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Pro gradu -tutkielmani keskittyy siihen, mitkä ovat Etelä-Savon Energia Oy -konsernissa 
(ESE) ne tekijät, joiden työntekijät kokevat tekevän työpaikastaan hyvän ja miten tätä koke-
musta voitaisiin entisestään parantaa. Tutkimukseni lähtökohta on siis yksilön kokemus. Ha-
luan tutkia tätä, sillä vuosien 2016-2018 henkilöstötutkimusten keskiarvo on ollut 4,1 (skaala 
1-5) eli työntekijät ovat kokeneet työpaikalla asioiden olevan hyvin. Lisäksi tutkin sitä, miten 
korona-aika ja siihen liittynyt etätyö ovat vaikuttaneet henkilöstön työtyytyväisyyteen ja nä-
kyykö korona-aika henkilöstön työtyytyväisyyskyselyssä vuonna 2020 jollain tavoin. 
 
Rakennan työntekijän kokemusta hyvästä työpaikasta avaamalla sitä, mitkä ovat aiemmissa 
tutkimuksissa olleet ne tekijät, joiden itse työtehtävässä ja työpaikassa on koettu tekevän hy-
vän työpaikan ja peilaan näitä teorioita tutkimustuloksiini. Tutkin myös Maslowin motivaatio-
teorian avulla sitä, miten kokemus hyvästä työpaikasta muodostuu. 
  
Tutkimukseni on empiirinen, kvalitatiivinen tutkimus. Tutkimus on tehty lähettämällä kaikille 
ESE -konsernin työntekijöille sähköinen kyselytutkimus ja heistä 46 % vastasi tutkimukseen. 
Kyselytutkimuksen alussa on strukturoitu osuus, jossa kysytään vastaajan taustatekijöitä. 
Näiden avulla pystyn tekemään vertailuja eri taustatekijöiden vaikutuksista vastauksiin. Itse 
tutkimusongelmiini liittyneet kysymykset olivat avoimia vastauskenttiä, jotka olen analysoinut 
sisällönanalyysimenetelmän avulla ja kategorisoinut. Näin olen voinut kvantifioida vastaukset 
vertailua varten. 
 
Selvästi eniten hyvän työpaikan kokemusta ESE:ssä luovat työyhteisö ja työtehtävät. Myös 
henkilöstöpolitiikka, henkilöstön hyvinvointi, johtaminen sekä työnantaja- ja yrityskuva ovat 
eniten mainontoja saaneiden tekijöiden joukossa. Näiden vastausten reliabiliteettia vahvistaa 
niiden esiintyminen myös aiemmissa teorioissa. Tekijöitä, joiden avulla vastausten mukaan 
voitaisiin entisestään parantaa työtyytyväisyyden kokemusta, olivat viestinnän lisääminen, 
etätyömahdollisuuksien laajentaminen, työjärjestelyjen parantaminen, tarkennukset henkilös-
töpolitiikkaan ja ESE -konsernin omistajuuden säilyttäminen nykyisellään. 
 
Henkilön työtyytyväisyystutkimuksen keskiarvo vuonna 2020 oli 4,0, eli se on linjassa aiem-
pien vuosien keskiarvojen kanssa. Vaikka omassa kyselytutkimuksessani oli toivottu lisää 
etätyömahdollisuuksia, lisääntynyt etätyö ei parantanut työtyytyväisyyttä. Mutta korona-aika 
tuli esille kyselyn avoimissa vastauksissa, joissa koettiin, että etätyö on haitannut tiedonkul-
kua sekä kaivattiin aiemmin koettua yhteisöllisyyttä esimerkiksi yhteisiä kahvitaukoja. 
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My Master’s Thesis aims to find out the factors, which employees of Etelä-Savon Energia Oy – 
group (ESE) experience to make their workplace as a good place to work and how this experience 
could be even improved. So, the starting point of my study is the individual experience. The reason 
why I want to study this is that during 2016-2018 the arithmetic mean of the employee work satis-
faction survey has been 4,1 (scale 1-5) which means that the employees feel that things are well 
at their workplace. In addition, I study how the covid-19 pandemic and the remote work period 
resulting the pandemic have affected the employee work satisfaction and if this pandemic period 
can somehow be seen in the employee work satisfaction survey which was conducted in 2020.   
 
I develop the employee’s experience of a good workplace by opening the factors which in previous 
studies have shown to create a good work as well as a good workplace and reflect this material to 
my survey results. I also examine the development of a good workplace based on the motivation 
theory by Maslow.  
  
My study is empirical, qualitative study. The survey was conducted electorinically and was sent by 
e-mail to all the employees of the ESE -group resulting 46 % of the employees answered the 
questionary. The survey starts with a structured part, in order to collect data of the respondents’ 
background factors. This data enables me to compare the impact of different background factors 
to the answers.  The parts of the survey which answer to my research problems were open fields 
which I have analyzed with content analyzing method and categorized. This enables me to quantify 
the answers, in order to be able to compare answers.  
 
The answers of the survey show clearly that the most important factors which create the experi-
ence of ESE as a good place to work are the workplace community and the work tasks. Also, the 
human resource policy, taking care of the employees’ wellbeing, management as well as the em-
ployer and company images were among the most frequently mentioned factors. These are factors 
which also are mentioned in previous theories which increases the reliability of the answers. Ac-
cording to the respondents the factors which could even improve the work satisfaction were better 
communication, increasing possibilities for remote work, improving working procedures, some hu-
man resource policy clarifications, and keeping the ownership of the ESE -group as it is.  
 
The arithmetic mean of the employee work satisfaction survey in 2020 was 4,0 which is in line 
with the previous surveys. Even though in my own survey respondents wished more possibilities 
to work remote, this remote work period did not improve work satisfaction. Still, the covid-19 pe-
riod can be seen in the open field answers of the employee work satisfaction survey as some felt 
that this period has been a hindrance for the information transfer and people missed the sense 
of workplace community for example having coffee breaks together.  

 

 



 
 

ALKUSANAT 

 

Työssäni Etelä-Savon Energia Oy -konsernin (ESE) talousjohtajana toimenkuvaani 

kuuluu myös konsernin henkilöstöhallinto. Olen tullut työpaikkaani vuonna 2005 ja 

ollut mukana muutoksessa, jossa henkilöstön työtyytyväisyys on parantunut vuo-

desta 2010 lähtien. Minua on kiinnostanut, mitkä ovat ne asiat, jotka ovat vaikutta-

neet siihen, että olemme saaneet aikaan työpaikan, jossa henkilöstö viihtyy. Vaikka 

tietysti tavoitteena on ollut rakentaa mahdollisimman tuottavaa yritystä, jonka pro-

sessit ovat sujuvia, ei henkilöstötyytyväisyyden nosto ole ollut toiminnan kehittämi-

sen keskiössä. Näin muun kehittämistyön ohessa on kuitenkin tapahtunut. Itsellä on 

tunne, että asioita on tehty siten, kun on tuntunut järkevältä, kohtuulliselta sekä mah-

dollisimman oikeudenmukaiselta kaikkia osapuolia kohtaan – niin eri henkilöstöryh-

miä kuin työnantajaakin kohtaan. Tästä onnistumisesta heräsi haluni tutkia tarkem-

min, miksi henkilöstö kokee, että työskentelee hyvässä työpaikassa. 

 

Oman mausteensa tälle pro gradu -tutkielmalleni antaa se, että se on tehty korona 

pandemian aikana. Lisäksi työn tekemistä pitkitti elämänmullistukseni, kun tyttö-

vauvani syntyi maaliskuussa 2021. Hän onkin ollut mukana suurimman osan mat-

kaa tätä pro gradu -tutkielmaa tehdessäni. Kiitokset ohjaajalleni tutkijaopettaja 

Anna-Maija Nisulalle avusta työn ohjauksessa sekä joustavuudesta työni valmistu-

misen pitkittyessä.    

 

Haluan erityisesti kiittää työantajaani Etelä-Savon Energia Oy:tä siitä, että sain mah-

dollisuuden tehdä tämän pro gradu -työn itseäni kiinnostavasta asiasta. Iso kiitos 

myös kaikille niille työkavereilleni, jotka ottivat ajan ja vastasivat sähköiseen kysely-

tutkimukseeni antaen siihen tärkeän panoksen hyvillä sanallisilla kommenteilla, 

joista sain tutkimusaineiston tähän pro gradu -tutkielmaani. Ja Merviltä sain arvo-

kasta apua kyselytutkimuslomakkeen laadinnassa – siitä kiitos! Toivon, että tämä 

työ auttaa niin työyhteisöämme kuin muitakin näkemään niitä asioita, joilla hyvä työ-

paikka rakennetaan. 

 

Mikkelissä 11.10.2021 

Sari Siiskonen
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1. JOHDANTO 

 

1.1 Tutkimustyön taustaa ja tavoite 

 

Pro gradu -tutkielmani tavoite on selvittää sitä, mitkä ovat ne tekijät, joiden työnteki-

jät kokevat tekevän hyvän työpaikan, miten tätä kokemusta voitaisiin entisestään 

parantaa sekä sitä, onko eri taustatekijöillä vaikutuksia siihen, mitkä ovat ne tekijät, 

joiden yksilöt kokevat tekevän työpaikasta hyvän. Lisäksi tarkastelen vuonna 2020 

alkaneen korona pandemian ja sitä seuranneen etätyön vaikutuksia henkilöstön työ-

tyytyväisyyteen ja näkyvätkö vuoden 2020 erityisjärjestelyt vastauksissa. Näitä tut-

kimukseni tavoitteita tulen selvittämään nykyisen työpaikkani Mikkelin kaupungin 

omistaman energiayhtiön Etelä-Savon Energia Oy -konsernin (ESE) näkökulmasta.  

 

Syy, miksi haluan tutkia tarkemmin, mitkä tekijät työntekijöiden mielestä tekevät hy-

vän työpaikan on se, että työntekijät kokevat tällä hetkellä ESE:n olevan hyvä työ-

paikka. Konsernissa käytössä olevaa henkilöstötyytyväisyystukimusta on tehty ny-

kymuotoisena vuosina 2016-2020 ja siinä 41:een eri kysymykseen annetaan arvo-

sana asteikolla 1 huonoin ja 5 paras. Näiden henkilöstön antamien arvosanojen 

keskiarvot eri vuosina ovat olleet 4,0 (2016), 4,2 (2017), 4,1 (2018) ja 4,0 (2020). 

Vuonna 2019 henkilöstötutkimusta ei tehty, koska sitä kautta ei ole koettu saavan 

kehittämiskohteita ja vastausaktiivisuus pieneni edellisvuosista. Tutkimus tehtiin 

kuitenkin jälleen vuonna 2020. Myös keskusteluissa henkilöstön kanssa nousee 

esille se, että ihmiset kokevat ESE:n olevan paras työpaikka, missä ovat olleet 

töissä tai ainakin, että ESE:llä on hyvä olla töissä. Työn valmistumisen pitkittyminen 

vuoteen 2021 antoi minulle mahdollisuuden tarkastella myös korona pandemian vai-

kutuksia työtyytyväisyyteen. Myös se kiinnosti, näkyisikö vastauksissa, miten työn-

tekijät ovat työskentelyn korona pandemian aikana kokeneet. ESE -konsernissa siir-

ryttiin vapaaehtoiseen etätyöhön 16.3.2020 kaikissa niissä tehtävissä, joissa se oli 

mahdollista. Käytännössä tämä tarkoitti noin puolta konsernin sadasta työtekijästä. 

 

Vaikka asiat ovat tällä hetkellä ESE -konsernin työntekijöiden työtyytyväisyyden 

osalta hyvin, haluan tämän pro gradu -tutkielmani avulla kartoittaa ne tekijät, jotka 

ovat henkilöstötutkimusten hyvin tulosten takana. Näiden tekijöiden tiedostaminen 
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on mielestäni tärkeää sen johdosta, että esimerkiksi muutostilanteissa tiedetään tär-

keimmät asiat, joiden avulla henkilöstön työtyytyväisyydestä pidetään huolta. Viime-

aikaisia suurempia muutoksia ovat olleet muutto uusiin toimitiloihin keväällä 2020, 

minkä lisäksi konsernin toimitusjohtajia tullee eläköitymään lähivuosina. Myös Mik-

kelin kaupungin energiaomistusten järjestelyt ovat jatkuvasti esillä, joten sitäkin 

kautta voi olla muutoksia tiedossa. (Honkamaa 2021, 4, 6) Tällaisilla muutoksilla voi 

aina olla oma vaikutuksensa henkilöstöön sekä heidän kokemaansa työtyytyväisyy-

teen. Edellinen ESE:ä koskeva fuusioneuvottelu päättyi vuonna 2010, mutta kes-

kustelu ESE:n tulevaisuudesta on ollut mediassa lähes jatkuvaa.     

 

Pohjaan vastaukset tutkimusongelmiini teoriaosuuteen, jossa pohjana toimii yksilön 

hyvän työpaikan kokemus. Yksilön kokemukseni rakennan siitä, miten yksilön koke-

mus muodostuu ja mitkä seikat kokemuksen muodostumiseen vaikuttavat. Tarkas-

telen yksilön kokemusta hyvästä työpaikasta myös sen osalta, miten tämä kokemus 

hyvästä työpaikasta voi täyttää työntekijöiden tarpeita pohjautuen Maslowin moti-

vaatioteoriaan. Näiden seikkojen käsittelyssä tulee lisäksi ilmi se, mitä hyötyä yri-

tykselle on siitä, että sillä on henkilöstö, joka kokee työskentelevänsä hyvässä työ-

paikassa.  

 

Tehdessäni taustatyötä tähän pro gradu -tutkielmaani havaitsin, että yleensä tutki-

muksissa ei niinkään ole tutkittu sitä, millainen on hyvä työpaikka, vaan on tutkittu 

eri tekijöiden välistä yhteyttä siihen, että ihmiset ovat tyytyväisiä työhönsä sekä si-

toutuneita siihen. (Taba 2018; Ampofo 2020; Chinomena & Dhurup 2014) Tutki-

musta löytyy erityisesti siitä, miten hoitoalalla voidaan parantaa henkilöstön työviih-

tyvyyttä, mutta yhtään tutkimusta en löytänyt energiayhtiöihin liittyen. (J.oeong-Im & 

Kisook 2018; Lagasi, Smith & Delago 2013; Di Tecco, Nielsen, Chelli, Ronchetti, 

Marzocchi, Persechino & Iaviocoli 2020) Paljon on myös tutkimusta siitä, mitkä ovat 

ne negatiiviset asiat, jotka esimerkiksi aiheuttavat stressiä tai ongelmia työntekijöille 

ja näin heikentävät henkilöstön työtyytyväisyyttä. (Park, Chae & Kim 2017; Labra-

gue, Nwafor & Tsaras 2020; Marcatto, Colautti, Larese Filon, Luis, Di Blas, Caval-

lero & Ferrante 2016) Jonkin verran kuitenkin suomalaista tutkimusta löytyy liittyen 

työn imuun. (Hakanen 2011; Hakanen, Harju, Seppälä, Laaksonen & Pahkin 2012) 



10 
 

Tulen käyttämään hyödyksi työn imua koskevaa tutkimusmateriaalia avatessani 

työn voimavaratekijöitä.   

 

Mielestäni tulokulma, jossa tutkitaan, miksi henkilöstö kokee, että jokin työpaikka on 

hyvä, on vähemmän tutkittu ja tämän johdosta sitä kannattaa tutkia. Se antaa oman 

ajankuvansa tästä päivästä ja toisaalta on hyödyllinen tieto yritykselle, mikäli henki-

löstön työtyytyväisyys heikkenee. 

 

1.2 Tutkimusongelmat  

 

Pro gradu -tutkielmassani on neljä tutkimusongelmaa. Tutkimusongelma -termillä 

tarkoitan tämän pro gradu -tutkielman tutkimusongelmia ja tutkimuskysymyksellä 

tulen viittaamaan sähköisen kyselytutkimukseni kysymyksiin, joilla kerään aineiston 

tutkimusongelmiini vastaamiseksi.  

 

Tutkimusongelmani ovat: 

1. ”Mitkä ovat ne tekijät, joiden johdosta koetaan, että ESE on hyvä työpaikka?”  

2. ”Mitkä ovat tärkeimmät tekijät, jotka tekevät ESE:stä hyvän työpaikan?”  

3. ”Miten ESE voisi olla entistä parempi työpaikka?”  

4. ”Miten etätyöaika on vaikuttanut henkilöstön kokemukseen ESE:stä hyvänä työ-

paikkana?”   

 

Ensimmäisen tutkimusongelmani avulla haluan selvittää, mitkä ovat ne asiat, joiden 

johdosta vastaaja kokee ESE:n olevan hyvä työpaikka. Jokaisella on aina oma ja 

yksilöllinen kokemuksensa (Kukkola 3018, 41) ja tämän kysymyksen avulla haluan 

kartoittaa kaikkia niitä tekijöitä, joita vastaajajoukko liittää hyvään työpaikkaan. Tä-

män kysymyksen avulla näen myös, miten hyvin ESE työpaikkana täyttää Maslowin 

motivaatioteorian viiden eri tason tarpeet, sillä johdon tulisi kyetä toiminnassaan 

täyttämään nämä henkilöstön tarpeet motivoidakseen heitä. (Sadri & Bowen 2011, 

45-48) 
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Toisen tutkimusongelmani avulla selvitän, mitkä ovat ne tärkeimmät asiat, joiden 

henkilöstö kokee tekevän ESE:stä hyvän työpaikan. Mielestäni työnantajan on tär-

keä hahmottaa työntekijöiden tärkeimmiksi kokemat hyvää työpaikkaa koskevat te-

kijät, jotta tietää, mitkä ovat ne tekijät, joista tulee erityisesti pitää huoli tavoiteltaessa 

työtyytyväisyyden pysymistä korkealla tasolla. Tai millä saadaan parannettua työ-

tyytyväisyyttä, mikäli sen suhteen eteen tulee haasteita. Työntekijöiden työpanos 

kasvaa, mitä tyytyväisempiä he ovat työhönsä. (De Cooman, Stynen, van de 

Broeck, Sels & De Witte, 2013, 1348)     

 

Kolmannen tutkimusongelmani avulla kerään vastaajilta ideoita siitä, miten ESE voi-

taisiin kokea entistä parempana työpaikkana. Mikään työpaikka ei voi olla täydelli-

nen ja aina pitää pyrkiä parempaan. Tässä henkilöstöltä tulevat ideat ovat arvok-

kaita ja tämä kyselytutkimus antaa hyvän mahdollisuuden kerätä näitä ideoita.   

 

Neljännen tutkimusongelmani avulla haluan tutkia sitä, mikä vaikutus korona pan-

demian aiheuttamalla etätyöjaksolla on ollut henkilöstön kokemaan työtyytyväisyy-

teen ja voisiko vuoden 2020 töiden järjestämismallilla olla vaikutuksia siihen, miten 

työtä jatkossa tehdään ESE -konsernissa. Vuoden 2020 henkilöstökysely tehtiin 

vuoden lopulla, jolloin korona pandemiasta johtuva vapaaehtoinen etätyösuositus 

oli edelleen voimassa kaikissa niissä tehtävissä, joissa etätyö oli mahdollista. Mah-

dollisuus etätyöhön työtehtävien puolesta on noin puolella sadasta työntekijästä, jo-

ten on mielenkiintoista nähdä, onko tutkimushetkellä noin kahdeksan kuukauden 

etätyöjakso vaikuttanut henkilöstön työtyytyväisyyteen, onko etätyö tuonut muka-

naan ideoita siitä, miten työn tekoa toivottaisiin kehitettävän ja miten mahdollisesti 

vuoden 2020 työjärjestelyt näkyvät henkilöstön vastauksissa.  

 

1.3 Tutkimuksen rakenne  

 

Tutkimukseni rakenne on avattu kuviossa 1. Tutkimukseni, joka on kvalitatiivinen eli 

laadullinen tutkimus, on rakentunut niin, että olen ensin kerännyt teoria-aineistoa 

yksilön kokemuksesta ja niistä tekijöistä, joiden aiemmissa tutkimuksissa ja teori-

oissa on todettu muodostavan kokemuksen hyvästä työpaikasta ja työtehtävästä.  
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Tämän jälkeen olen tehnyt sähköisen kyselytutkimuksen vastaajajoukolleni, jolta 

saamat vastaukset olen sisällönanalyysin avulla analysoinut. Vertaan sitten saa-

miani vastauksi keräämääni teoria-aineistoon. Näin pystyn vastamaan tutkimuson-

gelmiini 1, 2 ja 3. 

 

Olen saanut käyttööni myös ESE -konsernin vuoden 2020 henkilöstötyytyväisyys-

kyselyn tulokset. Näitä tuloksia tulen hyödyntämään siltä osin, miten henkilöstön 

kokonaistyytyväisyys on muuttunut tai miten korona pandemian aikainen etätyö 

mahdollisesti on vaikuttanut tuloksiin tai näkyykö niissä. Tämän aineiston avulla pys-

tyn vastaamaan tutkimusongelmaani numero 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Tutkimuksen rakenne. 

 

1.4 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

 

Pro gradu -tutkielmani teoreettinen viitekehys on avattu kuviossa 2. Tutkimukseni 

pohjaa yksilön kokemukseen hyvästä työpaikasta ja siihen, miten työtehtävä ja työ-

paikka voivat vaikuttaa yksilön kokemukseen hyvästä työpaikasta.  

 

Yksilön kokemuksen muodostumista avaan teorialla yksilön kokemuksesta, sekä 

siitä, mitä työtyytyväisyys ja työhön sitoutuminen ovat. Käsittelen kokemusta hy-

västä työpaikasta lisäksi Maslowin motivaatioteoriaan peilaten, jolloin näen, mihin 

kaikkiin yksilön tarpeisiin hyvän työpaikan tulisi voida vastata.  
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Teoria-aineistona hyvän työpaikan ja hyvän työtehtävän kokemuksen muodostumi-

seen toimivat aineistot työn voimavaratekijöistä, yrityskulttuurista, työyhteisön mer-

kityksestä, itseohjautuvuudesta, työnantajakuvasta ja vastuullisesta johtajuudesta. 

Annan myös esimerkkejä siitä, miten hyvän työpaikan kokemusta on aiemmin mi-

tattu.  

 

Näiden teoria-aineistoihin pohjaa yksilön kokemuksen rakentuminen hyvästä työ-

paikasta. Keräämäni teoria-aineisto toimii pohjana erityisesti vastatessani tutkimus-

ongelmiini 1 ja 2. 

 

 

 

 Kuvio 2. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys. 

 

1.5 Tutkimuksen keskeiset käsitteet 

 

Tämän tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ovat yksilön kokemus, työtyytyväisyys, työn 

voimavaratekijät, yrityskulttuuri, työyhteisö, itseohjautuvuus, työnantajakuva, vas-

tuullinen johtajuus ja etätyö. 

 

Yksilön kokemuksella tarkoitetaan henkilökohtaista ja omaa, subjektiivista koke-

musta, joka on aikaan ja paikkaan sidottua. (Kukkola 2018, 41; Suorsa 2011, 174)  
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Työntekijän kokemus 

hyvästä työpaikasta 
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Työtyytyväisyydellä tarkoitetaan sitä miellyttävää tai positiivista tunnetilaa, jonka 

työntekijä saa työstään. (Gupta, Kumar & Singh 2013, 81) 

 

Työn voimavaratekijät ovat ne yksilön työssään kokemat asiat, jotka auttavat häntä 

jaksamaan työssään. (Hakanen 2011, 6) 

 

Yrityskulttuurilla tarkoitetaan niitä arvoja, uskomuksia ja käyttäytymistapoja, jotka 

muodostavat tietyn organisaation identiteetin. Yrityskulttuuri muotoutuu ja muuttuu 

yrityksen toiminnan mukana, koska siihen vaikuttavat muutokset yrityksen ulkopuo-

lella. (Ortega-Parra & Sastre-Castillo 2013, 1072)  

 

Työyhteisöllä tarkoitetaan yrityksessä olevaa yhteisöä, jonka jokaisella jäsenellä on 

oma selkeä roolinsa, johon liittyy selkeät tavoitteet, vastuut ja valtuudet. Myös työn 

organisointi sekä sen johtaminen on järjestetty. (Työturvallisuuskeskus, Toimiva 

työyhteisö, 18.7.2021) 

 

Itseohjautuvuudella tarkoitetaan sitä, että henkilö on kykeneväinen toimimaan ilman 

ulkopuolista ohjausta omaan ajatteluunsa nojautuen. Tämä tarkoittaa, että henkilö 

kykenee johtamaan itseään eli omaa kyvyn hallita ajankäyttöään, asettaa suoritet-

tavat tehtävät oikeaan järjestykseen ja kykenee priorisoimaan sekä pystyy hallitse-

maan käytössään olevat resurssit. (Martela & Jarenko 2017, 12) 

 

Työantajakuva koostuu niistä toiminnallisista, taloudellisista ja psykologisista 

eduista, jotka liittyvät kyseisen yrityksen palveluksessa olemiseen. Näiden etujen 

avulla yritys pyrkii rakentamaan itselleen muista positiivisesti erottuvan identiteetin 

eli työnantajakuvan. (Bellou, Chaniotakis, Kehagias & Rigopoulou 2015, 1202) 

 

Vastuullinen johtajuus tarkoittaa sitä, että johtaja tarjoaa kaikille työntekijöille tasa-

puoliset mahdollisuudet ja näkökulma johtamisessa on työntekijälähtöinen. (Collin 

& Lemmetty 2019, 332)   
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Etätyöllä tarkoitetaan kotona tai muussa sopivassa etätyöpisteessä tehtävää työtä. 

Etätyön sisällöstä ja toteutustavasta sovitaan työntekijän ja työnantajan välisellä so-

pimuksella. (Työturvallisuuskeskus, Mobiili ja etätyö, 2021) 
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2. YKSILÖN KOKEMUS HYVÄSTÄ TYÖPAIKASTA 

 

2.1 Yksilön kokemuksen näkökulma 

 

Kokemus hyvästä työpaikasta on jokaisella täysin oma ja aina yksilöllinen. Koke-

muksen käsitettä pidetään vaikeana määrittää, mutta sitä käytetään arkikielessä hy-

vin paljon. Kokemuksella tarkoitetaan yleensä sitä, mitä siihen mennessä on koettu 

eli mistä jo kokemastaan yksilö kokee kokemuksensa koostuvan. (Kukkola 2018, 

41, 44) Keskeistä kokemukselle on se, että se on hyvin omakohtainen ollen siis 

subjektiivinen asia, joka on vahvasti aikaan ja paikkaan sidottua. (Suorsa 2011, 174)  

 

Käsitteenä yksilön kokemus on tullut käyttöön vasta 1800 -luvulla, kun tuli tarpeel-

liseksi käsitellä yksilön inhimillisen kokemusmaailman holistisuutta sekä sen vaihte-

levuutta. Siihen asti ihmisen oli katsottu olevan ensisijaisesti järkiolento, jonka käy-

tös oli selitettävissä luonnontieteen avulla. (Tökkäri 2018, 64-65) Kokemuksella on 

monta eri ulottuvuutta: yksilöpsykologia, ryhmädynamiikka ja kulttuurisidonnainen 

ulottuvuus. Fenomenologinen tutkimus selvittää yhteyttä kokemuksellisuuden ja 

sille annetun merkityksen välillä tutkimalla, miten koettu maailma ilmenee henkilön 

mielelle. Juuri kokemuksellisuus määritellään ihmisen maailmasuhteen perustaksi 

fenomenologiassa. (Kukkola 2018, 42-43; Laine 2015, 31) 

 

Fenomenologisessa tutkimuksessa ja siihen liitetystä hermeneuttisessa ihmiskäsi-

tyksessä keskeisiä käsitteitä tutkimuksen kannalta ovat: kokemus, merkitys ja yhtei-

söllisyys. Kun fenomenologia tutkii, miten koemme tutkittavan käsitteen, tutkii se 

yksilön ja käsitteen välistä koettua suhdetta ilman, että etsisi käsitteelle selitystä 

esimerkiksi biologiasta. Jokaisella on oma yksilöllinen suhde erilaisiin asioihin ja 

siinä taustalla vaikuttaa aina hänen oma eletty elämänsä. Tästä muodostuu koke-

mus. (Laine 2015, 29-31) 

 

Merkitys taasen auttaa rakentamaan kokemuksia. Kokemusten tutkiminen vaatiikin 

onnistuakseen kokemusten merkityssisällön tutkimista. Fenomenologinen merkitys-

teoria lähtee siitä, että ihmisyksilöt ovat pohjimmiltaan yhteisöllisiä eli merkitykset 

eivät ole meille synnynnäisiä vaan ne muodostuvat yhteisössä, jossa kasvamme. 
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Vaikka tässä korostuu yksilö, ei se kuitenkaan tarkoita, etteikö yhteisöllinen näkö-

kulmalla olisi merkitystä. On kuitenkin todettu, että saman yhteisön jäsenet antavat 

samankaltaisia merkityksiä asioille, joten merkitysperspektiivi on olennainen yhteis-

kuntaan sekä kulttuuriin sidoksissa oleva ilmiö. (Laine 2015, 31-32) 

 

Fenomenologiseen tutkimukseen kuuluu hermeneuttinen ulottuvuus, sillä se mah-

dollistaa tutkimustulosten tulkinnan. Hermeneutiikan avulla voidaan tutkimustulok-

sia tulkita etsimällä kriteerejä, jotka auttavat tekemään valintoja sen välillä, ovatko 

tehdyt tulkinnat oikeampia tai huonompia. Hermeneutiikassa yksilö pukee oman ko-

kemuksensa sanoiksi ja tutkijan tehtäväksi jää löytää tälle ilmaisulle oikea tulkinta. 

Hermeneutiikka auttaa siis ymmärtämään teoriaa. Tässä onnistuminen riippuu siitä, 

miten hyvin tutkittava kykenee ilmaisemaan kokemuksensa ja toisaalta tutkijan ky-

vystä ymmärtää ja tulkita tämä ilmaistu kokemus. Merkitykset tarvitsevat ilmaisuja, 

joiden tulkitsemisen avulla nämä yhteisöllisen elämän perusilmiöt avautuvat tutki-

jalle. (Laine 2015, 33) 

 

Tässä pro gradu -tutkielmassani on vahva yksilön kokemuksen näkökulma eli tämä 

on fenomenologista tutkimusta, jossa sähköisellä kyselytutkimuksella selvitetään 

vastaajien kokemuksellisuutta ja millaisen merkityksen he antavat sille tarkastelta-

essa kokemusta hyvästä työpaikasta. Jokainen vastaaja voi kertoa, miksi juuri hä-

nen omasta, subjektiivisesta näkökulmastaan ESE on hyvä työpaikka. Nämä näkö-

kulmat ovat myös hyvinkin aikaan ja paikkaan sidottuja. Asiat, joita nyt nostetaan 

esille ovat sellaisia, joiden ihmiset tänä päivänä kokevat muodostavan hyvän työ-

paikan, mutta vastaukset voivat olla hyvinkin erilaisia esimerkiksi kymmenen vuo-

den päästä. Kokemukseen hyvästä työpaikasta voivat tulevaisuudessa vaikuttaa 

esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunta tai pidentyvät työurat eläkeiän nousun 

myötä.  

 

Ihmisten yksilölliset kokemukset voivat myös muuttua nopeastikin tarkasteltaessa, 

mistä asioista kukin yksilö kokee hyvän työpaikan muodostuvan. Muutos siinä, mitä 

hyvältä työpaikalta odotetaan, on nähtävissä sähköisen kyselytutkimukseni vas-

tauksissa. Aiemmin työntekijät eivät ole erityisesti esittäneet toiveita etätöihin siirty-

misestä, mutta toive laajamittaisemmasta etätöiden tekemismahdollisuudesta 
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jatkossa tuli esille kyselytutkimukseni vastauksissa, kun etätyömahdollisuus oli tut-

kimusvaiheessa ollut muutaman kuukauden voimassa. Henkilöstötutkimuksen 2020 

vastauksissa voi nähdä, onko tämä laajamittainen etätöiden tekemismahdollisuus 

vaikuttanut työtyytyväisyyteen tai voimistanut toiveita etätyömahdollisuuksien lisää-

misestä.  

 

2.2 Työtyytyväisyys 

 

Työtyytyväisyydellä tarkoitetaan, että työntekijällä on miellyttävä tai positiivinen tun-

netila, jonka hän saa työstään tai siitä, miten hän kokee työnsä. Työpaikan henkinen 

taso vaikuttaa myös työntekijöiden työtyytyväisyyteen. Työpaikan henkisyydellä tar-

koitetaan, että työpaikka on sellainen, jossa yksilöt saavat tyydytystä tekemästään 

työstä ja kokevat, että he tekevät työtä, jolla on tarkoitus ja jota tehdään yhteiseksi 

hyväksi, organisaation arvojen mukaisesti. Työpaikan henkisyydellä tarkoitetaan 

myös sitä, että työntekijät saavat työssään kokemuksen yhdessä tekemisestä. Jo-

kaisella työntekijällä on huomattu olevan oma, yksilöllinen käsityksensä työpaik-

kansa henkisyydestä. Työpaikan henkisyyden sekä työtyytyväisyyden tasoilla on 

havaittu olevan yhteys. Tärkein tekijä työpaikan henkisyyden muodostumisessa on 

ylin johto, koska he viestivät työpaikan henkisyydestä työntekijöilleen. (Gupta & al. 

2013, 81-82, 87)  

 

Yritysten kannattaa korostaa omaa henkistä puoltaan, koska sen avulla voidaan 

luoda ympäristö, jossa henkilöstön työtyytyväisyys paranee. Nämä henkiset arvot, 

kuten työn tarkoituksellisuus, yhteisöllisyys työpaikalla, työhön sitoutuminen ja myö-

tätunnon kokeminen, tulisikin saada osaksi liiketoimintastrategiaa, organisaatiokult-

tuuria ja liiketoimintatapoja, jotta ne parhaiten vaikuttaisivat henkilöstön asenteisiin. 

Tässä onnistuminen parantaisi organisaation suorituskykyä, sillä on voitu nähdä, 

että henkisten arvojen ottaminen mukaan organisaation toimintaan parantaa sekä 

organisaation tulosta että kilpailukykyä. Yritykset eivät kuitenkaan yleensä ole val-

miita ottamaan henkistä näkökulmaa mukaan toimintaansa ja voikin vaatia suuria 

muutoksia organisaation filosofiaan, visioon ja missioon, jotta henkiset arvot saa-

daan niihin näkyviin. Tämä vaatii johtajan, joka kykenee ottamaan yrityksen henki-

set arvot huomioon. (Gupta & al. 2013, 82; Van der Walt & De Klerk 2014, 385-386) 
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Mikäli johtaja ei itse toteuta työssään näitä henkisiä arvoja, niiden eteenpäin vie-

miseksi ei riitä, että ne ovat mukana yrityksen strategiapapereissa.   

 

Työpaikalla henkilöstön hyvinvoinnin kannalta tärkeä elementti ovat yrityksen sään-

nöt, kunhan niiden läpinäkyvyys ja organisaation käyttäytyminen ovat yhteydessä 

toisiinsa. Tärkeää hyvinvoinnin toteutumiselle on myös minimoida esteet, joita mah-

dollisesti on yhteistyölle tai yhteistyön mahdollisuuksien lisäämiselle yrityksen eri 

hiearkisten tasojen välillä. Lisäksi työntekijät kokevat hyvinvointia, mikäli ihmisten 

välinen kanssakäyminen työtehtävästä riippumatta on positiivista. Työtyytyväisyy-

den ja hyvinvoinnin välillä on havaittu yhteys, mikä tarkoittaa sitä, että kun työntekijä 

kokee, että on tyytyväinen työtehtäväänsä, palkkaansa ja saamiinsa haasteisiin, 

hän kokee hyvinvointia. Hyvinvointi näyttääkin olevan vahvasti kytköksissä siihen, 

millaisiksi ihmisten ja organisaation väliset suhteet koetaan. Tärkeää on näiden suh-

teiden laatu. Arvot vaikuttavat myös hyvinvoinnin kokemukseen. Arvot ovat sekä 

eettisiä että viestinnällisiä, ja työntekijöitä tulisikin rohkaista näyttämään niitä, jotta 

ne parantaisivat hyvinvointia työssä.  Muita tekijöitä, joiden on koettu parantavan 

hyvinvointia ovat avoimuus ihmisten välisissä suhteissa sekä yhteistyö. Työntekijöi-

den tasolla positiivisuuden on nähty parantavan hyvinvointia, koska tällöin työntekijä 

omalla käytöksellään osoittaa aktiivista ja luottavaista asennetta esitettyihin ratkai-

suihin, jolloin positiivinen käyttäytyminen luo hyvinvointia sekä työtyytyväisyyttä. 

Johdolta hyvinvoinnin lisääminen vaatii taitoja, joiden avulla hankalistakin tilanteista 

voidaan selvitä positiivisesti. (Biggio & Cortese 2013, 9-10) 

 

2.3 Työhön sitoutuminen 

 

Työntekijöiden työhön sitoutuminen voi olla joko henkistä tai fyysistä. Henkisellä 

työhön sitoutumisella tarkoitetaan positiivista työhön liittyvää hyvää oloa, joka ilme-

nee työhön liittyvänä tarmokkuutena, omistautumisena sekä työhön uppoutumi-

sena. Fyysinen työhön sitoutuminen ilmenee heidän fyysisen ja kognitiivisen käyt-

täytymisen sekä tunteiden näyttämisen kautta. (Kanarika-Murray, Duncan, Pontes 

& Griffiths 2015, 1021) Työntekijöiden työhön sitoutumisen taso voi vaihdella päi-

västä riippuen. Siihen vaikuttaa esimerkiksi käytössä olevien resurssien määrä, joka 
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voi joko lisätä tai vähentää työhön sitoutumista. (Breevart, Bakker & Demerouti 

2013, 31) 

 

Tutkittaessa organisaatioon identifioitumisen ja työhön sitoutumisen välistä kyt-

köstä, voidaan todeta, että organisaatioon identifioitumisella on korkea positiivinen 

yhteys siihen, miten sitoutuneita työntekijät ovat työhönsä. Tämän johdosta olisi tär-

keää, että organisaation arvot olisivatkin mahdollisimman yhdenmukaiset heidän 

palveluksessaan olevien työntekijöiden arvojen kanssa, koska tämä lisää työnteki-

jöiden organisaatioon identifioitumista. Kun arvot kohtaavat, voidaan vahvistaa 

työntekijöiden työhön sitoutumista ja samalla kasvattaa työtyytyväisyyttä. (Kanarika-

Murray & al. 2015, 1026)   

 

Tänä päivänä työ on yhä vähemmän aikaan ja paikkaan sidottua, joten työtekijät 

ovat vähemmän myös esimiestensä valvonnan alaisina. Tämä korostaa itsenäisen 

työskentelyn merkitystä. Itsensä johtamisella tarkoitetaan, että työntekijä pystyy itse 

johtamaan ja tarkkailemaan omaa käytöstään sekä on itse vastuussa tekemistään 

päätöksistä. Kun tarkastellaan, miten itsensä johtaminen suhtautuu työntekijöiden 

työhön sitoutumiseen, voidaan todeta, että itsensä johtamisen avulla voidaan lisätä 

työntekijöiden työhön sitoutumista. Toteutuakseen tämä kuitenkin vaatii, että johta-

jat pystyvät toimimaan sopivalla tavalla esimiehenä itse itseään johtaville alaisilleen 

ja toisaalta myös työntekijöiden tulee kyetä hahmottamaan se autonomian määrä, 

jonka he saavat ja kyetä suoriutumaan töistä itsenäisesti. (Breevert & al. 2013, 31, 

35-36)  

 

Edellytys työnantajan onnistuneille rekrytoinneille sekä työntekijöiden palveluk-

sessa pysymiselle on, että pystytään luomaan työpaikkoja ja työtehtäviä, jotka ovat 

yhteneväisiä työntekijöiden tarpeiden kanssa. Tutkittaessa, miten työtyytyväisyys ja 

itsenäisen työn tuoma motivaatio suhteutuvat tehtävänkuvaan ja työpanokseen voi-

daan nähdä, että työpanos kasvaa, mitä tyytyväisempi työntekijä on työhönsä. Hyvä 

keino itsenäisen työn motivaation kasvattamiseen olivat työhön annetut resurssit. 

Mikäli kotona tehty työ koetaan negatiiviseksi, se voi toimia työtä estävänä, mutta 

työntekijä voi toisaalta ottaa työhön liittyvä paineen vastaan haasteena. On 



21 
 

nähtävissä vahva side itsenäisen työn motivaation, työstä suoriutumisen ja työpa-

noksen välillä. (De Cooman & al. 2013, 1342, 1348 – 1349) 

 

Työntekijän tapa puhua työpaikastaan, on osoitus hänen henkisestä sitoutumises-

taan työpaikkaansa. Työantajan tulisikin pystyä vahvistamaan niitä tekijöitä, jotka 

vaikuttavat siihen, että työntekijät puhuvat positiivisesti omasta työpaikastaan. Tar-

kasteltaessa niitä tekijöitä, jotka lisäävät sitä, että työntekijät puhuvat positiivisesti 

työpaikastaan, on työhön sitoutuminen tärkeämpää kuin työtyytyväisyys tai työhön 

liittyvät tunteet. Eniten työhön sitoutumista parantaa työtyytyväisyys. Työpaikka-

haastattelussa tulisikin tuoda selkeästi esille, mitkä ovat työpaikan arvot, visio, pää-

määrä ja työympäristö sekä mitä työntekijöiltä odotetaan, jotta voidaan arvioida, 

missä määrin ne ovat yhteneväiset työntekijän ja työnantajan välillä. Näiden ollessa 

yhteneväiset on suurempi todennäköisyys sille, että työntekijä tulee tuntemaan työ-

tyytyväisyyttä työssään. (Lages 2012, 1264, 1270) 

 

2.4 Maslowin motivaatioteoria 

 

Maslowin motivaatioteoriaa (kuvio 3) voidaan hyödyntää työntekijöidensä työtyyty-

väisyyden rakentamisessa. Motivaatioteoria on yksi henkilökohtaisen motivaation 

perusteorioista, jonka avulla voidaan auttaa yrityksiä motivoimaan työntekijöitään, 

kasvattaa työntekijöiden lojaliteettia, pienentää vaihtuvuutta, saada rekrytoitua par-

haat työntekijät ja tämän kautta kasvattaa yrityksen tuottavuutta ja tuloksellisuutta. 

Maslowin motivaatioteoriassa on viisi tasoa: fysiologiset tarpeet, turvallisuuden tar-

peet, sosiaaliset tarpeet, arvostuksen tarpeet ja itsensä toteuttamisen tarpeet. Mo-

tivaatioteoria perustuu siihen, että alemmalla tasolla oleva tarve tulee olla riittävässä 

määrin täytetty ennen kuin henkilö voi siirtyä seuraavalle tasolle. Johto voi auttaa 

henkilöstöään saavuttamaan tarpeensa kaikilla eri hierarkiatasoilla. Kun yhden hie-

rarkiatason tarve on riittävässä määrin saavutettu, se ei enää toimi motivaattorina 

henkilölle, jolloin henkilö siirtyy seuraavalle tasolle ja toimii sillä tasolla olevien tar-

peittensa tyydyttämiseksi. Yrityksissä tuleekin nähdä, että kaikki työntekijät eivät 

välttämättä ole samalla tasolla tarvehierarkiassa, jolloin heitä motivoivat eri asiat. 

Johdon tehtävä on tunnistaa, mitkä ovat ne asiat, jotka kyseistä henkilöä motivoivat 

ja saavat hänessä näin aikaan työtyytyväisyyttä. Kehityskeskustelut sekä 
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henkilöstötutkimukset ovat esimerkkejä työkaluista, joiden avulla voidaan selvittää, 

millä tasolla henkilöt ovat. (Sadri & al.2011, 45, 48)  

 

Voidaan määritellä, mitkä ovat ne keinot, joita yrityksellä on käytössä, jotta he voivat 

täyttää työntekijöittensä tarpeet ja näin synnyttää työtyytyväisyyttä (kuvio 3). Fysio-

logisten tarpeiden osalta yritys voi käyttää erilaisia rahallisia korvaustapoja, kuten 

palkka, bonukset, optio-ohjelmat sekä eläke-etuudet. Tähän kuuluu myös mukava 

työympäristö, sopivat työkalut, tauot sekä taukotilat, joissa voi nauttia ruokaa ja juo-

maa, jota työnantaja mahdollisesti tukee. Tänä päivänä myös työelämän ja henkilö-

kohtaisen elämän yhteensovittaminen on tärkeää, ja tässä auttavat joustavat työ-

ajat, etätyö ja lomat. (Sadri & al. 2011, 45-46). 

 

Turvallisuuden tarpeiden osalta on tärkeää, että työntekijät kokevat olevansa tur-

vassa fyysisiltä ja psyykkisiltä vaaroilta työpaikallaan. Tässä auttavat työpaikan työ-

turvallisuusasiat, työterveyshuolto, erilaiset vakuutukset, työeläkkeen maksaminen 

ja ammattilaisten tarjoama tuki vaikeissa elämäntilanteissa. (Sadri & al. 2011, 46-

47) 

 

Sosiaalisten tarpeiden täyttyminen työpaikalla edellyttää, että henkilösuhteet toimi-

vat. Tämä näyttäytyy esimerkiksi hyvän ryhmähengen omaavina tiimeinä työpai-

kalla. Hyvien henkilösuhteiden muodostumista työpaikalla voidaan auttaa järjestä-

mällä yhteisiä tilaisuuksia henkilöstölle, kokoamalla yhtiön omia urheilujoukkueita ja 

muuta kerhotoimintaa. Myös mentorointi voi auttaa hyvien henkilösuhteiden muo-

dostumista. (Sadri & al. 2011, 47) 

 

Arvostuksen ja kiitoksen saaminen ovat ne perusasiat, joiden avulla yrityksessä voi-

daan auttaa henkilöstöä saavuttamaan arvostuksen tarpeensa. Arvostusta koetaan 

saatavan esimerkiksi käyntikorttien ja tittelien kautta sekä mitä suuremmassa mää-

rin saavuttamalla sen tunteen, että on saanut työssään tuloksia aikaan. Keinoja ar-

vostuksen tunteen kokemiseksi ovat myös työnantajan antamat ylennykset sekä 

konkreettiset palkitsemisohjelmat. (Sadri & al. 2011, 47) 
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Viimeinen Maslowin motivaatioteorian taso on itsensä toteuttamisen taso. Tämän 

toteutumista työantaja voi tukea tarjoamalla kouluttautumismahdollisuuksia työnte-

kijöilleen, rakentamalla urapolkuja, tekemällä yhteistyötä ympäröivän yhteisön 

kanssa tai auttamalla työntekijöitä toteuttamaan toiveitaan. (Sadri & al. 2011, 48) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Maslowin motivaatioteoria (Sadri & al. 2011, 45-48) 

 

 

 

 

 

 

FYSIOLOGISET TARPEET 

Palkka, työympäristö, tauot, työ- ja henkilökohtaisen elämän yhteensovittaminen 

TURVALLISUUDEN TARPEET 

Työturvallisuus, työterveyshuolto, vakuutukset, työeläke 

SOSIAALISET TARPEET 

Henkilösuhteet, yhteistoiminta, työilmapiiri 

ARVOSTUKSEN TARPEET 

Asema, palkitsemisohjelmat, tunnustus, 

saavutukset 

ITSENSÄ TOTEUTTAMISEN 

TARPEET 

Koulutusmahdollisuudet, 

urakehitys 
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3. YKSILÖN KOKEMUKSEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 

 

3.1 Työn voimavaratekijät  

 

Työn voimavaratekijät ovat niitä työssä ilmeneviä asioita, jotka auttavat työntekijää 

selviytymään työstään. Tärkeä työn voimavaratekijä on työn imu. Työn imulla tar-

koitetaan työn liittyvää aidosti myönteistä tunne- ja motivaatiotilaa, jolloin työntekijä 

kokee tarmokkuutta, omistautumista ja nautintoa uppoutuessaan työntekoonsa (Ha-

kanen 2011, 6; Hakanen & al. 2012, 4) Se eroaa muista työhön liittyvistä tunteista 

siinä, että työhön uppoutumisen kautta saavutettavat energisyyden ja omistautumi-

sen kokemukset tuottavat työntekijälle hyvinvoinnin ja onnellisuuden tunteita. Nämä 

tunteet auttavat työntekijää saavuttamaan yhä parempia tuloksia työssään, mikä 

parantaa myös yrityksen tuottavuutta. Työn imun kokemuksesta seuraa, että työn-

tekijä viihtyy työssään, vaikka kokisisikin työssään haasteita. (Hakanen 2011, 6-7)  

 

Sen lisäksi, että työn imua kokeva viihtyy työssään, sillä on positiivinen yhteys työn-

tekijän yleiseen terveydentilaan sekä onnellisuuteen. Tämä parantaa työntekijöiden 

työkykyä, jolloin heillä on enemmän voimavaroja käytettävänään työnsä suorittami-

seen sekä sen kehittämiseen. Tässä toimii myös vastavuoroisuus eli kun työntekijä 

kokee, että työolot sekä johtaminen on järjestetty siten, että ne tuottavat hänelle 

työniloa, haluaa hän vuorostaan tehdä parhaansa yrityksen hyväksi. (Hakanen 

2011, 42) 

 

Työn imun kokemisessa on tärkeää, että työntekijä kokee tulevansa kuulluksi. Tär-

keää on myös, että työntekijä tekee työtään roolissa, joka sopii yhteen hänen omien 

arvojensa ja asenteidensa kanssa. Lisäksi tehtävänkuva sekä siihen liittyvien valta- 

ja vastuusuhteiden tulee olla selkeitä. Työn imun edellytys on, että työntekijä palki-

taan hyvistä työsuorituksista siten, että hän kokee saavansa palkinnon ja kokee, 

että palkitseminen tapahtuu oikeudenmukaisesti. Yrityksen täytyy myös mahdollis-

taa työntekijöilleen se, että he voivat kokea työn imua yhdessä työkavereittensa 

kanssa. Tämä voi tapahtua, mikäli työpaikalla sallitaan aktiivinen vuorovaikutus 

työntekijöiden kesken jopa siten, että työntekijöillä voi olla hauskaa työpaikalla. (Ha-

kanen 2011, 44-45) 
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Työantaja voi edistää työn imun kokemista laatimalla pelisäännöt, jotka mahdollis-

tavat ihmisten toimimisen omina itsenään tehtävissään ja annetaan tilaa sekä työn-

tekijöiden erillisyydelle että yhteydelle. Esimiehiltä vaaditaan kykyä valmentaa alai-

siaan, mutta toisaalta heidän tulee kyetä antamaan alaisilleen mahdollisuudet tehdä 

työtään, oppia ja ottaa itse vastuuta työstään. Johdon tulee omalla toiminnallaan 

vahvistaa yli yksikkörajojen tehtävää yhteistyötä, joka auttaa luomaan me -henkeä. 

Yhteisöllisyys syntyy parhaiten siten, että organisaatiolla on yhteiset tavoitteet, kaik-

kien työ on kytköksissä toisiinsa ja koetaan, että kuulutaan samaan ryhmään. Työn 

imua voidaan levittää organisaatioon esimiesten toimesta, kun he näyttävät oman 

työn imunsa kokemuksen esimerkiksi oman työnsä kehittämisenä ja uteliaisuutena 

oppia enemmän omasta työstään, itsestään, työntekijöistä sekä organisaatiostaan. 

Esimiesten alaisilleen antama positiivinen palaute on myös tärkeä työn imun vah-

vistamisen keino. (Hakanen 2011, 46-47) 

 

Monesti työntekijät saavat työn imunsa oman työtehtävänsä voimavaroista ja nämä 

voimavarat toimivat työn mielekkyyden lähteinä. Nämä 25 eri tunnistettua työn voi-

mavaraa ja niistä saatavat hyödyt on lueteltu taulukossa 1. (Hakanen 2011, 52) 

 

Taulukko 1. Työn voimavaratekijät. 

 Työtehtävän voima-
vara 

Hyöty 

1. Työtehtävän monipuo-
lisuus ja kehittävyys 

Mahdollistaa työntekijän taitojen, kokemusten ja potentiaalin täy-
simääräisen hyödyntämisen työtehtävässä, joka mahdollistaa 
omien vahvuuksien hyödyntämisen. 

2. Itsenäisyys Mahdollistaa työntekijän innostuksen omasta työstään sekä uu-
distushakuisuuden. 

3. Välitön palaute työsuo-
rituksesta 

Ohjaa työntekijän työskentelyä oikeaan suuntaan. 

4. Tehtävän merkitykselli-
syys 

Voi nähdä, että oma työ vaikuttaa muiden elämään tai että on osa 
jotain suurempaa kokonaisuutta. 

5. Asiakastyön palkitse-
vuus 

Mahdollistaa vuorovaikutuksen ja ihmisten auttamisen. 

6. Työroolien ja -tavoittei-
den selkeys 

Mahdollistaa luovuuden työssä sekä oman työtehtävänsä muok-
kaamisen, kun tietää oman työroolinsa sekä tavoitteensa. 

7. Osallistuminen työtä 
koskevaan päätöksen-
tekoon 

Mahdollistaa oman harkinnan käytön työnsä tekemisessä, ja an-
taa työntekijälle vastuuta työstään sekä sen kehittämisestä. 

8. Joustavuus työajoissa Mahdollistaa työn ja yksityiselämän yhteensovittamisen, jolloin 
työntekijäkin voi paremmin joustaa työnantajan tarpeiden mu-
kaan. 
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9. Työyhteisön ja esimie-
hen tuki 

Voi saada kokemuksen siitä, että ei jää yksin ongelmatilanteissa, 
mikä parantaa työssä jaksamista. 

10. Oikeudenmukaisuus Tätä pidetään keskeisenä hyvien johtamiskäytäntöjen tuomana 
voimavarana. 

11. Luottamus Luottamus työpaikkaa ja esimiestä kohtaan vahvistavat työnteki-
jän motivaatiota toimia työpaikan hyväksi. 

12. Palaute ja arvostus Palaute ja arvostetuksi tulemisen tunne vahvistavat työpaikan yh-
teisöllisyyttä. 

13. Arkinen huomaavai-
suus ja ystävällisyys 

Vahvistavat työpaikalla yhteenkuuluvuuden tunnetta ja voivat an-
taa voimavaroja työntekijöille. 

14. Työn imun tarttuvuus Lisää innostuneisuutta työpaikalla. 

15. Tiimin yhteisölliset voi-
mavarat 

Tiimin työnimu voi lisätä tiimin jäsenten henkilökohtaista työn 
imun tunnetta. 

16. Havaittu organisaation 
tuki 

Organisaation tuki auttaa työntekijää kokemaan työn imua ja es-
tää uupumista. 

17. Psykologinen sopimus Miten työntekijä kokee sen, mitä työnantaja on luvannut vasti-
neeksi työpainoksesta, kuten mahdollisuudet kouluttautua sekä 
kehittyä ammatillisesti. 

18. Työpaikan myönteinen 
ilmapiiri 

Myönteiseen ilmapiiriin kuuluu, että työntekijät ja esimiehet kan-
nustavat ja rohkaisevat toisiaan, jolloin työpaikan työkulttuuri koe-
taan energisoivana ja kehityshakuisena. 

19. Työpaikan rekrytointi ja 
perehdyttämiskäytän-
nöt 

Rekrytointivaiheessa on tärkeää kyetä tunnistamaan työntekijän 
kehityspotentiaali ja perehdyttämisvaiheessa tulisi kyetä ilmaise-
maan, mitkä ovat työyhteisön hyvänä pitämät käytännöt, kuten 
oma-aloitteellisuus 

20. Kehityskeskustelut Kehityskeskustelun tulee olla aito vuoropuhelu, joka mahdollistaa 
työtehtävien kehittämisen. 

21. Palkka, palkitseminen 
ja uranäkymät 

Mikäli näitä ei ole, kokee työntekijä sen osoituksena epäarvostuk-
sesta, mikä pienentää työnimua. 

22. Perhemyönteinen työ-
kulttuuri 

Näitä voidaan viestiä sopimusten lisäksi johdon asenteiden ja toi-
minnan kautta. Perhemyönteisyyden kautta työnantaja voi tukea 
työntekijän hyvinvointia. 

23. Työn varmuus ja psy-
kologinen turvallisuus 

Ilman näitä työntekijä ei voi olla aidosti läsnä työssään. Näiden 
avulla työntekijä voi saavuttaa paremman luovuuden, oma-aloit-
teellisuuden ja korkeamman työn suorittamisen tason. 

24. Teknologia Teknologia voidaan kokea kuormitustekijänä, mutta tulisi päästä 
tasolle, jossa se tukee työn suorittamista, parantaa kommunikaa-
tiota ja keventää työn suorittamista. 

25. Yhteistyö organisaa-
tion eri toimijoiden vä-
lillä 

Työpaikan voimavaroja ja hyvinvointia voidaan lisätä johdon, hen-
kilöstöhallinnon, työterveyshuollon, luottamushenkilöiden ja hen-
kilöstön yhteistoimin. 

(Hakanen 2011, 52-69) 

 

Työterveyslaitoksen vuonna 2012 tekemässä tutkimuksessa kartoitettiin niitä työn 

voimavaratekijöitä, joilla on paras vaikutus myönteisen työn imun kokemukseen. 

Lähtökohtaisesti tutkimuksessa todettiin, että kaikki työn voimavaratekijät ovat 

myönteisessä yhteydessä työn imuun eli vahvistamalla mitä tahansa niistä myös 

työn imun kokemus vahvistuu. Työn kehittävyys ja monipuolisuus nousivat kuitenkin 

tekijöiksi, joka vaikuttivat vahvimmin positiivisesti työn imuun. Myös palveleva joh-

taminen ja ystävällinen vuorovaikutus olivat tekijöitä, jotka yksilöllisten ja 
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organisatoristen tekijöiden pois sulkemisen jälkeen vaikuttivat myönteisesti työn 

imun kokemukseen. Tutkimuksessa huomattiin erityisesti se, että tavoiteltaessa pi-

dempiä työuria, sen päämäärän saavuttamisessa auttaa työn itsenäisyys. Työn tuu-

naaminen on myös koettu kaikissa ikäryhmissä tekijänä, joka lisää todennäköisyyttä 

pidemmille työurille ja se oli myönteisessä yhteydessä myös korkeampaan työn 

imuun. (Hakanen & al. 2012, 76-77) 

 

3.2 Yrityskulttuuri hyvän työpaikan luojana 

 

Yrityskulttuurilla tarkoitetaan niitä arvoja, uskomuksia ja käyttäytymistapoja, jotka 

muodostavat tietyn organisaation identiteetin. Yrityksen johto määrittää ne yrityksen 

toiminnan käynnistyessä, mutta ne muotoutuvat ajan saatossa sen mukaan, mitä 

organisaatio kokee, miten sosiaaliset trendit ja lainsäädäntö muuttuvat sekä miten 

johdon arvot muuttuvat. Yrityskulttuuri muodostaa yrityksen brändin, jota yritys hyö-

dyntää esimerkiksi rekrytoinneissaan, joten yritykset yrittävät rakentaa yrityskulttuu-

rin, joka puhuttelisi työntekijöitä kussakin ajassa. (Ortega-Parra & al. 2013, 1072-

1073)  

 

Vuonna 2014 Yhdysvaltalainen vakuutusyhtiö Assurance Agency Ltd. teki tutkimuk-

sen siitä, mitkä tekijät sen yrityskulttuurissa koettiin tärkeiksi ja muodostivat yrityk-

sestä hyvän työpaikan. Ensinnäkin tärkeäksi havaittiin ystävällisyys, joka tarkoittaa 

sitä, että ihmiset ovat toisiaan kohtaan ystävällisiä sekä avuliaita ja tämä tulee esiin 

jo työpaikkahaastatteluissa. Yrityskulttuurin koettiin sisältävän positiivista energiaa 

eli ihmiset pitävät siitä, mitä tekevät. Työntekijät näkivät vaivaa sen eteen, että he 

halusivat ymmärtää asiakkaan tilanteen ja auttaa heitä. Työssä koettiin myös iloa, 

kuten yhteiset tapahtumat, joissa pidettiin hauskaa. Työyhteisössä käytetiin huumo-

ria ja keskusteltiin työyhteisön jäsenten kanssa, pitäen työyhteisö avoimena ja lä-

pinäkyvänä. Hyvään työpaikkaan liittyi kunnioitus, joka ilmeni palkitsemisella, joka 

oli yhteneväinen yrityksen päämäärien kanssa. Johdon vastuulla olevan yrityksen 

kommunikaation tuli myös olla johdonmukaista. (Burg & Moundas 2015, 164, 166) 

 

Hyvällä työpaikan kulttuurilla nähdään olevan monia positiivisia puolia. Ensinnäkin 

se vähentää henkilöstön vaihtuvuutta. Tämä on tärkeää myös taloudellisessa 
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mielessä, sillä voidaan laskea, että hyvän työntekijän korvaaminen maksaa 1,5 tai 

jopa 2 kertaa heidän vuosipalkkansa verran, kun otetaan huomioon rekrytointi ja 

perehdytyskustannukset. Pelkkä hyvä palkka ei riitä pitämään henkilöstöä palveluk-

sessa, koska palkankorotuksella ei ole pitkäaikaista vaikutusta. Yrityskulttuuri, jossa 

on tiimityötä ja työhön sitoutumista, toimii paljon paremmin työhön sitouttajana. 

Hyvä yrityskulttuuri nostaa myös työntekijöiden suoritustasoa sekä antaa heille 

enemmän potentiaalia kehittyä. Jos työntekijän suoritustasoa saadaan nostettua 20 

%, saa yritys 40 % heidän palkkakuluistaan takaisin kasvaneena tuottavuutena. Ja 

on todettu, että mikäli työntekijä on asiakasrajapinnassa, voi tuottavuus kasvaa vielä 

enemmän. Työntekijöiden työtyytyväisyyttä voidaan lisätä hyvällä yrityskulttuurilla ja 

se voi lisätä asiakastyytyväisyyttä, joka lisää asiakasuskollisuutta ja näin kasvattaa 

myyntiä. Johdon aikaakin voidaan säästää hyvällä yrityskulttuurilla, sillä mikäli yri-

tyksessä on luottavainen ja itse-motivoitunut yrityskulttuuri, voi johtoa keskittyä yri-

tyksen kehittämiseen päivittäisen henkilöstön johtamisen sijaan. Tästä voi seurata 

myös korkeampi työntekijöiden työmotivaatio, joka taasen voi lisätä asiakastyytyväi-

syyttä. Hyvällä yrityskulttuurilla voidaan saada aikaan tehokkaita tiimejä, jotka aut-

tavat yritystä kasvattamaan tulojaan ja saavuttamaan tavoitteitaan. Tiimit auttavat 

talon sisäistä verkostoitumista, mikä taasen parantaa tiedonkulkua ja yhdessä teke-

mistä. Hyvän yrityskulttuurin rakentaminen ei tarvitse olla kallista. Siinä pääsee al-

kuun kuuntelemalla työntekijöiltä saatavaa palautetta siitä, mitkä koetaan yrityksen 

vahvuuksiksi ja mitkä taasen ovat kehittämiskohteita. Näistä johto voi valita kehittä-

miskohteet, joiden avulla pyritään säästämään tai hankkimaan lisätuloja, jolloin yri-

tyskulttuurin kehittämiskulut saadaan katettua. Toinen tärkeä asia on, että käyttäy-

tymisen tulee tukea haluttua toimintaa. Esimeriksi haluttaessa innovaatioita, epäon-

nistumisista ei saa rankaista. (Mastrangelo 2019, 5-6)  

 

Yrityskulttuuria voidaan luoda ja kehittää suunnitelmallisesti esimerkiksi yritysten 

omien ohjelmien kautta, kuten Spreadshirt niminen yhtiö on tehnyt. Se on maail-

manlaajuinen internetissä toimiva kauppa, joka myy tilaajan painatuksella valmistet-

tuja erilaisia vaatteita ja tavaroita. He lanseerasivat ”Feel Good Management” -työ-

kalun vuonna 2011 muokkaamaan yrityskulttuuriaan sekä parantamaan työntekijöi-

den työtyytyväisyyttä. Yhtiöön palkattiin Feel Good -tittelillä oleva johtaja, jonka teh-

tävänä on varmistaa tämän työkalun toteutuminen käytännössä yhtiössä. ”Feel 
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Good Management” -toiminnassa lähdetään siitä, että jokainen työntekijä tuntee 

heti ja pysyvästi olonsa hyväksi sekä onnelliseksi työpaikassaan. Edellytys tämän 

onnistumiselle on, että ihmiset saadaan lähemmäksi toisiaan eli uudet työntekijät 

otetaan heti organisaatioon saapuessaan tiimin jäseniksi ja jo perehdytysvaiheessa 

järjestetään erilaisia yhteisiä tapahtumia. Uudet työntekijät perehdytetäänkin mää-

rämuotoisen ohjelman kautta, jossa tutustutaan yrityksen eri toimintoihin, toiminta-

tapoihin ja yrityskulttuuriin. Yrityksen johtokin osallistuu perehdytysprosessiin. Jat-

kuvaa toimintaa ”Feel Good Management” -toiminnassa ovat esimerkiksi terveys-

palvelujen tuottaminen, työntekijöille tarjottavat lounaat, herkut tai muut välipalat ja 

yhteistyökumppanien antamat tarjoukset työntekijöille. Kaiken tämän toiminnan tu-

lee olla jatkuvaa ja yrityskulttuurin mukaista toimintaa. (Frenking 2016, 14, 16-18)   

 

Hauskuudella, joka tulee positiivisesta yrityskulttuurista, voidaan vahvistaa organi-

saation tavoitteita sekä parantaa työntekijöiden työhön sitoutumista sekä työtyyty-

väisyyttä. Hauskuus työpaikalla voi parantaa oppimista, tuottavuutta sekä luovuutta, 

ja nämä taasen voivat parantaa yrityksen rekrytointimahdollisuuksia. Työntekijät 

voivat jopa kokea työntekijöiden panoksen arvostamisena sen, että työnantaja suo-

sii hauskuutta. Samalla myös poissaoloja sekä työntekijöiden loppuunpalamista 

esiintyy vähemmän. Hauskuuden kautta työntekijöiden työtyytyväisyyden lisäämi-

nen vaikuttaa työntekijöiden työstä suoriutumiseen, työhön sitoutumiseen ja ajatte-

lutapaan. Organisaatio on kuitenkin vain niin menestynyt kuin sen työntekijät, joten 

työntekijöiden pitää olla tietyllä työtyytyväisyyden tasolla, jotta he ja organisaatio 

voivat saavuttaa tavoitteensa. Hauskuudella voidaan aikaansaada myös parempi-

tasoista asiakaspalvelua, mutta siinä voi olla vaaransakin. Vääränlaisella huumorilla 

voidaan jopa karkottaa asiakkaita. (Everett 2011, 1-3) 

 

3.3 Työyhteisön merkitys 

 

Työntekijät toivovat löytävänsä työpaikaltaan ihmisiä, joiden kanssa he voivat kokea 

yhteenkuuluvuuden tunnetta ja luoda positiivisia sosiaalisia suhteita. Työpaikan so-

siaalisilla suhteilla nähdäänkin olevan huomattava merkitys tarkasteltaessa sitä, mil-

lainen työilmapiiri ja työssä viihtymisen kokemus työntekijöillä on. Hyvä työilmapiiri 

voi lisätä myös yrityksen tuloksellisuutta, sillä toimivat ihmissuhteet edesauttavat 
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tiedonkulkua. Ongelmatilanteissa taasen on helppo pyytää apua työtovereilta ja sitä 

myös saa sekä halutaan itse auttaa ja tukea työkavereita. Mahdolliset ongelmat so-

siaalisissa suhteissa niin työntekijöiden kesken kuin työntekijöiden ja esimiesten vä-

lillä voivat kuitenkin heikentää työviihtyvyyttä sekä työn tuottavuutta. (Leiviskä 2011, 

96-97)  

 

Organisaatiota, jossa henkilöstö kokee, että he eivät omista omaa osaamistaan it-

seään varten, vaan sitä tulee hyödyntää työnantajan tavoitteiden saavuttamiseksi, 

kutsutaan osallistuvaksi organisaatioksi. Tällaisessa organisaatiossa ymmärretään, 

että parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi omaa osaamista jaetaan 

myös muille ja siinä samalla mahdollisesti omakin ammattitaito kasvaa eli saadaan 

aikaan win-win -tilanne. Kun työntekijöillä on kyky hahmottaa oman roolin vaikutus 

muiden työtehtäviin, on organisaatio yhtenäisempi ja siellä esiintyy vähemmän osa-

optimointia. (Korhonen & Bergman 2019, 87-88)  

 

Työntekijän itsetunnon ja itsensä hyväksymisen kannalta on tärkeää, että hän voi 

kokea työssään yhteisöllisyyttä ja kuulumista yhteisöön. Näiden tuntemusten raken-

tumista voidaan edesauttaa yhteistyön avulla luomalla työntekijöiden välille koke-

mus yhteisestä tavoitteesta sekä mahdollistetaan yhteiset kokemukset. Yhteenkuu-

luvuuden tunnetta voidaan lisätä myös sillä, että arvostetaan ihmisiä heidän työs-

sään. (Leiviskä 2011, 97-98) Jotta kaikki työntekijät voivat kokea, että heidän työ-

tään arvostetaan, tulee rakentaa organisaatio, jossa voidaan kokea, että uusien 

työntekijöiden osaamisella rakennetaan uudistumista, jossa pohjana on jo organi-

saatiossa olevien ammattitaito sekä kokemus. Arvostuksen kokeminen vaatii myös 

sitä, että ihmiset huomioidaan. Tämä vaatii sen, että johto on näkyvissä eli tapaa 

työntekijöitä esimerkiksi työpisteillä tai ruokalassa sekä järjestää tilaisuuksia, joilla 

henkilöstö huomioidaan, kuten pikkujoulut ja kesäjuhlat. Näihin järjestettyihin tapah-

tumiin tulee johdonkin osallistua. Kun johto näyttää mallia siinä, että se arvostaa 

työntekijöitä, rakennetaan hyvää pohjaa sille, että työntekijät arvostavat toinen tois-

taan. (Korhonen & al. 2019, 98-99) 

 

Yhteenkuuluvuuden tunteen luominen alkaa onnistuneella uuden työntekijän pereh-

dyttämisellä. Se tarkoittaa, että uusi työntekijä otetaan heti alusta mukaan 
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osallistumaan sekä oppimaan, jolloin hän saa käsityksen, miten työyhteisössä työt 

tehdään ja millainen työyhteisön työkulttuuri on, kuten kieli, uskomukset ja arvot. 

(Leiviskä 2011, 99) Näen niin, että yhteenkuuluvuuden tunteen luominen voi alkaa 

jo onnistuneesta työpaikkahaastattelusta. Jos pystytään luomaan toimiva yhteys 

haastattelijoiden sekä haastateltavan välille, pystytään siinä tilanteessa avaamaan 

työyhteisön toimintatapoja ja yrityskulttuuria, jolloin voidaan havaita, kohtaavatko 

nämä hakijan toiveiden ja persoonallisuuden kanssa. 

 

Hyvä henki työpaikalla edesauttaa siinä, että ihmiset kokevat viihtyvänsä työssään, 

mikä vähentää työntekijöiden kokeman stressin määrää ja sairauspoissaoloja on 

vähemmän. Osa saattaa jopa siirtää eläkkeelle jäämisen ajankohtaa myöhäisem-

mäksi. On todettu, että hyvä työilmapiiri menee työntekijöiden mielissä jopa uralla 

etenemisen tai ihanteellisen työtehtävän hakemisen edelle. Työyhteisöltä saatu tuki 

voi auttaa myös kestämään paremmin työelämässä vastaantulevaa epävarmuutta. 

(Laiho 2017, 1-2) 

 

Hyvä ilmapiiri työpaikalla vaatii sitä, että toimitaan hyvien käyttäytymistapojen mu-

kaan ja tästä ovat vastuussa kaikki työpaikan toimijat. On tärkeää muistaa, että 

kaikki ovat vastuussa työhyvinvoinnin ylläpitämisestä. Hyvän työilmapiirin luominen 

edellyttää, että tehdään omat työtehtävät huolellisesti ja ollaan valmiita auttamaan 

muita ja tarvittaessa jaetaan avoimesti omaa osaamista muille. Työntekijöiden tulee 

kantaa vastuu omasta työstä sekä työyhteisön toiminnasta, ja näin ollen olla aktiivi-

nen toimija työpaikan kehittämistyössä. Oman ammattitaidon ajantasaisuudesta tu-

lee huolehtia ja olla valmis kehittymään sekä uskaltaa ilmaista omat mielipiteet asi-

oiden kehittämiseksi. Tulee myös toimia esimerkillisesti sekä ottaa vastaan ja antaa 

palautetta rakentavasti. Samalla päämääränä rakentaa iloinen työpaikka.  (Leiviskä 

2011, 98-99) 

 

Yhteisöllisyys työpaikalla edellyttää myös sitä, että työ on organisoitu toimivaksi. 

Työpäivien tulee sallia vähintään työhön liittyvien asioiden jakamisen. Vuorotyö työ-

muotona haastaa yhteisöllisyyttä sekä mahdollinen työntekijöiden suuri vaihtuvuus. 

Nykyajan työntekemisen muodot, kuten etätyö sekä työpaikkojen fyysinen suunnit-

telu, vähentävät työntekijöiden välistä kanssakäymistä ja voivat heikentää 
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yhteenkuuluvuuden tunteen muodostumista. Yhteisöllisyyden tunteen muodostumi-

sen mahdollistamiseksi tulee työpaikan sosiaaliseen puolen kehittymiseen kiinnittää 

huomiota. Luomalla yhteisiä tavoitteita, mahdollistamalla sosiaalisten suhteiden ke-

hittymisen ja kehittämällä mielekkäitä työtehtäviä voidaan edesauttaa yhteisöllisyy-

den tunteen kehittymistä. (Leiviskä 2011, 99-100) 

 

3.4 Itseohjautuvuus 

 

Itseohjautuvuudella tarkoitetaan sitä, että henkilö on kykeneväinen toimimaan ilman 

ulkopuolista ohjausta omaan ajatteluunsa nojautuen. Itseohjautuvuuden edellytyk-

siä ovat: 

• itsemotivoituneisuus eli halu tehdä asioita ilman ulkoista ohjausta; 

• päämäärä eli selkeä tavoite, jota kohden työskennellä ja 

• osaaminen, joka tarvitaan tavoitteen saavuttamiseksi. 

 

Itseohjautuvuuteen tarvittavien taitojen hallinta on edellytys itseohjautuvalle työs-

kentelytavalle. Tämä tarkoittaa, että henkilö kykenee johtamaan itseään eli omaa 

kyvyn hallita ajankäyttöään, asettaa suoritettavat tehtävät oikeaan järjestykseen ja 

kykenee priorisoimaan tehtävänsä sekä pystyy hallitsemaan käytössä olevat resurs-

sit. Nämä ovat asioita, jotka perinteisesti on voitu laskea kuuluviksi esimiestehtäviin. 

(Martela & al. 2017, 12) 

 

Organisaation jäsenten toimiessa itseohjautuvasti, ylhäältä päin asetetaan mahdol-

lisimman vähän valmiita rakenteita, kuten jäykkiä hierarkioita tai esimiehiä, joilta 

kaikkiin päätöksiin pitää pyytää lupa. Työntekijät voivat organisoitua tarpeen mu-

kaan ja tarvittaessa muuttaakin organisoitumistaan. Organisaatiossa ollaan vuoro-

vaikutuksessa niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa koetaan, että päästään tavoit-

teisiin. Se tulee kuitenkin huomioida, että itseohjautuvuus ei kuitenkaan tarkoita sitä, 

että työntekijät voisivat toimia täysin ilman rajoja. Yli kymmenen hengen organisaa-

tio tarvitsee toimiakseen sovittuja toimintamalleja, rakenteita ja käytänteitä.  (Mar-

tela & al. 2017, 12-13)  
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Työntekijöille itseohjautuvuuden sallimisen hyviä puolia on, että ihmiset voivat vai-

kuttaa työnsä sisältöön sekä työn suorittamistapaan ja kaikki saavat vaikuttaa toi-

minnan kehittämiseen. Kun kaikki organisaatiossa ovat valmiita muokkaamaan toi-

mintaa omaehtoisesti, organisaatio pystyy sujuvasti muuttumaan tarpeiden mukaan 

kyeten tunnistamaan sen toimintaympäristössä esiintyvät haasteet ja vastaamaan 

niihin nopeasti. (Martela & al. 2017, 2015-16) Itseohjautuvuuden nähdään myös li-

säävän työntekijöiden motivaatiota, hyvinvointia sekä työntekijöiden luovuutta. (Col-

lin & al. 2019, 17) 

 

Itseohjautuvuus voi olla ongelmallista, mikäli työntekijät eivät mielestään saa riittä-

västi tukea tai kokevat itsensä laiminlyödyiksi, jolloin työ alkaa kuormittaa liikaa. It-

seohjautuvuus ei myöskään ole ominaisuus, joka meillä jokaisella on. Voi myös olla, 

että vaikka henkilö on yleensä itseohjautuva, hänen eteensä voi tulla tilanteita, 

joissa hän ei pystykään toimimaan itseohjautuvasti. Yritysten tuleekin toimia vas-

tuullisesti sekä eettisesti mahdollistaessaan työntekijöiden toiminnan organisaa-

tiossa itseohjautuvasti. (Collin & al. 2019, 17) 

 

On myös organisaatioita, joissa on organisoiduttu perinteisen mallin mukaan, mutta 

henkilöstön itseohjautuvuus on silti vahvaa. Näitä kutsutaan osallistaviksi organi-

saatioiksi. Tällaisissa yhtiöissä on kyetty luomaan yrityskulttuuri, joka mahdollistaa 

ihmisten itseohjautuvan toimimisen ja työntekijät kokevat, että heillä on vapaus 

tehdä työnsä haluamallaan tavalla. Näiden yhtiöiden organisaatioissa on esimiehiä, 

mutta he eivät ota perinteistä kontrolloivaa roolia, vaan heidän roolinsa on olla työn-

tekijöiden sparraajia, jotka mahdollistavat, että nämä suoriutuvat työstään parhaalla 

mahdollisella tavalla. (Martela & al. 2017, 16) 

 

3.5 Työantajakuva 

 

Työantajakuvalla tarkoitetaan niitä toiminnallisia, taloudellisia ja psykologisia etuja, 

joita kyseisen yrityksen palveluksessa olemiseen liittyy. Näiden etujen avulla yritys 

pyrkii rakentamaan itselleen muista positiivisesti erottuvan identiteetin eli työnanta-

jakuvan. Mikäli työnantaja pystyy rakentamaan yksilöllisen työnantajakuvan, joka 

eroaa positiivisesti muista, antaa se yritykselle kilpailuetua, jolla voi onnistua 
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paremmin rekrytoinneissa sekä henkilökunnan pitämisessä palveluksessaan. (Bel-

lou & al. 2015, 1202-1203) 

 

Työntekijöiden työnantajakuvalla voidaan nähdä kaksi eri puolta. Ensinnäkin on sen 

konkreettinen puoli, joka sisältää esimerkiksi palkan ja työolosuhteet. Toisaalta on 

työpaikan symbolinen puoli, joka on työnantajakuva itsessään. Tämä on abstrakti 

asia, joka yhdistetään kyseessä olevaan organisaatioon. Työantajakuvan symboli-

sen puolen vahvistaminen voi auttaa parantamaan sitä, miten työntekijät kokevat 

työn konkreettiset asiat ja näin parantaa työntekijöiden kokonaistyytyväisyyttä työn-

antajaansa kohtaan. Tässä onnistuminen vähentää työntekijöiden vaihtuvuutta, 

koska tyytyväiset työntekijät ovat sitoutuneempia työnantajaansa. (Davies, Mete & 

Whelan 2018, 64-66, 76) Työntekijöiden sitouttaminen on yksi tärkeimpiä asioita, 

joka yrityksen tulisi huomioida henkilöstöpolitiikassaan. Yritys voikin saada kilpai-

luetua, mikäli se kykenee pitämään yritykseen henkisesti sitoutuneen työvoiman 

palveluksessaan, sillä kilpailu työvoimasta voi olla kovaa. (Kashyap & Chaudhary 

2019, 178)  

 

Työantajakuva on osa yrityksen aineetonta pääomaa, joka on jokaisella yrityksellä 

omanlaisensa eikä sitä voi korvata muulla. Sitä rakennetaan yrityksen omilla, yksi-

löllisillä toimintatavoilla ja ohjeilla, tehden siitä keskeisen osan henkilöstöhallinnon 

strategiaa. Hyvää työnantajakuvaa rakennetaan esimerkiksi työn autonomialla, 

työnkierrolla ja monipuolisilla työnkuvilla. Työntekijöille tulee myös antaa mahdolli-

suuksia kouluttautua sekä kehittää itseään. Muita keinoja positiivisen työnantaja-

kuva rakentamiseen ovat urapolkujen mahdollistaminen, hyvä palkkaus sekä mah-

dollisuus osallistua päätöksentekoon. Yrityksen tulee olla johdonmukainen valitse-

mallaan tiellä ohjeiden ja käytäntöjen suhteen, jotta työntekijät voivat luottaa yrityk-

seen. Ilman luottamusta ei toimenpiteillä työnantajakuvan luomisessa ole merki-

tystä. (Kashyat & al. 2019, 181-182, 185)  

 

3.6 Vastuullinen johtajuus 

 

Työnantajakuvan kannalta erityisen tärkeää on vastuullinen henkilöstöpolitiikka, 

jonka tärkein yksittäinen tekijä on ihmislähtöinen johtamiskulttuuri. (Aaltonen, 
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Luoma & Rautiainen 2004, 67) Toteutuakseen ihmislähtöinen johtamiskulttuuri vaa-

tii organisaatiokulttuurin, jossa toteutetaan vastuullista johtamista. Vastuullinen joh-

taminen lähtee siitä, että kaikille tarjotaan tasapuoliset mahdollisuudet ja näkökulma 

johtamisessa on ennen kaikkea työntekijälähtöinen. Rakennettaessa vastuullista 

johtajuutta, tulee ottaa huomioon organisaatio-, konteksti- ja tilannekohtaiset tekijät, 

jotta pystytään löytämään juuri ne ratkaisut, jotka toimivat kyseisessä organisaa-

tiossa. Nämä ratkaisut tulisi tehdä koko työyhteisön yhteisinä päätöksinä. Tästä voi-

daan laatia jatkumo, jota on tarkasteltu kuviossa 4. (Collin & al. 2019, 332-333)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 4. Vastuullinen johtajuus luovuuden ja itseohjautuvuuden tukena työelä-

mässä. (Collin & al. 2019, 333) 
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kulttuuria ja -toimintatapoja organisaatiossa. Onnistuminen näissä taasen vaatii sitä, 
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tasapuolisesti ja työntekijälähtöisesti. Toteutuakseen työntekijöiden tasapuolinen ja 

työntekijälähtöinen kohtelu vaatii sen, että organisaatiossa on mietitty toimivat kon-

teksti- ja tilannekohtaiset käytänteet. (Collin & al. 2019, 334) 

 

Ihmislähtöinen organisaatiokulttuuri tarkoittaa, että kulttuuri ei pohjaudu vain tulok-

seen ja koviin arvoihin, jolloin ihmiset nähdään vain resursseina. Ihmislähtöisessä 

organisaatiokulttuurissa ihmiset ovat organisaation sydän ja keuhkot, joten johtajien 

tulee pitää ihmiset lähtökohtana rakentaessaan organisaatiokulttuuria pitääkseen 

sen sydämen ja keuhkot toiminnassa.  Organisaatiokulttuuria rakennetaan päivittäi-

sessä työnteossa, kun johtajat näyttävät esimerkkiä harjoittamalla osallistavaa pää-

töksentekoa ja antamalla vaikutusmahdollisuuksia sekä tilaa itseohjautuvuudelle. 

Kun johtamisessa otetaan huomioon tasapuolisuus ja työntekijälähtöisyys, saadaan 

luotua ihmislähtöistä organisaatiokulttuuria vastuullisen johtamisen avulla. (Collin & 

al. 2019, 335-336)  

 

Ei kuitenkaan ole mahdollista määritellä yhtä ja ainoaa organisaatio- tai johtamisra-

kennetta tai johtamiskäytänteitä, jotka toimisivat kaikissa organisaatioissa. Jotta luo-

vuutta, jatkuvaa oppimista ja työhyvinvointia voidaan tukea organisaatiossa, tulee 

olla käytössä kaikille yksiselitteiset rakenteet, roolit ja käytönteet, jotka sopivat ky-

seisen organisaation toimintakontekstiin. (Collin & al. 2019, 337-338) 

 

Keskeinen piirre vastuulliselle johtamiselle on, että se kuuluu monelle eri toimijalle 

organisaatiossa. Voidaan hyvin nähdä, että jokainen esimies toteuttaa vastuullista 

johtajuutta omassa esimiestyössään. Yhteiset pelisäännöt ovat kuitenkin lähtökohta 

vastuullisen johtajuuden kehittymiselle. Tulee asettaa tavoitteet, joiden saavutta-

mista mitataan, jolloin kehitys kohti vastuullisen johtamisen päämääriä on avointa. 

Taulukossa 2 on listattu käytäntöjä, jotka kuuluvat vastuulliseen, henkilöstölähtöi-

seen johtamiseen. Kaikkia näitä vastuullisen henkilöstöjohtamisen käytänteitä ohjaa 

pitkäjänteisyys, kokonaisvaltaisuus sekä läpinäkyvyys, jotka ovat perusedellytyksiä 

vastuullisesti toimivalle organisaatiolle. Jokainen organisaatio toteuttaa näitä kuiten-

kin omalla tavallaan. (Aaltonen & al. 2004, 71, 236, 242) 
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Taulukko 2. Vastuullisen johtamisen käytäntöjä. 

Näkökulma Esimerkkejä hyvistä käytännöistä 

Työhönotto Huomio vastuullisen kulttuurin kehittämiseen 
Pätevät testit ja haastattelut 
Avoin ja oikea viestittäminen 

Irtisanominen Perusteellinen harkinta ja vaihtoehtojen etsintä 
Kasvokkain tapahtuva viestintä 
Ylin johto kertoo ja perustelee 
Out-placement 
Kriisiohjaus 

Ikä Nuoret saavat mahdollisuuksia 
Vanhempien kokemusta arvostetaan 
Joustavat työt ja toimenkuvat 

Eläkkeelle siirtyminen Ulosperehdytys 
Kokemusten siirtäminen 
mentorointi 
Hyvät läksiäiset 

Erilaisuus Kaikenlainen erilaisuus nähdään voimavarana 

Johtaminen Keskustelun suosiminen 
Arvostuksen osoittaminen 
Rehellisyys 
Huolelliset kehityskeskustelut 

Työhyvinvointi Kohtuulliset työajat 
Sopiva kuormittavuus 
Välittämisen kulttuuri 
Kiusaamiseen puututaan 
Hankaluudet otetaan puheeksi 

Koulutus Jokaisella mahdollisuus kehittymiseen 
Koulutukseen varattu resursseja 
Koulutusta myös huonompina aikoina 

Palkitseminen Sama palkka samasta työstä 
Palkkauksen perusteet avoimesti tiedossa 
Palkkauspolitiikka laadittu 

Työskentelyolosuhteet Toimintaperiaatteet ja ohjeet selkeitä 
Ongelmiin tartutaan nopeasti ja päättävästi 
Tarpeellista tietoa kerätään 

 

 (Aaltonen & al. 2004, 66) 
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4. ESIMERKKEJÄ HYVÄN TYÖPAIKAN MITTAAMISESTA  

 

Käytän esimerkkeinä hyvän työpaikan mittaamisesta Great Place to Work -tutki-

musta sekä vuonna 2010 Suomessa Elinkeinoelämän valtuuskunnan tekemää tut-

kimusta suomalaisten arvoista ja asenteista, joka sisälsi osuuden, jossa selvitettiin 

sitä, minkälainen hyvä työpaikka suomalaisten mielestä on.  

 

4.1 Great Place to Work 

 

Työpaikan hyvyys määrittyy Great Place to Work -tutkimuksen mukaan sillä, kuinka 

paljon työntekijät luottavat ihmisiin, joille he työskentelevät, missä määrin työntekijät 

tuntevat ylpeyttä työstään sekä missä määrin he nauttivat työkavereittensa kanssa 

työskentelemisestä. Great Place to Work on hyvän työpaikan malli, jonka avulla voi-

daan tarkastella, millainen johtajuus, rakenteet ja käytännöt ovat ominaisia hyvälle 

työpaikalle (kuvio 5). (Great Place to Work, 2020) 

 

Hyvä työpaikka koostuu Great Place to Work -tutkimuksen mukaan uskottavuu-

desta, oikeudenmukaisuudesta, kunnioituksesta, ylpeydestä ja yhteishengestä. Us-

kottavuudella mitataan, miten uskottavana työntekijät pitävät johtoaan arvioimalla 

johdon viestintäkäytäntöjä, osaamista ja rehellisyyttä. Oikeudenmukaisuus lähtee 

Great Place to Work -tutkimuksen mukaan tarkastelemalla työpaikan reiluutta, tasa-

puolisuutta sekä tasa-arvoisuutta, ja näistä koostuu se, miten oikeudenmukaisena 

työntekijät näkevät johdon toiminnan. Kunnioitusta arvioidaan siltä kantilta, miten 

johto tukee työntekijöitä, toimii yhteistyössä työntekijöittensä kanssa sekä välittää 

työntekijöistään. Työntekijöiden tuntemaa ylpeyttä työstään mitataan sillä, miten he 

tunnetasolla suhtautuvat työtehtäviinsä, työyhteisöönsä ja organisaatioonsa. Yh-

teishenkeen vaikuttaa se, miten ystävällisenä työyhteisö koetaan eli millaiset mah-

dollisuudet siellä on olla oma itsensä, saako tukea työkavereiltaan ja kokevatko 

työntekijät olevansa tervetulleita.  (Great Place to Work, 2020)  
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Kuvio 5. Great Place to Work, Hyvän työpaikan malli (Great Place to Work, Hyvän 

työpaikan malli, 2020) 

 

Johdon näkökulmasta hyvässä työpaikassa organisaation tavoitteet saavutetaan 

yhdessä työntekijöiden kanssa, työntekijät ovat sitoutuneita tekemään parhaansa ja 

haluavat työskennellä tiiminä luottamuksen ilmapiirissä. Great Place to Work on tun-

nistanut yhdeksän eri osa-aluetta, joiden he näkevät johtajien toiminnassa, käyttäy-

tymisessä ja viestinnässä vaikuttavan siihen, millainen luottamustaso organisaa-

tiossa vallitsee. Ensinnäkin johtajien tulee valita työntekijät, jotka sopivat 

Luottamus

Uskottavuus

Kunnioitus
Oikeuden-
mukaisuus

Työntekijä

YlpeysYhteishenki

Suhde muihin 

työntekijöihin 

Suhde omaan 

työhön 

Suhde johtoon 
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organisaation yrityskulttuuriin ja heidät tulee perehdyttää yrityksen toimintatapoihin. 

Yrityksessä tulee olla prosessit, jotka tukevat tätä tavoitetta. Johtajien tulee saada 

luotua ilmapiiri, jossa työntekijät kokevat, että heidän työllään on merkitystä ja joh-

tajien tulee viestiä rehellisesti sekä läpinäkyvästi. Hyvässä työpaikassa johtajien tu-

lee myös olla helposti työntekijöiden lähestyttävissä ja heidän tulee olla valmiita 

kuuntelemaan työntekijöitään. Työntekijöille tulee osoittaa arvostusta heidän teke-

mästään työstä esimerkiksi palkitsemalla ja kiittämällä. Työntekijöitä tulee tukea am-

matillisen osaamisen kehittämisessä sekä heidän ihmisenä kasvamisessaan. Joh-

don tulee välittää työntekijöistään esimerkiksi siten, että arvostetaan myös työnteki-

jöiden henkilökohtaista elämää, työpaikka ottaa kaikki työntekijät mukaan ja ihmis-

ten henkilökohtaiset ominaisuudet huomioidaan. Työntekijöille annettavien etujen 

tulee olla sellaisia, että työntekijät arvostavat niitä ja ne sopivat yrityksen toiminta-

tapoihin. Johdon tulee huomioida onnistumiset ja juhlistaa säännöllisin väliajoin saa-

vutuksia. Palkkioiden jakamisessa tulee johdon muistaa olla tasapuolinen siten, että 

kaikki työhön osallistuneet tulee huomioitua. (Great Place to Work, 2020) 

 

4.2 Elinkeinoelämän valtuuskunnan tutkimus v. 2010 

 

Vuonna 2010 Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA) tutki suomalaisten arvoja ja 

asenteita, ja tähän tutkimukseen liittyi myös tutkimusosuus, jossa kartoitettiin sitä, 

minkälainen hyvä työpaikka suomalaisten mielestä on. Vastaajajoukko edusti Suo-

men 18-70 -vuotiasta väestöä ja vastaajia oli 3 172. Vastaajissa oli niin työelämässä 

kuin sen ulkopuolellakin olevia suomalaisia. (Haavisto 2010, 90) 

 

Tutkimus suoritettiin kuudentoista kysymyksen kysymyssarjalla, jossa vastaajat ar-

vioivat esitettyjen ominaisuuksien tärkeyttä itselleen. Vastaukset on avattu kuviossa 

6. Näiden ominaisuuksien katsottiin tässä EVA:n tutkimuksessa edustavan hyvän 

työn ja hyvän työpaikan ominaisuuksia. Tärkeimpänä ominaisuutena hyvällä työpai-

kalle pidettiin tässä tutkimuksessa sitä, että työpaikalla on hyvä henki ja viihtyisä 

työympäristö, sillä sitä mieltä oli 90 % vastaajista eli he vastasivat tämän olevan 

heille erittäin tärkeää tai tärkeää. Toiseksi tärkeimmäksi nosti 87 % vastaajista sen, 

että työ on mielenkiintoista. Kolmanneksi tärkein ominaisuus oli (85 %), että esimies 
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on innostava ja reilu ja neljänneksi tärkein oli työsuhteen vakinaisuus (83 %). 

Työssä olevia itsensä toteuttamisen mahdollisuuksia piti tärkeänä 76 %. (Haavisto 

2010, 44) 

 

 

Kuvio 6. Hyvän työn/ työpaikan ominaisuudet (Haavisto 2010, 44) 
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5. EMPIIRINEN TUTKIMUS 

 

5.1 Empiirisen tutkimuksen tarkoitus 
 

Pro gradu -tutkielmani on empiirinen tutkimus, jonka tarkoitus on vastata tutkimus-

ongelmiini eli selvittää, mitkä ovat ne tekijät, joiden johdosta ESE -konsernissa työs-

kentelevät kokevat, että he työskentelevät hyvässä työpaikassa ja miten tätä koke-

musta voitaisiin parantaa. Lisäksi tarkoitus on selvittää korona pandemian vaikutuk-

sia hyvän työpaikan kokemukseen.  

 

Tulen peilaamaan sähköisen kyselytutkimukseni tuloksia keräämääni teoria-aineis-

toon koskien tekijöitä, jotka vaikuttavat henkilön yksilöllisen kokemuksen muodos-

tumiseen koskien hyvää työpaikkaa sekä hyvää työtehtävää ja näin yhdistän teorian 

sähköisen kyselytutkimukseni tuloksiin. Tarkastelen kyselytutkimukseni vastauksia 

myös aiempien aiheeseen liittyneiden tutkimustulosten valossa. Tällä varmistan tut-

kimukseni reliabiliteettia eli ovatko vastaukset linjassa aiempien henkilöstön työtyy-

tyväisyydestä tehtyjen tutkimustulosten kanssa. 

 

Kerään kyselytutkimuksessani vastaajajoukolta myös ideoita siihen, miten ESE -

konserni voisi olla parempi työpaikka. Tässä kyselytutkimuksessa keskitytään sii-

hen, mitkä asiat ovat hyvin tai miten asiat voisivat olla entistä paremmin. Kyselytut-

kimuksen kautta saadut ideat jalostan konkreettisiksi toimenpiteiksi. 

 

Selvitän tässä tutkimuksessa myös korona pandemian vaikutuksia henkilöstön työ-

tyytyväisyyteen sekä mahdollisiin poikkeusjärjestelyjen mukanaan tuomiin ajatuk-

siin työnteon malleista tulevaisuudessa. Hyödynnän tässä tutkimuksen osuudessa 

ESE -konsernin vuoden 2020 henkilöstötutkimusta. Vertaan henkilöstötutkimuksen 

vastauksia aiempien vuosien henkilöstötutkimuksen tuloksiin ja katson tutkimuksen 

avointen vastausten kautta, näkyykö pandemia vuoden 2020 vastauksissa. 
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5.2 Tutkimuksen kohdeorganisaation kuvaus 

 

Teen tutkimukseni koskien ESE -konsernia, joka on alun perin vuonna 1900 perus-

tettu mikkeliläinen energiakonserni. Rajaan tämän tutkimuksen koskemaan ESE -

konsernin yhtiöitä Etelä-Savon Energia Oy, ESE-Verkko Oy, ESE-Tekniikka Oy ja 

Huippuenergia Oy eli emoyhtiöön Etelä-Savon Energia Oy:hyn sekä sen 100 % 

omistamiin tytäryhtiöihin ja rajaan ulkopuolelle yhtiöt, joissa ESE:n omistusosuus on 

alle 100 %. Emoyhtiössä Etelä-Savon-Energia Oy:ssä työskentelee noin 65 henki-

löä ja tytäryhtiöissä ESE-Verkko Oy:ssä noin 13 henkilöä, ESE-Tekniikka Oy:ssä 17 

henkilöä ja Huippuenergia Oy:ssä noin 4 henkilöä. (Etelä-Savon Energia Oy 2021, 

5, 13-14, 17, 19, 21) 

 

Mikkelin kaupunki omistaa 100% näistä yhtiöistä. Konsernin juuret ovat vuodessa 

1900, kun mikkeliläiset liikemiehet perustivat Mikkelin Valonsynnytyslaitos Oy:n. 

Mikkelin kaupunki osti yhtiön osakekannan vuonna 1911 ja yhtiö on siitä lähtien ollut 

Mikkelin kaupungin omistuksessa. Liikelaitoksena toiminut Mikkelin energialaitos 

yhtiöitettiin vuonna 1994. (Julkunen 2020, 12, 15, 63) Konsernin liikevaihto on ollut 

noin 50 milj. euroa. (Etelä-Savon Energia Oy 2021, 9) 

 

Emoyhtiön Etelä-Savon Energia Oy:n liiketoiminnot ovat energialiiketoiminta, joka 

käsittää kaukolämpö- ja kaasuliiketoiminnat sekä voimaliiketoiminta, joka on yhtiön 

voimalaitoksen ympärillä oleva liiketoiminta. Voimalaitos tuottaa lämpöä ja teolli-

suushöyryä sekä sähköä tukkumarkkinoille. Lisäksi emoyhtiö tuottaa konsernipal-

veluja hallinnon ja talousosaston toimesta. ESE-Verkko Oy vastaa sähkönsiirrosta 

Mikkelin kaupungissa omalla verkkoalueellaan. ESE-Tekniikka Oy on verkostoura-

kointiyhtiö, jolla on myös huolto- ja palveluliiketoimintaa. Huippuenergia Oy kehittää 

energianhallintaratkaisuja.  

 

Tutkimuksen kohderyhmänä ovat kaikki konsernin noin 100 työntekijää. Kohderyh-

mästä noin 15 % on naisia ja 85 % miehiä. Kohderyhmän keski-ikä on noin 43 

vuotta. Kohderyhmässä on henkilöitä monenlaisilla eri työ- ja koulutustaustoilla. On 

niitä, jotka ovat tehneet jo pitkän työuran konsernin palveluksessa, ja konserni on 

ollut heidän ainut työpaikkansa kuin myös niitä, jotka ovat vasta opintonsa 
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päättäneet ja tulleet ensimmäiseen työpaikkaansa. Monilla vastaajista on kuitenkin 

jo kokemusta jo muutamasta työpaikasta ennen konserniin tuloaan ja ovat olleet 

konsernin palveluksessa jo useamman vuoden. Kohderyhmästä noin 35 % työsken-

telee Pursialan voimalaitoksella ja noin 65 % toimitalolla ja varikolla Rantakylässä 

osoitteessa Kunnanmäki 7. Näiden toimipisteiden välinen välimatka autolla ajaen 

on noin 7 kilometriä. 

 

5.3 Tutkimusmenetelmä  

 

Pro gradu -tutkielmani tutkimusmenetelmä on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, 

koska siinä pyritään kuvaamaan, ymmärtämään ja tulkitsemaan sitä, mitkä asiat ih-

miset kokevat olevan niitä, jotka tekevät työpaikastaan hyvän ilman, että on annettu 

yksityiskohtaisia valmiita valintavaihtoehtoja, joista vastaukset valitaan vaan vas-

taukset ovat kaikki avoimia. Tämä tutkimus pyrkii saamaan syvällisen ja kokonais-

valtaisen käsityksen yksilön kokemukseen vaikuttavista tekijöistä. (Kananen 2014, 

16,18) Laadulliselle tutkimukselle onkin ominaista, että se ei pyri löytämään yhtä 

ainoaa totuutta asiasta, vaan muodostaa tutkimuksessa esiin nousseista asioista 

tulkintoja, joiden avulla voidaan esittää asioita, joita muutoin ei kyettäisi havainnoi-

maan. (Vilkka 2021, 120) 

 

Valitsin laadullisen tutkimuksen, koska haluan saada vastaajilta sanallisia komment-

teja siitä, miksi he kokevat, että ESE on hyvä työpaikka ja ideoita siihen, miten ESE 

voisi olla entistä parempi työpaikka. ESE -konsernin henkilöstötyytyväisyyskysely-

jen vastaukset ovat lähinnä numereellisia, koska sen kysymyksiin harvemmin anne-

taan sanallisia kommentteja. Tämän johdosta tällainen täysin avoimiin kommenttei-

hin perustuva kysely on erilainen ja mielestäni avaa henkilöstön työtyytyväisyyteen 

liittyviä asioita syvällisemmin. Näihin kyselytutkimukseni avoimiin tutkimuskysymyk-

siin toimi vastaajajoukkona koko ESE -konsernin henkilöstö.  
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Tutkimuslomakkeellani tutkimuskysymykset ovat: 

1. Henkilöstöryhmä 

2. Kuinka kauan olet ollut ESE -konsernin palveluksessa? 

3. Kuinka monta työpaikkaa sinulla on ollut ennen ESElle tuloa? Mukaan ei las-

keta kesätyö- tai palkattomia harjoittelujaksoja. 

4. Kuinka pitkä on kokonaistyöurasi valmistumisesi jälkeen? 

5. Tähän voit vapaasti kertoa, mitkä ovat ne tekijät, jotka mielestäsi tekevät 

ESEstä hyvän työpaikan? 

6. Miten ESE voisi mielestäsi olla parempi työpaikka? 

 

Kyselyn tulosten analysointiin voidaan tarvita myös faktatietoja, jolloin tehdään 

strukturoitu osuus tutkimukseen. Tällaisessa strukturoidussa osuudessa vastaus-

vaihtoehdot ovat valmiina. Strukturoidut kysymykset ovat hyviä tutkimuskysymyk-

sen taustoittamiseen sekä mahdollisesti tutkimuskysymyksiin saatujen vastausten 

ymmärtämiseen. (Kananen 2014, 73, 75) Tutkimuslomakkeeni kysymykset 1-4 ovat 

strukturoituja kysymyksiä, joilla kartoitetaan taustatietoja vastaajista. Näiden vas-

tausvaihtoehtojen tulee olla strukturoituja, jotta pystyn niiden avulla vertailemaan 

saamiani avoimia vastauksia vastaajien eri taustatekijöiden suhteen tarkastelles-

sani, mitkä asiat koetaan työpaikalla hyviksi. Taustakysymysten vaihtoehdot kysy-

myksissä 1-4 olivat: 

1. henkilöstöryhmä: työntekijä, toimihenkilö tai ylempi toimihenkilö 

2. työsuhteen pituus ESE -konsernissa: 0-5, 6-10 , 11-19 tai yli 20 vuotta 

3. työpaikkojen lukumäärä ennen ESE:lle tuloa: ei yhtään, 1-3, 4 tai enemmän 

työpaikkoja  

4. kokonaistyöuran pituus. 0-5, 6-10, 11-19 tai yli 20 vuotta 

 

Halusin luokitella vastaukset ensinnäkin henkilöstöryhmän mukaan, koska jokai-

sella kolmella henkilöstöryhmällä on omat työehtosopimuksensa (työntekijät, toimi-

henkilöt ja ylemmät toimihenkilöt), minkä lisäksi on konsernin yhteinen Paikallinen 

sopimus. Halusin tällä nähdä, tuleeko suuria eroja eri henkilöstöryhmien välille. 
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Kysymällä sitä, kuinka kauan on ollut ESE-konsernin palveluksessa, halusin nähdä, 

vaikuttaako ESE:llä tehdyn työuran pituus siihen, miten työpaikkansa näkee. On sa-

nottu, että pitkään samassa työpaikassa olleessaan sokeutuu siellä oleville asioille, 

joten voi olla, että uudet työntekijät, jotka ovat olleet vähemmän aikaa talossa olleet 

näkevät asiat eri tavalla. Tämän johdosta tein jakoa sen mukaan, kuinka pitkä työura 

ESE-konsernin palveluksessa oli ollut. 

 

Kysymyksellä aiempien lukumäärien määristä hain sitä, vaikuttaako vastauksiin se, 

kuinka monta aiempaa työpaikkaa henkilöllä oli vertailukohtana. Jos vastaajilla on 

enemmän vertailukohtia, voi nousta esiin eri asiat kuin niillä, joilla ei ole niin paljon 

aiempia työpaikkoja, joihin verrata.  

 

Kysymyksellä kokonaistyöuran kestosta halusin tarkastella, miten kokonaistyöuran 

kesto vaikuttaa siihen, miten näkee ESE:n työpaikkana. Voi ajatella, että vanhem-

miten kaipaa työpaikaltaan eri asioita, kuin nuorempana. Tämän on voinut todeta 

esim. yrityksen pikkujoulujen suhteen, joissa yleensä on vahvasti edustettuna talon 

nuoremmat työntekijät. 

 

Erikseen en halunnut kysyä esim. sukupuolta tai työyksikköä, jotta vastaajien hen-

kilöllisyys ei tulisi esille vastauksista. Yksiköiden koko vaihtelee alle viidestä henki-

löstö lähes 40 henkeen, mutta voi olla, että yksikössä on vain muutama nainen tai 

muutama vanhempi henkilö tai vain muutama tiettyyn henkilöstöryhmään kuuluva 

henkilö töissä, jolloin taustatiedoista voisi päätellä vastaajan. Näiden pyydettyjen 

taustatietojen perusteella ei käy ilmi, kuka vastaaja on, mutta silti saadaan moni-

puolisesti nähdä mahdolliset erot eri taustatekijöiden välillä siinä, mitkä tekijät vai-

kuttavat siihen, että kokevat ESE -konsernin hyväksi työpaikaksi. 

 

Lomakekyselyä ei sinänsä voi pitää huonompana kuin syvähaastattelua eikä voida 

sanoa, että lomakehaastattelun vastaukset olisivat oikeampia tai antaisivat väärän 

kuvan verrattuna syvähaastatteluun. Lomakekyselyn onnistumisen edellytys kuiten-

kin on, että kysymykset on laadittu siten, että vastaaja ymmärtää tarkasti niiden 

merkityssisällön. (Mäkelä 1994, 161) Teemahaastattelu tarkoittaa, että tutkija kar-

toittaa ne keskeiset teemat, jotka tutkimuslomakkeella tulee olla, jotta 
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tutkimusongelmaan saadaan vastaus. Tavoite teemahaastattelussa on, että vas-

taaja voi antaa jokaiseen teemaan oman kuvauksensa. (Vilkka 2021, 124) Tutki-

muksen kysymykset on laadittu puolistrukturoituna teemahaastatteluna, jolloin vas-

taaja voi vastata avoimiin kysymyksiin omin sanoin. (Keskinen, Alasuutari & Pelto-

nen 2005, 104) Teemahaastattelussa tutkija ei saa johdatella vastaajaa, mutta sii-

hen voi liittyä mahdollisuus tehdä tarkentavia kysymyksiä. Tärkeää on myös, että 

tutkija ei omilla asenteillaan vaikuta haastateltavan vastauksiin ja että vastaukset 

pysyvät luottamuksellisina, johon liittyy mm. vastausten anonymiteetti. (Kananen 

2014, 72-73, 79)  

 

Henkilöstölle tutkimuslomakkeella tehdyssä sähköisessä teemahaastattelussa oli 

kaksi avointa kysymystä, jotka koskivat hyvän työpaikan kokemusta sekä sitä, miten 

ESE voisi olla entistä parempi työpaikka. Vastaukset ovat hyvin linjassa keskenään, 

joten voi todeta, että kaikki vastaajat ovat ymmärtäneet kysymykset samansuuntai-

sesti. Sähköisessä haastattelussa en pystynyt johdattelemaan vastauksia esimer-

kiksi omilla kommenteilla. Sähköisen haastattelun haittapuolena kuitenkin on, että 

haastattelijalla ei ole mahdollisuutta tehdä tarkentavia kysymyksiä tai tulkita vastaa-

jan kehonkieltä. Näiden tekijöiden avulla olisi voinut saada lisätietoa vastausten tu-

eksi. Toisaalta sähköiset vastaukset on hyvin pystytty pitämään anonyymeinä, 

koska niitä ei pysty yhdistämään vastaajan tietokoneeseen eikä kysyttyjen tausta-

tietojen perusteella pysty päättelemään vastaajaa. Tämä sähköisen haastattelun 

antama anonymiteetti voikin auttaa siinä, että vastaaja oikeasti kertoo oman mieli-

piteensä. 

 

Sähköisen tutkimuslomakkeen kohta 5 koski niitä tekijöitä, joiden vastaaja koki te-

kevän ESE:stä hyvän työpaikan. Nämä vastaukset toimivat materiaalina ensimmäi-

sen ja toisen tutkimusongelmani vastauksissa. Halusin tarkoituksella pitää kysymyk-

sen laajana, enkä kysynyt esimerkiksi ”Miten voisit tehdä työsi paremmin?”, koska 

halusin saada laajasti vastauksia siitä, miksi ESE -konserni koetaan hyväksi työpai-

kaksi. Se voi mahdollisesti olla työtehtävät, mutta en kysynyt suoraan niihin kohdis-

tuvaa kysymystä. Koska kysyin laajasti tekijöistä, jotka vastaajan mielestä tekevät 

hyvän työpaikan, kukin vastaaja pystyi vastaamaan kysymykseen niin kuin hyvän 
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työpaikan kokemuksen itse kokevat. Tällöin saa mielestäni parhaiten esille ne teki-

jät, joiden johdosta koetaan, että ESE on hyvä työpaikka.  

 

Kyselytutkimuksen kohta 6 oli myös avoin kysymys ja siinä sai antaa ideoita siitä, 

miten työntekijät voisivat kokea työpaikkansa olevan entistä parempi. Tästä sain 

aineiston kolmanteen tutkimusongelmaani. Tämänkin kysymyksen halusin pitää hy-

vin avoimena ja positiivisena. En esimerkiksi kysynyt, miten epäkohtia voisi paran-

taa, jolloin olisin lähestynyt asiaa negatiivisten asioiden kautta. Ja avoimella kysy-

myksellä sain myös tässä henkilöstön omia ideoita enkä halunnut antaa esimerkiksi 

jotain listaa, josta vastaajat olisivat valinneet tärkeimmät kehittämiskohteet ja näin 

esimerkiksi johdatellut vastaajia. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa materiaalia tulee kerätä riittävästi, jotta saadaan totuu-

den mukainen tutkimustulos. (Kananen 2014, 98) Tässä tutkimuksessa ei etukäteen 

määritelty, mikä on se määrä, joka tarvitaan vastauksia tutkimusongelman ratkaise-

miseen, mikä on laadullisen tutkimuksen perusedellytys. (Kananen 2014, 18-19) 

Kun aineistoa analysoitiin, voitiin huomata, että vastauksissa oli hyvin yhteneväinen 

linja, joten voitiin katsoa, että vastauksia oli saatu riittävästi tutkimusongelmien rat-

kaisemiseksi ja materiaalia oli näin ollen kerätty riittävästi.  

 

Tässä tutkimuksessa erityisesti oltiin kiinnostuneita siitä, mitä hyvä työpaikka mer-

kitsee yksilölle. Tällöin on hyvä ymmärtää, että asiat tulevat merkityksellisiksi vasta 

vastaajien merkityksenannon kautta. (Vilkka 2021, 160, 162) Merkityssuhdetta voi-

daan lähestyä kolmella eri tapaa, jotka ovat sisällönanalyysi, fenomenologinen lä-

hestymistapa sekä diskurssianalyysi. Sisällönanalyysi tarkoitetaan tutkimusaineis-

ton kuvaamista sanallisesti. Fenomenologisessa lähestymistavassa taasen käyte-

tään ensi sijassa tutkijan omaa käsitystä ihmisestä, kokemuksesta eikä sille ole mi-

tään määriteltyä teknistä tutkimustapaa. Siinä tutkimustapa muotoutuu esillä olevan 

tutkimustilanteen mukaan. Diskurssianalyysi tutkimustapana on väljä teoreettinen 

viitekehys ennemminkin kuin tutkimusmetodi. Siinä tutkitaan varsinkin merkitysjär-

jestelmiä, joille tutkittavat antavat kielellisiä ilmaisuja ja miten nämä merkitykset tuo-

tetaan eri tilanteissa ihmisten välillä. (Vilkka 2021, 163, 171, 175-176) 
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Olen valinnut tämän tutkimukseni merkityssuhteiden analysointiin sisällönanalyysin. 

Tämä on mielestäni sopivin tapa tutkia sitä, mistä eri merkityksellisistä asioista työn-

tekijät kokevat hyvän työpaikan muodostuvan, koska näiden merkitysten avulla 

muodostan kategoriat, joihin kohdistan avoimet vastaukset. Sisällönanalyysissa voi-

daan luokitella tai kategorioida aineisto, ja tämän jälkeen kvantifioida se. Kvantifi-

ointi tarkoittaa, että aineistosta lasketaan, kuinka monta kertaa sama vastaus esiin-

tyy tutkimusaineistossa. Näin saan sanallisen tutkimusaineiston sisällön ilmaistua 

numeerisina arvoina.  (Vilkki 2021, 163; Tuomi & al. 2013, 120) Tämä aineiston 

muuntaminen numeerisiksi arvoiksi mahdollistaa vertailujen tekemisen sanallisten 

vastausten vastausmäärien välillä. Koska kyselytutkimukseen liittyneet vastaajien 

taustatiedot ovat strukturoituja kysymyksiä, pystyn tekemään myös vertailuja eli vas-

tauskategorioiden, niiden saamien vastausmäärien ja taustatekijöiden välillä. Näin 

vertailemalla voin saada esille yhteneväisyydet sekä eroavuudet eri taustoilla ole-

vien vastaajien hyvän työpaikan kokemusten välillä. Ne myös mahdollisesti auttavat 

ymmärtämään eroja eri taustatekijöiden välillä. 

 

Olen tehnyt tämän sisällönanalyysin teorialähtöisenä. Olen ensin kerännyt teoriaa 

siitä, mitä on yksilön kokemus sekä mistä hyvä työpaikka muodostuu ja avannut 

näitä aiheita tutkimukseni teoriaosuudessa. Teoriaosuuden teemat ovat ohjanneet 

minua kyselytutkimukseni avointen vastausten kategorisoinnissa. Tämä tekee tutki-

muksestani teorialähtöisen, sillä teorialähtöinen sisällönanalyysi pohjana toimii jo 

olemassa oleva materiaali aiheesta ja se ohjaa aineiston luokittelua. Saamani vas-

taukset avaavat kuitenkin näkökulmaa siihen, mistä hyvä työpaikka muodostuu. 

Teorialähtöisen sisällönanalyysin tulee uudistaa saatujen vastausten avulla aiempia 

teorioita ja malleja tutkittavasta asiasta. (Vilkki 2021, 170-171) En ole pyrkinyt muo-

dostamaan saaduista vastauksista uudenlaista kategorisointia, jossa ei huomioitaisi 

aiempia tapoja luokitella hyvän työpaikan ominaisuuksia, mutta saamani vastaukset 

voivat antaa uutta näkökulmaa ja merkitystä aiemmille teorioille. 

 

5.4 Aineiston keräys ja valintojen perustelut 

 

Aineiston keruu pro gradu -tutkielmani tutkimusongelmien ratkaisemiseksi toteutet-

tiin sähköisenä kyselytutkimuksena. Linkki kyselytutkimukseen lähetettiin kaikkien 
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konsernin työntekijöiden työsähköposteihin, jossa oli linkki tutkimuslomakkeelle (liite 

4). Ensimmäinen sähköposti kyselytutkimuksesta lähetettiin 1.6.2020 (liite 1) ESE-

konsernin henkilöstölle ja sähköpostilista sisälsi 104 sähköpostiosoitetta. Kysely oli 

avoinna 1.-15.6.2020 ja siihen vastaamisesta muistutettiin samalla sähköpostijake-

lulla 10.6.2020 (liite 2) sekä 15.6.2020 (liite 3). Vastauksia saatiin 48 kpl, jolloin vas-

tausprosentti oli 46 %. Huomionarvoista on, että kyselytutkimukseni on tehty kesä-

kuussa 2020, kun Suomessa oli valmiustila koronavirustilanteen vuoksi. Valmiustila 

oli päällä 17.3.-15.6.2020. (Eduskunta, 2021; Valtioneuvosto, 2021) 

 

Tutkittavien valinta tulee myös tehdä huolella, jotta vastaajiksi valittujen vastaukset 

eivät vääristä tutkimustulosta. Tutkittavien tulee edustaa tutkittavaa ilmiötä, jotta 

vastaajina ovat juuri ne, jotka tietävät tutkittavasta ongelmasta eniten. (Kananen 

2014, 97) Tämän johdosta kohdistin tutkimukseni koko konsernin henkilökunnalle, 

jotta en esimerkiksi vastaajien rajauksellani yritä saada vaikutettua tutkimukseni lop-

putuloksiin. ESE -konsernilla on sähköpostiryhmä, johon laitettavat sähköpostit me-

nevät jokaiselle työntekijälle. Toisaalta en kohdistanut kyselyä niihin yrityksiin, joista 

Etelä-Savon Energia Oy omistaa vähemmän kuin 100 %, koska niillä on oma hen-

kilöstöpolitiikkansa ja johtonsa. 

 

Halusin myös antaa kaikille työyhteisömme jäsenille mahdollisuuden vastata ja vai-

kuttaa tuloksiin, joten tämän johdosta linkki tutkimuslomakkeeseen lähetettiin kai-

kille konsernin työntekijöille. Jokaisella työntekijällä on työsähköpostiosoite sekä pu-

helin, jossa on sähköposti, mikäli ei pääse tietokoneelle lukemaan sähköpostia. 

Kahden viikon vastausajanjaksolla halusin varmistaa, että myös esimerkiksi lomilla 

tai vuorotyötä tekevillä olisi mahdollisuus vastata kyselytutkimukseen. Toivoin lähet-

tämieni sähköpostimuistutusviestin auttavan saamaan enemmän vastauksia ja ai-

heen olevan sellainen, josta mieluusti henkilöstö kertoo näkemyksensä. 

 

Ensimmäiseen kysymykseen työntekijäryhmästä sain vastauksia eri henkilöstöryh-

mistä siten, että vastauksia tuli 14 kpl työntekijäryhmään kuuluvilta, 19 kpl toimihen-

kilöiltä ja 15 kpl ylemmiltä toimihenkilöiltä.  
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Seuraava kysymys oli, kuinka kauan henkilö on ollut ESE-konsernin palveluksessa. 

Vastauksia niiltä, jotka olivat olleet ESE -konsernin palveluksessa 0-5 vuotta, tuli 16 

kpl, 6-10 vuotta 19 kpl, 11-19 vuotta 6 kpl ja yli 20 vuotta 7 kpl.  

 

Kolmas kysymys koski työpaikkojen määrää ennen ESE:lle tuloa. Tähän ei laskettu 

mukaan kesätyö- tai palkattomia harjoittelupaikkoja. Vastaajissa oli 5 kpl sellaisia, 

joilla ei ollut yhtään aiempaa työpaikkaa, 1-3 kpl 29 kpl ja 4 tai enemmän 13 kpl.  

 

Neljäntenä kysyttiin kokonaistyöuran pituutta valmistumisen jälkeen. Vastauksia 

niiltä, joiden kokonaistyöura oli maksimissaan 5 vuotta tuli 7 kpl, 6-10 vuotta 7 kpl, 

11-19 vuotta 16 kpl ja 20 vuotta tai enemmän 18 kpl.  

 

Sähköisen kyselytutkimuksen kysymykset 5 ja 6 olivat avoimia teemakysymyksiä, 

joilla kerättiin aineisto tutkimusongelmieni ratkaisemiseksi. Näihin molempiin kysy-

myksiin sain vastaukset kaikilta 48:lta henkilöltä, jotka kyselytutkimukseen olivat 

vastanneet. Näiden vastausten avulla sain selville vastaajien kokemukset hyvän 

työpaikan ominaisuuksista sekä niistä tekijöistä, joilla työpaikka voitaisiin kokea en-

tistä paremmaksi. 

 

5.5 Aineiston analysointi  

 

Tutkimukseni on kvalitatiivinen tutkimus, jossa käsittelen keräämääni aineistoa teo-

rialähtöisen sisällönanalyysin kautta. Analysoinnin aluksi muodostin vastausten pe-

rusteella käsitejärjestelmän. Tämän tein hermeneutiikan avulla, kun tulkitsin saa-

miani avoimia kyselytutkimukseni vastauksia ja annoin niille merkityksiä perustuen 

keräämääni teoria-aineistoon. Näiden vastausten saamien merkitysten avulla kate-

gorioin saamani vastaukset. Sain vastausaineistosta yhteensä 12 eri kategoriaa ja 

yhden kategorian, johon laitoin vastaukset, jotka eivät menneet minkään kategorian 

alle. Kategoriat on avattu taulukossa 4. 
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Taulukko 4. Vastausten kategoriat. 

 Kategoria 

1 Työolosuhteet 

2 Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen 

3 Työturvallisuus 

4 Henkilöstön kuunteleminen 

5 Toimintajärjestelmä 

6 Energia-ala 

7 Työtehtävät 

8 Henkilöstöpolitiikka 

9 Työantaja- ja yrityskuva 

10 Työyhteisö 

11 Johtaminen 

12 Organisaatiorakenne 

13 Yleisesti hyvä 

 

Sitten tarkastelin, kuinka monta mainintaa eri taustatekijöiden mukaan tehdyillä ja-

otteluilla eri kategoriat ovat saaneet eli olen kvantifioinut aineiston. Aineiston kvan-

tifioinnin avulla olen pystynyt kuvaamaan saamiani sanallisia vastauksia määrälli-

sesti. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 74, 120-121). Vastausten määrällinen analysointi on 

tehty excel-työkalun avulla.  

 

Kyselytutkimukseen saamani vastaukset olivat muutamasta sanasta muutaman 

virkkeen ja jopa muutaman kappaleen pituisiin vastauksiin. Muutamat olivat myös 

kirjoittaneet luettelon hyvinä kokemistaan asioista. Useimmat saamistani vastauk-

sista olivat muutaman lauseen mittaisia. Vastaukset kerättiin sähköisen lomaketyö-

kalun avulla ja ne analysoitiin excelin avulla.  

 

Avointen vastausten perusteella voidaan tarkastella, millaisista asioista kategoria 

muodostuu ja mitkä ovat ne hyvät asiat, mitkä ESE:en koetaan liittyvän. Avaan 

nämä kategoriat tarkemmin tutkimustuloksissani.  Tässä on huomioitavaa, että yksi 

kommentti kuului mielestäni useammankin kuin yhden kategorian alle monessakin 

kohtaa, kuten maininnat hyvästä esimiestyöstä, jossa luotetaan henkilöstöön ja an-

netaan heille valtaa ja vastuuta tehtävien suorittamiseen, on mielestäni sekä 
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henkilöstöpolitiikkaa että johtamista. Esimerkkivastauksia vastauksista, joissa mie-

lestäni on merkityksiä, jotka mielestäni kuuluvat useamman kategorian alle:  

• ”Lisäksi tärkeä osa hyvää työpaikkaa on esimies, joka toisaalta tukee ja on 

puolellani, mutta toisaalta luottaa ja antaa vapaudet toimia.”  

• ”Vastuuta ja vapautta oikeassa suhteessa sekä tarvittaessa vertaistukea ja 

tukea esimiehiltä.” 

 

5.6 Tulosten reliabiliteetti ja validiteetti  

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei ole laskennallista mittaria, jolla voitaisiin varmis-

taa tulosten olevan halutulla tarkkuudella ja erot vastausten välillä tilastollisesti luo-

tettavia toisin kuin kvantitatiivisessa tutkimuksessa. (Mäkelä 1994, 162-163) Kvali-

tatiivisen tutkimuksen luotettavuuden mittarit ovat tutkimuksen reliabiliteetti sekä va-

liditeetti. (Kananen 2014, 145) Tutkimuksen reliabiliteetti eli luotettavuus ja validi-

teetti eli pätevyys muodostavat yhdessä mittarin tutkimuksen kokonaisluotettavuu-

delle. (Vilkka 2021, 194) Tutkimuksen kokonaisluotettavuus vaatii, että tutkimus 

suunnitellaan hyvin ja että sen laatua valvotaan työn jokaisessa vaiheessa. (Kana-

nen 2014, 145) Olen arvioinut tutkimukseni luotettavuuskriteerien eli reliabiliteetin 

sekä validiteetin toteutumista taulukossa 3, niiden Kanasen (2017, 176-179) mainit-

semien kriteerien pohjalta, jotka soveltuva tämän työni luotettavuuden tarkasteluun. 

 

Reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimuksen tuloksen tarkkuutta eli sitä, miten tarkasti 

tutkimuksen vastaukset ovat toistettavissa eli tutkimuksessa ei ole saatu sattuman-

varaisia vastauksia. (Vilkka 2021, 194) Tutkimuksen suoritustapa omaa reliabiliteet-

tia, mikäli tutkimuksella saadut tulokset ovat pysyviä eli tulokset olisivat samat, 

vaikka tutkimus uusittaisiin. Tutkimuksen reliabiliteetti ilmenee sen toteutustavassa. 

(Kananen 2014, 146) Tutkimuksen reliabiliteetti kärsii, mikäli tutkimusta ei ole doku-

mentoitu siten, että sen auditointi eli muiden tutkijoiden tutkimustulosten arviointi ei 

onnistu. (Koskinen, Alasuutari & Peltonen 2005, 257)  

 

Validiteetilla taasen tarkoitetaan sitä, että tutkimuksella on tutkittu oikeita asioita tut-

kimuskysymysten kannalta. Tämä tulee esiin erityisesti tutkimusasetelman 
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laadinnassa ja tutkittaessa aineiston syy-seuraussuhteita, että ne suoritetaan oi-

kein. (Kananen 2014, 147) Tutkimuksen validiteettiin liittyy myös se, että tutkittavat 

ovat ymmärtäneet oikein kyselylomakkeen ja sen kysymykset. Validiteettia tuleekin 

tarkastella jo tutkimusta suunniteltaessa, jotta kyselylomakkeen käsitteet, aineiston 

keräämistapa sekä mittarit on suunniteltu oikein. (Vilkka 2021, 193) Kun tutkimuk-

sen validiteetti on kunnossa, pystytään ehkäisemään tilanteet, joissa tutkimustulok-

sen uskotaan olevan oikein, vaikka näin ei olisi tai päinvastoin. Syitä, jotka tällaisiin 

virheisiin johtavat, ovat esimerkiksi väärin käytetyt käsitteet tai niiden tulkinta sekä 

mahdolliset virheet käsiteltävässä aineistossa. (Koskinen & al. 2005, 254)  

 

Tämän tutkimuksen validiteetti on pyritty ottamaan huomioon siinä, että kysymykset 

ovat avoimia, joten jokainen voi vastata niihin, miten itse asian näkee. Tutkijalle jää 

sitten vastuu siitä, että hän osaa tulkita vastauksia oikein ja antaa niille oikeat mer-

kitykset. Myös se, että kysymyksiä sähköisellä tutkimuslomakkeella oli vain kaksi, 

parantaa validiteettia, koska siihen määrään kysymyksiä jaksaa vastaaja vielä kes-

kittyä vastaamaan. Vastauksissa voi todeta toistuvan samat asiat, mikä vahvistaa 

sitä, että vastaajat ovat käsittäneet kysymykset samalla tavoin. Myöskään kukaan 

ei kysynyt minulta sähköisen tutkimuksen aikana, että mitä olin kysymyksellä tar-

koittanut, mikä viittaa vahvasti siihen, että kysymykset eivät olleet tulkinnanvaraisia.  

 

Informantin vahvistus tulkinnan luotettavuuden todentamisessa tarkoittaa sitä, että 

haastateltava lukee tutkimustekstin sekä tulkinnan ja vahvistaa näiden olevan oi-

kein. (Kananen 2017, 177) Tätä mittaria luotettavuuden tarkastelussa en pystynyt 

käyttämään, sillä vastaukset kysymyksiin on annettu anonyymisti, joten en voi tie-

tää, kuka on vastannut ja näin ollen en voi pyytää heitä todentamaan tekstiä ja vas-

tauksille antamaani merkitystä.  

 

Tarkasteltaessa tutkimuksen luotettavuutta, perustuu luottamus aina ensisijaisesti 

olemassa olevaan dokumentaatioon. Tutkimuksen luotettavuuden lisäämiseksi tu-

lee pyrkiä keräämään tietoa eri lähteistä. Tätä eri lähteistä peräisin olevaa tietoa 

sitten verrataan omiin tutkimustuloksiin ja tulkintoihin, jolloin voidaan todeta, että 

tukevatko muut lähteet omia tuloksia. Mikäli näin on, tämä lisää tutkimuksen luotet-

tavuutta. Mitä useampi lähde antaa tukea omille tuloksille, sitä luotettavampana 



55 
 

omia tuloksia voidaan pitää. (Kananen 2017, 177-178) Tämän johdosta vertaan saa-

mieni kyselytutkimusten sekä omien tutkimusongelmieni vastauksia tutkimustani 

varten keräämääni teoriatietoon. 

 

Tulkinnan ristiriidattomuus eli sisäinen validiteetti tarkoittaa sitä, että tutkija tekee 

omat johtopäätöksensä monen eri lähteen perusteella. Tämä tulkinta voi hyvin poi-

keta siitä tulkinnasta, jonka toinen tutkija tekee samasta aineistosta. (Kananen 

2017, 179) Koska tämän tutkimuksen aineistoa ei ainakaan tässä vaiheessa tulkitse 

toinen tutkija, en tutkimuksen laadullisena mittarina voi käyttää tulkinnan ristiriidat-

tomuutta. Tutkimustuloksia voi kuitenkin vahvistaa tutustumalla samasta asiasta 

aiemmin tehtyihin tutkimuksiin. (Kananen 2017, 179) 

 

Saturaatio tarkoittaa, että on saatu riittävä määrä vastauksia, jolloin vastauksissa 

alkavat toistua samat asiat. Toistuminen voi olla yhdestä tai useammasta lähteestä. 

Tämä on hyvä kriteeri kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden mittaamisessa. 

(Kananen 2017, 179) 

 

Taulukko 3. Tutkimuksen luotettavuuskriteerien arviointi. 

Luotettavuuskriteeri Luotettavuuskriteerin toteutumisen arviointi 

Arvioitavuus/ dokumentaatio 
- prosessin dokumentointi 

Tutkimukseen annetut vastaukset on dokumen-
toituna sähköiseen järjestelmään, jolla kysely-
tutkimus on tehty. Vastaukset on siitä järjestel-
mästä siirretty excel-muotooni ja annettu käyt-
tööni. Olen dokumentoinut prosessin, jolla olen 
saamaani aineistoa käsitellyt eli minulla on ex-
cel-taulukko, josta voidaan nähdä annetut vas-
taukset ja se, miten niitä on käsitelty eli mitä 
merkityksiä vastauksille on annettu. 

Luotettavuus 
- eri lähteistä saatujen tietojen ristiriidat-

tomuus 

Saatuja vastauksia on verrattu hyvää työpaik-
kaa käsittelevään kirjallisuuteen ja vastausten 
on todettu olevan yhteneväisiä tämän kirjalli-
suuden kanssa. 

Saturaatio 
- riittävä määrä havaintoja 

Havaintoja on mielestäni riittävästi, sillä vas-
tauksista tulee selkeästi esiin ne asiat, jotka 
useimmat liittävät hyvinä ominaisuuksina työ-
paikkaan. Ja kyselytutkimuksen vastauspro-
sentti oli 46 %. 

Aikaisemmat tutkimukset 
- vertailu aiheeseen liittyvään aikaisem-

paan tutkimukseen 

Peilattaessa saatuja vastauksia aiempiin tutki-
muksiin, jotka liittyvät hyviin työpaikkoihin, voi-
daan todeta, että tutkimustulokset ovat yhte-
neväisiä näiden aiempien tutkimusten kanssa. 

 
(Kananen 2017, 176-179) 
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6. TUTKIMUSTULOKSET 

 

Käyn läpi sähköisen teemahaastatteluni tutkimustulokset avaamalla ensin, millai-

sista vastauksista eri kategoriat koostuvat (taulukko 4). Tämän jälkeen teen vertai-

luja kyselytutkimukseni tulosten ja eri taustatekijöiden välillä. Lopuksi peilaan säh-

köisen kyselytutkimukseni vastauksia aiempiin tutkimuksiin ja teorioihin. Näistä tu-

levat muodostumaan vastaukset tutkimusongelmiini yksi ja kaksi. Käyn myös läpi, 

millaista materiaalia sain tutkimusongelmiini kolme ja neljä kyselytutkimuksessani. 

Vastaukset tutkimusongelmiini annan Johtopäätökset -luvussa 7. 

 

6.1 Kategorioiden sisällön avaaminen 

 

6.1.1 Työolosuhteet 

 

Työolosuhteet -kategoriassa 1 liittyvänä positiivisena asiana mainittiin työolosuhteet 

yleensäkin ja mainittiin niiden olevan hyvät. Työtehtävät koettiin mielekkäiksi. Mai-

nittiin myös, että työvälineet ja työtilat ovat hyvät, työhuoneet sekä ajokalusto ovat 

siistit. Apuvälineitä todettiin olevan ja ergonomiavälineet saa muokata itselleen so-

piviksi. IT -laitteistojen mainittiin olevan nykyaikaisia. Esimerkkivastauksia, joissa 

mainitaan työolosuhteet:  

• ”Hyvät olosuhteet työnteolle. Työpiste, tarvikkeet, apuvälineet, ergonomiavä-

lineet saa muokata itselleen sopivaksi, jotta työnteko olisi mahdollisimman 

toimivaa. ”  

• ”Ei mikromanagerointia, vaan työntekijään luotetaan ja itsenäinen työsken-

tely onnistuu. Hyvät työvälineet.” 

• Hyvät työvälineet, siistit työhuoneet ja ajokalusto. Nykyaikainen IT laitteisto.” 

 

6.1.2 Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen 

 

Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen -kategorian 2 alle laitoin kommentit, joissa 

mainittiin työnantajan tuki liikkumiseen sekä kahvituvan vaihtuvat leivonnaiset, 
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joiden mainittiin vaikuttavan työntekijöiden jaksamiseen positiivisesti. Myös henki-

löstölle järjestetty ESE kerho todettiin hyväksi ja laitoin siihen liittyvät maininnat tä-

män kategorian alle, kuten myös tyky-toiminnan ja työterveyshuollon saamat mai-

ninnat. Mainittiin myös, että on muita henkilöstöetuja, kuten vapaa-ajan tapaturma- 

ja sairausvakuutukset ja Smartum liikunta- ja kulttuurisetelit. Todettiin lisäksi, että 

ESE huolehtii henkilöstöstään ja järjestää henkilöstölle erilaisia henkilöstöjuhlia. 

Työtehtävät koettiin järjestetyn siten, että niissä huomioidaan työntekijän hyvin-

vointi. Henkilöstöpolitiikan mainittiin olevan inhimillistä sekä ESE työnantajana 

varma ja vakaa. Muutama kommentoija toi yleisellä tasolla esille sen, että yritys pa-

nostaa henkilöstön hyvinvointiin ilman, että antoi siitä esimerkkiä. Esimerkkivas-

tauksia, joissa mainitaan henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen: 

• ”ESE kerho on hyvä asia. Liikuntaharrastuksia tuetaan jonkin verran.” 

• ”Erittäin hyvät työsuhde-edut henkilöstölle.” 

• ”Henkilöstöstä huolehditaan.” 

• ”ESE on työntekijöistään huolehtiva työnantaja (vakuutukset, kahvilatoiminta, 

henkilöstöedut).” 

• ”Tyky-toimintaa järjestetään, ja se vaihtelee vuosittain.” 

 

6.1.3 Työturvallisuus 

 

Työturvallisuus -kategorian 3 alle laitoin maininnan työsuojeluorganisaatiosta sekä 

hyvistä työvälineistä ja siitä, että työergonomiasta huolehditaan. Työturvallisuuteen 

koettiin suhtauduttavan vakavasti. Esimerkkivastauksia, joissa mainitaan työturval-

lisuus: 

• ”Työturvallisuuteen suhtaudutaan vakavasti.” 

• ”Toimiva aloite- ja kehitysjärjestelmä (perehdytys, poikkeama yms. ilmoituk-

set, työsuojeluorganisaatio) 
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6.1.4 Henkilöstön kuunteleminen 

 

Henkilöstön kuunteleminen -kategorian 4 alle laitoin kommentin siitä, että lähin esi-

mies kuuntelee alaistaan sekä että esimiehet eivät ole määräileviä vaan huomioivat 

työntekijöiden mielipiteet ja kokemukset. Henkilöstön kuuntelemisen alle laitoin 

myös maininnat siitä, että ympäristö on avoin sekä keskusteleva ja työntekijä huo-

mioidaan muunakin kuin vain resurssina. ESE -konsernin aloitejärjestelmä kuuluu 

mielestäni myös henkilöstön kuuntelemisen alle, koska siinä henkilöstö voi tehdä 

aloitteita, jotka käsitellään johtoryhmässä ja niiden käsittelyä sekä toteutumista seu-

rataan. Esimerkkejä vastauksista, joissa henkilöstön kuunteleminen tuli esille: 

• ”Lähin esimies kuuntelee myös alaistaan ja antaa mahdollisuuden suorittaa 

työt työntekijän tavoin.” 

• ”Avoin ja keskusteleva ympäristö sekä se, että työntekijä huomioidaan muu-

tenkin kuin pelkkänä resurssina.” 

• ”Avoin työilmapiiri, jossa voi tuoda esille omia ajatuksia ja mielipiteitä.” 

• ”Henkilöstöä kuunnellaan oikeasti niissä asioissa, joissa se on vain mahdol-

lista.” 

 

6.1.5 Toimintajärjestelmä 

 

Toimintajärjestelmä -kategorian 5 alle tuli kommentit toimivasta toimintajärjestel-

mästä. Laitoin tämän alle myös kommentit perehdytyksestä, sillä perehdytyksen 

suorittaminen on osa toimintajärjestelmää. Esimerkkejä näistä kommenteista: 

• ”Toimiva aloite- ja kehitysjärjestelmä (perehdytys, poikkeama yms. ilmoituk-

set, työsuojeluorganisaatio)” 

• ”Hyvä perehdytys, ollut ainakin luotettava työnantaja.” 
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6.1.6 Energia-ala 

 

Energia-ala -kategoriaan 6 laitoin kommentit kiinnostavasta toimintaympäristöstä 

sekä siitä, että koetaan työn olevan sellaista, jolla on asiakkaalle merkitystä. Tuotiin 

esiin myös, että toimitaan huoltovarmuuskriittisellä alalla, jossa voi joutua töihin päi-

vätyön lisäksi mihin tahansa vuoden päivänä ja mihin kellonaikaan tahansa, ja vas-

taaja kokee pitävänsä tästä kaksipuolisesta työnkuvasta. Normaalityössä taasen voi 

keskittyä ydintehtäviin. Mainittiin lisäksi, että ESE ylläpitää yhteiskunnan peruspal-

veluja, mikä on tärkeää työtä. Esimerkkejä näistä vastauksista: 

• ”Kiinnostava toimintaympäristö.” 

• ”Normaalitilanteessa työssä voi hyvin keskittyä olennaiseen, niihin omiin 

ydintehtäviin. Poikkeustilanteessa taas työ muistuttaa palokunnan työtä. Töi-

hin voi käytännössä joutua minä tahansa vuorokauden päivänä ja minä kel-

lonaikana hyvänsä. Itse pidän myös tästä tavallaan kaksipuolisesta työnku-

vasta.” 

• ”Yhteiskunnan peruspalvelujen ylläpito, tärkeä työ.” 

 

6.1.7 Työtehtävät 

 

Työtehtävät -kategoriaan 7 liittyen tuli runsaasti kommentteja siitä, että on esimies, 

joka tukee ja luottaa, antaen vapaudet toimia sekä suorittaa työt rauhassa eli työn-

tekijä voi aikatauluttaa työt työpäiväänsä itselleen sopivaksi.  Tämä tuotiin esiin 

myös siinä muodossa, että omiin töihin pystyy vaikuttamaan ja asioista voi keskus-

tella. Tällöin työntekijä on valmis antamaan työlleen enemmän ja jopa ylittävät it-

sensä. Positiivisena pidettiin sitä, että pystyy kehittämään työtehtäviä, joiden avulla 

toimintaa saadaan tehostettu ja saadaan esim. korjaus- ja kunnossapidon kustan-

nuksia alemmaksi. Tällaiset työtehtävät koettiin mielekkäiksi. Mainittiin myös va-

paus tehdä omat työtehtävät, mutta toisaalta sen tuoma vastuu siitä, että tehtävät 

tulevat tehdyiksi. Esimerkkejä tällaisista vastauksista: 

• ”Omiin töihin pystyy vaikuttamaan ja asioista voidaan keskustella.” 
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• ”Täällä pääsee kehittämään työtehtäviä joiden avulla toimintaa saadaan te-

hostettua ja esim. korjaus- ja kunnossapito kustannuksia saadaan alemmas. 

Työtehtävät ovat mielekkäitä ja kouluttautumiseen suhtaudutaan positiivi-

sesti.” 

• ”Itse pidän ESEllä itsenäisestä ja melko vapaasta työskentelystä, jossa voi 

itse suunnitella ja aikatauluttaa työpäivänsä itselleen sopivaksi.” 

• ”Saanut itse päättää työnsä miten hoitaa.” 

• ”Sopiva yhdistelmä vapautta ja vastuuta = kun osoitat pystyväsi, pääset myös 

tekemään sitä.” 

• ”Ylivoimaisesti tärkein asia on kuitenkin mielestäni yrityskulttuuri työn vapau-

den ja joustavuuden suhteen. Jos ihmisille ei anneta vapautta ja sitä kautta 

vastuuta omasta työstään, vaan luodaan rajoja ja valvontaa, ei kukaan anna 

enempää kuin juuri sen minimisuorituksen verran.” 

 

6.1.8 Henkilöstöpolitiikka 

 

Hyvänä henkilöstöpolitiikka -kategoriassa 8 pidettiin sitä, että henkilöstö organisaa-

tiossa kokee, että johtoporras ja työntekijät ovat samalla tasolla eikä ole turhia esi-

miesportaita tai harrasteta mikromanagerointia. Rakenteiden todettiin tukevan yh-

dessä tekemisen kulttuuria. Moni mainitsi myös sen, että työnantaja tarjoaa erilaisia 

henkilöstö- ja työsuhde-etuja. Työnantajaa pidettiin joustavana ja koettiin, että työn-

antaja tiedottaa säännöllisesti asioista. Työnantajan tarjoamat mahdollisuudet lisä-

koulutukseen sekä positiivisen suhtautumisen sekä kannustamisen kouluttautumi-

seen laitoin henkilöstöpolitiikan kategoriaan. Henkilöstöpolitiikan todettiin myös ole-

van inhimillistä ja noudattavan työehtosopimuksia. ESE koettiin vakaaksi palkan-

maksajaksi ja palkan olevan kilpailukykyinen sekä motivoiva. Esimerkkivastauksia, 

joita laitoin henkilöstöpolitiikan alle: 

• ”Mielestäni esellä niin johtoporras kuin työntekijä ovat samalla tasolla.” 

• ”Ei mikromanagerointia, vaan työntekijään luotetaan ja itsenäinen työsken-

tely onnistuu.” 

• ”Voinut kouluttautua lisää ja antaa työpaikalle sitä kautta parempana osaa-

misena takaisin.” 
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• ”Ihan hyvät työolosuhteet ja motivoiva palkkaus.” 

• ”Toimitusjohtaja tiedottaa henkilöstölle säännöllisesti asioista, kasvotusten 

tai sähköpostilla.” 

• ”Työtehtävät ovat mielekkäitä ja kouluttautumiseen suhtaudutaan positiivi-

sesti.” 

 

6.1.9 Työnantaja- ja yrityskuva 

 

Työnantaja- ja yrityskuva tuli esiin vastauksissa kategoriassa 9, joissa mainittiin, että 

ESE on hyvä työnantaja, jolla on hyvä yrityskuva, joka tekee yhteistyöstä ulkopuo-

listen tahojen kanssa helppoa. Laitoin tämän otsikon alle myös maininnan siitä, että 

ESE:stä saa vanhaa kunnon asiakaspalvelua eli asiakasta voi asiakasrajapinnassa 

palvella, koska siihen ei liity liian monimutkaisia prosesseja. Vakaa ja luotettava 

työnantaja kuuluu mielestäni työnantajakuvan alle. ESE koettiin myös turvalliseksi 

ja varmaksi työpaikaksi sekä ihmisläheiseksi työpaikaksi, johon on mukava tulla töi-

hin. Esimerkkivastauksia näistä: 

• ”Vakaa ja luotettava työantaja.” 

• ”Varma ja vakaa työnantaja, inhimillinen henkilöstöpolitiikka.” 

• ”ESEssä on vielä olemassa vanhaa kunnon asiakaspalvelua. Se tarkoittaa 

sitä, että saa jonkun tietyn ihmisen kiinni ja hyvin nopeasti myös tarvittaessa 

paikalle. Täällä henkilöillä on melkein poikkeuksetta valtuudet tehdä asiak-

kaan ongelmaa helpottavat tai ratkaisevat toimenpiteet. Nykymaailmassa täl-

laista katsotaan helposti ylipalveluna, mutta eron huomaa parhaiten silloin 

kun sen menettää. Asiakasrajapinnassa työskentely on yksi hyvä puoli Esellä 

työskennellessä. Esellä on mahdollista palvella ja auttaa asiakasta tehok-

kaasti, koska asiakasrajapinta ei ole sidottu liian monimutkaisilla proses-

seilla. Asiakas voi soittaa meille ja saada oikeasti ensikädessä asiasta tietä-

vän henkilön kiinni tai paikalle. Monet isot vastaavat yhtiöt ovat niin siiloutu-

neet, että se ei enää ole käytännössä mahdollista. Vastaavanlainen palvelu 

ei tietenkään ole mahdollista (järkevää) kymmenen kertaa suuremmalla yhti-

öllä, mutta tästä kumpuaakin ESEn kokoetu. Me ollaan aina oikeasti lähellä 

asiakasta.” 
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• ”Hyvä työnantaja-/ yrityskuva, joka tekee yhteistyöstä ulkopuolisten tahojen 

kanssa helppoa.” 

 

6.1.10 Työyhteisö 

 

Työyhteisöön liittyviä kommentteja tuli runsaasti kategoriaan 10. ESE:llä koettiin 

olevan hyvä tunnelma sekä henki ja kaikki ovat yhtä porukkaa eli työyhteisö on yh-

tenäinen. Toisaalta koettiin myös, että oma tiimi on tiivis ja että on hauskaa yhdessä. 

Työilmapiirin todettiin olevan hyvä ja työporukka mukava. Työyhteisöstä mainittiin, 

että se on sen kokoinen, että se mahdollistaa kaikkein tuntemisen melko helposti. 

Eri sukupolvet mahtuvat hyvin samaan taukokahvipöytään eikä ESE:ssä ole syrjin-

tää. Hyvä yhteishenki tai Me -henki nostettiin myös esille. Tämän todettiin tulevan 

esiin esim. yhteisessä kahviossa ja siinä, että yhteistyö eri osastojen kanssa sujuu 

mutkattomasti – vallalla on yhteisen tekemisen tunne. Todettiin myös, että kun työ 

sujuu, henkilöstösuhteet pysyvät kunnossa ja päinvastoin. Kaikkien todettiin terveh-

tivän toisiaan ja töitä tehdään joustavasti. Koettiin, että ei ole ”kuppikuntia” vaan 

työyhteisö on avoin ja keskusteleva, jonne on mukava tulla töihin. Työyhteisössä on 

rento ja turvallinen ilmapiiri. Esimerkkejä työyhteisöön liittyneistä vastauksista: 

• ”ESEllä tuntuu olevan hyvä tunnelma ja henki.” 

• ”Työyhteisö on yhtenäinen.” 

• ”Yhteishenki tai Me -henki, kaikki samassa kahvihuoneessa, yhteistyö eri 

osastojen kanssa sujuu yleensä mutkattomasti.” 

• ”Hyvä työporukka ja tietynlainen vapaus tehdä omaa työtään.” 

• ”Hyvä henki, yhteisen tekemisen tunne.” 

• ”ESE:llä on mukavat työkaverit, joiden kanssa on helppo hoitaa asioita.” 

• ”Hyviä työkavereita.” 

• ”Kun työ sujuu, henkilösuhteet pysyvät kunnossa ja päinvastoin.” 

• ”Kaikki tervehtivät toisiaan.” 
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6.1.11 Johtaminen 

 

Johtamista kategoriassa 11 pidettiin ESE:n hyvänä puolena, koska se ei ole autori-

tääristä. Toimitusjohtaja antaa esimerkin, joka menee ylhäältä alas. Koettiin, että 

esimiehet eivät ole määräileviä eivätkä harrasta mikromanagerointia vaan ovat hel-

posti lähestyttäviä ja antavat työntekijöille sekä valtaa että vastuuta omien tehtävien 

hoitamiseen. Esimiesten koettiin myös kuuntelevan työntekijöiden mielipiteitä ja ot-

tavan heidän kokemuksensa huomioon. Esimiesten toiminnan kerrottiinkin luovan 

hyvän ja kiinnostavan sekä motivoivan ilmapiirin johtamisellaan työpaikalla. Johta-

mista pidettiin kannustavana ja esimiesten koettiin antavan palautetta tehdystä 

työstä sekä tukevan alaisiaan. Johdon koettiin arvostavan ja huomioivan henkilös-

tön. Tämä tulee esiin esim. säännöllisellä tiedottamisella asioista henkilöstölle. Esi-

merkkejä johtamiseen liittyneistä vastauksista: 

• ”Toimitusjohtajan johtamistyyli ei ole autoritäärinen, mikä vaikuttaa myös 

muiden liiketoimintajohtajien johtamistyyliin. Esimiehet eivät ole määräileviä 

vaan työntekijöiden mielipiteet ja kokemukset otetaan huomioon.” 

• ”Helposti lähestyttävät esimiehet ja rento työilmapiiri.” 

• ”Ei mikromanagerointia, vaan työntekijään luotetaan ja itsenäinen työsken-

tely onnistuu.” 

• ”Henkilöstön arvostus ja huomioiminen.” 

• ”Vastuuta ja vapautta oikeassa suhteessa sekä tarvittaessa vertaistukea ja 

tukea esimiehiltä.” 

 

6.1.12 Organisaatiorakenne 

 

Organisaatiorakenne -kategorian 12 alle laitoin maininnan siitä, että yhteistyö eri 

osastojen kanssa sujuu yleensä mutkattomasti, mikä mielestäni osoittaa toimivaa 

organisaatiorakennetta. Todettiin myös, että organisaatiot ovat pääpiirteittäin sopi-

via eli matalia eikä ole turhia esimiesportaita, mikä tukee yhdessä tekemisen kult-

tuuria. Organisaation mainittiin olevan osallistuva ja sen hyvänä puolena mainittiin 

myös, että se ei ole hierarkinen. Esimerkkejä organisaatiorakenteen hyvistä puolista 

vastauksissa oli: 
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• ”Osallistuva organisaatio. Matala kynnys tehdä yhteistyötä työtehtävästä tai 

henkilöstöryhmästä/ -yksiköstä riippumatta.” 

• ”Organisaatiot ovat pääpiirteittäin sopivan matalat. Turhia esimiesportaita ei 

juuri ole, jonka myöstä vastuuta voidaan jakaa tasaisemmin.” 

• ”Esessä ei ole moniportaisia organisaatiorakenteita, vaan rakenteet aika hy-

vin tukevat ”yhdessä tekemisen” kulttuuria. Ese on sen kokoinen, että voi 

melko helposti tuntea tai ainakin tunnistaa kaikki työntekijät ja me kaikki ol-

laan aika pienen maantieteellisen alueen sisällä, joskaan ei kaikki ihan sa-

moissa tiloissa.” 

 

6.1.13 Yleisesti hyvä 

 

Tämän kategorian 13 alle laitoin ne yksittäiset kommentit, jotka mielestäni eivät kuu-

luneet muiden kategorioiden alle. Nämä olivat:  

• ”ESE on kaiken kaikkiaan hieno työpaikka.” 

• ”Kaikki tekijät.”  

• ”Kaikki mitä työpaikalta voi toivoa. Edelliset oli paljon huonompia.” 

 

6.2 Yksilön kokemukset kategorioittain kvantifioituina 

 

Yksilöiden kokemusten kvantifiointi kategorioittain kertoo sen, kuinka monesta avoi-

mesta vastauksesta löytyi aineksia, joiden perusteella vastauksen voidaan katsoa 

menevän kyseisen kategorian alle (kuvio 7). Selvästi eniten vastauksia oli kategori-

oissa työyhteisö (31 kpl) ja työtehtävät (23 kpl) eli voidaan katsoa, että nämä ovat 

ne tärkeimmät asiat, joiden perusteella henkilöstö on sitä mieltä, että ESE on hyvä 

työpaikka.  

 

Toisen, aika tasavahvan keskikastin muodostavat henkilöstöpolitiikka (15 kpl), hen-

kilöstön hyvinvointi (15 kpl), johtaminen (14 kpl) sekä työnantaja- ja yrityskuva (12 

kpl). Vähinten mainintoja saivat työolosuhteet (8 kpl), henkilöstön kuunteleminen (6 
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kpl), organisaatiorakenne (5 kpl), yleiset kommentit (3 kpl), energia-ala (3 kpl), toi-

mintajärjestelmä (2 kpl) ja työturvallisuus (2 kpl). 

 

 

Kuvio 7. Kokemukset hyvästä työpaikasta kategorioittain kvantifioituna. 

     

6.3 Yksilön kokemus henkilöstöryhmittäin 

 

Tarkasteltaessa mainintoja eri henkilöstöryhmissä voidaan katsoa, onko hyväksi 

koetuissa asioissa eroja eri henkilöstöryhmien välillä (kuvio 8). Työntekijöillä kolme 

eniten mainintoja saanutta kategoriaa ovat työyhteisö (7 kpl), työtehtävät (5 kpl) ja 

henkilöstöpolitiikka (5 kpl). Toimihenkilöillä kolme eniten mainintoja saanutta kate-

goriaa ovat työyhteisö (14 kpl), työtehtävät (11 kpl) ja henkilöstön hyvinvointi, hen-

kilöstöpolitiikka ja johtaminen, jotka olivat tasavahvoja (6 kpl). Myös ylemmillä toimi-

henkilöillä työyhteisö oli tärkein (10 kpl), toisena työtehtävät (7 kpl) ja kolmantena 

henkilöstön hyvinvointi (6 kpl).    
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Kuvio 8. Yksilöiden kokemus hyvän työpaikan tekijöistä henkilöstöryhmittäin. 

 

Näistä vastauksista eri henkilöstöryhmien välillä voidaan todeta, että kaikki henki-

löstöryhmät kokevat, että tärkein tekijä, mikä tekee ESE:stä hyvän työpaikan, on 

työyhteisö ja toiseksi tärkeimpänä työtehtävät, kuten mainintoja annettiin yleisesti-

kin. Myös kolmanneksi eniten mainintoja saaneet asiat eri henkilöstöryhmissä olivat 

yhteneväisiä liittyen henkilöstöpolitiikkaan ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimi-

seen ja toimihenkilöillä myös johtaminen.  

 

6.4 Yksilön kokemus ESE:n työsuhteen pituuden mukaan 
 

Tarkasteltaessa henkilöiden eri pituisia ESE:ssä ja sen vaikutusta yksilöiden koke-

muksiin eri kategorioissa (kuvio 9), voidaan todeta, että työsuhteen ollessa 0-5 

vuotta, eniten mainintoja sai työyhteisö (10 kpl), työtehtävät (8 kpl) ja henkilöstön 

hyvinvointi sekä henkilöstöpolitiikka (6 kpl).   

 

Työsuhteen pituuden ollessa 6-10 vuotta työyhteisö ja työtehtävät olivat kärjessä 

(11 kpl) ja sitten henkilöstön hyvinvointi ja henkilöstöpolitiikka (6 kpl). Työsuhteen 

pituus 11-19 vuotta tärkeimmäksi nousi työyhteisö (6 kpl) ja toiseksi tärkeimmäksi 

johtaminen (4 kpl). Kolmanneksi tärkein oli henkilöstön hyvinvointi (3 kpl). 
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Pisimpään ESE-konsernin palveluksessa olleilla tärkein oli työyhteisö (3 kpl) ja sen 

jälkeen tulivat työnantaja- ja yrityskuva sekä johtaminen (3 kpl). 

 

 
Kuvio 9. Yksilöiden kokemus kategorioittain työsuhteen pituuden mukaan 

ESE:ssä.  

 

Tässä tarkastelussa saatiin hieman eroja työsuhteiden pituuden vaikutuksesta niihin 

kategorioihin, joita mainittiin tärkeimpinä, jotka tekevät ESE:stä hyvän työpaikan. 

Työsuhteen pituuden ollessa 0-10 vuotta maininnat noudattivat yleistä linjaa, mutta 

työsuhteen pituuden ollessa 11 vuotta tai enemmän, johtaminen sekä työnantaja- ja 

yrityskuva nousivat kolmen tärkeimmän kategorian joukkoon.   

 

6.5 Yksilön kokemus työpaikkojen lukumäärän mukaan ennen ESE:lle tuloa 

 

Seuraava tarkastelu koskee työpaikkojen lukumäärän vaikutusta siihen, mitkä kate-

goriat nousevat tärkeimmiksi tarkasteltaessa ESE:ä hyvänä työpaikkana (kuvio 10). 

Henkilöt, joilla ei ollut yhtään työpaikkaa ennen ESE:lle tuloa eli ESE on heidän en-

simmäinen työpaikkansa, nostavat tärkeimmiksi kategorioiksi työyhteisön, työtehtä-

vät ja henkilöstön hyvinvoinnin (3 kpl).  

 

Työpaikkojen lukumäärän ollessa 1-3, on tärkein katetoria työyhteisö (20 kpl), työ-

tehtävät (13 kpl) ja sitten henkilöstön hyvinvointi sekä henkilöstöpolitiikka (9 kpl). 
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Kolmantena on henkilöt, joilla on ollut vähintään 4 työpaikkaa. Siellä tärkeimmäksi 

nousivat työyhteisö (8 kpl), työtehtävät (7 kpl) ja johtaminen sekä henkilöstöpolitiikka 

(5 kpl). 

 

 
Kuvio 10. Yksilöiden kokemus kategorioittain työpaikkojen lukumäärän mukaan 

ennen ESE:lle tuloa. 

 

Maininnat kategorioittain työpaikkojen lukumäärän mukaan noudattaa yleistä linjaa, 

mutta maininnat kategorioittain työsuhteen pituuden mukaan johtaminen nousi tär-

keimpien kategorioitten joukkoon pitkien työurien joukossa, ja se nousi myös tär-

keimpien joukkoon henkilöillä, joilla oli työpaikkoja 4 tai enemmän. 

 

 6.6 Yksilön kokemus kokonaistyöuran mukaan 

 

Eri kategorioihin annettuja mainintoja tarkasteltiin neljän eri työuran pituustarkaste-

lun mukaan (kuvio 11). Vastaajilla, joilla työuraa oli 5 vuotta tai vähemmän, selkeästi 

tärkein kategoria oli työyhteisö (7 kpl), minkä jälkeen tulivat henkilöstön hyvinvointi, 

työtehtävät ja johtaminen (2 kpl). 

 

Kokonaistyöuran ollessa 6-10 vuotta tärkein kategoria oli työtehtävät (5 kpl) ja seu-

raavina henkilöstön hyvinvointi ja henkilöstöpolitiikka (3 kpl). Kun työuraa on 11-19 
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vuotta, tärkeimmäksi nousee työyhteisö (12 kpl), minkä jälkeen tulevat työtehtävät 

(9 kpl) ja työnantaja- ja yrityskuva (6 kpl). Tätä pidempien työurien tärkein kategoria 

oli työyhteisö (10 kpl) sekä työtehtävät ja henkilöstöpolitiikka (6 kpl). 

 

Kuvio 11. Yksilöiden kokemus kategorioittain kokonaistyövuosien määrän perus-

teella. 

 

Tärkeimmiksi kategorioiksi nousi myös tässä tarkastelussa työtehtävät, mutta 6-10 

vuotta työuraa omaavissa kolmen tärkeimmän joukkoon ei noussut työyhteisö. Hen-

kilöstön hyvinvointi, johtaminen sekä työnantaja- ja yrityskuva nousivat tässä tar-

kastelussa heillä kolmen tärkeimmän joukkoon.  

 

6.7 Tutkimustulosten peilaaminen aiempiin tutkimuksiin ja teorioihin 

 

Vertaamalla tutkimustuloksiani aiempiin tutkimuksiin, lisään tutkimustulosteni luotet-

tavuutta eli reliabiliteettia. Luotettavuus lisääntyy, mikäli saadut vastaukset ovat yh-

teneväisiä aiempaan hyvää työpaikkaa liittyvään kirjallisuuteen sekä aiheesta teh-

tyihin tutkimuksiin. (Kananen 2017, 176-179) Mikäli vastaukset eivät ole yhteneväi-

siä, voi olla, että olen tulkinnut vastauksia sisällönanalyysissäni väärin tai tässä tut-

kimuksessa tulee esiin jotain, jota ei aiemmin ole havaittu. 
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Vertailen hyvän työpaikan kokemuksen tekijöitä omien tutkimustulosteni (kuvio 7) 

mukaisesti, sillä siinä tulevat esille hyvän työpaikan kokemuksen tekijät tärkeysjär-

jestyksessä:  

1. työyhteisö,  

2. työtehtävät,  

3. henkilöstöpolitiikka,  

4. henkilöstön hyvinvointi,  

5. johtaminen,  

6. työnantaja- ja yrityskuva,  

7. työolosuhteet,  

8. henkilöstön kuunteleminen,  

9. organisaatiorakenne,  

10. energia-ala,  

11. toimintajärjestelmä ja  

12. työturvallisuus.  

 

Jätän kategorian ”Yleisesti hyvä” pois tästä tarkastelusta, sillä sen alle laitoin mai-

ninnat, jotka eivät kohdista työpaikan hyvyyttä mihinkään tiettyyn asiaan.  

 

6.7.1 Tulosten tarkastelu Maslowin motivaatioteorian näkökulmasta 

 

Tarkastelen henkilöstöltä saamiani vastauksia ensin Maslowin motivaatioteorian 

(Sadri & al. 2011) näkökulmasta (kuvio 3). Maslowin motivaatioteoria koostuu vii-

destä eri tasosta. Ensimmäisellä tasolla ovat henkilöstön fysiologiset tarpeet, kuten 

palkka ja työympäristö. (Sadri & al 2011, 45) Työolosuhteet on saanut seitsemän-

neksi eniten mainintoja, joten työntekijöiden fysiologiset tarpeet ovat työpaikalla to-

teutuneet. Toimintajärjestelmä tuotiin esiin myös työpaikan hyvänä puolena. Toimin-

tajärjestelmä antaa raamit ja säännöt toiminnalle ja työtehtäville ESE -konsernissa, 

joten se kuuluu mielestäni fysiologisten tarpeiden täyttämisen alle. 

 

Toisena Maslowin motivaatioteoriassa ovat turvallisuuden tarpeet, kuten työturvalli-

suus, työterveyshuolto ja erilaiset vakuutukset (Sadri & al. 2011, 46-47). Tuloksissa 
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sijalla 12 oli työturvallisuus, mutta työterveyshuolto ja konsernin tarjoamat sairaus- 

ja tapaturmavakuutukset on sijoitettu henkilöstöpolitiikkaan sijalle kolme, joten myös 

turvallisuuden tunteiden tarpeet on tyydytetty. 

 

Kolmantena Maslowin motivaatioteoriassa tulee sosiaaliset tarpeet, kuten toimivat 

henkilösuhteet ja kerhotoiminta henkilöstölle. (Sadri & al. 2011, 47) Työyhteisö nou-

sikin tärkeimmäksi tekijäksi hyvän työpaikan muodostamisessa tutkimuksessani, jo-

ten monet kokevat, että heidän Maslowin teorian mukaiset sosiaaliset tarpeet on 

täytetty työpaikalla. Tämä tarkoittaa, että ESE -konserni on onnistunut rekrytoimaan 

henkilöitä, jotka tulevat keskenään hyvin toimeen. Vastauksissa mainittiinkin, että 

ESE:llä ei ole ”kuppikuntia” sanan negatiivisessa merkityksessä eikä syrjintää. Myös 

kerhotoiminta tutkimuksessani osana henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimista si-

jalla neljä pärjäsi hyvin. Mainittiin myös, että energia-alalla työskenteleminen toi tun-

teen, että tekee jotain tärkeää, joten se kuuluu minusta tähän Maslowin sosiaalisten 

tarpeiden tyydyttämisen alle. 

  

Neljäntenä Maslowin motivaatioteoriassa tulee arvostuksen tarpeet. Sitä saadaan 

erityisesti työsaavutusten kautta. (Sadri & al. 2011, 47) Kyselytutkimuksessani, että 

esimiehet antavat palautetta ja sen lisäksi luottavat työntekijöihin, joilla on valtaa ja 

vastuuta hoitaa omat tehtävänsä. Nämä asiat liittyvät sijalla kaksi olevaan työtehtä-

viin ja sijalla viisi olevaan johtamiseen, joten myös arvostuksen tarpeet tulee tutki-

muksen mukaan tyydytetyiksi. Mielestäni myös matala organisaatiorakenne sekä 

henkilöstön kuunteleminen täyttävät arvostuksen tarvetta. Matala organisaatiora-

kenne tuo paremmin arvostuksen tunteen työntekijöille verrattuna hyvin hierarki-

seen toimintamalliin. 

 

Ylin eli viides taso Maslowin motivaatioteoriassa on itsensä toteuttamisen tarpeet. 

Tämä toteutuu, jos työnantaja antaa kouluttautumismahdollisuuksia, voi tehdä yh-

teistyötä ympäröivän yhteisön kanssa tai työnantaja voi auttaa työntekijöitä toteut-

tamaan toiveitaan. (Sadri & al. 2011, 48) Kyselytutkimuksessani mainittiin erityisesti 

kouluttautumismahdollisuudet, jotka ovat osa sijalla kolme olevaa henkilöstöpolitiik-

kaa. Myös yrityksen antamat hyvät mahdollisuudet tehdä yhteistyötä muiden toimi-

joiden kanssa mainittiin ja se on osa sijalla kuusi olevaa työnantaja- ja yrityskuvaa. 
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Mutta tärkeimpänä mielestäni on se, että yrityksessä annetaan mahdollisuuksia 

suunnitella työpäiväänsä, valtaa ja vastuuta toteuttaa työnsä sekä hyödynnetään 

osaamista yli organisaatiorajojen. Työtehtäviä pääsee myös kehittämään esimer-

kiksi toiminnan tehostamiseksi. Nämä kuuluivat sijalla kaksi olevaan työtehtävät -

kategoriaan. 

 

Tarkasteltaessa Maslowin motivaatioteoriaa, voidaan todeta, että toiminta ESE-kon-

sernissa täyttää kaikki motivaatioteorian viisi tasoa eli mahdollistaa sen, että työn-

tekijöiden erilaiset tarpeet voivat tulla täytetyiksi ja tämä lisää työtyytyväisyyttä.  

 

6.7.2 Tutkimustulosten tarkastelu työn voimavaratekijöiden näkökulmasta 

 

Työn voimavaratekijät (Hakanen 2011, 52-69) on avattu taulukossa 1. Niitä on yh-

teensä 25 eri tekijää, ja arvioin niitä taulukolla, jossa jokaista työtehtävän voimava-

ratekijää on arvioitu kyselytutkimukseni vastausten valossa (taulukko 5) 

 

Taulukko 5. Työn voimavaratekijöiden toteutuminen tutkimusvastauksissa. 

 Työtehtävän voima-
vara 

Tutkimusvastaukset 

1. Työtehtävän monipuo-
lisuus ja kehittävyys 

Vastauksissa tuotiin esille, että työnantaja suhtautuu positiivisesti 
osaamisen kehittämiseen ja kouluttautumiseen. On myös mah-
dollista itse suunnitella työpäivänsä eli mitä tekee ja milloin. Pys-
tytään tekemään työtä yli organisaatiorajojen ja hyödyntämään 
osaamista siellä, missä sitä tarvitaan.  

2. Itsenäisyys Vastauksissa tuotiin esille, että esimiehet antavat valtaa ja vas-
tuuta työtehtävien itsenäiseen suorittamiseen. 

3. Välitön palaute työsuo-
rituksesta 

Työntekijät kokivat saavansa palautta esimiehiltä. 

4. Tehtävän merkitykselli-
syys 

Energia-alalla toimiminen koettiin merkitykselliseksi, sillä se on 
huoltovarmuuskriittinen toimiala. 

5. Asiakastyön palkitse-
vuus 

Koettiin, että ESE:ssä on vielä vanhan ajan kunnon asiakaspal-
velua, koska henkilöillä on valtuudet asiakasrajapinnassa tehdä 
päätöksiä. 

6. Työroolien ja -tavoittei-
den selkeys 

Tämä ei suoranaisesti tullut vastauksissa esille, mutta koska työ-
tekijöille annetaan valtaa ja vastuuta hoitaa tehtävänsä, heille täy-
tyy olla käsitys siitä, mikä työrooli ja sen tavoitteet ovat. 

7. Osallistuminen työtä 
koskevaan päätöksen-
tekoon 

Vastauksissa tuotiin esille, että esimiehet kuuntelevat työnteki-
jöitä päätöksenteossa ja itsenäisessä työssä saa tehdä päätöksiä 
ilman esimiehen valvonta. Eli työntekijöillä on paljon harkinnan-
valtaa oman työnsä tekemiseen ja kouluttautuminen mahdollistaa 
työtehtävien kehittämisen.  

8. Joustavuus työajoissa Vastauksissa mainittiin kyllä, että työntekijät joustavat työajoissa 
esim. päivystystyössä ja mahdollisuus aikatauluttaa työpäivä it-
selle sopivaksi, mutta ei tuotu esille sitä, että työnantaja joustaa 
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työajoissa etsittäessä niitä tekijöitä, jotka tekevät ESE:stä hyvän 
työpaikan.  

9. Työyhteisön ja esimie-
hen tuki 

Vastauksissa tuli erityisesti esiin hyvä työyhteisö, me-henki ja että 
voi kysyä neuvoa ja saada apua työkavereilta. Esimiehiltä koettiin 
saavan tukea.  

10. Oikeudenmukaisuus Johtamista pidettiin hyvänä, mutta ei tuotu erikseen esille, että 
ESE:ssä johtamistoiminta olisi oikeudenmukaista.  

11. Luottamus ESE:ä pidettiin luotettavana työnantajana ja koettiin, että esimie-
het luottavat alaisiinsa.  

12. Palaute ja arvostus Koetiin, että esimiehiltä saadaan palautetta. Koen, että se, että 
organisaatiorakenne on matala ja että työntekijöille annetaan va-
pautta ja vastuuta tehdä oma työnsä, ovat merkkejä arvostuk-
sesta työntekijöitä kohtaan. 

13. Arkinen huomaavai-
suus ja ystävällisyys 

Mainittiin, että ihmiset tervehtivät toisiaan ja että kaikki mahtuvat 
samaan kahvipöytään eikä ketään syrjitä. 

14. Työn imun tarttuvuus Hyvä työilmapiiri ja yhteisen tekemisen kulttuuri ovat asioita, jotka 
luovat kehän, jossa muodostuu työn imua, joka taasen luo me-
henkeä ja parantaa työilmapiiriä. 

15. Tiimin yhteisölliset voi-
mavarat 

Mainittiin, että tiimissä on hyvä yhteistyön ja yhteisen tekemisen 
henki ja että on helppo tehdä yhteistyötä yli organisaatiorajojen. 

16. Havaittu organisaation 
tuki 

Työyhteisö koettiin voimavaraksi ja työkavereilta saatava apu on 
organisaatiolta saatavaa tukea. 

17. Psykologinen sopimus Mainittiin, että ESE on luotettava työnantaja, joka pitää kiinni 
esim. TES-sopimuksista.  

18. Työpaikan myönteinen 
ilmapiiri 

Työilmapiiri koettiin hyväksi. Erityisesti se tulee esiin kahvitauoilla 
ja että työkavereilta voi pyytää ja saa apua. 

19. Työpaikan rekrytointi ja 
perehdyttämiskäytän-
nöt 

Konsernin perehdyttämisprosessia pidettiin hyvänä. 

20. Kehityskeskustelut Kehityskeskusteluja ei sinänsä tuotu esiin tekijänä, joka tekee 
ESE:stä hyvän työpaikan.  

21. Palkka, palkitseminen 
ja uranäkymät 

Työntekijät kokevat, että työnantajan järjestämät henkilöstötilai-
suudet ja tuki henkilöstökerholle ovat asioita, jotka tekevät 
ESE:stä hyvän työpaikan. Palkasta mainittii, että se on varma pal-
kanmaksama ja että palkka on kilpailukykyinen sekä motivoiva.  

22. Perhemyönteinen työ-
kulttuuri 

Perhemyönteinen työkulttuuri ei tullut esille vastauksissa. 

23. Työn varmuus ja psy-
kologinen turvallisuus 

ESE:ä pidetiin luotettavana työnantajana ja vakaana palkanmak-
sajana. Hyvä työyhteisö on mielestäni tekijä, joka luo psykologista 
turvallisuutta.  

24. Teknologia IT-laitteistot koettiin nykyaikaisiksi. 

25. Yhteistyö organisaa-
tion eri toimijoiden vä-
lillä 

Koettiin, että yhteistyötä voidaan työpaikalla tehdä eri organisaa-
tiorajojen yli ja esimiehet ovat helposti lähestyttäviä, koska on ma-
tala organisaatiorakenne.  

 

Työnvoimavaratekijät ovat niitä tekijöitä työssä, jotka auttavat henkilöstöä jaksa-

maan työssään. Kysyttäessä ESE:n henkilöstöltä tutkimuksessani, mitkä ovat tär-

keimmät tekijät, jotka tekevät ESE:stä hyvän työpaikan, vastauksissa tuotiin esille 

21 yhteensä 25:stä työn voimavaratekijästä. Tärkeä työn voimavaratekijä on työn 

imu, jonka kokeminen auttaa työntekijää viihtymään työssään, vaikka kohtaista siinä 

haasteita. (Hakanen 2011, 6-7) Tutkimuksessani saamani vastaukset ovat 
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mielestäni hyvin yhteneväisiä niiden tekijöiden kanssa, jotka työn voimavaratekijöitä 

tutkittaessa on koettu tärkeiksi.  

 

6.7.3 Tutkimusvastausten tarkastelu EVA:n tutkimustulosten näkökulmasta 

 

Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA) tutki vuonna 2010 sitä, minkälainen hyvä työ-

paikka suomalaisten mielestä on. (Haavisto 2010, 44) EVA:n tutkimuksen tulokset 

ovat kuviossa 5., joista viittä tärkeintä hyvän työpaikan ominaisuutta vertaan taulu-

kossa 6. oman kyselytutkimukseni vastauksiin. 

 

Taulukko 6. Tutkimusvastausten vertailu EVA:n v. 2010 tutkimuksen vastauksiin 

Sija: EVA:n tutkimus Oma tutkimukseni 

1. Hyvä henki työpaikalla ja viih-
tyisä työympäristö 

Työyhteisö 

2. Työ on mielenkiintoista Työtehtävät 

3. Esimies on innostava ja reilu Henkilöstöpolitiikka 

4. Työsuhde on vakinainen Henkilöstön hyvinvointi 

5. Työpaikka on turvattu ja varma Johtaminen 

6. Työssä voi toteuttaa itseään Työnantaja- ja yrityskuva 

 

EVA:n tutkimuksessa ja omassani tärkeimmiksi nousivat työyhteisö ja työtehtävät. 

EVA:n tutkimuksessa kolmannella sijalla on johtaminen, kun se omassani on sijalla 

viisi. EVA:n tutkimuksessa tulee selkeästi esille se, että yleisesti haetaan vakinaista, 

turvattua ja varmaa työnantajaa (sijat neljä ja viisi), kun taasen energia-alalla toimi-

vaa yhtiötä pidetään jo lähtökohtaisesti varmana työnantajana, joten työnantaja tu-

lee vasta sijalla kuusi. Sen sijaan energia-alalla arvostetaan työtehtäviä, jotka 

ESE:ssä antavat mahdollisuuden tehdä työtä itsenäisesti ja kehittää työtä eli se tu-

lee jo sijalla kaksi, kun EVA:n tutkimuksessa se on vasta sijalla kuusi. Mielestäni 

tämä kertoo siitä, että on totuttu siihen, että esimies ohjeistaa, eikä välttämättä osata 

kaivata muuta, joten työn itsenäisyys ei EVA:n tutkimuksessa ollut tärkeimpien jou-

kossa.  

 

 

 



75 
 

6.7.4 Yrityskulttuuri tutkimustuloksissani  

 

Yrityskulttuuri muodostuu niistä käyttäytymistavoista, jotka yrityksessä ovat vallalla. 

Hyvän työpaikan yrityskulttuurin tunnusmerkkejä keräämäni teoria-aineiston mu-

kaan olivat ystävällisyys, yrityksen positiivinen energia, työntekijät haluavat aidosti 

auttaa asiakastaan, työssä koetaan iloa ja järjestetään yhteisiä tapahtumia. Lisäksi 

työyhteisössä käytettiin huumoria, keskusteltiin työkaverien kanssa ja pidettiin työ-

yhteisö avoimena sekä läpinäkyvänä. Osa hyvää yrityskulttuuria oli myös työnteki-

jöiden palkitseminen ja johdonmukainen kommunikaatio johdon suunnalta. Hyvän 

yrityskulttuurin avulla johdon ei tarvitse keskittyä päivittäisjohtamiseen vaan moti-

voitunut henkilöstö, joka esimerkiksi tiimien avulla paremmin saavuttaa tavoit-

teensa. (Burg & al. 2015, 164, 166; Mastrangelo 2019, 6) 

 

Peilattaessa yrityskulttuuria koskevaa teoriaa tutkimustuloksiini voidaan todeta, että 

ESE -konsernin yrityskulttuuri tukee hyvän työpaikan kokemuksen muodostumista. 

Tutkimustulosten mukaan henkilöstöllä on hyvät suhteet ja hyvä me -henki kuvaa 

mielestäni konsernin positiivista energiaa. Vastauksissa puhutaan hyvästä tunnel-

masta ja hengestä, minkä lisäksi mainitaan, että omassa tiimissä on hauskaa yh-

dessä. Tutkimustuloksissani mainitaan asiakkaiden auttaminen päivystystilanteissa 

eli aidosti nähdään vaivaa asiakkaan auttamiseksi. Työnantaja ja henkilöstön ESE 

-kerho järjestävät yhteisiä tapahtumia. Palkkaa pidettiin motivoivana ja johtamista 

hyvänä. Esimiehet antavat valtaa ja vastuuta alaisilleen, että nämä voivat tehdä 

työnsä itse organisoiden, minkä lisäksi mainitaan, että työkavereille annetaan ja 

heiltä saa apua yli organisaatiorajojen. Kun näitä tuloksia vertaa siihen, miten yri-

tyskulttuuri voi auttaa hyvän työpaikan kokemuksen luomisessa voidaan nähdä, että 

vastaukset ovat yhdenmukaisia hyvän yrityskulttuurin ainesten kanssa.   

 

6.7.5 Työyhteisö tutkimustuloksissani  

 

Keräämäni aineiston pohjalta työntekijöille on tärkeää, että siellä on ihmisiä, joiden 

kanssa he voivat tuntea yhteenkuuluvuuden tunnetta ja sosiaalinen kanssakäymi-

nen on positiivista, jolloin muodostuu hyvä työilmapiiri. (Leiviskä 2011, 96) Esimerk-

keinä tästä mainitaan, että ongelmatilanteissa voi pyytää apua työkavereilta, 
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yhteistyö toimii työntekijöiden sekä esimiesten kesken, jaetaan omaa osaamista 

muille ja että työntekijät kokevat, että heitä arvostetaan työssään. Työpaikan sosi-

aaliseen puoleen tulee kiinnittää huomiota ja tämä tarkoittaa, että ihmisiä rohkais-

taan ilmaisemaan mielipiteensä sekä olemaan aktiivisia toimijoita työpaikalla esi-

merkiksi toiminnan kehittämiseksi. Lisäksi yhteisten tavoitteiden luominen auttaa 

tässä ja ehdottoman tärkeää on se, että luodaan mahdollisuuksia työntekijöiden sol-

mia sosiaalisia suhteita työssään. Kun organisaatiossa ymmärretään, että omaa 

osaamista hyödynnetään koko organisaation hyväksi, jotta työnantaja voi saavuttaa 

omat tavoitteensa, luodaan osallistuva organisaatio. Tällaisessa organisaatiossa 

ymmärretään oman työtehtävän vaikutus muiden työtehtäviin, jolloin osaoptimointia 

esiintyy vähemmän. (Korhonen & al. 2019, 87-88) Hyvässä työyhteisössä muodos-

tuu tiimejä, jotka auttavat talon sisäisessä verkostoitumisessa. Nämä taasen paran-

tavat tiedonkulkua ja yhdessä tekemistä. (Mastrangelo 2019, 6) 

 

Tutkimuksessani työyhteisön merkitys nousi erittäin tärkeään asemaan, saaden eni-

ten mainintoja. Vastauksissa todettiin, että koetaan olevan samaa porukkaa, jolla 

on hyvä me -henki. Ongelmatilanteissa voidaan pyytää ja saadaan apua. Myös 

omaa osaamista jaetaan yli organisaatiorajojen. Omaa tiimiä kehuttiin ja sanottiin, 

että työkavereiden kanssa on hauskaakin. Kahvio mainittiin paikkana, jossa sosiaa-

lisia suhteita voidaan ylläpitää. Aloite -järjestelmän avulla rohkaistaan ihmisiä kerto-

maan omia mielipiteitään asioiden kehittämiseksi. Vastausten perusteella voidaan 

jopa arvioida, että ESE -konserni on osallistava organisaatio, koska vastauksissa 

puhutaan yhdessä tekemisestä ja omasta päätösvallasta työtehtävien suorittamisen 

suhteen. Työyhteisön osalta on helppo todeta, että teoria siitä, mistä hyvä työyhteisö 

muodostuu, toteutuu ESE -konsernissa. 

 

6.7.6 Itseohjautuvuus tutkimustuloksissani  

 

Aineistossani itseohjautuvuus on yksi niitä elementtejä, jolla työntekijöiden motivaa-

tiota, hyvinvointia sekä luovuutta voidaan lisätä. Keräämäni aineiston perusteella, 

kun organisaatio sallii itseohjautuvuuden, työntekijät voivat toimia ilman ulkoista oh-

jausta, mutta heille annetaan selkeä päämäärä, jota kohti he työskentelevät. Työn-

tekijöillä tulee kuitenkin olla tarvittava osaaminen, jotta päämääriin päästään. Yksi 
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näistä osaamisalueista on kyky johtaa itseään. Itseohjautuvassa organisaatiossa on 

mahdollisimman vähän ylhäältä asetettuja rakenteita ja työntekijät voivatkin tarpeen 

mukaan muuttaa organisoitumistaan. Kuitenkin yli kymmenen hengen organisaatio 

tarvitsee toimintamalleja, rakenteita ja käytänteitä kyetäkseen toimimaan. (Martela 

& al. 2017, 12-13) Itseohjautuvuutta pidetään hyvänä, koska ihmiset voivat siinä 

vaikuttaa merkittävästi työnsä sisältöön sekä työn suorittamistapaan ja kaikki voivat 

osallistua toiminnan kehittämiseen. Mikäli organisaatiossa on vahva itseohjautuvuu-

den malli, mutta ne ovat organisoituneet perinteisen mallin mukaan, niitä kutsutaan 

osallistaviksi organisaatioiksi. Tällöin organisaatiossa on kyllä esimiehiä, mutta he 

eivät kontrolloi alaistensa tekemistä perinteisellä tavalla, vaan toimivat mahdollista-

jina, jolloin työntekijät toimivat itseohjautuvasti ja voivat tehdä työnsä haluamallaan 

tavalla. (Martela & al. 2017, 16) 

 

Tutkimusvastausteni perustella ihmiset kokivat, että heillä on paljon vapauksia 

tehdä työnsä haluamallaan tavalla ja he voivat kehittää työtään. Kuitenkin, vaikka 

organisaatiorakenteen sanotaan olevan matala, se kuitenkin on, eli ESE -konser-

nissa ei ole puhtaasti itseohjautuva organisaatiomalli, vaan se toimii osallistavan 

organisaation tavoin. Koska kyseessä on noin 100 hengen organisaatio, on tämä 

toimintamalli tarpeen, koska yli kymmenen hengen organisaatio tarvitsee rakenteita 

kyetäkseen toimimaan.  

 

 6.7.7 Työnantajakuva tutkimustuloksissani  

 

Teoriaosuuteni perusteella työnantajakuva muodostuu niistä toiminnallista, talou-

dellisista sekä psykologisista eduista, joita kyseisen yrityksen palveluksessa toimi-

miseen liittyy. Yritys pyrkii erottautumaan muista positiivisesti näissä eduissa. Tämä 

auttaa yritystä rekrytoinneissa sekä pitämään henkilöstön palveluksessaan. (Bellou 

& al. 2015, 1202-1203) Työnantajakuvan konkreettinen puoli sisältää esimerkiksi 

palkan ja työolosuhteet. Sitten on työnantajakuvan symbolinen puoli, joka on abst-

rakti asia ja koostuu siitä, miten henkilöt kokevat työantajansa. (Davies & al. 2019, 

64-66) Työantajakuvaa rakennetaan yrityksen omilla toimilla, kuten työn autonomi-

alla, työnkierrolla, monipuolisilla työnkuvilla, kouluttautumismahdollisuuksilla, ura-

mahdollisuuksilla, hyvä palkkaus ja mahdollisuus osallistua päätöksentekoon. 
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(Kashyat & al. 2019, 181-182) Mikäli organisaatiossa on hauskuutta, se voi olla yksi 

keino erottautua yksilöllisellä työnantajakuvalla ja näin voi onnistua paremmin rek-

rytoinneissa. (Everett 2011, 1; Bellou & al. 2015, 1203) Organisaatioon identifioitu-

misella on myös korkea positiivinen yhteys siihen, miten sitoutuneita työntekijät ovat 

työhönsä. (Kanarika-Murray & al. 2015, 1026) 

 

Työnantajakuvan konkreettinen puoli tulee kyselytutkimuksessani esille siinä, että 

yksilöt kokevat, että työolosuhteet ovat hyvät sekä palkkaus on kilpailukykyinen 

sekä motivoiva. Työnantajakuvan henkinen puoli taasen tulee esiin itsenäisillä ja 

monipuolisilla työnkuvilla, koulutusmahdollisuuksilla, hyvällä palkalla sekä jopa 

hauskuudella, jota työpaikalla koetaan. Tutkimuksessa tuli myös vastauksia, joissa 

todettiin, että ESE on kaikin puolin hyvä tai että parempi kuin aiemmat. Vastauspro-

sentin ollessa noin 46 % voi todeta, että ainakin sillä määrällä on positiivinen kuva 

työnantajastaan ja heidän voi sanoa identifioituvan työnantajaansa eli olevan sitou-

tuneita työhönsä. Positiivisen työnantajakuvan levittäminen voi auttaa onnistumaan 

rekrytoinneissa. 

 

6.7.8 Vastuullisen johtajuuden periaatteet tutkimustuloksissani  

 

Työnantajakuvan kannalta erityisen tärkeässä roolissa on ihmislähtöinen johtamis-

kulttuuri, kun tutustuin teoriaosuudessani vastuulliseen johtajuuteen. (Aaltonen & al. 

2004, 67) Se tarkoittaa, että tarjotaan kaikille tasapuolisia mahdollisuuksia ja näkö-

kulma johtamisessa on työntekijälähtöinen. Tämä vaatii, että organisaatiossa on 

mietitty käytänteet, miten henkilöstölle annetaan vaikutusmahdollisuuksia sekä tilaa 

itseohjautuvuudelle. Vastuullinen johtajuus luo parempaa liiketoimintaa. (Collin & al. 

2019, 332-333) 

 

Tutkimustuloksissa koen, että esiin tuli, että ESE -konsernissa harjoitetaan vastuul-

lista johtamista. Organisaatiorakenne on pidetty matalana, jolloin työntekijöille an-

netaan tilaa sekä mahdollisuuksia itseohjautuvuuteen ja itsenäiseen työn suoritta-

miseen. Taulukossa 2 on listattu vastuullisen johtamisen käytäntöjä. Niistä vastaus-

ten mukaan toteutuvat ESE -konsernissa ainakin se, että ketään ei syrjitä ja kaikki 

sukupolvet tulevat hyvin toimeen, esimiehet haluavat kuulla alaistensa mielipiteitä, 
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tarjotaan mahdollisuuksia kouluttautua ja kehittää työtehtävää. Koen, että tutkimus-

tulosten perusteella ESE -konsernissa löytyy vastuullista johtajuutta, joka mahdol-

lista paremman liiketoiminnan. 

 

6.8 Mahdollisuudet tuottaa kokemusta aiempaa paremmasta työpaikasta 

 

Tutkimuslomakkeella oli avoin kysymys, jossa kysyttiin, miten ESE voisi olla pa-

rempi työpaikka. Nämä vastaukset olen eritellyt neljän eri kategorian alle: 1. Vies-

tintä, 2. Etätyö, 3. Työjärjestelyt & henkilöstöpolitiikka ja 4. Yhtiön omistajuus. 

 

1. Viestintä 

• Esitettiin, että liikuntaporukoista ilmoitettaisiin näkyvämmin ja näin saataisiin 

ihmisiä mukaan. 

• Lisää kommunikaatiota työntekijöiden välillä. 

• Pursialan ja Kunnanmäen yhteyden tiivistäminen. 

• Lisää tietoa, mitä yleisesti konsernin sisällä ja eri osastoilla tapahtuu esim. 

uutiskirje. 

• Rennomman viestinnän muodossa enemmän yhteisöllisyyttä arkeen. Nyt 

viestitään tosi hyvin viralliset jutut, mutta kaipaisin sitä, että porukka joskus 

uskaltaisi laittaa intraan omia ajatuksia ja hassuja juttuja päivän keven-

nykseksi. 

• Viestintä johdon ja työntekijöiden välillä voisi olla entistä avoimempaa. 

• Johto antaisi enemmän suoraa palautetta henkilöille/ toisilleen, jos jotain kor-

jattavaa. Se voisi ohjata tekemään asioita toisin ja parantaisi työturvallisuutta 

ja yhteishenkeä ettei asioita jäisi roikkumaan/ tekemättä. 

• Vieläkin parempaa tiedottamista työntekijöille jopa itsestään selviltä tuntu-

vista asioista. 

 

 

2. Etätyö 

• Etätyön tulisi olla koronan jälkeenkin entistä helpommin käytettävissä oleva 

vaihtoehto. 
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• Vanhanaikainen paikallaolo pakko pitäisi muuttaa niin, että työtehtävien sal-

liessa myös kunnollinen etätyö olisi mahdollista ilman erillisiä suunnitelmia 

tai sopimusta. 

• Etätyön mahdollistaminen korona-ajan jälkeen niin, että se onnistuisi vaikka 

ilman erillistä syytä. Esim. 1/3 tai 1/2 työajasta voisi tehdä työt etänä silloin, 

kun ei ole fyysistä läsnäoloa vaativaa palaveria tms.  

 

3. Työjärjestelyt & henkilöstöpolitiikka 

• Työntekijöiden mielipiteitä olisi hyvä kuulla enemmän esimerkiksi ottamalla 

heitä mukaan uusiin projekteihin jo suunnitteluvaiheessa. 

• Pyrkimällä aktiiviseen kehitykseen ja henkilöstön kouluttamiseen. 

• Pyrkimällä luomaan ja parantamaan prosesseja tekemisen tueksi. 

• Vahvistamalla osastojen välistä yhteistyötä. 

• Pyrkimällä hakemaan hyviä käytäntöjä ja levittämään niitä. 

• Panostamalla yhteisöllisyyteen. 

• Myynnin ja markkinoinnin näkyvyyden parantaminen ja vastuiden keskittämi-

nen joillekin henkilöille. 

• Esimiehen vahvempi läsnäolo eikä esim. päätöksentekoa ja vastuuta pää-

töksistä siirrettäisi alaisille. 

• Ylempiä toimihenkilöitä yhtiössä liikaa. Myöskään jaottelu toimihenkilöihin ja 

ylempiin toimihenkilöihin ei ole linjassa eri osastojen kesken. 

• Tasapuolisuus voisi toteutua paremmin eri yksiköt ei ole ihan samalla tasolla. 

• Työkulttuuri nykyaikaisemmaksi. 

• Järjestelmien yhteensovittaminen parantamaan jokapäiväistä työntekoa. 

• Toimintojen tehostaminen ja tulosten mittaamisen kehittäminen, jotta työstä 

tulisi entistäkin mielekkäämpää sekä palkitsevaa esim. tulospalkkaus osaksi 

kuukausipalkkaa. 

• Palkkaus voisi olla paremmin kohdennettu työn vaativuuteen. 

• Enemmän yhteistyötä eri osastojen välillä. 

• Selkeämpi vastuunjako. 

• Vastuunkanto omista töistä. 

 

4. Yhtiön omistajuus 
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• Jäisi itsenäiseksi yhtiöksi eikä myytäisi. 

• Jäisi kaupungin omistukseen eikä myytäisi. 

• Ettei omistajuus vaihtuisi. 

 

6.9 ESE -konsernin henkilöstötutkimus vuonna 2020 

 

ESE -konsernin henkilöstötutkimus vuonna 2020 toteutettiin sähköisenä kyselynä 

marras-joulukuussa. Tämä sama kysely oli aiemmin toteutettu vuosina 2016-2018. 

Nyt kyselyn toteuttamisajankohtana konsernissa oli ollut voimassa vapaaehtoinen 

etätyösuositus noin 8 kuukautta. Todellinen mahdollisuus etätöihin on ollut noin 50 

%:lla sadasta työntekijästä ja näistä lähes kaikki ovat olleet etätöissä kokonaan tai 

ainakin osan ajasta. Mielenkiintoiseksi vuoden 2020 henkilöstökyselyn vastaukset 

tekevätkin juuri se, että miten korona-aika ja etätyö näkyvät vastauksissa. 

 

Henkilöstökyselyn vastaukset kysymyksiin on annettu asteikolla 1-5, jolloin 1 on 

huonoin ja 5 paras arvosana. Vuoden 2016 keskiarvo oli 4,0, vuoden 2017 keskiarvo 

4,2 ja vuoden 2018 4,1, jolloin keskiarvoksi näiden vuosien osalta tulee 4,1. Vuoden 

2020 kyselyn vastausten keskiarvo oli 4,0 eli voi sanoa, että korona-aika ja etätyö 

eivät juurikaan näy arvosanoissa, joita henkilöstökyselyn vastauksiin on annettu. 

Henkilöstökyselyn kirjallisissa osioissa korona-aika sekä etätyöt tulivat kuitenkin 

esille.   

 

Kysyttäessä sitä, millainen ilmapiiri liiketoimintayksikössä tai konsernissa on, saatiin 

seuraavanlaisia kommentteja: 

• ”Vaikea sanoa etätöistä johtuen. Tähän tarvitaan ehkä jonkinlainen baro-

metri! Kaikki vaikuttaisi olevan kuitenkin kunnossa.” 

• ”Etätyö aiheuttaa pientä informaatiokatkosta.” 

• ”Korona eristys vaikuttaa ettei ole yhteistä taukojen eikä kokoontumisten suh-

teen.” 

• ”Etätyö haittaa informaatiota.” 

 

 



82 
 

 

Henkilöstökyselyn väitteeseen siitä, että konsernin johto edesauttaa toiminnallaan 

hyvän ilmapiirin luomista & ylläpitoa, saatiin seuraavanlaisia sanallisia palautteita: 

• ”No kyllä, mutta ehkä jalkautumista lisää näinä vaikeina aikoina. Facebook 

live oli hyvä idea samoin kuin etähenkilöstöpalaverit.” 

• ”Korona eristys vaikuttaa ettei ole yhteistä taukojen eikä kokoontumisten suh-

teen.” 

 

Väiteisiin, että tiedonkulku työtovereiden välillä, esimiesten kanssa, oman liiketoi-

mintayksikön sisällä sekä konsernissa toimii hyvin, saatiin eniten koronaan liittyvää 

sanallista palautetta: 

• ”Tämä vaatii nyt korona-aikoina paljon huomiota. Mutta onneksi on monia 

kanavia.” 

• ”Etätyön ongelmat.” 

• ”Korona aika on haastanut tiedonkulun.” 

• ”Yleensä ottaen kyllä, korona hieman hankaloittanut.” 

• ”Korona eristys vaikuttaa ettei ole yhteistä taukojen eikä kokoontumisten suh-

teen.” 

• ”Nyt Teams-aikana esimiestä näkee yhtä useasti kuin ennen etätyötä, tai 

jopa useammin.” 

 

Kyselyn väitteeseen, että saan riittävästi ammattitaitoani kehittävää ja ylläpitävää 

koulutusta, saatiin yksi koronaan liittyvä palaute, josta ei kuitenkaan käy ilmi, miten 

korona on vaikuttanut: 

• ”Korona vaikuttanut koulutuksiin.” 

 

Saatujen kirjallisten kommenttien perusteella voidaan todeta, että korona-ajalla ja 

etätyöllä on ollut vaikutuksia siihen, miten työ on koettu. Erityisesti se näyttää haas-

taneen tiedonkulun ja yhteisöllisyyden tunteen saavuttamisen. Täytyy muistaa, että 

omassa kyselytutkimuksessani työyhteisö nousi tärkeimmäksi hyvän työpaikan ko-

kemuksen elementiksi, eli avointenvastausten perusteella etätyö haastaa hyvän 

työyhteisön kokemusta.  
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Mainitaan, että informaation kulussa on ollut hankaluuksia. Se, että ei ole yhteisiä 

taukoja ja kokoontumisia on yksi suuri tekijä hyvän ilmapiirin ja yhteisöllisyyden luo-

misessa, sillä esimerkiksi kahvitauot ovat tärkeitä niin yhteisöllisyyden kuin tiedon-

kulunkin kannalta työyhteisössä. Johdon toivottiin jalkautuvan enemmän keinona 

hyvän ilmapiirin luomiseen ja ylläpitoon.  

 

Vastauksissa tuotiin kuitenkin esille se, että on monia eri tiedonkulun kanavia, joita 

voi hyödyntää, vaikka kaikki eivät olekaan työpaikalla. Tällaisia ovat esim. Teams -

palaverit, joita voidaan järjestää oman yksikön sisällä tai koko konsernin henkilös-

töinfoina. Myös Facebook live uutena ideana sai positiivisen vastaanoton.  
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

7.1 Hyvän työpaikan kokemus  

 

Ensimmäinen pro gradu -tutkielmani tutkimusongelma on ”Mitkä ovat ne tekijät, joi-

den johdosta koetaan, että ESE on hyvä työpaikka?” ja toinen tutkimusongelmani 

”Mitkä ovat tärkeimmät tekijät, jotka tekevät ESE:stä hyvän työpaikan?”. Näihin mo-

lempiin tutkimusongelmiin vastaan tässä luvussa, sillä ne nivoutuvat yhteen.  

 

Yhteensä sain 12 eri kategoriaa aineksista, jotka ESE -konsernin henkilöstö kokee 

tekevän työpaikastaan hyvän. Kategoriaan 13 laitoin maininnat, joissa ei mainittu 

mitään konkreettista, mistä hyvän työpaikan kokemus muodostuu. Nämä kategoriat 

ovat vastausmäärien mukaan tärkeysjärjestyksessä: 

1. työyhteisö,  

2. työtehtävät,  

3. henkilöstöpolitiikka,  

4. henkilöstön hyvinvointi,  

5. johtaminen,  

6. työnantaja- ja yrityskuva,  

7. työolosuhteet,  

8. henkilöstön kuunteleminen,  

9. organisaatiorakenne,  

10. energia-ala,  

11. toimintajärjestelmä, 

12. työturvallisuus ja 

13.  yleisesti hyvä. 

 

Työyhteisö koettiin tärkeimmäksi tekijäksi kaikissa eri henkilöstöryhmissä riippu-

matta työsuhteen pituudesta ESE -konsernin palveluksessa. Kokonaistyöuran mää-

rässä kuitenkin tuli eroja, sillä 6-10 vuotta kokonaistyöuran omaavilla henkilöillä työ-

yhteisö ei ollut kolmen tärkeimmän tekijän joukossa. Siellä tärkein tekijä oli 
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työtehtävät, joka kaikissa henkilöstöryhmissä muissa ryhmissä oli toiseksi tärkein 

tekijä hyvän työpaikan kokemuksen luojana.   

 

Kolmen tärkeimmän joukkoon nousivat kyselyssä henkilöstöön kohdistuvat toimet, 

kuten henkilöstöpolitiikkaa ja henkilöstön hyvinvointia kaikissa ryhmissä, mutta oli 

myös ryhmiä, joissa johtaminen nousi kolmen tärkeimmän asian joukkoon, saaden 

yhtä paljon mainintoja kuin jokin muu tekijä. Johtaminen mainittiin kolmen tärkeim-

män joukossa toimihenkilöt -ryhmässä tai niiden henkilöiden vastauksissa, joiden 

työsuhde ESE -konsernissa oli ollut 6-10 vuotta tai työuraa maksimissaan 5 vuotta. 

Erityispiirre ESE-konsernin palveluksessa 6-10 vuotta olleiden vastauksissa oli, että 

työnantaja- ja yrityskuva nousi kolmen tärkeimmän joukkoon.   

 

Koska tärkeimpänä pidetään työyhteisöä ja työtehtäviä, tarkoittaa tämä Maslowin 

motivaatioteorian perusteella sitä, että työntekijät kokevat työpaikan täyttävän ensi 

sijassa heidän sosiaalisia tarpeitaan. Tämä on motivaatioteorian kolmas porras, 

joka edellyttää toimivia henkilösuhteita työpaikalla sekä toimivia tiimejä, joiden syn-

tymistä voidaan auttaa esimerkiksi yhteisten tilaisuuksien järjestämisellä, mento-

roinnilla sekä työelämän ja henkilökohtaisen elämän yhteensovittamisen avulla. 

(Sadri & al. 2011, 47) Toimivat tiimit parantavat myös sisäistä verkostoitumista, joka 

parantaa tiedonkulkua ja yhdessä tekemistä. Edellytys tällaiselle verkostoitumiselle 

ovat toimivat ihmissuhteet. Nämä luovat sekä yrityskulttuuria että parantavat työyh-

teisön työilmapiiriä. Tällaisessa onnistuminen nostaa esimerkiksi työntekijöiden 

suoritustasoa sekä kehittymistä. (Mastrangelo 2019, 5-6; Leivistä 2011, 96; Haka-

nen & al. 2012, 76) 

 

Työtyytyväisyyden on myös todettu olevan sitä korkeampaa, mitä tyytyväisempiä 

henkilöt ovat työtehtäviinsä sekä saamiinsa haasteisiin, ja ihmisten välinen kanssa-

käyminen työtehtävästä riippumatta on positiivista. (Biggio & al. 2013, 9) Kyselytut-

kimukseni vastauksissa tulivat esille nämä seikat eli on itse mahdollista vaikuttaa 

työtehtävien suorittamiseen ja työyhteisössä koettiin olevan hyvä henki sekä helppo 

tehdä yhteistyötä yli organisaatiorajojen, joten nämä tekijät ovat myös yhdenmukai-

sia aiempien teorioiden kanssa.  
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Työhön sitoutuminen tulee esille vastauksissa, joissa mainitaan työtehtävien hy-

väksi puoleksi se, että voi itse johtaa itseään. On myös pystytty luomaan työtehtäviä, 

jotka vastaavat työntekijöiden tarpeisiin. (Breevert & al. 2013, 35; De ooman & al. 

2013, 1342) Näiden tekijöiden on todettu lisäävän työhön sitoutumista eli henkilöt 

kokevat tyytyväisyyttä omaa työtään kohtaan, joten tältäkin osin vastaukset ovat yh-

denmukaisia aiempien teorioiden kanssa. 

 

Työtehtävien voi katsoa kuuluvan myös motivaatioteorian neljännelle sekä viiden-

nelle tasolle, jotka ovat teorian mukaan ovat arvostuksen ja itsensä toteuttamisen 

tarpeet (Sadri & al. 2011, 47-48). Työtehtävissä nimittäin vastausten mukaan koet-

tiin saavan tyydytystä omista saavutuksista ja saatiin vapautta sekä vastuuta vai-

kuttaa omiin työtehtäviin että niiden suorittamiseen ja kehittämiseen. Tämä tarkoit-

taa, että työtehtävien suorittamisesta koetaan saavan arvostusta esimiehiltä sekä 

vapautta itsensä toteuttamiseen. 

 

Maslowin motivaatioteorian mukaan, eri tasoilla olevien tarpeiden tyydyttäminen luo 

työtyytyväisyyttä, jolloin työntekijät ovat motivoituneita, lojaaleja työnantajalleen, 

työntekijät ovat sitoutuneita työnantajaansa, saadaan palvelukseen parhaat tekijät 

ja näin voidaan parantaa tuottavuutta sekä tuloksellisuutta. (Sadri & al. 2011, 45) 

Tämä näyttää onnistuneen ESE -konsernissa.  

 

Vastaukset sopivat myös tärkeimpiin työn voimavaratekijöihin. Työn imua on todettu 

saatavan erityisesti, mikäli työ on kehittävää ja monipuolista, yrityksessä on palve-

levaa johtamista, kaikki ovat ystävällisesti vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja 

työ on itsenäistä, minkä lisäksi sitä voidaan tuunata henkilökohtaisiin tarpeisiin.  (Ha-

kanen & al. 2012, 76-77) Nämä kaikki työn voimavaratekijät tulivat esille kyselytut-

kimukseni vastauksissa. 

 

Koska työyhteisö on se tärkein tekijä, joka vastaajien kokemuksen mukaan tekee 

ESE -konsernista hyvän työpaikan, täytyy pitää huoli, että sellainen yrityskulttuuri 

säilyy konsernissa, joka huomioi ne tekijät, jotka henkilöstö kokee tärkeimmiksi, täyt-

tyvät työssä. Yrityskulttuurin luominen lähtee yrityksen johdosta, mutta organisaatio 

ja siinä työskentelevät ihmiset muovaavat yrityskulttuuria toimiessaan yrityksessä. 
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(Ortega-Parra & al. 2013, 1072) Tämän vuoksi erityisesti uusien ihmisten rekrytointi 

on tärkeää, jotta he sopivat työyhteisöön ja ovat valmiita toimimaan yrityksen arvo-

jen mukaan. Perehdytys onkin tärkeä vaihe, jotta uusi työntekijä oppii ESE:n työ-

kulttuurin ja miten töitä tehdään eli tutustuu konsernin yrityskulttuuriin.    

 

Vastauksissa koskien työyhteisöä tuli ilmi, että koettiin hauskuutta työnteossa 

omassa tiimissä ja yrityksessä on hyvä tunnelma sekä henki. Kun yritys on onnistu-

nut saamaan hauskuutta työpaikalle, tulee siitä pitää kiinni, koska se parantaa työn-

tekijöiden työhön sitoutumista sekä työtyytyväisyyttä ja näin työstä suoriutumista. 

(Everett 2011, 1-3) Työyhteisöstä kuitenkin etsitään ihmisiä, joiden kanssa voidaan 

kokea yhteenkuuluvuuden tunnetta ja kyetään luomaan positiivisia suhteita ja iloi-

nen työilmapiiri voi auttaa tässä, mikä parantaa työtyytyväisyyttä. Hyvän hengen 

työpaikalla on todettu jopa vähentävän sairauspoissaoloja sekä siirtävän eläköity-

mistä myöhemmäksi. (Leiviskä 2011, 1, 96-97) 

 

Vastauksissa työtehtävät oli kolmen tärkeimmän joukossa kaikissa vastaajaryh-

missä, mutta erityisen tärkeinä ne koettiin 6-10 vuotta talossa olleilla. ESE -konser-

nissa on onnistuttu luomaan yrityskulttuuri, joka antaa johdolle mahdollisuuden kes-

kittyä yrityksen kehittämiseen, koska henkilöstöön luotetaan antamalla heille valtaa 

ja vastuuta omasta työstään, joka vähentää henkilöstön päivittäisjohtamisen tar-

vetta (Mastrangelo 2019, 6). Tulee kuitenkin muistaa, että eri ihmiset ovat eri tasoilla 

Maslowin motivaatioteoriassa, ja toiset voivat tarvita esimiehen tukea enemmän 

kuin toiset.  

 

Johtaminen nousi kolmen tärkeimmän joukkoon toimihenkilöillä ja niillä, joilla työ-

uraa oli ollut 11-19 vuotta tai alle 5 vuotta. Toimihenkilöillä varmastikin on käsitys 

siitä, millaista johtamista toivovat ja miettivät sitä enemmän kuin työntekijät, joten se 

on saanut mainintoja heiltä. Sama tilanne voi olla jo pidemmän työuran omaavilla. 

He ovat nähneet muutoksen johtamisessa vuoden 2010 jälkeen, joten osaavat ar-

vostaa nykyistä johtamistapaa. Toisaalta johtaminen ja esimiehen tuki on tärkeää 

työuran alussa, joten johtamisen kokemus mainitaan vastauksissa. Johtamiskult-

tuuri on vastausten perusteella ihmislähtöistä, jolloin liiketoiminta perustuu luovuu-

delle, itseohjautuvuudelle, oppimiselle ja hyvinvoinnille. Tämä toteuttaa vastuullisen 
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johtamisen tunnusmerkkejä, jossa ihmisiä ei nähdä pelkkinä resursseina, vaan yri-

tyksen tärkeimpänä voimavarana (Collin & al. 2019, 335-336). Ilman osaavia ja työ-

hönsä sitoutuneita ihmisiä, eivät miljoonien arvoiset investoinnit koneisiin tai lämpö- 

ja sähköverkkoihin menettäisivät arvonsa. Organisaatiokulttuurissa, jossa ihmiset 

ovat muutakin kuin vain resurssi, harjoitetaan osallistavaa päätöksentekoa sekä 

suositaan itseohjautuvuutta. Tätä toimintatapaa tulee harjoittaa päivittäisessä työn-

teossa. 

 

Työantaja- ja yrityskuva kokonaistyöuraa 11-19 vuotta ryhmässä nousi kolmen tär-

keimmän kriteerin joukkoon. Tämä ryhmä koostui vastauksista, joissa ESE mainittiin 

turvalliseksi, varmaksi ja ihmisläheiseksi työpaikaksi, minkä lisäksi tuotiin esiin se, 

että yhtiön hyvä yrityskuva tekee helpoksi yhteistyön ulkopuolisten tahojen kanssa. 

11-19 vuotta talossa olleet ovat helposti tehtävissä, joissa johdetaan projekteja tai 

muutoin tehdään yhteistyötä ulkopuolisten tahojen kanssa. Ja henkilöt ovat työs-

sään huomanneet helppouden ottaa yhteyttä ulkopuolisiin tahoihin ESE:n hyvän yri-

tyskuvan ansiosta. He ovat varmasti myös huomanneet, kaikilla yrityksillä ei ole hy-

vää yrityskuvaa, ja nähneet, että tällaisilla yrityksillä voi olla vaikeuksia toimia mui-

den yritysten kanssa. Kun henkilöstö identifioituu organisaatioon, he myös sitoutu-

vat työhönsä ja kokevat parempaa työtyytyväisyyttä. (Kanarika-Murray & al. 2015, 

1026) Mielestäni työnantaja- ja yrityskuvan kokeminen tärkeäksi tarkoittaa, että vas-

taajat ovat identifioituneet identifioitu organisaatioon. Yrityskuvan esille nostaminen 

tuo mielestäni uutta merkitystä ja näkökulmaa aiemmille tutkimuksille, koska sitä ei 

oltu mainittu esimerkkeinä käyttämissäni tutkimuksissa Great Place to Work tai 

EVA: vuoden 2010 tutkimus. 

 

Saamani kyselytutkimuksen vastaukset vahvistavat aiempia teorioita siitä, mitkä te-

kijät on koettu tärkeimmiksi työn voimavaratekijöiksi eli lisäävät työviihtyvyyttä (tau-

lukko 1) sekä EVA:n vuonna 2010 tekemää tutkimusta hyvän työn/ työpaikan omi-

naisuuksista (kuvio 5), sillä erotuksella, että kummassakaan näissä ei ole huomioitu 

yrityskuvaa. Kyselytutkimuksessani työnantaja- ja yrityskuva koostui vastauksista, 

joissa tuotiin esiin, että ESE on turvallinen ja varma työnantaja, joka kyllä tulee esiin 

esimerkkitutkimuksissani, mutta yrityskuvaa ei mainita kummassakaan tutkimuk-

sessa. Se, että voi ylpeydellä edustaa työnantajaansa koettiin tutkimuksessani 
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olevan tekijä, joka auttaa hyvän työpaikan kokemuksen luomisessa. Kyselytutki-

mukseni vastaukset myös korostavat sitä, miten työyhteisö ja se, miten työt on or-

ganisoitu, ovat tärkeitä elementtejä luotaessa työpaikkaa, jossa työskentely koetaan 

hyväksi.   

 

Katsottaessa kyselytutkimuksiani itseohjautuvuuden näkökulmasta, tuli vastauk-

sissa ilmi vahvasti itseohjautuvuuden edellytyksistä itsemotivoituneisuus eli halu 

tehdä työtä ilman esimiehen ohjausta. Koettiin myös, että on taidot, joita työtehtävän 

suorittaminen vaatii ja tarvittaessa työnantaja suhtautuu positiivisesti lisäkoulutuk-

sen hankkimiseen. (Martela & al. 2017, 12) Itseohjautuvuuden toteutumisen on 

nähty lisäävän työntekijöiden motivaatiota ja hyvinvointia sekä työntekijöiden luo-

vuutta (Collin & al. 2019, 17), jotka liittyvät hyvän työpaikan kokemukseen. 

 

7.2 Miten ESE vodaan kokea entistä parempana työpaikkana? 

 

Kolmas tutkimusongelmani on ”Miten ESE voisi olla entistä parempi työpaikka?”. 

Saadut vastaukset kohdistuivat mielestäni neljän eri teeman alle: viestintä, etätyö-

mahdollisuuksien lisääminen, työjärjestelyt & henkilöstöpolitiikka ja yhtiön omista-

juus. 

 

Ensinnäkin toivottiin parempaa viestintää. Konkreettisina toimina toivottiin uutiskir-

jettä, jossa kerrottaisiin, mitä yleisesti ESE -konsernissa tapahtuu sekä johdolta toi-

vottiin enemmän palautetta sekä parempaa ja avoimempaa tiedottamista jopa itses-

tään selvistä asioista. Muutoin toivottiin lisää kommunikaatiota sekä työntekijöiden 

että toimipisteiden välillä sekä rennomman viestinnän muodossa enemmän yhtei-

söllisyyttä arkeen, kuten päivän kevennyksiä intraan. Nämä ovat toimenpiteitä, jotka 

koskevat jokaista konsernissa työskentelevää, eivätkä ole yksin johdon toimenpi-

teillä parannettavissa. 

 

Toisena toivottiin etätyömahdollisuuksia korona-ajan järjestelyjen jälkeenkin esi-

merkiksi 1/3 tai 1/2 työajasta, mikäli ei ole fyysistä läsnäoloa vaativaa palaveria tms. 

Etätyötä terminä ei Suomen lainsäädäntö tunne, mutta on havaittu hyväksi käytän-

teeksi, että siitä sovitaan kirjallisesti, jolloin esimerkiksi riitatilanteita syntyy 
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vähemmän. (Työturvallisuuskeskus, Etätyö, 2021) Toiveina kommenteissa oli esi-

tetty, että etätyö olisi mahdollista ilman erillisiä suunnitelmia tai sopimusta. Varmasti 

jossain muodossa etätöiden laajempi tekemismahdollisuus tuleekin olla jatkossa 

henkilöstön käytettävissä niissä tehtävissä, joissa se on mahdollista, mutta samalla 

pitää muistaa pitää kiinni yhteisöllisyydestä sekä tiedonkulusta. 

 

Oma näkemykseni etätöiden lisäämisestä on, että se voi tuoda mukanaan enem-

män ongelmia kuin hyötyjä henkilöstön paremman työtyytyväisyyden kautta. Etätyö 

ei ole mahdollista kaikissa tehtävissä, mikä voi luoda eriarvoisuuden tunnetta. Mikäli 

mahdollistetaan huomattavissa määrin etätöiden tekeminen, haastaa se tiedonku-

lun, sillä paljon tietoa vaihdetaan niin käytävillä kuin kahvipöydissäkin kasvotusten 

tapahtuvassa vuorovaikutuksessa. Paljon töitä muualla kuin työpaikalla tekevät voi-

vat myös jäädä työyhteisön ulkopuolelle ja menettää näin työyhteisöltä saatavan 

tuen ja yhteisöllisyyden tunteen, joka saamissani vastauksissa nousi tärkeimmäksi 

hyvän työpaikan kokemuksen luojaksi. Monien henkilöiden poissaolo voi vaarantaa 

myös paikalla olevien yhteisöllisyyden kokemuksen. Etätyö haastaa lisäksi esimies-

työn. Esimies on edelleen vastuussa työssäjaksamisesta ja työturvallisuudesta, jo-

ten yhteyttä tulisi pitää aktiivisesti sähköisten viestimien kautta, kun normaali kans-

sakäyminen työyhteisössä vähenee tai jää pois. Etätyömallissa pitää huomioida 

myös palaverien järjestämismahdollisuudet. Vaikka palavereja voidaan hyvin pitää 

sähköisesti, jää sähköisistä palavereista helposti pois ideointi ja sosiaalinen vuoro-

vaikutus, jotka ovat tärkeä osa palaveria. Sähköisessä hoidetaan monesti vain niin 

sanotut pakolliset asiat ja kokemukseni mukaan puheliaat henkilöt kyllä ottavat ti-

lansa sähköisessäkin palaverissa, mutta monilla Teams-palavereissa kasvotusten 

tapahtuvaa palaveria kovempi suodatus siihen, että sanovat mielipiteensä tai yleen-

säkään avaavat mikrofoniaan kommentoidakseen keskustelua. Tämä haastaa pa-

laverin vetäjän, jonka tulisi pitää huoli, että kaikkien näkökulmat, ideat ja mielipiteet 

tulisivat huomioiduiksi. Ja mikäli etätyöt sallitaan laajassa määrin, voi olla haasteel-

lista saada järjestettyä palavereja, jos vähänkään suuremman määrän henkilöitä 

haluaa samanaikaisesti paikanpäälle, koska ihmisillä muutoinkin muitakin palave-

reja, lomia, kokousmatkoja, koulutuksia ja sitten vielä etätyöpäiviä. Lisäksi työpai-

kalla näkee ja kuulee asioita, joita pitää hoitaa, ja nämä jäävät huomiotta. Tai sitten 

voi jopa käydä niin, että paikalla olevat henkilöt alkavat tehdä etätöissä olevien töitä. 
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Kolmas toive liittyi työjärjestelyihin ja henkilöstöpolitiikkaan. Toivottiin, että henkilös-

töä kuunneltaisiin enemmän projekteihin liittyen ja otettaisiin heidät mukaan jo suun-

nitteluvaiheessa. Parannuksia toivottiin myös aktiiviseen kehittämiseen, henkilöstön 

kouluttamiseen sekä prosesseihin. Toivottiin enemmän osastojen välistä yhteistyötä 

sekä hyvien käytäntöjen hakemista ja niiden levittämistä. Konkreettisina toimina toi-

vottiin myynnin ja markkinoinnin näkyvyyden parantamista ja vastuiden keskittä-

mistä siinä sekä myös muissa toiminnoissa, minkä lisäksi vastuunkatoa omista 

töistä. Erityisesti mainittiin, että esimiehen toivottiin olevan vahvemmin läsnä eikä 

esimerkiksi vastuuta ja päätöksentekoa siirrettäisi alaisille. Tässä näkyy se, että or-

ganisaatiossa on annettu valtaa ja vastuuta sekä on itseohjautuvuutta, mutta on 

henkilöitä, jotka toivovat selkeämpiä rajoja vastuisiin sekä esimiehen vahvempaa 

osallistumista. Yhteisöllisyyteen toivottiin enemmän panostuksia ja myös työkulttuu-

rin nykyaikaistamista sekä järjestelmien yhteensovittamista. Koettiin myös, että eri 

yksiköt eivät ole samalla tasolla organisaatiossa. Henkilöstöpolitiikan puolella toi-

vottiin, että olisi vähemmän ylempiä toimihenkilöitä ja että jako ylempiin ja toimihen-

kilöihin olisi linjassa eri osastojen välillä. Palkkaukseen esitettiin parannusideoina 

kuukausittaista tulospalkkiota, jonka mittaamiseen olisi mittarit ja että palkkaus vas-

taisi paremmin työn vaativuutta.  

 

Neljäntenä toiveena esitettiin, että yhtiötä ei myytäisi, vaan ESE -konserni jäisi ny-

kyisen omistajansa Mikkelin kaupungin omistukseen. Näissä toiveissa näkyy hyvin 

käynnissä oleva keskustelu Mikkelin kaupungin energiaomistusten realisoimisesta.          

 

ESE -konsernin tulisi pystyä pitämään työtyytyväisyys korkealla tasolla, jotta henki-

löstö jatkossakin kokisi olevansa hyvässä työpaikassa. Ihmislähtöinen organisaa-

tiokulttuuri ei pohjaudu vain tulokseen ja koviin arvoihin, vaan ihmisiin, jotka ovat 

lähtökohta organisaatiokulttuuria rakennettaessa. (Collin & al. 2019, 335) Käytän-

nössä tämä tarkoittaa, että työntekijöiden tulee saada tyydytystä tekemästään 

työstä, he tekevät työtä, jolla on tarkoitus ja työtä tehdään organisaation päämäärien 

hyväksi. (Gupta & al. 2013, 81) Ihmislähtöisen organisaatiokulttuurin arvot muodos-

tavat tulisi olla mukana myös liiketoimintastrategioissa ja liiketoimintatavoissa. (Van 

der Walt & al. 2014, 385) Jotta ihmiset kokevat kanssa käymisen eri hierarkisten 
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tahojen kanssa positiiviseksi jatkossakin, tulee korostaa yhteistyötä yrityksen eri 

osien sekä hierarkisten tasojen välillä. (Biggio & al. 2013, 9) Kun työntekijöille an-

netaan valtaa ja vastuuta työstään, tulee pitää huoli, että he pystyvät hahmottamaan 

sekä autonomian määrän että tavoitteensa. Johtajilla pitää olla myös kyvyt toimia 

esimiehinä itse itseään johtaville alaisilleen. (Beevert & al. 2013, 36)  

 

7.3 Vuoden 2020 ESE -konsernin henkilöstötutkimuksen anti hyvän työpaikan ko-

kemukselle 

 

Neljäs tutkimusongelmani on ”Miten etätyöaika on vaikuttanut henkilöstön kokemuk-

seen ESE:stä hyvänä työpaikkana?”. Vuoden 2020 henkilöstötutkimuksen kes-

kiarvo oli 4,0, joka on hyvin linjassa aiempien vuosien 2016-2018 kanssa. Näiden 

vuosien henkilöstötutkimusten keskiarvo oli 4,1, joten korona-aika ja etätyö eivät 

tule esille annetuissa numeraalisissa vastauksissa. Ei voi siis ainakaan väittää, että 

työtyytyväisyys olisi parantunut, vaikka etätöiden tekemismahdollisuus on ollut huo-

mattavasti laajempaa kuin aiemmin. 

 

Henkilöstökyselyssä on avoin kenttä jokaiseen kysymykseen numeroarvosanan li-

säksi ja siinä korona-ajan etätyö nousi vahvasti esille. Koettiin, että etätyö aiheuttaa 

informaatiokatkoksia ja yleisesti ongelmia informaation kulussa. Informaation kul-

kuun positiivisena apukeinona on nähty Teams-kokousten pitämisen ja muiden uu-

sien kanavien käytön. Yhteisöllisyyden kokemuksen puute tuotiin esille, kun yhteiset 

tauot ja kokoontumiset puuttuvat. Työyhteisön sosiaalisilla suhteilla on nähty olevan 

huomattava merkitys tarkasteltaessa työntekijöiden työssä viihtymisen kokemusta. 

(Leiviskä 2011, 96) Hyvän ilmapiirin luomiseen ja ylläpitoon toivottiin lisää johdon 

jalkautumista työntekijöiden pariin myös korona-aikana. Ihmisten huomioiminen, 

jotta henkilöstö kokee, että heitä arvostetaan, vaatii johdon näkymistä esimerkiksi 

työpisteillä. (Korhonen & al. 2019, 99) Kukaan ei kirjoittanut avoimeen kenttään, että 

siirtyminen etätöihin on parantanut työn tekemistä, työmotivaatiota tai työssä jaksa-

mista.  

 

Kartoitettaessa sitä, miten ESE voisi olla entistä parempi työpaikka, tuotiin esille se, 

että haluttaisiin tehdä enemmän etätöitä. Henkilöstökyselyn tekoaikaan noin 50 % 
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henkilöstöstä on joko siirtynyt täysin etätöihin tai tehnyt etätöitä jossain määrin noin 

kahdeksan kuukauden ajan, ja on koettu, että etätöistä johtuen erityisesti tiedon-

kulku on hankaloitunut ja yhteisöllisyyden tunne on kärsinyt. Työyhteisö kuitenkin 

oli tutkimuksessani se tärkein tekijä, jonka vastaajat kokivat tekevän ESE:stä hyvän 

työpaikan.  

 

7.4 Jatkotutkimuskohde 

 

Jatkotutkimuskohteena olisi kiinnostava, miten korona-ajan etätyö on mahdollisesti 

vaikuttanut siihen, mitkä asiat työntekijät nyt kokevat hyvinä konsernissa. Koska 

monet ovat olleet etätöissä tai liikkumista työpaikan tiloissa on rajoitettu, ei työyh-

teisö ole ollut sama kuin ennen koronaa. Tämä voi mahdollisesti laskea työyhteisön 

merkitystä hyvän työpaikan luojana tai nostaa muita asioita tärkeämmiksi. Toisaalta 

voi jopa korostaa työyhteisön merkitystä ja tukea sen puuttuessa. 

 

7.5 Yhteenveto 

 

Tämän pro gradu -tutkielmani tutki henkilöstön yksilöllisiä kokemuksia siitä, miksi he 

kokevat työpaikkansa hyväksi, miten hyvän työpaikan kokemusta voisi parantaa ja 

miten korona-aika on vaikuttanut kokemukseen hyvästä työpaikasta. Henkilön ko-

kemus on aina yksilöllinen koostuen siitä, mistä yksilö kokee kokemuksensa koos-

tuvan. Se on siis subjektiivinen asia, joka on aina aikaan ja paikkaan sidottu. (Kuk-

kola 2018, 41; Suomela 2011, 74) Tutkimus ESE -konsernin henkilöstön hyvän työ-

paikan kokemuksesta oli empiirinen ja kvalitatiivinen kyselytutkimus, jonka mukaan 

henkilöstön kokemus siitä, että he työskentelevät hyvässä työpaikassa, muodostuu 

ensi sijassa heidän saamistaan kokemuksista työyhteisöstä, työtehtävistä, henkilös-

töstä huolehtimisesta sekä johtamisesta. Nämä kaikki tekijät ovat yhteneväisiä sii-

hen, mitä aiemmin on tunnistettu työn voimavaratekijöiksi. Tällaisia työn voimavara-

tekijöitä on mm. työpaikan myönteinen ilmapiiri, yhteistyö organisaation eri tekijöi-

den välillä, työtehtävän monipuolisuus ja kehittävyys, työyhteisön ja esimiehen tuki, 

itsenäisyys ja havaittu organisaation tuki. (Hakanen 2011, 52-69)  
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Työyhteisössä koetaan, että on hyvä työilmapiiri, yhteistyö sujuu hyvin ja apua voi 

pyytää ja sitä annetaan mielellään. Työtehtävien osalta mainittiin, että esimiehet an-

tavat valtaa ja vastuuta tehdä työ, minkä lisäksi voi olla kehittämässä työtehtäviään.  

Työtehtävistä voi keskustella esimiehen kanssa, mutta päivän voi suunnitella itsel-

leen sopivaksi, kunhan työt tulee ajallaan tehdyiksi. Työn itsenäisyyttä korostettiin. 

Henkilöstöstä koettiin pidettävän huolta eli on työterveyshuolto, tuetaan liikuntahar-

rastuksia, järjestetään tyky-toimintaa ja henkilöstöjuhlia sekä on tapaturma- ja sai-

rausvakuutus. Esimiehet muistavat antaa palautetta ja työolosuhteiden koettiin ole-

van hyvät. Nämä täyttävät Maslowin motivaatioteorian kaikki portaat. ESE:ssä työn-

tekijä voi kokea saavansa tyydytettyä ensi sijassa sosiaaliset sekä itsensä toteutta-

misen tarpeet, mutta myös fysiologiset, turvallisuuden ja arvostuksen tarpeensa. 

(Sadri & al. 2011, 45-46) 

 

Organisaatiorakenne koettiin matalaksi, mikä tukee yhdessä tekemisen kulttuuria ja 

kouluttautumiseen kannustetaan. Henkilöstöstä huolehtimista on myös se, että hen-

kilöstöpolitiikan koetaan olevan inhimillistä ja noudattavan työehtosopimuksia. Joh-

tamisessa hyvänä pidettiin sen kannustavuutta ja johdon koettiin arvostavan sekä 

huomioivan henkilöstön. Esimiesten ei koettu olevan määräileviä, vaan heitä pidet-

tiin helposti lähestyttävinä ja he antavat valtaa ja vastuuta töiden tekemiseen sekä 

palautetta tehdystä työstä. Tarvittaessa esimiesten koettiin tukevan alaisiaan. 

Näissä yksilöiden kokemuksissa on paljon vastuullisen johtamisen elementtejä, joka 

lähtee siitä, että johtamiskulttuuri on ihmislähtöistä. (Aaltonen & al. 2004, 67) Vas-

tuullisessa johtamisessa työntekijöitä kohdellaan tasapuolisesti ja työntekijälähtöi-

sesti, ja siinä johtajat näyttävät esimerkkiä antamalla vaikutusmahdollisuuksia sekä 

tilaa itseohjautuvuudelle. (Collin & al. 2019, 335-336) 

 

Tutkimusvastausten mukaan kokemusta hyvästä työpaikasta voisi parantaa panos-

tamalla enemmän viestintään niin johdon ja alaisten, kuin eri organisaation osien 

kuin toimipisteidenkin välillä. Kaivattiin tietoa niin eri yksiköiden asioista kuin joka 

päiväisistä työntekijöille jopa itsestään selvistä asioista. Etätyön toivottiin olevan laa-

jemmin mahdollista kuin ennen korona-aikaa, minkä taasen henkilöstön työtyytyväi-

syyskyselyssä koettiin haastavan tiedonkulun ja yhteisöllisyyden eli nämä asiat tu-

lee yhteensovittaa, mikäli laajempaan etätyöhön siirrytään. Myös työjärjestelyillä, 
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kuten henkilöstön mukaan ottamisella jo suunnitteluvaiheessa projekteihin, proses-

sien kehittämisellä, osastojen välisen yhteistyön vahvistamisella sekä järjestelmien 

paremmalla yhteensovittamisella koettiin, että työpaikka voisi olla parempi. Näissä 

asioissa esimiehillä voi olla vahva rooli. Henkilöstöpolitiikan puolelta parannuksia 

olisivat esimerkiksi yhdenmukaisemmat linjaukset toimihenkilöihin ja ylempiin toimi-

henkilöihin sekä palkkauksen kohdentaminen paremmin perustuen työn vaativuu-

teen tai tuloksiin tulospalkkioiden muodossa. Muutokset ESE:n omistajuudessa voi-

sivat tulosten mukaan heikentää kokemusta hyvästä työpaikasta, koska nykyisen 

omistuksen pysyminen mainittiin tekijänä, joka tekisi ESE:stä entistä paremman työ-

paikan. Omistajuusasiaan ei työnantaja kuitenkaan pysty vaikuttamaan. Näiden 

vastausten perusteella esitän seuraavia konkreettisia toimenpiteitä: 

1. Koostetaan listaus, mistä kaikkialta tietoa voi saada, kuten missä osas-

tokokousten, johtoryhmän ja työsuojelutoimikunnan pöytäkirjat ovat 

nähtävillä, jolloin saa tietoa yksiköiden ja yhtiön toiminnasta. Lisäksi tu-

lee tehdä tutummaksi, mitä kaikkea tietoa intrasta löytyy. Myös uutiskir-

jeen laatiminen esim. kuukausittain on mielestäni hyvä idea. Siinä voisi 

olla yhtiöiden ja yksiköiden ajankohtaiset asiat ja se toimitettaisiin kaik-

kien sähköposteihin.   

2. Etätyöhön uusi ohjeistus. 

3. Käydään läpi yksiköiden toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden 

tehtävät ja yritetään yhdenmukaistaa niitä. Tehdään listaus siitä, mitkä 

ovat ne ESE -konsernin kriteerit, joiden perusteella voidaan henkilö ni-

metä ylemmäksi toimihenkilöksi. Näiden kriteerien tulee olla kaikkien 

tiedossa ja niillä tulee pystyä perustelemaan uudet nimitykset ylem-

mäksi toimihenkilöksi. 

 

Henkilöstötutkimuksen 2020 mukaan työtyytyväisyys oli pysynyt aiemmalla tasolla 

verrattuna vuosiin 2016-2018. Tutkimuksen avoimissa vastauksissa tuli kuitenkin 

esille se, että etätyön koettiin haastaneen tiedonkulun sekä yhteisöllisyyden, mutta 

Teams:n ja muiden uusien työkalujen käyttäminen on auttanut tässä. Vaikka kyse-

lytutkimuksessani toivottiin laajempia etätyömahdollisuuksia jatkossa, ei 8 kuukau-

den etätyöjakso myöskään ollut parantanut työtyytyväisyyttä tässä 
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henkilöstötutkimuksesta aiemmasta. Etätyö ei siten ole ainakaan tärkeimpiä kehi-

tyskohteita yhtiössä, vaikka esitänkin siihen uuden ohjeistuksen laadintaa.  

 

Toivottavasti tämä pro gradu auttaa hahmottamaan, mitkä ovat ne tärkeimmät teki-

jät, joista työpaikalla tulee pitää huoli, että henkilöstö kokee työskentelevänsä hy-

vässä työpaikassa. Ja ESE -konsernin kohdalla myös se, miten toimintoja voisi edel-

leen kehittää hyvän työpaikan kokemuksen vahvistamiseksi. 
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