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1 JOHDANTO 

Jatkuvat muutokset edellyttävät yritysten toimintatapojen ja johtamisen tarkaste-

lua sekä uudistamista. Viime aikoina työntekijäkokemus ja sen kehittäminen ovat 

aihealueina nousseet kasvavassa määrin esiin tärkeästä syystä, sillä työntekijät 

ovat yrityksen arvokas voimavara. Sitoutunut, hyvinvoiva ja osaava henkilöstö 

luo matkailuyritykselle kilpailuetua, ja esimies voi omalla toiminnallaan edistää 

positiivisen työntekijäkokemuksen muodostumista.   

Opinnäytetyön aiheena on positiivisen työntekijäkokemuksen kehittäminen johta-

misen näkökulmasta Lapin matkailuyrityksissä. Tehtävänä on selvittää, minkälai-

silla keinoilla, taidoilla ja käytännöillä esimiehet voivat tuottaa niissä positiivisia 

työntekijäkokemuksia. Opinnäytetyössä keskitytään selvittämään erityisesti in-

nostamisen, motivoimisen sekä sitouttamisen keinoja, ja tavoitteena on tuottaa 

tietoa matkailualan esimiestyön käytännöistä positiivisen työntekijäkokemuksen 

edistämiseksi. Tarkoituksena on luoda positiivisen työntekijäkokemuksen johta-

misen ohjeistus matkailualan esimiehille. 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Tarkastelussa matkailualan työntekijäko-

kemus -hanke (ELY-keskus/ESR/Vipuvoimaa EU:lta) (Liite 1). Hanke pyrkii tuot-

tamaan tietoa siitä, mitä käsitteet työntekijäymmärrys ja positiivinen työntekijäko-

kemus Lapin matkailutoimialan näkökulmasta tarkoittavat ja tuottamaan tietoa 

esimerkiksi matkailutoimialan yritysten esimiestyön käytänteiden kehittämiseksi. 

Hankkeen kehittämistavoitteena on Lapin matkailuyritysten valmiuksien vahvis-

taminen johtamisprosessien uudistamiseen sekä työhyvinvoinnin, työntekijöiden 

motivaation ja sitoutumisen tukeminen. (Lapin AMK 2020.)  

Opinnäytetyön alussa käsitellään keskeisiä käsitteitä ja tietoperustaa, minkä jäl-

keen kehittämistyö ja sen työvaiheet esitellään kokonaisuutena. Lopuksi esite-

tään opinnäytetyön lopputuotos, työn johtopäätökset sekä pohdintaosio.   
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2 MATKAILUELINKEINO LAPISSA 

2.1 Lapin matkailu 

Lapin kansainvälinen matkailu on viime vuosien aikana kasvanut vahvasti, erityi-

sesti talvikauden osalta (Lapin Luotsi 2019). Lapin aluetaloudessa matkailun 

merkitys on huomattava ja matkailutoiminnalla on positiivisia vaikutuksia myös 

alueen muihin toimialoihin (House of Lapland 2020), sillä matkailija käyttää koh-

dealueen tuotteita tai palveluja ja jättää rahaa alueelle. Matkailu on tärkeä elin-

keino, joka edistää myös alueen työllisyyttä. (Satokangas 2017, 109.)  Matkailu-

sektori pitää sisällään esimerkiksi majoitus-, ravitsemis- ja ohjelmapalvelut 

(House of Lapland 2020).  

Pinta-alaltaan Lappi kattaa Suomesta melkein kolmasosan, ja maakunnan pää-

kaupunki on Joulupukin virallisena kotikaupunkina tunnettu Rovaniemi. Lapin eri 

alueet omaavat omia yksilöllisiä piirteitä ja vivahteita, mutta kaikkia yhdistää ym-

päri vuoden jatkuva luonnon kauneus. Lappi jakautuu useisiin matkailualueisiin, 

esimerkiksi Sallaan, Ylläkseen, Pyhä-Luostoon sekä Inari-Saariselkään. (Visit 

Rovaniemi 2020.) Matkailuala työllisti Lapissa vuonna 2019 sesonkityövoiman 

mukaan lukien jopa 8000 henkilöä. Kansainvälisten matkailijoiden matkailu sijoit-

tuu Lapissa voimakkaimmin talvikuukausien ja erityisesti joulusesongin ajalle, ko-

timaanmatkailu vastaavasti kevätkuukausiin ja syksyn ruska-aikaan. (House of 

Lapland 2020.)  

Tilastokeskuksen Majoitustilastosta selviää, että vuoden 2019 aikana Lapissa oli 

kirjattu kotimaisten sekä ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä kaikissa majoitus-

liikkeissä yhteensä hieman yli 3 miljoonaa. Maakuntakohtaisesti tarkasteltuna 

Lapissa yöpymisten kokonaismäärässä oli ollut kasvua 3,8 prosenttia vuoden ta-

kaiseen verrattuna. (Suomen virallinen tilasto: Majoitustilasto 2020a.) Tilastoin-

nissa ovat mukana vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua 

matkailuvaunupaikkaa omaavat majoitusliikkeet (Suomen virallinen tilasto: Ma-

joitustilasto 2020b).  

Keväällä 2020 maalis- ja huhtikuun aikana matkailukysyntä Suomen alueella kui-

tenkin romahti koronaviruspandemian vuoksi, ja lomautettujen sekä työttömien 
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määrä matkailualalla alkoi kasvaa. Koronaviruksen leviämisen estämiseksi esi-

merkiksi ravitsemisliikkeiden toimintaa rajoitettiin kahden kuukauden ajan. Li-

säksi matkustusrajoitusten myötä matkustajaliikenne vähentyi ja yleisötilaisuuk-

sien rajoittamisesta johtuen useita tapahtumia jouduttiin perumaan. Koronavirus-

pandemia on aiheuttanut matkailuyrityksille merkittäviä taloudellisia vaikeuksia, 

ja matkailun palautumisen koronakriisiä edeltävälle tasolle arvioidaan vievän joi-

takin vuosia. (Marski 2020.)  

Koronaviruspandemia saattaa muuttaa pysyvästi matkailijoiden kulutuskysyntää 

sekä ostokäyttäytymistä, ja asiakkaiden terveys, hygienia ja turvallisuus ovat asi-

oita, joihin matkailupalvelujen tarjoajien tulee jatkossa kiinnittää erityistä huo-

miota. Kansainvälinen matkailukysyntä todennäköisesti voimistuu Suomen tyyp-

pisiin kohteisiin pandemian jälkeen. Suomen kilpailuvaltteina voidaan nähdä esi-

merkiksi puhdas luonto ja ilma, tila, turvallisuus sekä hyvätasoiset palvelut. 

(Marski 2020.)  

2.2 Työ matkailualalla  

Matkailu on Lapissa huomattava työllistäjä erityisesti talvisesongin aikaan. Kau-

siluontoisen alan piirteisiin kuuluu se, että työtä on tarjolla vain osan aikaa vuo-

desta tai merkittävästi enemmän jonain tiettynä vuoden ajanjaksona. Töiden se-

sonkiluonteisuuden vuoksi työntekijä saattaa kohdata taloudellisia haasteita, 

mutta sesonkiluonteisuus haastaa myös työnantajien toimintaa. Henkilöstön 

vaihtuvuus ja jatkuva uuden henkilöstön rekrytointi ja perehdytys vievät yrityk-

seltä resursseja, minkä vuoksi töihin useammaksi sesongiksi tulevat työntekijät 

olisivat yritykselle kannattavaa. (Kinnunen 2017.) 

Kausityötä tehdään erilaisista syistä ja kausityöläisyys voi olla myös työntekijän 

omaan elämäntilanteeseen sopiva valinta. Talvisesonkina erityisesti tunturikes-

kukset houkuttelevat työvoimaa koko Suomen lisäksi jopa ulkomailta asti, ja opis-

kelijoille tiivis sesonki tuo tarpeellisia tuloja. Matkailuala työllistääkin paljon nuoria 

aikuisia ja on merkittävä kausityön tarjoaja Lapissa. (Kinnunen 2017.)    

Kausityöntekijän osaamisvaatimuksiin työnkuvalla on iso merkitys, sillä tarvittava 

osaaminen on vahvasti sidoksissa työtehtäviin sekä siihen, millä toimialalla kau-
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sityöntekijä työskentelee.  Yksinkertaisiin työtehtäviin lyhyempi perehdytys saat-

taa riittää, mutta monimutkaisemmissa ja vaativammissa työtehtävissä pärjäämi-

sen edellytyksenä ovat koulutus, aiempi kokemus tai pitkä perehtymisjakso. 

Tämä voi aiheuttaa yrityksille haasteita kiireiseen sesonkiaikaan, jolloin alakoh-

taiset, riittävät valmiudet tiettyjen perustyötehtävien suorittamiseen antavat lyhyt-

koulutukset voisivat tuoda helpotusta perehdytykseen. (Kinnunen 2017.) 

Osaavan työvoiman löytämisen vaikeus haastaa matkailuyritysten kasvua. Taus-

talla vaikuttavat esimerkiksi työn epäsäännöllisyys ja sesonkiluonteisuus sekä 

asumisjärjestelyjen vaikeus. Koulutusten ohella olisi tärkeää tukea ammatillista 

ja alueellista liikkuvuutta sekä osaavan matkailutyövoiman riittävyyttä oikea-ai-

kaisesti ja -paikkaisesti. Työntekijöiden ja heidän perheidensä hyvinvointiin ja pal-

veluihin on myös tärkeää kiinnittää laaja-alaisesti huomiota. (Yhdessä enemmän 

– kestävää kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun 2019, 52.) Positiivinen 

työntekijäkokemus ja sen kehittäminen voidaan nähdä yhtenä merkittävänä ja 

tärkeänä keinona vastata edellä mainittuihin haasteisiin.   
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3 POSITIIVINEN TYÖNTEKIJÄKOKEMUS 

3.1 Katsaus työntekijäkokemukseen 

Asiakaskokemus on ollut organisaatioissa esillä jo pidemmän aikaa, mutta sen 

ohella työntekijäkokemuksesta on alettu puhua yhä enenevässä määrin (Lund-

ström 2019). Hyvä työntekijäkokemus on koko organisaation etu (Vuori 2018) ja 

yksi organisaation kasvun mahdollistavista tekijöistä (Lundström 2019). Onkin 

syytä kiinnittää huomiota siihen, mistä osa-alueista työntekijäkokemus muodos-

tuu sekä siihen, minkälainen työntekijöiden käsitys yrityksessä työskentelemi-

sestä on.  

Työntekijäkokemusta voidaan määritellä ja lähestyä eri tavoin, mutta tässä opin-

näytetyössä työntekijäkokemuksen määritelmä pohjautuu pääosin Morganin nä-

kemyksiin. Morganin (2017, 7) mukaan työntekijäkokemusta voidaan käsitellä 

työntekijän, organisaation sekä edellä mainittuja yhdistelevästä näkökulmasta. 

Työntekijän näkökulmasta katsottuna työntekijäkokemus muodostuu todellisuu-

desta, joka työntekijälle muodostuu työpaikasta siellä työtä tehdessä. Organisaa-

tion näkökulmasta työntekijäkokemus tarkoittaa sitä, mitä organisaatio on työnte-

kijöillensä suunnitellut ja luonut sekä sitä, millainen työntekijöiden todellisuus työ-

paikalla organisaation mielestä tulisi olla. (Morgan 2017, 7.) 

On huomioitava, että näkemykset saattavat työntekijöiden ja organisaation välillä 

olla erilaisia. Morgan toteaakin, että työntekijät eivät välttämättä ymmärrä organi-

saation toteuttamaa asiaa samoin, kuin organisaation tarkoituksena on ollut. 

Sekä työntekijän että organisaation edun mukaista olisi tarkastella työntekijäko-

kemusta asiana, johon molempien näkemykset vaikuttavat ja ovat tekijöinä. (Mor-

gan 2017, 7.)  

Morganin (2017, 56–60) mukaan työntekijäkokemus jakautuu fyysiseen, teknolo-

giseen sekä kulttuuriseen ympäristöön. Fyysisen ympäristön osuus työntekijäko-

kemuksesta on 30 prosenttia ja se tarkoittaa työntekijän työympäristöä, jossa 

työtä tehdään. Fyysinen työympäristö käsittää esimerkiksi työtilat sekä niiden ul-

koasun. Energisoiva ja inspiroiva työskentely-ympäristö lisää työntekijän luo-

vuutta sekä sitoutumista yritykseen ja luo positiivista kuvaa yrityksestä. Työelämä 

itsessään kehittyy ja muuttuu jatkuvasti, joten siten myös fyysiset työympäristöt 
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ovat muutoksen keskellä. Luodakseen erinomaisia työympäristöjä työntekijöil-

lensä on organisaatioiden fokusoitava esimerkiksi joustavuuteen ja yrityksen ar-

vojen mukaiseen työympäristöön sekä mahdollistettava erilaisia työtiloja, joista 

käsin työtä voi tehdä. (Morgan 2017, 56–60.) 

Teknologinen ympäristö tarkoittaa työpaikalla käytettävää teknologiaa. Teknolo-

ginen ympäristö pitää sisällään esimerkiksi sovellukset, laitteistot ja ohjelmistot, 

joita käytetään kommunikoimiseen, yhteistyön mahdollistamiseen sekä työtehtä-

vien suorittamiseen. Kehittääkseen työntekijäkokemusta ja luodakseen erinomai-

sen teknologisen ympäristön työntekijöillensä tulisi organisaatioiden varmistaa, 

että teknologiset järjestelmät ovat koko työyhteisön saatavilla ja käytettävissä ta-

sapuolisesti. Organisaatioiden olisi myös hyvä keskittyä luomaan työntekijöil-

lensä käyttäjäystävällisiä, ajanmukaisia ja yksityiselämästä samaistuttavia tekno-

logisia alustoja, jolloin niiden käyttöönotto voi olla nopeampaa ja sujuvampaa ver-

rattuna uusiin kompleksisempiin teknologiaratkaisuihin. (Morgan 2017, 77–83.) 

Kolmas työntekijäkokemuksen osa-alue eli kulttuurinen ympäristö tarkoittaa 

työstä ja organisaatiosta työntekijälle välittyviä tuntemuksia sekä niitä luovia or-

ganisaation toimia. Organisaation kulttuuri määrittää, kuinka työntekijöitä kohdel-

laan, miten tuotteita ja palveluja luodaan sekä jopa sen, miten työntekijät tekevät 

työtehtävänsä. Kulttuurinen ympäristö eroaa työntekijäkokemuksen fyysisestä ja 

teknologisesta ympäristöstä siten, että se muodostuu ja on olemassa joka ta-

pauksessa, vaikka organisaatio ei tietoisesti kiinnittäisi huomioita siihen tai suun-

nittelisi sitä. Henkilöstökään ei aina ole tietoinen organisaatiossa vallitsevasta 

kulttuurista, joten erityisesti sen vuoksi kulttuuria on tärkeää rakentaa ja suunni-

tella tarkoituksellisesti. (Morgan 2017, 89.) 

Työntekijöiden arvostamaa kulttuuria luovat yrityksen toiminnasta välittyvät ja toi-

silta henkilöiltä yrityksestä kuullut positiiviset mielikuvat sekä tunne arvostetuksi 

tulemisesta, jonka osatekijöitä ovat esimerkiksi oikeudenmukainen palkkaus ja 

edut sekä työntekijöiden mielipiteiden kuuleminen ja huomioiminen. Haasteita 

työntekijöiden äänten kuulemiselle voi aiheuttaa yleinen tottumus siitä, että tieto 

kulkee ja päätökset tehdään johtotasolta työntekijöihin päin. Tällainen yrityksen 

sisäinen pyramidimainen rakenne on Morganin mukaan alkanut murtua ja tasoit-

tua, mutta muutos ottaa luonnollisesti aikaa. Internet ja sosiaalinen media ovat 
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kuitenkin vauhdittaneet muutokseen. Arvostuksen tunnetta tukee myös työnteki-

jöiden huomioiminen tekemästään työstä, ja tunnustusta tulisi Morgania mukail-

len keskittyä osoittamaan erityisesti ihmisläheisestä näkökulmasta. (Morgan 

2017, 90, 95–100.)  

Morganin mukaan tunne tarkoituksellisuudesta on myös yksi hyvän kulttuurin te-

kijä, sillä se luo yhteyttä työntekijöiden ja organisaation välille, tukee työntekijöitä 

tekemään parhaansa työssä ja varmistaa ennen kaikkea sen, että työntekijät te-

kevät työtä halusta tehdä sitä. Työntekijöiden arvostamaa kulttuuria luovat lisäksi 

työntekijän tunne tiimiin kuulumisesta, työntekijälähtöiset suositukset yrityksessä 

työskentelemisestä, monimuotoisuutta vaaliva organisaatio sekä oppimisen ja 

etenemisen mahdollisuudet työssä. Organisaation antamat resurssit, jotka mah-

dollistavat työntekijöiden kasvamisen ja kehittymisen, ovat olennaisia. Resurssit 

voivat tarkoittaa esimerkiksi organisaation sisäisiä koulutuksia tai mentorointioh-

jelmia. (Morgan 2017, 100, 107–110, 112–115.) 

Työntekijöiden oikeudenmukainen kohtelu, johtotason ohjaava ja valmentava ote 

sekä työntekijöiden terveyteen ja hyvinvointiin panostaminen ovat myös asioita, 

joihin organisaatioiden tulisi Morganin mukaan keskittyä luodakseen kulttuurin, 

jota työntekijät arvostavat. Kun työntekijät tuntevat, että heistä pidetään huolta, 

he voivat paremmin ja energiaa jää enemmän myös ystäville ja perheelle. Orga-

nisaation näkökulmasta työntekijöiden hyvinvoinnin edistämisen etuja ovat pois-

saolojen väheneminen, terveydenhuollon kustannusten aleneminen sekä työnte-

kijöiden vaihtuvuuden pieneneminen. (Morgan 2017, 120, 122–125.) 

Kilpailu osaavista työntekijöistä voimistuu jatkuvasti, jolloin merkityksellisten työ-

paikkojen muotoilun taito korostuu (Aro 2019). Yrityksen kannattaa pitää hyvistä 

työntekijöistään kiinni, koska tilalle voi olla haasteellista löytää yhtä osaavaa työn-

tekijää ja samalla säästytään myös rekrytoinnin kuluilta. Tyytyväinen työntekijä 

on yrityksen paras mainos ja houkuttelee siten myös muita osaajia yritykseen. 

(Vuori 2018.) Hyvä työntekijäkokemus muodostaa organisaatiolle merkittävän kil-

pailuedun, sillä yrityksen panostaessa siihen voivat työntekijöiden tuottavuus 

sekä heidän kokema kasvu ja kehitys olla kilpailijoita selkeästi korkeammalla ta-

solla, ja erinomainen työntekijäkokemus on myös onnistuneen asiakaskokemuk-
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sen lähtökohta (Talent Vectia 2020). Hyvä työntekijäkokemus saa työntekijät viih-

tymään työssään ja parantaa asiakaskokemuksen laatua, mikä taas on omiaan 

kasvattamaan yrityksen myyntiä (Maijala 2018).     

3.2 Työntekijäkokemuksen johtaminen 

Deloitten ’’2017 Deloitte Global Human Capital Trends’’ -tutkimus käsittelee 

muuttuvasta työympäristöstä juontuvia henkilöstöjohtamisen haasteita sekä 

mahdollisuuksia ja kokoaa yhteen 10 inhimillisen pääoman trendiä, joita muut-

tuva työelämä johtamiselta ja yrityksen toiminnalta edellyttää. Tutkimuksen mu-

kaan työvoima on aiempaa kansainvälisempää ja monimuotoisempaa sekä au-

tomatisaatiota ja digitalisuutta hyödyntävää, ja yhdenaikaisesti liiketoimintaan 

kohdistuvat odotukset, tarpeet ja osaamisen vaatimukset kasvavat. Tutkimuk-

seen osallistui 140:stä maasta yhteensä yli 10 000 liiketoiminta- ja HR-johtajaa. 

(Deloitte Global Human Capital Trends 2017, 1–9.)  

Tutkimuksen mukaan työntekijäkokemus nousee tärkeydeltään neljänneksi tren-

diksi. Raportista selviää, että lähes 80 prosenttia globaaleista liiketoiminta- ja HR-

johtajista määrittelee työntekijäkokemuksen tärkeäksi tai hyvin tärkeäksi, mutta 

vasta 22 prosenttia heistä arvioi yritystensä olevan erinomaisella tasolla erottau-

tuvan työntekijäkokemuksen rakentamisessa. Suomesta tutkimukseen osallistui 

182 vastaajaa. (Deloitte Global Human Capital Trends 2017, 6, 14, 51.)  

Jotta työntekijäkokemusta voidaan johtaa, tarvitaan työntekijäymmärrystä (Lei-

denschaft 2020). Luukan (2019, 118–120) mukaan työntekijäymmärrys tarkoittaa 

yrityksen yksittäisten työntekijöiden hyvinvointiin, motivaatioon ja sitoutumiseen 

vaikuttavien asioiden ja tekijöiden syvällistä ymmärrystä sekä tämän pohjalta 

muodostuvaa kokonaisvaltaista ymmärrystä työntekijöiden yhteneväisyyksistä ja 

eroavaisuuksista organisaation sisällä. Työntekijäymmärryksen lähtökohtana on 

siten ajatus siitä, että organisaatiot rakentuvat yksilöistä, joita voidaan johtaa 

merkityksellisemmin, kun heidän erilaiset tarpeensa ja heitä yksilöllisesti motivoi-

vat asiat tiedostetaan. Työntekijäymmärrystä voidaan kerätä tehokkaasti työnte-

kijöiden kanssa keskustelemalla ja heitä aidosti kohtaamalla ja kuuntelemalla. 

Tällöin esimies voi ymmärtää, mitkä asiat työntekijä kokee merkityksellisinä sekä 
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sen, kuinka ne työntekijän mielestä työpaikan arjessa toteutuvat. (Luukka 2019, 

118–120.)  

Esimiehen olisi hyvä pyrkiä ymmärtämään ihmisten eroavaisuuksia ja ottaa huo-

mioon heidän erilaisia elämäntilanteitaan, sillä ne voivat vaikuttaa työntekijöiden 

motivaatioon. Esimiehen on tärkeää osoittaa välittämistä ja tuntea henkilöstöään, 

sillä erilaiset elämäntilanteet ja -vaiheet vaikuttavat työntekijöiden voimavaroihin 

ja ovat sitä kautta yhteydessä työn tekemiseen. Kun esimies tulee tietoiseksi 

työntekijöiden voimavaroihin vaikuttavista tekijöistä, ne on mahdollista ottaa huo-

mioon johtamisen toimintatavoissa. Samanlainen johtaminen ei välttämättä sovi 

koko tiimille tai motivoi jokaista työntekijää parhaimmalla mahdollisella tavalla, 

joten tämän vuoksi yksilöitä olisi hyvä johtaa erilaisista lähtökohdista käsin. Yksi 

tiiminjäsenistä saattaa motivoitua eniten esimerkiksi uralla etenemismahdolli-

suuksista, toinen työn ja vapaa-ajan tasapainosta. (Luukka 2019, 119–121.)  

Luukka (2019, 120–122) kertoo, että he ovat Leidenschaftissa kehittäneet maail-

man ensimmäisen työntekijäymmärryskyselyn, Siqnin, ja toteuttaneet sen avulla 

vuonna 2017 tutkimuksen 5700 suomalaiselle työntekijälle. Siqni-kyselyn tehtä-

vänä on Luukan mukaan auttaa organisaatioita ymmärtämään, minkälaisia asi-

oita työntekijät pitävät merkityksellisimpinä työssä motivoitumisen ja työhyvin-

voinnin näkökulmasta katsottuna sekä sen, miten nämä merkitykselliseksi koetut 

asiat toteutuvat organisaatioiden arjessa.  

Tutkimuksen keskeisimmiksi tuloksiksi, eli työntekijöitä työssä eniten motivoiviksi 

ja hyvinvointia tukeviksi asioiksi, ovat Luukan (2019, 121–125) mukaan nousseet 

mielekkäät työtehtävät, työpaikan vahva yhteishenki, oikeudenmukainen palkka 

ja luontaisedut, vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ja työympäristöön sekä 

työn ja vapaa-ajan tasapaino. Lisäksi keskeisinä tuloksina Luukka mainitsee mu-

kavan ja oikeudenmukaisen esimiehen, mahdollisuuden olla työpaikalla oma it-

sensä, työpaikan varmuuden ja työsuhteen jatkuvuuden, mahdollisuuden käyttää 

osaamistaan päivittäin, omia kiinnostuksen kohteita vastaavat kehitysmahdolli-

suudet sekä organisaation innostavan päämäärän. Luukan mukaan ylimmässä 

johdossa toimineet henkilöt olivat tutkimuksessa vastanneet organisaation innos-
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tavan päämäärän tärkeimmäksi motivaatio- ja hyvinvointitekijäksi, mutta työnte-

kijätasolla sen merkitystä oli pidetty huomattavasti pienempänä. (Luukka 2019, 

121–125.)  

Kun työntekijöitä tunnetaan ja ymmärretään, voidaan tämän ymmärryksen poh-

jalta rakentaa työntekijöitä houkuttelevia työnantajalupauksia sekä nämä lupauk-

set lunastava yrityskulttuuri. Työnantajalupaukset tarkoittavat suhteellisen pysy-

viä yrityksen kulttuuria ja sen arkea totuudenmukaisesti kuvaavia asioita, joita 

organisaatio tarjoaa työntekijöilleen. (Luukka 2019, 129.) Organisaation kulttuu-

ria käsiteltiin opinnäytetyössä jo aiemmin työntekijäkokemuksen kuvauksessa, 

mutta vielä Luukkaa (2019, 25) mukaillen, yrityskulttuuri tarkoittaa tiivistetysti yri-

tyksen arvoista, rakenteista ja toimintatavoista muodostuvaa kokonaisuutta, joka 

ohjaa työntekijöiden toimintaa ja mahdollistaa yrityksen erottautumisen.  

Työntekijäkokemuksen kehittämisessä olisi tärkeää osallistaa koko henkilöstö 

yrityksen ideointi- ja kehittämistyöhön mukaan ja mahdollistaa siten heille tilai-

suuksia vaikuttaa asioihin. Työntekijäkokemusta voidaan käytännöntasolla kehit-

tää esimerkiksi työpajoin, jolloin ideoita on mahdollista kerätä reaaliaikaisesti 

suoraan henkilöstöltä ja kehitysideoita saadaan johtotason lisäksi myös työnteki-

jätasolta. Työntekijöiden osallistaminen mukaan kehittämistyöhön mahdollistaa 

yrityksen johdolle tilaisuuden tutustua työntekijöiden arkeen ja kuulla heidän nä-

kemyksiään yrityksen toiminnasta ja kehittämistarpeista. (Maijala 2018.)  

Hyvää työntekijäkokemusta on johdettava tietoisesti. Positiivisen työntekijäkoke-

muksen muodostuminen on mahdollista, kun yrityksen antamat lupaukset ovat 

realistisia ja niiden toteuttamiseen panostetaan, jolloin työntekijä voi kokea, että 

hänen odotuksensa täyttyvät ja hänelle annetut lupaukset käyvät toteen. On huo-

mattava, että työntekijäkokemus on yksilökohtainen kokemus, joten tietty lupaus 

samanlaisella toteutuksella ei tuota kahta täysin yhdenmukaista työntekijäkoke-

musta. (Luukka 2019, 128–131.)  

Yhteenvetona voidaan todeta, että kokonaisvaltainen ja tavoitteellisesti kerätty 

ymmärrys työntekijöiden yksilöllisistä tarpeista, toiveista ja tilanteista sekä pitkä-

jänteinen työ ovat työnantajan avaimia hyvän työntekijäkokemuksen kehittämi-

seen ja johtamiseen. Esimies pystyy omalla toiminnallaan vaikuttamaan siihen, 
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minkälaiseksi työntekijäkokemus yrityksessä muodostuu ja kuinka hyvin työnte-

kijöiden ääni saadaan työyhteisön keskuudessa esiin, ja myös johtotason tietoi-

suuteen.   
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4 ESIMIEHEN TOIMINTA 

4.1 Esimiestyö ja -taidot 

Johtajuuden taustalla vaikuttavat erilaiset asiat, kuten johtajan oma ihmiskäsitys, 

hänen arvomaailmansa sekä elämänkokemuksensa, ja johtajuus rakentuu vuo-

rovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Saadakseen palautetta omasta toimin-

nastaan on johtajan havainnoitava aktiivisesti, uskallettava pyytää palautetta ja 

osattava hyödyntää saamansa palaute. Johtajan varmuus ja toiminnan johdon-

mukaisuus vahvistuvat, kun kokemus omasta johtajuudesta on selkeytynyt. Kun 

johtaja on tiedostanut ja hyväksynyt oman johtajuutensa, on erilaisten tunteiden 

kohtaaminen helpompaa niin itsessään kuin toisissa ihmisissäkin ja omaa toimin-

taansa ja sen vaikutuksia muihin uskaltaa nähdä avarakatseisesti. (Tiililä 2016, 

44–45.) 

Järvistä (2011, 144–145, 147) mukaillen johtajuus tarkoittaa esimerkkinä ole-

mista. Esimiehen on tärkeää näyttää esimerkkiä siitä, kuinka työpaikalla toimi-

taan ja käyttäydytään ja toimittava ammatillisesti. Esimies vastaa alaistensa tu-

loksellisesta toiminnasta, eli työn toteutumisesta tavoitteiden, laatuvaatimusten 

sekä ohjeiden mukaisesti. Lisäksi esimiehen tehtävänä on tarkastella työyhteisön 

toimintaa työnantajan ja organisaation näkökulmasta sekä jalkauttaa johdon pää-

tökset ja strategia käytäntöön. Yhtenä olennaisena johtajuuteen liittyvänä ja am-

matilliseen käyttäytymiseen kuuluvana asiana Järvinen mainitsee myös oikeu-

denmukaisuuden. Esimiehen oikeudenmukainen toiminta mahdollistuu, kun koko 

työyhteisön toimintaa ohjaavat selkeästi määritetyt yhteiset pelisäännöt ja ohjeet. 

(Järvinen 2011, 144–145, 147.)  

Esimiestyötä voidaan määritellä vastuiden, tehtävien sekä roolien kautta. Esimie-

hen tulisi mahdollistaa työpaikan olosuhteista sellainen, missä esimerkiksi onnis-

tumisista, työn sujumisesta ja sen haasteista voidaan keskustella avoimesti, jol-

loin alaiset saavat mahdollisuuden vaikuttaa työn ja työolojen kehittämiseen. Hy-

vään esimiestyöhön kuuluu myös vastuun jakaminen alaisille sekä luottamus hei-

dän taitoihinsa ongelmanratkaisua vaativissa tilanteissa. Päivittäisjohtamisen 

roolit jakautuvat arjen toimintavastuuseen, muutosten hallintaan, ihmisistä huo-

lehtimiseen sekä itsensä johtamiseen. (Työturvallisuuskeskus 2020a.)  
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Lavikkalan (2013) mukaan esimiestyö on johtamista, jossa esimiehellä on oikeus 

johtaa ja velvollisuus ottaa vastuuta. Esimies saa määrätä työsopimusta noudat-

taen esimerkiksi työtehtävien laajuudesta ja menettelytavoista työpaikalla ja hä-

nen tehtävänä on ilmaista mielipiteensä asioihin sekä pitää huolta siitä, että työ-

paikalla toimitaan tavoitteiden sekä lain ja sääntöjen mukaisesti. Esimies on ajoit-

tain myös ongelmienratkaisija ja hänen on tarvittaessa uskallettava tarttua ongel-

miin ja pyrittävä ratkaisemaan niitä asiallisesti. Hyvä johtaminen ja työilmapiiri 

edellyttävät aikaa ja läsnäoloa esimieheltä. (Lavikkala 2013.)  

Esimiehen käyttäytyminen luo raamit sille, mitä työympäristössä pidetään sopi-

vana toimintana. Kun esimies itse toimii sovittujen sääntöjen ja odotusten mukai-

sesti, se kannustaa tehokkaasti myös työntekijöitä käyttäytymään toivotunlai-

sesti. Esimies osoittaa aitoa inhimillisyyttään olemalla nöyrä, jolloin hän osaa an-

taa alaisilleen kiitosta saavutuksista ja on valmis myöntämään omia virheitään. 

Tehokas viestintä, esimiehen helppo lähestyttävyys ja työntekijöiden huolellinen 

kuunteleminen rakentavat luottamusta esimiehen ja alaisten välille. (Duunitori 

2016.) Hyvän esimiestoiminnan pohjana ovat myös esimiestä itseään motivoiva 

mieluinen työ (Duunitori 2016) sekä työelämän lainsäädännön tuntemus (Työtur-

vallisuuskeskus 2020a).  

4.2 Ihmiset johdettavina  

Asioiden johtamisen ohella ihmisten johtaminen kuuluu olennaisena osana esi-

miehen työhön. Lyyra kirjoittaakin, että jokainen ihminen haluaa tulla nähdyksi, 

hyväksytyksi ja välitetyksi työyhteisössä (Lyyra 2016). Ihmisten johtaminen on 

yhteistyössä toimimista, missä tulokset saavutetaan ihmisten avulla ja heidän 

kanssaan (Työturvallisuuskeskus 2020a). Ihmisten johtamiseen liittyvä osaami-

nen auttaa esimiestä pärjäämään arjen ratkaisijan roolissaan mahdollisimman 

hyvin ja tuo esimiehelle ammatillisuutta, osaamista henkilöstöhaasteiden kohtaa-

miseen sekä ratkaisuhakuiseen toimintaan ihmistä kunnioittaen (Lyyra 2016).  

Ihmisten johtamisen taidot liittyvät esimerkiksi kannustamiseen, osallistamiseen 

sekä kiitoksen ja palautteen antamiseen, ja tärkeinä asioina esiin nousevat myös 

yhteinen keskustelu ja ihmisten kuunteleminen. Johtamisen tulisi pohjautua luot-
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tamukseen ja olla oikeudenmukaista sekä avointa vuorovaikutukseltaan. (Koski-

nen 2018.) Luottamuksen ja oikeudenmukaisen johtamisen merkitys voimistuu 

erityisesti muutostilanteissa, joihin liittyy epävarmuutta tulevaisuudesta (Työter-

veyslaitos 2020a).     

Esimiehen tärkeisiin taitoihin kuuluu vuorovaikutustaidot, johon esimerkiksi em-

patiakyky ja erilaisuuden ymmärtäminen kytkeytyvät. Empatiakyky auttaa näke-

mään asioita toisen henkilön kannalta ja katsomaan tilanteita erilaisista näkökul-

mista käsin. Kun erilaisuus, kuten yksilölliset persoonallisuudet ja vaihtelevat toi-

mintatavat nähdään rikkautena, esimerkiksi monipuolisen osaamisen hyödyntä-

minen yhteiseen käyttöön ja ajattelun moninäkökulmaisuus mahdollistuvat. (Piik-

kilä, Soikkanen & Trapp 2016.) Hyvän vuorovaikutuksen tekijöitä ovat esimerkiksi 

aito läsnäolo, yhteistyökyky sekä jämäkkyys (Työturvallisuuskeskus 2020b).  

Työssä kohdataan erilaisia tunteita, ja tunteet ovat yhteydessä ihmisen suoritus-

kykyyn myös työpaikalla. Työntekijöiden yhdessä kokemat ja ilmaisemat tunteet 

muodostavat yrityksen yksilöllisen tunneilmaston, joka onnistuneena luo yrityk-

selle merkittävää kilpailukykyä. Tunteet tarttuvat, ja hyvä tunneilmasto välittyy 

asiakkaille ja yrityksen yhteistyökumppaneille. (Kankaanpää, Leppänen & Ran-

tanen 2020, 15–16.) Esimieheen kohdistuu useita odotuksia ja tunteita, jotka saa-

vat hänessä aikaan vastatunteita. Esimiehen onkin tärkeää löytää sopiva tuntei-

den säätelytaso, sillä se vaikuttaa vuorovaikutuksen onnistumiseen. Omia tuntei-

taan tunnistava ja hallitseva esimies herättää luottamusta alaisissa. (Järvinen 

2011, 149, 151.)  

Taitavasti annettu palaute vahvistaa myös luottamusta työyhteisössä. Palautteen 

tulee kohdistua persoonan sijaan yksilön toimintaan tai käyttäytymiseen, ja erityi-

sesti kriittinen palaute on tärkeää pohjata konkreettisiin havaintoihin ja olla toden-

nettavissa. Asia kannattaa esittää avoimesti, toista arvostaen sekä hyviä puolia 

painottaen. (Jabe 2017, 135–137.) Positiivinen palaute ja kiitos onnistumisista 

tulee antaa aina kaikille heille, jotka ovat olleet työhön tai projektiin osallisina, ja 

rakentava palaute kahdenkeskisesti tai henkilöiden kesken, joita asia koskee 

(Koskinen 2018). Jabe (2017, 136) tuo esiin myös sen, että tilanteesta riippuen 

kriittinenkin palaute voi olla joskus hyvä käsitellä ryhmässä.  
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4.3 Sitouttaminen 

Motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö edistää työntekijöiden hyvinvointia, työtyyty-

väisyyttä sekä palvelutasoa, ja on siten yhteydessä kannattavuuteen (Visma 

2015). Sitoutuneet työntekijät kokevat työnsä merkitykselliseksi, itsensä toteutta-

misen mahdollistavaksi sekä inspiroivaksi, minkä johdosta heidän omistautumi-

nen, keskittyminen sekä syventyminen työhön vahvistuvat (Auh, Fisher, Haddad, 

& Menguc 2013, 2165). Räsästä (2019) mukaillen osaava henkilöstö ja heidän 

antama panos ovat menestyvän yrityksen kantava voima.  

Henkilöstön sitoutumisen ja tuottavan työskentelyn pohjana on hyvä työergono-

mia, ja työvoiman houkuttelemisessa henkilöstön kuunteleminen sekä heidän 

elämäntilanteidensa huomioon ottaminen ovat avaintekijöitä. Tärkeään rooliin 

nousevat myös toimintatavoille selkeästi määritetyt pelisäännöt. (Visma 2015.) 

Räsänen (2019) kuvaa sitouttamisen keinoiksi organisaation tarjoaman tuen 

työntekijöille, työtehtävien merkityksellisyyden ja työn merkityksen esilletuomisen 

työntekijöille sekä työnhakijoiden odotusten hallitsemisen työnantajamielikuvan 

avulla. Pieninkin työtehtävä on osa organisaation isoa kokonaisuutta, joten on 

tärkeää, että työntekijät saavat tietoa työnsä vaikutuksesta laajaan kokonaisku-

vaan. (Räsänen 2019.) 

Juuti ja Vuorela (2015, 80) toteavat tekijälleen sopivan ja hänen kiinnostuksen 

kohteitaan vastaavan työn luovan perustan pitkäkestoiselle työmotivaatiolle. Mer-

kityksellinen työ luo myös hyvinvointia (Suomen Ekonomit 2020), ja hyvinvointi 

työssä tukee työntekijän jaksamista (Työterveyslaitos 2020b). Erityisesti vuoro-

työtä sisältävillä aloilla on tärkeää huolehtia esimerkiksi riittävistä lepoajoista työ-

vuorojen välillä, ja työhyvinvointia lisäävänä tekijänä voidaan nähdä myös yhte-

näiset vapaapäivät (Visma 2015). Työhyvinvointiin panostaminen pienentää hen-

kilöstön vaihtuvuutta (Työterveyslaitos 2020b).  

Yhtenä sitoutumiseen vaikuttavana tekijänä voidaan nähdä myös laadukas pe-

rehdytys. Huolellisesti suunniteltu ja organisoitu perehdytysprosessi tuottaa mo-

tivoituneita ja työhönsä sitoutuneita työntekijöitä (Psycon 2013) ja hyvin toteutettu 

perehdytys luo edellytykset työssä viihtymiselle ja työnilon kokemiselle (Juuti & 

Vuorela 2015, 64). Perehdyttäminen tarkoittaa yrityksessä aloittavan tai uusiin 
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tehtäviin siirtyvän henkilön vastaanottoa ja alkuohjausta työpaikalla (Juuti & Vuo-

rela 2015, 63). Perehdyttäjän taidot ovat yhteydessä siihen, kuinka hyvin pereh-

dytys onnistuu ja minkälainen kuva uudelle työntekijälle työpaikasta välittyy. Pe-

rehdytyksestä vastaa usein esimies, mutta perehdytystehtäviä voi jakaa ja työn-

tekijää itseäänkin voi ohjata perehtymään työhönsä. (Psycon 2013.)  

4.4 Innostaminen  

Innostus voidaan käsittää kokonaisvaltaisena tunteena, jonka voivat muodostaa 

monenlaiset asiat, esimerkiksi jokin uusi idea, ajatus, oivallus tai jokin tieto tai 

taito, josta haluaisi oppia lisää. Innostus saattaa herätä yllättävissä tilanteissa, 

esimerkiksi puheessa kuullusta asiasta, joka herättää kokijan mielenkiinnon sekä 

uteliaisuuden ja on kuin energialataus, joka saa innostusta tuntevan toimimaan. 

Kun oivalluksen herättäneeseen ajatukseen pääsee keskittymään, pohdintaan ja 

toimintaan saattaa syventyä jopa niin, että ajankulu unohtuu kokonaan. Tällöin 

puhutaan flowsta, ja silloin ajatus ja tekeminen sujuvat parhaimmillaan kuin itses-

tään oivalluksen loppuun viemiseksi. Innostuminen hyödyttää yksilön itsensä li-

säksi hänen työtiimiään ja koko organisaatiota lisäämällä esimerkiksi sen laaduk-

kuutta ja tuottavuutta. (Tiililä 2016, 17–18, 21, 24.)  

Tiililää (2016, 56-57, 59) mukaillen kokonaisvaltainen oman osaamisen hyödyn-

täminen saa innostumaan ja mahdollistaa samalla oppimisen, kun ihminen ko-

kee, että hänen osaamistaan pidetään arvossa ja kehittymistään tuetaan. Oman 

työn hallinnan tunne, joka tarkoittaa kokemusta riittävästä osaamisesta työtehtä-

viin sekä työhön vaikuttamisen mahdollisuutta, muodostaa vakaan pohjan innos-

tuksen rakentumiselle. Tiililä kuvaa vahvuuksien hyödyntämisen olevan yksinker-

taisimmillaan esimiehen aitoa kiinnostusta jokaista johdettavaa kohtaan, mikä nä-

kyy aikana yhteisille keskusteluille, joissa esimies on valmis kuulemaan heidän 

odotuksiaan, onnistumisiaan kuin urasuunnitelmiaankin. Vahvuuksiin keskitty-

mällä johdettavat voivat porukassa kukin omilla vahvuuksillaan korvata jotain, 

mitä jollakulla toisella ei ole. (Tiililä 2016, 56–57, 59.)  

Hakanen, Koskensalmi, Pahkin ja Seppälä (2015, 3, 16–18) käsittelevät Innos-

tuksen spiraali (INSPI) -tutkimus- ja kehittämishankkeen tuotoksena syntyneessä 
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työkirjassa ’’Innostava esimies’’ innostavaa ja palvelevaa esimiestyötä. He ku-

vaavat innostavan esimiestyön voimaannuttavana, motivoivana ja inhimillisenä 

johtamisena, jossa työorganisaation menestykseen ja työntekijän kokemaan työn 

imuun päästään ottamalla huomioon työntekijöiden tarpeet ja voimavarat. Innos-

tava esimies osoittaa kiinnostusta työntekijöitään kohtaan ja pyrkii edistämään 

työntekijöiden kehittymistä ja työn imua tavoitteenaan auttaa työntekijää onnistu-

maan työssään mahdollisimman hyvin, jolloin se tukee myös yrityksen menesty-

mistä. (Hakanen ym. 2015, 3, 16–18.)  

Innostava esimiestyö rohkaisee henkilöstöä aloitteellisuuteen sekä uuden kokei-

lemiseen. Esimies kannustaa tällöin työntekijöitä kehittymään, arvostaa työnteki-

jöitä ja heidän osaamistaan sekä ymmärtää, että työntekijöillä voi olla tietoutta tai 

osaamista, jota esimiehellä ei itsellään ole ja pyrkiikin löytämään parhaan osaa-

misen työntekijöistään. Hakanen ym. kuvaavat innostavan esimiehen tunnuspiir-

teiksi myös esimiehen aitouden ja rehellisyyden, epäonnistumisten sallimisen ja 

anteeksiantamisen taidon, suunnan ja tavoitteiden osoittamisen sekä vastuun 

kantamisen. Innostava esimies kertoo työntekijälle, mitä häneltä odotetaan ja an-

taa työntekijälle vapauksia päättää sopivimmat keinot tavoitteiden saavutta-

miseksi, mikä rakentaa myös luottamuksen ilmapiiriä. Esimies tiedostaa myös 

omia vahvuuksiaan, toimii työtilanteissa oikeudenmukaisesti ja edistää kestävällä 

esimiestyöllä organisaation tavoitteiden toteutumista. (Hakanen ym. 2015, 17–

18, 22, 26, 34, 38.)       
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5 KEHITTÄMISTYÖN TOTEUTUS 

5.1 Kehittämistyö 

Tämä opinnäytetyö noudattaa tutkimuksellisen kehittämistyön pääpiirteitä. Tutki-

muksellinen kehittämistyö pyrkii ratkaisemaan käytännöstä esiin nousseita on-

gelmia tai uudistamaan työelämän käytäntöjä. Lähtökohdan tutkimukselliselle ke-

hittämistyölle voi muodostaa organisaation kehittämistarve tai halu saada aikaan 

muutoksia, joten siihen kuuluu yleensä käytännön ongelmien ratkaisua ja esimer-

kiksi uusien ideoiden tai käytäntöjen tuottamista ja toteuttamista. Tutkimukselli-

nen kehittämistyö luonnostelee, kehittää ja tähtää käytännön parannuksiin tai uu-

siin ratkaisuihin. Kehittämisen tueksi tietoa kerätään sekä käytännöstä että teori-

asta. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 18–19.) 

Opinnäytetyössä pyrittiin löytämään ratkaisuja positiivisen työntekijäkokemuksen 

johtamiseen Lapin matkailuyrityksissä. Toimeksianto liittyi Tarkastelussa matkai-

lualan työntekijäkokemus -hankkeen toimenpiteeseen, jossa esimiehiltä kerättiin 

tietoa hyviksi koetuista käytännöistä tuottaa positiivisia työntekijäkokemuksia. 

Tarkoituksena oli tuottaa toimeksiantajalle esimiestyön käytännöistä uutta tietoa, 

jota pystytään hyödyntämään hankkeen seuraavissa työvaiheissa. Varsinaista 

ideoiden käytännön testaamista tai toteuttamista ei sisältynyt opinnäytetyöhön.  

5.2 Menetelmät ja työvaiheet 

Kehittämistyössä voidaan hyödyntää erilaisia menetelmiä, joilla saadaan kehittä-

mistyön tueksi monipuolisesti tietoa sekä erilaisia näkökulmia ja ideoita. Mene-

telmät voidaan jakaa määrällisiin eli kvantitatiivisiin sekä laadullisiin eli kvalitatii-

visiin. Kehittämistyössä voidaan kuitenkin käyttää rinnakkain useampaa toisiaan 

tukevaa menetelmää monipuolisen tiedon saamiseksi, jolloin rajanveto kvantita-

tiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen välille ei välttämättä nouse erityisen tärke-

äksi. Kehittämistyön menetelmiä ovat esimerkiksi kyselyt, haastattelut, havain-

noinnit sekä yhteisölliset ideointimenetelmät. (Ojasalo ym. 2009, 40.)  
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Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena. Laadullinen tutkimus tähtää tutkittavan il-

miön ymmärtämiseen ja aineistoa voidaan kerätä havainnoinnilla sekä haastat-

teluilla. Yhtenä haastattelun muotona voidaan käyttää tässä opinnäytetyössäkin 

käytössä ollutta teemahaastattelua, jolla saatua aineistoa analysoimalla pysty-

tään rakentamaan kuva tutkittavasta ilmiöstä. Laadullisessa tutkimuksessa kysel-

lään sekä keskustellaan tutkittavien kanssa, jolloin ilmiön kokonaiskuva, rakenne, 

tekijät sekä yhteydet hahmottuvat vähitellen. Laadullinen tutkimus tuottaa sanal-

lisen kuvauksen tutkittavasta ilmiöstä. (Kananen 2015, 34–35.) 

Aineistoa kerättiin kolmella esimieshaastattelulla, jotka käydään tarkemmin läpi 

seuraavan alaotsikon alla. Esimieshaastattelut nauhoitettiin, minkä jälkeen nau-

hoitetut aineistot litteroitiin eli kirjoitettiin auki Microsoft Word -tiedostoihin. Nau-

hoittaminen edellyttää haastateltavan lupaa, joten tämän vuoksi haastateltavilta 

kerättiin etukäteen allekirjoitetut tutkimusluvat, jotka mahdollistivat haastattelujen 

nauhoittamisen sekä haastatteluaineistojen käytön tutkimus- ja kehittämistarkoi-

tukseen. Ojasalon ym. (2009, 96) mukaan nauhoittaminen mahdollistaa haastat-

telutilanteeseen palaamisen jälkikäteen, jolloin nauhoitus toimii muistina ja apuna 

eri tilanteiden tulkitsemisessa. Haastattelun uudelleen kuunteleminen mahdollis-

taa myös uusien näkökulmien huomioimisen, ja nauhoituksen avulla haastattelu 

pystytään raportoimaan tarkasti (Ojasalo ym. 2009, 96).  

Jokaiselle haastatteluaineistolle tehtiin peruslitterointi, sillä opinnäytetyön kehit-

tämistehtävän vuoksi haastattelujen asiasisältöjen merkitys korostui. Litterointi 

toteutettiin hyvin tarkasti ja myös osa puheen täytesanoista ja äännähdyksistä 

litteroitiin. Mettovaara (2016) määrittelee peruslitteroinnin sanatarkaksi puheen 

litteroinniksi niin, että puhekielen piirteet säilyvät litteraatissa, mutta puheessa 

usein esiintyviä täytesanoja, keskenjääneitä sanoja, toistoa ja äännähdyksiä ei 

litteroida. Mettovaaran mukaan peruslitterointi on yleinen litterointityyppi, jota 

käytetään esimerkiksi teemahaastattelujen purkuun, kun kiinnostuksen kohteena 

on erityisesti puheen asiasisältö. 

Litteroinnin jälkeen litteroidut aineistot analysoitiin ja tulkittiin. Auki kirjoitettuja 

haastattelutekstejä analysoitiin opinnäytetyössä soveltuvin osin sisällön analyysi 

-menetelmän mukaisesti, koska se sopi menetelmänä kirjalliseen muotoon saa-

tetun aineiston analysointimenetelmäksi. Ojasalo ym. (2009, 121–122) kuvaavat 
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sisällön analyysin dokumenttianalyysin keskeiseksi analyysitavaksi, jolla pyritään 

kuvaamaan dokumenttien sisältöä sanallisesti ja jonka tavoitteena on tekstin 

merkityksien etsiminen ja tunnistaminen. Dokumenttianalyysin tavoitteeksi he ku-

vaavat dokumenttien järjestelmällisen analysoinnin sekä sanallisen ja selkeän 

kuvauksen luomisen tutkittavasta ja kehitettävästä asiasta.  

Litteroituihin aineistoihin perehdyttiin lukemalla aineistot useamman kerran läpi 

kokonaiskuvan hahmottamiseksi, minkä jälkeen ne purettiin haastattelun teemo-

jen mukaisesti osiin ja aineistoa ryhmiteltiin aihepiirien mukaan. Aineistoista kes-

kityttiin löytämään haastatteluteemoihin liittyviä toistuvia ja yhteisiä ilmiöitä ja asi-

oita, mutta myös yllättävät aineistoista esille nousevat asiat ja erot pyrittiin huo-

mioimaan. Analysointi ja tulkinta tehtiin aineistolähtöisesti. Toimeksiantajalle 

muodostettiin haastattelujen keskeisistä huomioista lisäksi kirjallinen yhteenveto, 

jota ei julkaista opinnäytetyön yhteydessä.  

Haastatteluaineistojen analysoinnin ja tulkinnan jälkeen opinnäytetyön loppu-

tuotoksena ideoitiin esimieshaastattelujen sekä opinnäytetyön tietoperustan poh-

jalta positiivisen työntekijäkokemuksen johtamisen ohjeistus matkailualan yritys-

ten esimiehille. Lopuksi työn keskeisiä tuloksia peilattiin opinnäytetyössä aikai-

semmin esitettyyn tietoperustaan ja kirjoitettiin pohdintaosio.  

5.3 Esimieshaastattelujen toteutus 

Kehittämistyössä voidaan käyttää erityyppisiä haastatteluja. Strukturoitu haastat-

telu noudattaa etukäteen tarkkaan suunniteltua haastattelurunkoa, joka toistuu 

samanlaisena jokaisessa haastattelussa. Puolistrukturoidussa haastattelussa eli 

teemahaastattelussa haastattelun teemat on määritelty huolellisesti etukäteen, 

mutta siinä sallitaan sanamuotojen, kysymysten järjestyksen tai painotuksen 

vaihteleminen haastattelukohtaisesti. Teemahaastattelussa myöhempiä haastat-

teluja voidaan tarvittaessa muokata aikaisempien haastattelujen pohjalta, jos 

niistä on ilmennyt esimerkiksi jokin uusi tai mielenkiintoinen tutkittavan ilmiön kan-

nalta merkittävä asia, jota ei ole aluksi osattu ottaa huomioon. Teemahaastattelu 

sopii tilanteeseen, jossa vastaajaa ei haluta ohjata liikaa. Avoin haastattelu on 

edellistä vapaampi ja tilanteen mukaan joustava, enemmän keskustelunomainen 

menetelmä. (Ojasalo ym. 2009, 40-42.)  
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Haastattelu on osallistujien välistä luottamusta vaativa vuorovaikutustilanne. 

Haastateltavalle on kerrottava haastattelun ja kehittämistyön tarkoitus sekä luot-

tamuksellisuus. Haastattelijan on ohjattava käytävää keskustelua, sillä haastat-

telun tavoitteena on kerätä kehittämistehtävän ratkaisua edistävää aineistoa. 

Haastattelutilanne edellyttää haastattelijalta valmistautumista ja esimerkiksi 

haastateltavan koulutustaustan huomioon ottamista. (Ojasalo ym. 2009, 97.)  

Opinnäytetyössä haastateltiin kolmea Lapin matkailuyrityksissä työskentelevää 

esimiestä, ja haastattelut pidettiin teemahaastatteluina puhelimitse tai Skypen vä-

lityksellä. Kunkin haastattelun kesto oli noin puoli tuntia ja yhteensä litteroidun 

aineiston määräksi kertyi noin 15 A4-sivua (fonttina Arial, fonttikokona 12, rivivä-

linä 1). Teemahaastatteluun päädyttiin yhdessä toimeksiantajan kanssa ja se va-

littiin opinnäytetyön tiedonkeruumenetelmäksi, koska haastattelujen tarkoituk-

sena oli saada syvällistä ja kuvailevaa tietoa esimiestyön käytäntöihin liittyen. 

Teemahaastattelu mahdollisti opinnäytetyön kehittämistehtävän ratkaisua olen-

naisesti tukevien aihealueiden käsittelemisen selkeästi.  

Tarkastelussa matkailualan työntekijäkokemus -hankkeen aikaisemmassa työ-

vaiheessa on toteutettu matkailualan työntekijöille suunnattu työntekijäkokemus-

kysely sekä haastattelu, joiden vastaukset on analysoitu toimeksiantajan toi-

mesta. Työntekijäkokemuskysely-analyysiin ja haastattelutuloksiin tutustumisen 

ja opinnäytetyön tietoperustan sekä kehittämistehtävän pohjalta haastattelujen 

teemoiksi valikoituivat sitouttaminen, motivointi ja innostaminen, esimiestaidot, 

työhyvinvointi, osaamisen kehittäminen sekä muuttuvat tilanteet (koronavirus-

pandemia). Haastatteluja varten luotiin haastattelurunko sekä yhteenveto edellä 

mainittujen työntekijäkokemuskysely-analyysin ja haastattelutulosten keskeisistä 

huomioista, jotka kerrottiin haastateltaville haastattelujen yhteydessä. Teema-

haastattelurunko löytyy opinnäytetyön liitteistä (Liite 2).  

Toimeksiantajalle muodostettiin lisäksi haastattelujen etukäteisinformaatio, joka 

sisälsi esimerkiksi tiivistelmät käsiteltävien teemojen sisällöistä. Toimeksiantaja 

lähetti etukäteisinformaation haastateltaville ennen haastattelujen toteuttamista, 

jotta haastateltavat saivat perustiedot tulevasta haastattelusta sekä mahdollisuu-

den tutustua ja valmistautua käsiteltäviin aihealueisiin jo etukäteen.  
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5.4 Litteroitujen haastatteluaineistojen analysointi ja tulkinta 

Haastattelujen auki kirjoittamisen jälkeen aineistot analysoitiin ja tulkittiin. Aineis-

toista esille nousseita ilmiöitä ja huomioita purettiin ja ryhmiteltiin haastattelutee-

moittain, jotka olivat sitouttaminen, motivointi ja innostaminen, esimiestaidot, työ-

hyvinvointi, osaamisen kehittäminen sekä muuttuvat tilanteet (koronaviruspande-

mia). Haastatteluissa käsiteltiin haastateltavien toiveiden mukaisesti kolmesta 

kuuteen teemaa. Opinnäytetyön kehittämistehtävä kerrataan vielä tähän, eli teh-

tävänä oli selvittää minkälaisilla keinoilla, taidoilla ja käytännöillä esimiehet voivat 

tuottaa positiivisia työntekijäkokemuksia Lapin matkailuyrityksissä.   

Toimeksiantajan ja haastateltavien kanssa sovittiin, että haastatteluaineistoja kä-

sitellään niin, että yksittäisen vastaajan tietoja ei voida tunnistaa tutkimustulok-

sista. Tämän vuoksi aineistot analysoitiin anonyymisti ja haastateltaviin Lapin 

matkailuyritysten esimiehiin viitattiin opinnäytetyössä yleisesti esimiehinä tai 

haastateltavina ja tässä osiossa esimiesten puheisiin viitataan lyhenteillä H1, H2 

sekä H3. Edellä mainitun vuoksi tulkintojen tukena käsittelykappaleiden alla ole-

vat suorat lainaukset ovat lyhyitä ja niitä on osin lyhennetty, jotta haastateltavien 

yksityisyys säilyy. Lyhennys osoitetaan kahdella viivalla ja lisäksi hakasulkeisiin 

on tarvittaessa lisätty selvennys, johon lainaus liittyy. Haastattelujen keskeiset 

tulokset tiivistettiin alla olevan aineistojen kirjallisen analysoinnin ja tulkinnan poh-

jalta opinnäytetyön liitteistä löytyvään taulukkoon (Liite 3).  

 

Haastattelun ensimmäisessä teemassa eli sitouttamisen osiossa käsiteltiin esi-

miehen käytäntöjä osoittaa luottamusta sekä työntekijän osaamisen arvosta-

mista. Lisäksi osiossa käytiin läpi laadukkaan perehdyttämisen ja arvojen toteut-

tamista työpaikan arjessa. Luottamuksen osoittamisen ja työntekijän osaamisen 

ja työpanoksen arvostamisen keinoiksi nousivat jokaisen työntekijän yksilöllinen 

huomiointi, palautteenanto, työntekijän etenemisen tukeminen sekä työntekijän 

kykyihin uskominen. Kokonaisuudessaan luottamusta pidettiin tärkeänä, ja tuotiin 

esiin, että siihen liittyen matkailualalla on ollut haasteita. Huomiona nousi esiin, 

että myös esimiesten välinen ja ylemmän johdon luottamus esimiehiin on tärke-

ässä roolissa.  
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’’– – palautteen antaminen ja se, että huomioit jokaisen. – – ettei olla vaan 

osa sitä joukkoa tai massaa, kuka täällä työskentelee, vaan että jokaisen 

erikseen huomioiminen.’’ (H2 2020.)  

’’– – luotan hänen [työntekijän] kykyihinsä – –’’ (H3 2020).  

Haastatteluissa tuotiin esiin, että palautetta on jaettu keskustelujen kautta, työn 

ohessa suullisesti sekä hyvistä suorituksista kannustamalla, ja asiakkaat mainit-

tiin myös hyvinä palautteenantajina. Vastuuta on annettu lisää työkokemuksen 

kertymisen myötä, jolloin työntekijät ovat päässeet etenemään ja se on haasta-

teltavien mukaan työntekijöiden keskuudessa koettu mieleisenä. Työntekijän ky-

kyihin luottamista esimiehet ovat osoittaneet tsemppaamisen kautta esimerkiksi 

silloin, kun työntekijä on tuntenut työtehtävään liittyvää epävarmuutta tai silloin, 

kun harjoittelija on kokenut vieraan kielenkäytön haastavana. Lapin matkailuyri-

tyksissä erityisesti joulu- ja tammikuun aikaan työtehtävät hoidetaan usein vie-

raalla kielellä.  

’’Hienoa, että sait – – myytyä, – – hyvä suoritus’’ (H3 2020). 

’’– – viime sesongissakin, niin muutaman nostin sieltä – –’’ (H2 2020).  

’’– – annoin aamubriiffin vetovastuut ja tämmösiä juttuja’’ (H2 2020).  

’’– – vähän epävarmoja oloja välillä, kyllähän siinä aina välillä joutuu tsemp-

paamaan – –’’ (H3 2020). 

’’– – varsinkin tammi-, joulukuussa, niin sehän on lähinnä englanti, millä me 

pääasiassa toimitaan, niin se on aina semmonen vähän, et siinä joutuu aika 

paljon tsemppaamaan alkuun’’ (H3 2020).  

Yksi sitouttamisen teemaan liittyvä haastatteluissa käsitelty aihe oli perehdytys. 

Osa haastateltavista kertoi, että perehdytykseen on haettu ja kokeiltu uusia ta-

poja, mutta osa heistä toi esiin, että perehdytykseen liittyen ei ole keksitty uutta. 

Käytännön työn koettiin opettavan tehokkaasti ja esimerkiksi asiakaspalvelukou-

lutukset sekä alussa tapahtuva vierestä seuraaminen mainittiin perehdyttämisen 

keinoiksi. Työntekijöillä jo olevaa paikallistietoutta alueeseen ja sen luontoon liit-

tyen pidettiin myös perehtymistä tukevana asiana. Talven sesonkiluonteisuus ja 
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siitä juontuva työntekijöiden kasvun määrä nousivat myös haastatteluissa usein 

esiin.  

’’– – on ollut aina sama tietty perehdyttämissysteemi – –, mutta nyt ollaan 

yritetty löytää siihen myös – –’’ (H2 2020).   

’’– – perehdyttäminenhän tapahtuu siinä mukana seuratessa, et saa vähän 

aikaa katella sivusta’’ (H3 2020).  

’’– – asiakaspalvelukoulutuksia ja tämmösiä kaikkia erilaisia’’ (H2 2020). 

’’– – työ tekijäänsä neuvoo näissä hommissa pääosin. – – otetaan mukaan 

– –’’ (H3 2020.)  

’’– – sitä kautta sitten pääsee siihen omaan työhönsä kiinni pikkuhiljaa, että 

saa olla kakkoskätenä siinä mukana’’ (H3 2020).  

’’– – talvella töitä eli sillonhan me tarvitaan niitä (työntekijöitä) kuitenkin 

enemmän’’ (H3 2020). 

’’– – operointi tapahtuu sesonkityövoiman puitteissa’’ (H1 2020). 

Haastattelujen pohjalta sitouttamiseen liittyen voidaan todeta, että arvoja pyritään 

toteuttamaan matkailuyritysten käytännön työssä monipuolisesti. Arvot toteutui-

vat esimerkiksi käytettävien välineiden, myytävänä olevien tuotteiden ja toimin-

nan kautta. Tavoitteena pidettiin myös sitä, että arvot toteutuisivat jokaisessa 

asiakaskohtaamisessa. Haasteltavien yksityisyyden takaamisen vuoksi arvoja ei 

käsitellä tässä opinnäytetyössä tarkemmin. 

 

Toisena haastatteluteemana oli motivointi ja innostaminen. Teemassa keskustel-

tiin käytännöistä, joilla esimies voi huomioida työntekijöiden yksilöllisiä luonteen-

piirteitä ja vahvistaa heidän luovuuttaan sekä ideointikykyään työyhteisössä. In-

nostuksen todettiin näkyvän ja välittyvän, ja omaa esimiehen innostusta pidettiin 

hyvin tärkeänä, sillä sen koettiin osoittavan esimerkkiä. Erilaisten luonteenpiirtei-

den huomioiminen työtehtävien kannalta nähtiin merkittävänä, ja yksilöllisiä vah-

vuuksia pyrittiin hyödyntämään työssä. Työtehtäviä pyrittiin esimiehiä mukaillen 
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jakamaan niin, että ne olisivat tekijälleen mieluisia sekä motivoivia, ja työnteki-

jöille annettiin myös mahdollisuuksien mukaan vapauksia valita itselleen mielui-

sia ja omia vahvuuksia tukevia työtehtäviä. Esimiehet toivat esiin luonteenpiirtei-

den vaikutuksen esimerkiksi ryhmänhallinnan, fiiliksen luomisen tai sisällöntuo-

tannon kannalta.  

’’Kun ite on innostunut, niin kyllähän se näkyy ja se tarttuu aina’’ (H3 2020). 

’’– – oma sitoutuminen ja oma innostus ja oma motivoitunut asenne siihen 

työhön, niin kyllähän se on niinku se paras – –’’ (H3 2020).  

’’– – tän koronan myötä on entistä enemmän keskusteltu just siitä, että mikä 

on niinku kenenkin vahvuus – – (H1 2020).  

’’Jaetaan niitä työtehtäviä vähän sen mukaan, mikä on kellekin ominaisinta 

ja helpointa’’ (H1 2020).  

’’Luonteenpiirre on tosi tärkeä ottaa huomioon – –, se on kuitenkin se ryh-

mänhallinta ja sen fiiliksen luominen – – (H3 2020).  

’’Selkeästi toiset on ehkä visuaalisesti lahjakkaampia ja vahvempia, toiset 

vaikka verbaalisesti’’ (H1 2020).  

Haastateltavat totesivat, että työntekijöihin tutustuminen mahdollistaa kunkin 

vahvuuksien tunnistamisen. Tuotiin esiin, että matkailualalla työskentelevillä 

saattaa olla vaihtelevia koulutustaustoja, jolloin yksilöllisiä vahvuuksia löytyy 

myös niiden pohjalta. Lisäksi iän ja kokemuksen merkitys tuotiin esiin esimerkiksi 

siinä, että työntekijältä edellytetään työtilanteissa mukautumista, mikä on osa ko-

kemuksen myötä kehittyvää ammattitaitoa. Esimiehet tiedostivat myös työporu-

kan erilaisia työskentely- ja toimintatapoja ja niiden vaikutuksia työhön. Käytän-

tönä tuotiin esiin, että esimerkiksi yhteistä projektia työstäessä työntekijöille an-

netaan vapauksia toimia omien tapojen mukaisesti, mutta yhteinen deadline työ-

tehtäville on kuitenkin selkeästi määritetty.  

’’Koulutustaustat varmasti on vähän erit ihmisillä, ketä on matkailualallekin 

päätynyt ja sitä kautta tulee niitä omia vahvuuksia’’ (H1 2020).  
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’’– – siitähän se on kiinni, että hän [työntekijä] pystyy mukautumaan – –, se 

on sitä ammattitaidon kehittymistä sitten aikaa myöten’’ (H3 2020). 

’’Meillä kaikilla on omat työskentelytavat ja toimintatavat’’ (H1 2020). 

Keskusteleminen nousi jokaisen esimiehen puheessa esiin, ja keskustelun kautta 

vaihdettiin esimerkiksi koko työporukan kesken mielipiteitä, ideoita sekä vinkkejä. 

Keskustelua pidettiin tärkeänä esimiehen keinona oppia tuntemaan työntekijöitä 

sekä tiimiläisiä. Keskustelun kautta selvitettiin myös työntekijän toiveita tulevalle 

sesongille, ja sen pohjalta työntekijät pystyttiin sijoittamaan niin yrityksen kuin 

työntekijänkin näkökulmasta katsottuna mielekkäisiin työtehtäviin.  

’’Kaikista tärkeintä varmaan on se, että sä tunnet sun työn tai ne tiimiläiset 

hyvin, elikkä se, että tulee paljon juteltua, tottakai työasioista, mutta ihan 

yleensä ottaen muutenkin työntekijöiden kanssa, jotta sä opit tietään ja tun-

temaan heidän vahvuuksia’’ (H1 2020).  

’’Keskustellaan aika paljon aamusta – –, että mitä mieltä ootte – –, mitä 

suosittelette tai mä on aatellut näin, että miltä teistä kuulostaa’’ (H3 2020).  

’’Koko porukalla keskustellaan aina tilanteista’’ (H1 2020).  

’’Yhteistä tekemistä ja jakamista ja ideoimista’’ (H3 2020).  

’’Kun tullaan toiseen sesonkiin, niin kyllä sitä aina jutellaan siitä, että kun 

viime vuonna teit tätä, että haluaisitko tehä jotakin muuta, vai tuntuko tämä 

hyvältä – –’’ (H2 2020). 

 

Kolmannen haastatteluteeman aiheena oli esimiestaidot, jossa käsiteltiin viestin-

nän toteuttamista, työntekijöiden tasapuolista kohtelua sekä tunnetaitojen hyö-

dyntämistä esimiestyössä. Esimiehet pitivät toimivaa tiedonkulkua tärkeänä ja 

pyrkivät jakamaan informaatiota avoimesti. Avoimen ilmapiirin merkitystä koros-

tettiin ja hyvänä työilmapiirinä pidettiin sellaista, jossa uskalletaan kysyä ja selvit-

tää asioita. Haasteena nousi esiin, että aina esimies ei itse välttämättä ole saanut 

riittävää informaatiota, mikä osaltaan tuo haasteita alaisille välitettävään viestin-

tään.  



31 

 

’’Kannatan avointa keskustelua ja hyvinkin avointa ilmapiiriä’’ (H1 2020).  

Esimiehet kertoivat jakavansa tietoa esimerkiksi keskustelunomaisesti ja lisäksi 

tietoa oli työpaikalla saatavilla myös tuotekansioista, matkailualan ammattileh-

distä tai muilta työkavereilta. Tiedonkulkuun liittyen tuotiin esiin, että viestintäso-

velluksena Whatsapp alkaa nuorten työntekijöiden keskuudessa olla jo hieman 

vanhanaikainen. Tiedon jakamista käsitellään lisäksi vielä osaamisen kehittämi-

sen teemassa. 

’’Tietoa näistä – – on olemassa kansioissa, että voi perehtyä – –’’ (H3 2020).  

’’Ja sitten tietysti tulee niitä alan lehtiä’’ (H3 2020). 

Esimiestaidot-teemaan liittyvää tasapuolisuutta esimiehet toteuttivat jokaista kos-

kevilla yhteisillä käytännöillä, jolloin eriarvoisuutta ei pääse muodostumaan. Esi-

miehet kertoivat myös kuuntelevansa ja huomioivansa jokaisen mielipiteet, mihin 

liittyen mainittiin perustelujen tärkeys erityisesti silloin, kun jotain työntekijän nä-

kemystä ei voida toteuttaa.  

’’Käytännöt pitää olla samat koko tiimillä, jotka tekee samaa työtä’’ (H1 

2020).  

’’– – juuri näin, että ottaa jokaisen mielipiteet huomioon’’ (H2 2020). 

Esimiehet kokivat, että tunteilla on huomattavaa merkitystä niin esimiestyöhön 

kuin koko työyhteisönkin toimintaan. Esimiehet toivat esiin, että asiat ovat tärkeitä 

käsitellä, sillä selvittämättömät asiat vaikuttavat työpaikan ilmapiiriin ja sitä myö-

ten tiimin toimintaan. Ihmisten erilaisia elämäntilanteita pyrittiin huomioimaan ti-

lanteiden mukaan, koska ne ovat osa kokonaisuutta ja vaikuttavat työhön, mutta 

pääpiirteissään henkilökohtaiset asiat ja työhön liittyvät asiat nähtiin toisistaan 

erillisinä.     

’’Tunteet on tärkeitä – –’’ (H1 2020). 

’’– – sen kannalla, että sillä [tunteilla] on merkitystä’’ (H2 2020). 

’’Ihmisten tunnetilat ylipäätään on hyvin nopeasti aistittavissa täällä’’ (H1 

2020). 
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’’– – jos on jotain selvittämättömiä asioita, niin se tosi nopeasti tulee esille’’ 

(H1 2020). 

’’– – kun kaikki vaikuttaa kaikkeen, me ihmiset ollaan kokonaisuuksia – – ’’ 

(H1 2020). 

 

Seuraavassa työhyvinvointi-teemassa käytiin läpi käytäntöjä, joilla esimies voi tu-

kea työntekijöiden jaksamista sesonkipainotteisessa työssä ja vahvistaa työn 

merkityksellisyyden kokemusta työntekijöiden keskuudessa. Teemassa nousivat 

esiin hyvän työilmapiirin merkitys sekä sopiva tasapaino kiireisen sesonkityön ja 

vapaa-ajan välillä.  

Ilmapiiriä on esimiesten mukaan pidetty yllä yhteisillä illanvietoilla ja panosta-

malla siihen, että työntekijät tutustuisivat toisiinsa jo ennen kiireisimmän sesongin 

alkua, jotta yhteistyö toimisi varsinaisen sesongin alkaessa mahdollisimman hy-

vin. Työn ja vapaa-ajan väliseen tasapainoon liittyen tuotiin esiin, että usein se-

songiksi tulevat työntekijät ovat onnellisia saadessaan tehdä paljon töitä, jolloin 

esimiehen on silti tärkeää seurata työntekijän jaksamista, ettei töitä tule kuiten-

kaan tehdyksi liikaa, ja lepäämisen tärkeys esimiehen omalla kohdalla mainittiin 

myös. Tasapaino edistää haastateltavien mukaan työhön liittyvän innostuksen 

pysymistä yllä, mikä taas vastaavasti tukee hyvän ilmapiirin säilymistä.  

’’– – yhteisiä fondue-iltoja – –’’ (H3 2020). 

’’Työporukan yhteenhitsautuminen – –, ennenko se kaikista kiirein sesonki 

alkaa – – ja saavat sitä mukaan toisistansa voimaa’’ (H2 2020). 

’’He [sesonkityöntekijät] on tosi onnellisia, kun he saa tehä paljon töitä – – 

kuuntelemassa ja seurata sitä työntekijää, ettei sitten tee kuitenkaan liikaa’’ 

(H3 2020). 

Työhyvinvointia pyrittiin esimiesten mukaan tukemaan myös ylimääräisillä tau-

oilla, työntekijöille tarjolla olevilla pienillä energiapitoisilla syötävillä, työtehtävien 

vaihtelevuudella, kohtuullisilla työajoilla sekä oikeudenmukaisella korvauksella 
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tehdystä työstä. Kuluihin liittyen osa esimiehistä toi huomiona esiin, että esimer-

kiksi toiselta paikkakunnalta tulevan sesonkityöntekijän kulut saattavat olla suu-

ret, jos työntekijä joutuu maksamaan samanaikaisesti asuntokuluja kahdelle paik-

kakunnalle. Teemaan liittyen sesonkityön kiireisyys ja hektisyys nousivat haas-

tatteluissa usein esiin.  

’’– – yritetään ylimääräisiä taukoja – –’’ (H2 2020). 

’’– – eri välineillä tehtäviä juttuja niin, et tulee vaihdellen sitä, tulee vaikeam-

pitasosta ja helpompitasosta välillä’’ (H3 2020). 

’’– – tärkein siinä se, että saa tehdystä työstä kohtuullisen korvauksen’’ (H3 

2020). 

’’– – tämmönen sesonkityö, niin se kiire on ihan toista’’ (H3 2020). 

’’Tilanteet muuttuu niin hirveen nopeasti’’ (H3 2020). 

’’Työ on niin hektistä siinä joulukuussa’’ (H2 2020).  

 

Viidennessä teemassa, eli osaamisen kehittämisen osiossa keskityttiin kannus-

taviin palautteenantamisen käytäntöihin sekä johtamistapoihin, joilla esimies voi 

tukea työntekijöiden oppimista. Palautteenantaminen nousi aiheena jo aiemmin 

sitouttamisen osiossa esiin, mutta palautteella on merkittävä vaikutus myös osaa-

misen kehittämiseen.  

Esimiehet kertoivat antavansa työntekijöilleen positiivista palautetta työn ohessa 

usein. Työntekijöiltä esimiehet keräsivät palautetta esimerkiksi nimettömän pa-

lautteenantokanavan kautta sekä sesongin jälkeisillä työtyytyväisyysmittauksilla, 

mitkä toimivat pohjana toiminnan kehittämiselle seuraavaa sesonkia varten. Esi-

miehet pyrkivät myös edistämään tiedon ja osaamisen jakautumista tiimin kes-

ken, mihin liittyvinä keinoina mainittiin työkaverin tavoista oppiminen sekä erilai-

silta alustoilta jokaisen saatavilla ja löydettävissä oleva tieto. Lisäksi uusien työn-

tekijöiden perehdyttäminen kokeneempien työntekijöiden toimesta sekä jokaisen 

mielipiteen huomioiminen palavereissa nousivat aiheeseen liittyvinä käytäntöinä 
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esiin. Osa esimiehistä mainitsi myös itsensä kehittämisen pitävän omaa työmoti-

vaatiota yllä.  

’’Siinä työn ohessa annettava palaute – – positiivista palautetta siinä het-

kessä, niin tehdään paljon’’ (H2 2020).  

’’Työtyytyväisyysmittaukset aina sesongin päätteeksi’’ (H2 2020).  

’’– – kannustan, eli siis siihen, että löytää sen työkaverin tavoista tehdä – –

’’ (H2 2020). 

’’– – mahdollisimman laajasti tavallaan se tieto on kaikkien saatavilla’’ (H1 

2020). 

’’Vanhemmat työntekijät on perehdyttänyt uudemmat’’ (H1 2020). 

’’– – jokaiselta kysytään mielipidettä ja ajatusta asiaan, et silloinhan sitä tie-

toa tulee jaettua’’ (H1 2020).  

 

Viimeisen haastatteluteeman aiheena oli muuttuvat tilanteet, jossa käsiteltiin 

ajankohtaisen koronaviruspandemian vaikutuksia työtapoihin sekä muutostilan-

teessa korostuvia esimiestaitoja. Koronaviruspandemia on haastateltavien mu-

kaan koettu hyvin haastavaksi ja jatkoon liittyvä epävarmuus on vaikuttanut niin 

esimiehiin kuin työntekijöihin. Osa haastateltavista toi esiin, että koronaviruspan-

demian vuoksi henkilöstöä on jouduttu lomauttamaan ja tilanne on edellyttänyt 

esimiehiltä uuden opettelua.  

’’Haastavaa tämä on ollut’’ (H2 2020). 

’’On siis ollut tosi haasteellista – –’’ (H1 2020). 

’’Epätietoisuus, koska se on itellä ihan sama, ihan samalla tavalla se on 

työntekijöille – – ’’ (H1 2020). 

’’Epävarmuuden kestämisharjoitus’’ (H2 2020). 

’’Työntekijätkin, niin toiset siihen helpommalla niinku sopeutuu ja toiset sit-

ten – – (H2 2020). 
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’’– – ja oppii ihmisistä uusia puolia sen kautta, kun mennään tämmöseen 

epävarmuustilanteeseen’’ (H2 2020). 

’’– – uuden oppimisen hetki’’ (H2 2020). 

Muutostilanteissa esimiestaitoina haastateltavien mukaan ovat korostuneet avoin 

kommunikoiminen, tiedottaminen, kannustaminen sekä yhteishengen vahvista-

minen. Koronaviruspandemian myötä toimintaan on myös haettu uusia toiminta-

tapoja ja pyritty löytämään kunkin vahvuuksia. Tilanteen myötä etätyövälineitä on 

jonkin verran otettu käyttöön ja ne antavat jatkossa uusia mahdollisuuksia työn-

tekoon. 

’’Avoin kommunikoiminen, tiedottaminen’’ (H1 2020). 

’’Avoin keskustelu ja työntekijöiden kuuleminen ja heidän huolien kuulemi-

nen’’ (H1 2020). 

’’Tieto’’ (H2 2020). 

’’– – valaa uskoa ihmisiin, kannustaa – – tiimihenkeä – – että me yhessä 

selvitään tästä’’ (H1 2020). 

’’Palavereita netin kautta pitämällä’’ (H2 2020). 

’’– – on tullut tutustuttua uusiin työkaluihin ja alustoihin, mitä voi jatkossa 

hyödyntää – –’’ (H1 2020). 

5.5 Positiivisen työntekijäkokemuksen johtamisen ohjeistus 

Opinnäytetyön lopputuotoksena ideoitiin kymmenen kohdan positiivisen työnte-

kijäkokemuksen johtamisen ohjeistus matkailualan yritysten esimiehille. Ohjeis-

tukseen keskityttiin kokoamaan yhteen innostamisen, motivoimisen ja sitouttami-

sen käytännöt, joilla esimies voi tuottaa positiivisia työntekijäkokemuksia matkai-

lualan yrityksissä. Kymmenen pääohjetta ideoitiin yhdistämällä opinnäytetyön tie-

toperustan ja esimieshaastattelujen tulosten keskeisiä huomioita.  
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Ohjeistuksen pääohjeet ovat nähtävillä alla olevasta kuviosta (Kuvio 1). Jokaisen 

pääohjeen alle ideoitiin lisäksi pääohjetta tukevia lisäohjeita, joilla pyritään edis-

tämään positiivisten työntekijäkokemusten muodostumista. Ohjeistuksessa pyrit-

tiin huomiomaan erityisesti sesonkipainotteisen matkailutyön piirteet ja sen aset-

tamat vaatimukset. Kokonaisuudessaan positiivisen työntekijäkokemuksen joh-

tamisen ohjeistus matkailualan esimiehille löytyy opinnäytetyön liitteistä (Liite 4).  

Positiivisen työntekijäkokemuksen johtamisen ohjeistus matkailualan 
yritysten esimiehille 

1. Selvitä omat ja työntekijöidesi vahvuudet ja yhdistä tiimisi voima 

2. Arvosta työyhteisön monimuotoisuutta 

3. Kuuntele työntekijöiden mielipiteitä huolellisesti 

4. Kannusta ja ohjaa työntekijöitä 

5. Näytä esimerkkiä omalla toiminnallasi ja kehitä esimiestaitojasi 

6. Huolehdi työympäristön toimivuudesta 

7. Mahdollista oppiminen 

8. Panosta työhyvinvointiin 

9. Varmista työn mielekkyys 

10. Kehitä ja rakenna yrityksen kulttuuria tavoitteellisesti 

 

Kuvio 1. Positiivisen työntekijäkokemuksen johtamisen tiivistetty ohjeistus     
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Opinnäytetyön johtopäätöksinä voidaan todeta, että positiivisen työntekijäkoke-

muksen kehittäminen on aiheena Lapin matkailuyrityksissä ajankohtainen ja tär-

keä. Kehittämistehtävän ratkaisuksi eli positiivisen työntekijäkokemuksen johta-

misen avaintekijöiksi Lapin matkailuyrityksissä voidaan opinnäytetyön tietoperus-

tan sekä esimieshaastattelujen pohjalta todeta työntekijöiden yksilöllinen huomi-

ointi, heidän persoonallisten vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen, avoin 

keskusteleminen ja tiedottaminen, yhteisesti sovitut pelisäännöt sekä työhyvin-

vointiin panostaminen. Lapin matkailun sesonkipainotteisuus ja kiireisyys nousi-

vat myös tietoperustassa ja haastatteluissa esiin, mihin liittyen työntekijöiden hy-

vinvoinnista ja jaksamisesta huolehtiminen nousevat asioiksi, joihin esimies-

työssä tulisi erityisesti kiinnittää huomiota positiivisten työntekijäkokemusten tuot-

tamiseksi.  

Opinnäytetyön tietoperustan ja esimieshaastattelujen pohjalta voidaan nähdä, 

että sitouttamisen, innostamisen, motivoimisen ja työntekijäkokemuksen osateki-

jät ovat vahvassa yhteydessä toisiinsa ja niitä voisikin olla tarpeen katsoa esi-

miestyön näkökulmasta katsottuna yhtenä isona kokonaisuutena. Jos esimies on 

esimerkiksi innostunut työstään ja näyttää omalla toiminnallaan mallia, se motivoi 

myös työntekijöitä toimimaan tavoitteita edistävällä tavalla ja sovittujen käytäntö-

jen mukaisesti. Tämä taas voi vahvistaa työntekijän tunnetta tasapuolisuuden to-

teutumisesta ja työn merkityksellisyydestä, jotka vuorostaan voivat edistää niin 

yritykseen sitoutumista kuin hyvän työntekijäkokemuksenkin muodostumista.  

Innostuksen todetaan opinnäytetyön tietoperustaan peilaten muodostuvan hyvin 

pienistäkin asioista, joten voidaan todeta, että innostusta luovien tekojen ei tar-

vitse olla kovin suuria. Opinnäytetyön tietoperustan ja haastattelujen pohjalta esi-

miehen tärkeimmäksi innostamisen keinoksi tuottaa positiivisia työntekijäkoke-

muksia nousevat työntekijöiden osaamisen hyödyntäminen sekä kehittymisen tu-

keminen.   

Työntekijäkokemus on käsitteenä viime aikoina noussut kasvavassa määrin 

esiin, ja opinnäytetyön perusteella voidaan todeta, että hyvä esimiestyö edistää 

positiivisten työntekijäkokemusten muodostumista Lapin matkailuyrityksissä. 
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Haastatteluissa esimiehet kertoivat esimerkiksi huomioivansa työntekijöiden yk-

silöllisiä vahvuuksia työtehtävien osalta sekä kuuntelevansa jokaisen mielipiteitä 

ja toiveita, mitkä voidaan molemmat nähdä myös opinnäytetyön tietoperustaan 

peilaten tärkeinä sitouttamisen ja innostamisen keinoina tuottaa positiivisia työn-

tekijäkokemuksia. Esimiehet kertoivat myös jakavansa tietoa avoimesti ja anta-

vansa kannustavaa palautetta, mitkä nousivat niin haastattelujen kuin opinnäyte-

työn tietoperustan perusteella tärkeiksi työntekijän ja esimiehen välistä luotta-

musta edistäviksi esimiestaidoiksi.  

Kehittämisen näkökulmasta katsottuna inspiroiva työympäristö nousi opinnäyte-

työn tietoperustassa työntekijäkokemuksen osa-alueena sekä sitouttavana teki-

jänä esiin, joten se voisi olla yksi asia, johon matkailualan johtamisessa kannat-

taisi jatkossa kiinnittää huomioita. Haastattelujen pohjalta uudenlaisten toiminta-

tapojen kehittäminen perehdytykselle sekä luottamuksen kehittäminen yleisesti 

matkailualalla voidaan nähdä myös ajankohtaisina kehittämiskohteina positiivi-

sen työntekijäkokemuksen edistämiseksi Lapin matkailuyrityksissä. Lisäksi haas-

tattelujen myötä myös ajankohtaisen koronaviruspandemian voidaan todeta 

haastavan matkailuyritysten toimintaa, jolloin esimerkiksi esimiehen hyvät vies-

tintä- ja vuorovaikutustaidot nousevat tärkeinä esimiestaitoina esiin.    
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7 POHDINTA 

Opinnäytetyössä tehtävänä oli selvittää, minkälaisilla keinoilla, taidoilla ja käytän-

nöillä esimiehet voivat tuottaa positiivisia työntekijäkokemuksia Lapin matkailuyri-

tyksissä ja työn tavoitteena oli tuottaa tietoa matkailualan esimiestyön käytän-

nöistä. Kehittämistehtävään haettiin ratkaisuja teoriasta sekä käytännön koke-

musten kautta esimieshaastatteluilla, ja keskeiset käsitteet pyrittiin määrittele-

mään opinnäytetyön tietoperustassa selkeästi ja johdonmukaisesti. Oli mielen-

kiintoista huomata yhteneväisyyksiä käytetyn teorian sekä käytännön kokemus-

ten välillä. Kokonaisuutena opinnäytetyö onnistui tekijän mielestä hyvin.  

Käytetyt menetelmät tuottivat monipuolista tietoa opinnäytetyön kehittämistehtä-

vän ratkaisemiseksi. Tiedonkeruumenetelmänä Lapin matkailuyrityksissä työs-

kentelevien esimiesten haastattelut onnistuivat opinnäytetyön tekijän mielestä 

hyvin ja tuottivat toimeksiantajalle uutta tietoa hankkeen seuraavia työvaiheita 

varten. Teemahaastattelukysymykset pohjautuivat opinnäytetyön tietoperustaan 

sekä toimeksiantajan aiemmin matkailualan työntekijöille toteuttaman työntekijä-

kokemuskyselyn sekä haastattelun analysoituihin tuloksiin, millä pyrittiin edistä-

mään kehittämistyön jatkuvuutta. Kehittämismenetelmänä ideointi tuotti uusia 

ajatuksia ja tuki siten opinnäytetyön kehittämistehtävän ratkaisemista.  

Haastattelujen nauhoittaminen lisää opinnäytetyön luotettavuutta, sillä sen avulla 

haastattelut pystyttiin litteroimaan tarkasti ja haastattelunauhoitteet toimivat myös 

tulkinnan apuna. Ennen haastattelujen toteuttamista haastateltavilta kerättiin tut-

kimusluvat, ja haastatteluihin valmistauduttiin esimerkiksi haastattelurungon laa-

timisella, teknisten välineiden toimivuuden varmistamisella sekä käyttöosaami-

sen harjoittelemisella ja pyrittiin siten varmistamaan haastattelujen sujuva etene-

minen sekä tehokas ajankäyttö. Haastateltavien yksityisyys turvattiin aineistojen 

anonyymillä käsittelyllä niin, että yksittäisen vastaajan tietoja ei voida tunnistaa 

tutkimustuloksista.  

Opinnäytetyön luotettavuutta ja eettisyyttä lisäävät myös tehtyjen valintojen ja ha-

vaintojen perusteleminen sekä käytettyjen lähteiden asianmukainen merkkaami-

nen. Koko opinnäytetyön lähdemateriaalina pyrittiin käyttämään monipuolisesti 
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erilaisia ja luotettavia lähteitä, kuten artikkeleita, asiantuntijablogeja, kirjallisuutta 

sekä vertaisarvioitua materiaalia.  

Aiheena työntekijäkokemus ja sen kehittäminen osoittautuivat hyvin laajaksi ko-

konaisuudeksi, mistä johtuen aiheen rajaaminen oli osin haastavaa. Työntekijä-

kokemus on myös käsitteenä vielä Suomessa aika uusi, mikä vaikeutti hieman 

tiedon löytämistä. Työntekijäkokemukseen liittyvää lähdemateriaalia löytyi kui-

tenkin kansainvälisistä aineistoista hyvin ja sitä käytettiin opinnäytetyössä suo-

menkielisen materiaalin lisäksi.  

Opinnäytetyön tekeminen oli opettavaa ja mielenkiintoista. Esimieshaastattelut 

antoivat arvokasta tietoa kehittämistehtävän ratkaisemiseksi ja myös esimerkiksi 

opinnäytetyön tietoperustan kokoaminen ja erilaisiin tietolähteisiin tutustuminen 

antoivat matkailutyöstä sekä esimiestyön monipuolisuudesta vahvan tietopohjan. 

Opinnäytetyötä tehdessä myös ajanhallinta-, vuorovaikutus- ja viestintätaidot ke-

hittyivät, sillä yhteistyö toimeksiantajan kanssa oli olennaisessa roolissa koko 

opinnäytetyöprosessin ajan ja ajankohtaisen koronaviruspandemian vuoksi alku-

peräisiä suunnitelmia jouduttiin muuttamaan nopealla aikataululla.  

Opinnäytetyön tulokset ja lopputuotoksena ideoitu positiivisen työntekijäkoke-

muksen johtamisen ohjeistus matkailualan esimiehille ovat hyödynnettävissä eri-

tyisesti sesonkipainotteisella matkailualalla, mutta esimerkiksi ohjeistusta voi-

daan soveltaa toiminnan kehittämiseen myös muilla toimialoilla. Ohjeistus pyrittiin 

kokoamaan sisällöltään laadukkaaksi ja informatiiviseksi kokonaisuudeksi luo-

vuutta hyödyntäen ja sen tavoitteena on antaa matkailualan yritysten esimiehille 

monipuolisesti käytännön vinkkejä positiivisen työntekijäkokemuksen johtami-

seen. Toimeksiantaja voi hyödyntää opinnäytetyössä tuotettua tietoa sekä loppu-

tuotosta hankkeen seuraavissa työvaiheissa esimiestyön käytänteiden edelleen 

kehittämiseksi.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että positiivinen työntekijäkokemus antaa matkai-

luyritykselle merkittävää kilpailuetua. Työntekijäkokemus on siten asia, jota esi-

miehen kannattaa tietoisesti omilla johtamisen toimintatavoillaan pyrkiä kehittä-

mään. Kun esimies tulee tietoiseksi työntekijäkokemuksen osa-alueista ja siihen 

vaikuttavista tekijöistä, omilla johtamisen toimintatavoillaan pystynee silloin par-
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haiten edistämään positiivisten työntekijäkokemusten muodostumista. Jatkotut-

kimusaiheiksi esitetään matkailualan työympäristöjen sekä perehdyttämisen ke-

hittämistä sekä koronaviruspandemian myötä matkailualalla todennäköisesti 

muuttuvien toiminta- ja työskentelytapojen kehittämistä.     
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Liite 2 1(2) 

 

Teema 1. Sitouttaminen 

-Millä keinoin voit esimiehenä osoittaa luottamusta ja työntekijän arvostamista? 

-Miten yrityksen arvot näkyvät arjen työssä ja toimintatavoissasi?  

 -Ovatko työntekijät arvoista tietoisia? 

-Miten voit varmistaa riittävän perehdytyksen uudelle työntekijälle?  

-Onko esimies jo perehdytysvaiheessa ohjaamassa, tukena ja tavoi-

tettavissa? 

 

Teema 2. Motivointi ja innostaminen 

-Miten voit esimiehenä vahvistaa työntekijän ideointikykyä ja luovuutta?  

-Miten voit esimiehenä auttaa työyhteisöä saavuttamaan yhteisen päämäärän, 

kun tiimi muodostuu erilaisista persoonallisuuksista ja heidän toimintatapansa 

saattavat vaihdella? 

-Miten voit hyödyntää työntekijöiden yksilöllisiä vahvuuksia? 

 

Teema 3. Esimiestaidot 

-Miten informoit tiimiäsi tai jaat tietoa heille? 

-Millä keinoin varmistat työntekijöiden tasapuolisen kohtelun? 

-Koetko tunteet merkittäviksi esimiestyössä? Millä tavoin voit hyödyntää empa-

tiaa johtamisessa? 

 



49 

 

Liite 2 2(2) 

 

Teema 4. Työhyvinvointi 

-Miten voit esimiehenä tukea työntekijöiden hyvinvointia ja palautumista erityi-

sesti sesongin kiireisinä ajankohtina? 

-Miten voit vahvistaa työn mielekkyyden ja merkityksellisyyden kokemusta työn-

tekijöiden keskuudessa? 

 

Teema 5. Osaamisen kehittäminen 

-Miten voit esimiehenä sovittaa johtamistapaasi työntekijän oppimista tukevaksi? 

-Millä keinoin mahdollistat ’’hiljaisen tiedon’’ jakautumisen työyhteisössä? 

-Minkälaiset palautteen antamisen keinot olet kokenut työntekijöitä kannusta-

viksi? 

 

Teema 6. Muuttuvat tilanteet (koronaviruspandemia) 

-Minkälaiset esimiestaidot korostuvat mielestäsi poikkeus-/muutostilanteissa? 

-Etätöihin siirtyminen -> Miten esimiehenä voit tukea esimerkiksi työntekijöiden 

työpäivän rytmittämistä/’’rutiinien’’ säilymistä? 

-Miten luottamuksen ja yhteydenpidon säilyminen voidaan mielestäsi varmistaa 

etäisyyksistä huolimatta?  

-Minkälaiset sovellukset tai esimiehen toimintatavat voivat olla toimi-

via?  
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