12 pääkonttorilla 21.5-

25.5.2018 

Teema 1: Fiilismittarin hyödynnettävyys 

 Hyödynnätkö fiilismittaria työssäsi ja jos hyödynnät niin miten? Jos et hyödynnä, niin 

miksi? 

Teema 2: Fiilismittari työhyvinvoinnin edistäjänä 

 Onko fiilismittarilla ollut mielestäsi vaikutusta työpaikan työhyvinvoinnin edistämi-

sessä? 

Teema 3: Fiilismittarin käyttö tulevaisuudessa 

 Koetko fiilismittarista olevan hyötyä ja tulisiko sen käyttöä mielestäsi jatkaa? 


