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The ever-changing business environment sets new challenges for companies. As employers 
strive for better productivity, certain employee qualities become crucial: motivation, capa-
bility for innovation and tolerance for constant change. In order to engage them, the company 
needs to take care of the employee experience and its leadership. Employers have to be able 
to look at leadership in a new, coaching way. The study explored the impact of the coaching 
leadership, corporate culture and values of on a positive employee experience in Nordea 
Bank Oy’s Finland Personal Banking. Ten employees working in the customer interface 
were interviewed.  
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1. Johdanto 

Tutkimani aiheen ajankohtaisuus ja merkityksellisyys nousevat esiin erityisesti asiantuntija-

organisaatioissa. Työyhteisöjen muutoksista sekä uudistuksista on tullut pysyvä olotila, ne 

eivät enää ole erilaisia vaiheita, vaan organisaatioelämä on hyvin monimuotoista. (Perttula 

2012, 207) Nykypäivänä puhutaan paljon organisaatioiden keskeisistä kilpailutekijöistä 

muuttuvassa liiketoimintaympäristössä ja  organisaatioiden arkeen heijastuvat vahvasti tie-

toyhteiskunnan monitahoiset muutokset.  Tietoa on käytettävissä koko ajan enemmän ja 

enemmän sekä teknologia kehittyy tehden uusia aluevaltauksia. (Ristikangas & Grünbaum 

2016, 11) Organisaatiolla tässä yhteydessä tarkoitetaan ihmisiä ja ihmisten muodostamia 

ryhmiä sekä organisaation katsotaan olevan olemassa tiettyjen päämäärien ja tavoitteiden 

saavuttamiseksi. (Juuti 2006, 205) Rasca (2018, 9) vahvistaa näkemystä siitä, että tutkimus-

ten mukaan teknologia on tuonut ja tuo tulevaisuudessakin suuria muutoksia työmarkki-

noille. Työnantajat tavoittelevat parempaa työn tuottavuutta ja innovaatioita, mikä johtaa 

siihen, että työntekijöiltä nykypäivänä edellytetään innovaatiokyvykkyyttä, yrittäjähenki-

syyttä sekä muutoksen sietokykyä. Työmarkkinoilla on pulaa tämänkaltaisista tekijöistä, jo-

ten organisaatioissa tulisi kyetä pitämään kiinni jo olemassa olevista kyvykkäistä työnteki-

jöistä. Arnold (2018, 76) kertoo, että johtajat haluavat rakentaa parempia työpaikkoja kes-

kittymällä työntekijäkokemukseen.  

Nykypäivänä ympäristön muutoksien vuoksi yritysten elinehtona on kyky nopeaan toimin-

tatapojen muutokseen sekä jatkuvaan uusiutumiseen  Tämä edellyttää joustavuutta, palautu-

miskykyä ja innovatiivisuutta, jotka liittyvät vahvasti yrityksen kulttuuriin. (Viitala 2021) 

Myös hierarkioista vapaa ja oppiva organisaatio sekä verkostomainen toimintatapa nähdään 

osaavan, motivoituneen ja yhteistyökykyisen henkilöstön kanssa sellaisena kombinaationa, 

jota organisaation muuttuva toimintaympäristö edellyttää. (Lämsä & Päivike 2013, 9) Parin 

viime vuoden aikana keskustelu on kohdentunut työntekijäkokemukseen, yrityksien ylin 

johto on havahtunut osaavien ja sitoutuneiden työntekijöiden luovan kilpailuetua markki-

noilla. (Viitala, 2021) Hanin et al. (2013, 57) korostaa, että useilla yrityksillä on haasteita 
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houkutella ja palkata uusia työntekijöitä sekä samaan aikaan motivoida nykyisiä työnteki-

jöitään säilyttäen paras työntekijäpotentiaali kilpailukykyä vaativassa työympäristössä.  

Arvion mukaan Suomessa kaikista palkansaajista lähes puolet saa päivittäisen elantonsa eri-

tyisasiantuntemuksestaan. Tämä haastaa nykypäivän esihenkilötyötä, arvostusta ei enää an-

saita substanssiosaamisella, vaan arvoon nousee kyvykkyys johtaa ihmisiä. (Ristikangas & 

Grünbaum 2016, 11) Eniten organisaatioon sitoutuneita työntekijöitä on siellä, missä johtajat 

pitävät huolta työntekijöiden odotusten hallitsemisesta ja luottamuksen rakentamisesta. 

Huolimatta siitä, että työ olisi vaativaa ja ajat olisivat vaikeita, työntekijät tuntevat olevansa 

luottavaiseksi organisaatiossa, jossa ollaan tekemisissä rehellisesti, avoimesti ja kunnioitta-

vasti. (Wride 2015, XV) Työntekijäkokemus alkaa työntekijöiden syvästä ymmärtämisestä 

suhteessa organisaatioon. Useat organisaatiot tekevät työntekijäkyselyitä mittaamaan työn-

tekijöiden tyytyväisyyden sykettä, valitettavasti kyselyt tarjoavat vain pinnallisen ymmär-

ryksen  työntekijöiden tyytyväisyydestä. Työntekijöiden ääni saadaan kuuluviin, kun tunnis-

tetaan työntekijöiden tärkeimmät suuntaukset heidän käsityksistään sekä kriittiset kosketus-

pisteet työntekijämatkalla. Hyvä näkemys näihin asioihin saadaan työntekijöiden käydessä 

syvällisiä keskusteluja muiden työntekijöiden kanssa, muun muassa kertoen oman tarinansa 

sekä käsityksiään työstään, työpaikastaan ja ihmissuhteistaan. (Plaskoff 2017, 138) Kun 

työntekijöiden tarpeita ymmärretään aidosti tekemättä oletuksia, niin organisaation johtajat 

kykenevät kehittämään todennäköisemmin kulttuurin, jossa työntekijät voivat saavuttaa täy-

den potentiaalinsa  ja sitoutua organisaation visioon ja missioon. (Green 2018, 6)  

Kun suuret ikäluokkat siirtyvät eläkkeelle niin, uusi sukupolvi ottaa entistä vahvemman as-

keleen työelämään. Näin ollen johtamisen tulee myös muuttua, vanhat tavat eivät enää pel-

kästään riitä, mutta tuoreempia tapoja johtaa ei vielä täysin hallita. (Ristikangas & Ristikan-

gas 2010, 9) Myös työntekijöiden diversiteetti on lisääntynyt, työpaikalla henkilöstössä on 

yhä useampaa kansalaisuutta, joka tuo jokaisesta kansalaisuudesta ominaisia piirteitä huo-

mioitavaksi. (Lämsä & Päivike 2013, 30) Ensimmäistä kertaa meillä on työssä neljä suku-

polvea samaan aikaan: Baby Boomerit ( syntyneet 1946-1964), X-sukupolvi (syntyneet 

1965-1980), Y-sukupolvi (Milleniaalit, syntyneet 1981-1996) ja Z-sukupolvi (syntyneet 

1997-2015). Jokaisella heillä on oman  historiansa muovaamia odotuksia työpaikalta. (Plas-

koff 2017, 136) Nykyään kiinnostus työntekijöiden kokemuksen parantamiseen on merkit-

tävä, sillä yritykset kamppailevat tuottavuuden parantamiseksi ja työntekijät ovat huolissaan 

hyvinvoinnistaan. Työmaailma on monimutkaisempi ja hämmentävämpi kuin koskaan 
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aiemmin. (Bersin 2018) Organisaatiokäyttäytymisellä on tavoitteena ymmärtää sitä, miten 

ihmiset käyttäytyvät työelämässä, kuinka ihmiset suhtautuvat työhönsä sekä samalla paran-

taa organisaation tuottavuutta ja kehittää sen toimivuutta. (Juuti 2006, 13) Kokemus ei kui-

tenkaan ole  vain tieteellinen kysymys, vaan hyvin arkipäiväinen,  ihmiset tuntevat, kokevat 

sekä ajattelevat. Kokemus on inhimillisen toiminnan, kehittymisen ja sivistyksen perusta, 

eikä se aina ole vain yksilöllistä, vaan voidaan puhua työyhteisön jaetusta kokemuksesta 

”yhteisestä tahtotilasta”. (Hyyppä et al. 2015, 1-3) Työelämän kokemukset muodostavat ja 

muokkaavat sitä millaisia tunteita työntekijä kokee työssään ja mitä hän ajattelee työnanta-

jastaan. Kokemukset koostuvat seuraavista tekijöistä: yksilöllinen saavutus, tavoitteellinen 

teko,  yksilön tunteisiin vaikuttava asia, aktiivisessa roolissa olevan kokijan luoma ja tulkit-

sema vuorovaikutustilanne ja yksilön muiston merkityksellinen seuraus. Kokemus edellyttää 

aina aktiivista osallistumista tai roolia, se ei ole passiivisen paikalla olon lopputulos. (Huhta 

ja Myllyntaus 2021)  

Tutkimukseni mielenkiinnon kohteena ovat positiiviseen työntekijäkokemukseen vaikutta-

vat tekijät  ja erityisesti valmentavan johtamisen, yrityskulttuurin sekä arvojen vaikutus po-

sitiiviseen työntekijäkokemukseen. Aihe on ajankohtainen ja merkityksellinen tutkimuksen 

kohteena olevassa organisaatiossa. 

  

1.1. Tutkimuksen tausta 

Työntekijäkokemuksen tutkimusta on tehty laajemmin vasta parin viimeisen vuoden aikana. 

Tutkimukset ovat keskittyneet pitkälti aikaisemmin asiakaskokemukseen tai työtyytyväisyy-

den tutkimiseen. Tehtyjen tutkimusten mukaan johtavissa organisaatioissa ei keskitytä pel-

kästään enää työntekijöiden sitouttamiseen ja yrityskulttuuriin, vaan työntekijäkokemukseen 

kokonaisuutena. Kokonaisuudella tarkoitetaan, että erilaisiin työntekijätarpeisiin vastataan 

työsuhteen elinkaaren eri vaiheissa. Parhaista työntekijöistä kilpailtaessa työnantajan tulisi 

asettua työntekijöidensä arkeen, tarjoten monimuotoisuutta työaikoihin, työympäristöön 

sekä osaamisen kehittämiseen ja erilaisiin palkitsemisen malleihin. Ei voida ajatella niin, 

että työntekijäkokemus on vain palvelumuotoilua, vaan sen nähdään olevan työntekijän työ-

elämäkokonaisuuden ymmärtämistä. 
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Deloitte teki 2017 Global Human Capital Trends -tutkimuksen, jossa on koottuna yhteensä 

10 400 liiketoiminta – ja HR -johtajan näkemykset 140 maasta ympäri maailman. Suomesta 

tutkimukseen vastasi yhteensä 182 liiketoiminta- ja HR-johtajaa sekä asiantuntijaa. Kyseisen 

tutkimuksen mukaan positiivisen työntekijäkokemuksen vaikutukset asiakaskokemukseen, 

laatuun ja innovaatiokykyyn tunnistetaan organisaatioissa globaalisti. Tutkimuksen mukaan 

80 % globaalien organisaatioiden  johtajista näkee työntekijäkokemuksen joko tärkeänä tai 

hyvin tärkeänä ja 22 % johtajista sanoo organisaationsa onnistuneen erottuvan työntekijäko-

kemuksen rakentamisessa. Suomessa työntekijäkokemuksen rakentaminen trendinä nousi 

tutkimuksessa neljä sijaa, sijalle kolme vuodesta 2016. (Deloitte 2017)  

 

Talent Vectian vuonna 2020  tekemä kyselytutkimus tutkii suomalaisen työntekijäkokemuk-

sen tilaa. Vastaajia kyselyyn oli 527, joista valtaosa keskittyi teollisuuden alalle. Vastaajien 

asema yrityksissä oli laaja, työsuhteen laatu pääasiassa vakituinen ja organisaation koko pää-

asiassa yli 1000 henkilöä työllistävä. Asiakaskokemus oli tutkimuksen mukaan strateginen 

prioriteetti 75 % organisaatioista, kun taas työntekijäkokemus oli vain 44 %:lla organisaa-

tioista strateginen prioriteetti. Vain 34 % vastanneista kokee, että heidän työnantajansa tie-

tää, mikä heille luo hyvää työntekijäkokemusta. Vastanneista 51 % on sitä mieltä, että esi-

henkilön teot ja sanat tukevat positiivista työntekijäkokemusta.  Työn merkitys ja selkeä 

tarkoitus ovat ensiarvoisen tärkeitä. Kun kiinnitetään huomiota onnistumisten johtamiseen 

sekä työntekijöiden henkilökohtaisen kasvun tukemiseen; luodaan merkityksen tunnetta, 

luottamusta ja omistajuutta. Se, että  työntekijä on tietoinen omasta osaavuudestaan on mer-

kityksellistä, samoin tunne jatkuvasta kehittymisestä on lähes yhtä tärkeä vaikutin. Kun joh-

tamisen fokus on onnistumisessa saavutetaan tasapaino. Merkityksellisyyden tunne on vahva 

silloin, kun voidaan itse vaikuttaa työhön. Selkeät vastuut, tavoitteet ja päätöksentekoval-

tuudet luovat yksilölle autonomian kokemuksen omassa työssään. Tutkimuksessa korostui 

myös arvojen mukainen ja objektiivinen toiminta, niitä pidettiin monin kohdin merkityksel-

lisinä. Mutta niiden toteutuminen tutkimuksen mukaan on heikohkoa. Tutkimuksen mukaan 

johtaminen, joka perustuu arvoille ja tukee työntekijöiden hyvinvointia/viihtyvyyttä ei vas-

taa työntekijöiden odotuksia. Tässä kohdin tutkimustulosten mukaan arvojen ja kulttuurin 

välinen kuilu on suuri. (Talent Vectia 2020)  

 

Dysvik & Kuvaas tekivät tutkimuksen (vastaajia 343 eri aloilta) työntekijöiden kehittymis-

halun ja sisäisen motivaation yhteydestä heidän aikomuksiinsa vaihtaa työpaikkaa. 



12 
 

 

Tutkimuksen perusteella todettiin, että mikäli työntekijä on vahvasti sisäisesti motivoitunut 

työssään, niin hänellä ei ole taipumusta vaihtaa työpaikkaa, vaikka hän omaisikin vahvan 

kehittymishalun. Ei -toivottua vaihtuvuutta katsottaessa esihenkilöiden on tärkeää huolehtia 

sellaisesta työympäristöstä, jossa on mahdollista ruokkia sisäistä motivaatiota ja sen taustalla 

olevia tarpeita. (Dysvik & Kuvaas 2010, 622, 627, 634)  

 

Conway ja Briner  tutkivat yksilötason sitoutumisen vaikutusta suorituksen laatuun, nopeu-

teen ja työntekijöiden poissaoloihin. Tutkimus tukee aiempiakin havaintoja siitä, että orga-

nisaatioon sitoutuminen eroaa merkittävästi yksilötasolla ja sitoutuminen ennustaa organi-

saation suorituskykyä. Kysely toteutettiin 893 työntekijältä, siinä kysyttiin muun muassa ha-

lukkuutta kuulua organisaatioon ja ylpeyden tunnetta siitä. Tutkimus tuloksista kävi ilmi, 

että työntekijät, jotka kokivat vahvaa sitoutuneisuutta organisaatioon, vastasivat asiakaspu-

heluihin nopeammin ja saivat parempaa asiakaspalautetta. Tutkimuksessa ei havaittu sitä, 

että sitoutuneet työntekijät olisivat hoitaneet asiakaskohtaamisensa nopeammin. Tämä saat-

toi johtua ristiriidasta siinä, että työntekijöiden odotetaan palvelevan asiakkaat nopeasti ja 

laadukkaasti, ja kyseisen odotuksen johtavan siihen, että asiakkaaseen käytetään loppujen 

lopuksi enemmän aikaa. Sitoutumisella ei havaittu yhteyttä poissaolojen määriin, kyseisen 

havainnon luotettavuutta voi kyseenalaistaa, koska poissaolojen mittaustekniikka ei ollut 

riittävän yksityiskohtainen. (Conway & Briner 2012, 472, 482)  

 

Posner ja Schmidt (1984) ovat tutkimuksessaan tarkastelleet yksilön ja yrityksen arvojen 

välistä suhdetta. Tutkimukseen osallistui lähes 1500 johtajaa eri puolilta Yhdysvaltoja kai-

ken tyyppisistä organisaatioista sekä kaikilta organisaatiotasoilta. Tulokset paljastivat hen-

kilökohtaisten  ja organisaation arvojen selkeyttämisellä ja yhdistämisellä olevan merkittävä 

hyöty sekä esihenkilöille että heidän organisaatioilleen. Yhteiset arvot liittyvät henkilökoh-

taiseen onnistumisen tunteeseen. Esihenkilöt, jotka kokivat  henkilökohtaisten arvojensa yh-

teensopivan organisaation arvojen kanssa saivat huomattavasti suurempia menestymisen 

tunteita elämässään.  (Posner et al. 1985, 294-295)  

 

Yksi työntekijäkyvyistä muuttuvassa liiketoimintaympäristössä on innovatiivisuus, innova-

tiivisuudella tarkoitetaan kykyä kehittää luovalla tavalla ratkaisuja, jotka ovat myös toteut-

tamiskelpoisia. Vaikka innovatiivisuuden ajatellaan olevan yksilön ominaisuus, niin pääasi-

assa uudet innovaatiot syntyvät yrityksissä yhteistyön tuloksina. (Viitala 2020)  Cho ja Pucik 
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(2005) tutkivat yrityksen innovatiivisuuden merkitystä tuloksellisuuden ja markkina-arvon 

kannalta Fortune-kyselyihin 1998-2000 vastanneissa 488 yrityksessä. Tutkimus osoitti sen, 

että yksistään laatu ei riitä suuren kasvun luomiseen, eikä innovatiivisuus riitä parantamaan 

kannattavuutta. Tärkeää on kyky tasapainottaa innovaatio sekä laatu, jotta yritys voi ylläpi-

tää kannattavaa kasvua jatkuvasti muuttuvassa globaalissa liiketoimintaympäristössä. (Cho 

& Pucik 2005, 561, 563, 573)  

 

Tutustuessani työntekijäkokemukseen vaikuttavista tekijöistä tehtyihin tutkimuksiin nousi 

esiin työntekijäkokemuksen viitekehyksien taustaksi tehdyt tutkimukset, jotka esitellään tut-

kimukseni luvussa 2. Finanssialan organisaatioihin tehdyt tutkimukset ovat keskittyneet pit-

kälti asiakaskokemukseen, työntekijän suoriutumiseen, johtamiseen ja palkitsemiseen vai-

kuttaviin asioihin. Vasta parin viimeisen vuoden aikana Pro Gradu -tutkielmia on tehty työn-

tekijäkokemukseen vaikuttavista tekijöistä, kuten yrityskulttuurista ja johtamisesta, mutta 

erityisesti tutkimusta valmentavan johtajuuden vaikutuksesta positiiviseen työntekijäkoke-

mukseen en ole havainnut. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää valmentavan joh-

tamisen, yrityskulttuurin ja arvojen vaikutusta positiiviseen työntekijäkokemukseen kohde 

organisaatiossa sekä sitä kuinka positiivisen työntekijäkokemuksen johtamisessa on onnis-

tuttu yllä mainituin rajauksin. 

 

1.2. Tutkimuksen keskeiset käsitteet 

Tässä luvussa määritellään tutkimukseen liittyvät keskeiset käsitteet työntekijäkokemus, 

valmentava johtaminen, yrityskulttuuri ja arvot. 

Työntekijäkokemus (employee experience, EX)   

Työntekijäkokemus voidaan ajatella henkilökohtaisena kokemuksena, jossa yksittäisen 

työntekijän odotukset ja hänelle annetut lupaukset törmäävät työnteon arjen ja yrityksen 

kanssa yhteen luoden tyytyväisyyttä tai tyytymättömyyttä ja sitoutumista tai sitoutumatto-

muutta. Työntekijäkokemus voidaan ajatella myös työpaikkakokemuksena, minkälaisen ko-

kemuksen työntekijä on saanut työpaikastaan. (Luukka 2019, 128)  

Työntekijäkokemus ei ole vain palvelumuotoilua, vaan työntekijän työelämäkokonaisuuden 

ymmärtämistä. Sen vuoksi henkilöstöhallinto ei voi enää toimia erillisissä siiloissa 
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esimerkiksi osaamisen kehittämisessä, rekrytoinnissa, palkitsemisessa ja henkilöstön tuki-

palveluissa, vaan jonkun on johdettava työntekijäkokemusta kokonaisuutena. Tässä on kes-

keistä esimerkiksi sitoutumisen vahvistaminen työnantajaan, uran ja osaamisen kehittämi-

nen sekä työssä oppimisen kokemukset. ”Monet suomalaiset yhtiöt ovatkin isojen uudistus-

ten edessä” sanoo Suomen Deloitten Organization Transformation & Talent -palveluista vas-

taava Kirsi Kemi.  

Työntekijöiden kokemus on hyvin laaja ja työntekijäkokemuksia ei voida luoda ellei orga-

nisaatio tunne työntekijöitään. Kokemus on subjektiivinen, koska ihmisillä on tunteita, asen-

teita ja käyttäytymistä. Jos kaikki käyttäytyisimme ja ajattelisimme samalla tavalla, organi-

saatioiden olisi melko helppoa suunnitella koko ajan kaikille täydellisiä työntekijäkokemuk-

sia. (Morgan 2017, 26) 

Valmentava johtaminen (Coaching leadership) 

Valmentavassa johtamisessa puhutaan kokonaisvaltaisesta tavasta olla, vaikuttaa ja tulla vai-

kutetuksi. Valmentavan johtajuuden katsotaan olevan osallistavaa, arvostavaa ja tavoitteel-

lista tekemistä yhdessä siten, että yksilöiden potentiaali on ryhmän ja organisaation käytössä. 

Menestyksekkään valmentavan johtajuuden peruspilareita ovat luottamus ja toista arvostava 

asenne. Valmentava johtajuus on laajempi käsite, kuin valmentava esimiehisyys, koska joh-

tajuus sosiaalipsykologisena ilmiönä ei ole riippuvainen organisaation hierarkiasta eikä ra-

joitu pelkästään esimiestyöhön. Valmentavan johtajan perustehtävänä on ohjata omaa tiimi-

ään kohti yhteisiä tavoitteita hyvällä fiiliksellä ja sen avulla vaikutetaan myös asiakaskoke-

mukseen. Tässä tutkimuksessa valmentavalla johtamisella tarkoitetaan esihenkilötyötä. 

(Ristikangas & Ristikangas 2010, 12, 15; Ristikangas & Grünbaum 2016, 17)  

Yrityskulttuuri (organisaatiokulttuuri, company culture, corporate culture) 

Yrityskulttuurin katsotaan olevan perustavanlaatuinen liiketoiminto, ei henkilöstöresurssien 

painopiste. Se on työntekijöiden päivittäinen tapa ajatella ja asennoitua asioihin. (Green 

2017, 21) 

Yrityskulttuurilla tarkoitetaan ryhmän keksimää, löytämää tai kehittämää perusolettamuk-

sien mallia, jonka avulla käsitellään ulkoiseen sopeutumiseen tai sisäiseen yhdentymiseen 

liittyviä erilaisia ongelmia. Kyseinen malli on toiminut siten esimerkillisesti, että sitä on 

opetettu ryhmän uusille jäsenille tapana havaita, ajatella ja tuntea suhteessa edellä mainittui-

hin ongelmiin. (Schein 1991,  26) 
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Yrityksen tiedostetut sekä tiedostamattomat arvot, rakenteet ja toimintatavat, joiden nähdään 

ohjaavan työntekijöiden ajattelua ja käyttäytymistä voidaan kutsua yrityskulttuuriksi. Ky-

seisten arvojen, toimintatapojen ja rakenteiden koetaan myös yhdistävän työntekijöitä ja ne 

erottavat organisaatiot muista organisaatioista. (Luukka 2019, 25) 

Arvot (values) 

Arvojen katsotaan olevan syvällisiä ilmauksia toiveista ihmisten elämässä. Ihmisillä on eri-

laisia toiveita liittyen työelämäänsä ja nämä tulisi huomioida, jotta sitoutumista työhön ja 

organisaatioon tapahtuu. (Juuti 2016, 28) Arvot rakentuvat organisaation perusolettamuspi-

lareiden päälle. Perusolettamusten voidaan katsoa kuvastavan yrityksen maailmankuvaa, 

olettamuksia ja ajattelutapoja. (Luukka 2019, 32)  Arvoja pidetään yrityskulttuurin perus-

tana, monet yritysjohtajat ovat vahvistaneet sen, että organisaation arvoilla on keskeinen 

merkitys. (Posner at al. 1985, 283) 

 

1.3. Tutkimuskysymykset ja niiden avaus, tavoitteet ja rajaukset  

Tutkimuksessani käsitellään kohdeorganisaation positiivisen työntekijäkokemuksen muo-

dostumista sekä sen johtamista. Tässä luvussa esitetään tutkimusta ohjaava pääkysymys sekä 

alakysymykset. Pääkysymys kuvaa työn tavoitetta ja alakysymykset tukevat pääkysymyk-

siin vastaamista.   

Pääkysymys:   

Miten johtaminen ja sen laatu vaikuttavat työntekijäkokemukseen?  

Alakysymykset: 

Mistä tekijöistä positiivinen työntekijäkokemus muodostuu? 

Miten positiivisen työntekijäkokemuksen johtamista toteutetaan organisaatiossa henkilöstön 

näkökulmasta? 

Miten työntekijäkokemuksen johtamista tulee kehittää organisaatiossa?  

Tutkimuskysymysten avaukset ja tavoitteet  

Miten johtaminen ja sen laatu vaikuttavat työntekijäkokemukseen? 



16 
 

 

Pääkysymyksessä käsitellään työntekijäkokemusta ja sen johtamisen laatua organisaatiossa, 

johon tutkimus tehdään. Tarkoituksena on selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat positiivisen 

työntekijäkokemuksen muodostumiseen ja minkälainen on työntekijäkokemuksen johtami-

sen laatu organisaatiossa. Samalla selvitetään ilmeneekö mahdollisesti haastekohtia? Jos il-

menee, niin millaisia haasteita sekä millaisia vaikutuksia yleensäkin työntekijäkokemuksen 

johtamisella koetaan olevan.  

Mistä tekijöistä  positiivinen työntekijäkokemus muodostuu? 

Ensimmäisessä alakysymyksessä selvitetään, minkä tekijöiden työntekijä kokee vaikuttavan 

positiivisen työntekijäkokemuksen muodostumiseen. 

Miten positiivisen työntekijäkokemuksen johtamista toteutetaan organisaatiossa henkilöstön 

näkökulmasta?  

Toisessa alakysymyksessä selvitetään, kuinka työntekijäkokemusta johdetaan organisaa-

tiossa. Samalla selvitetään, tapahtuuko kyseistä johtamista ja miten.   

Miten työntekijäkokemuksen johtamista tulee kehittää organisaatiossa?  

Kolmannessa alakysymyksessä selvitetään miten työntekijät toivovat työntekijäkokemuksen 

johtamista kehitettävän. Kysymyksessä pureudutaan tarkemmin myös siihen, mitä kehitys-

toimet ovat ja mitä vaikutuksia niillä uskotaan olevan.   

Rajaus 

Tutkimuksessani käsitellään positiivisen työntekijäkokemuksen muodostumista ja sen joh-

tamista sekä yrityskulttuurin, arvojen ja valmentavan johtamisen vaikutusta työntekijäkoke-

muksen muodostumiseen. Tutkimuksessa ei käsitellä muita johtamisen käytäntöjä. Tutki-

muksessa haastateltavat henkilöt vastaavat tutkimuskysymyksiin omia näkemyksiään ja ko-

kemuksiaan tutkimuksen kohteena olevassa Nordea Bank Oyj:n Personal Banking Finland 

– organisaatiossa.  

 

1.4. Tutkimuksen rakenne 

Tämän Pro gradu -tutkimuksen rakenne muodostuu yhteensä 8 luvusta. Ensimmäisessä lu-

vussa esitetään johdanto, tutkimuksen taustaa ja määritellään tutkimuksen keskeiset 
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käsitteet. Luvussa esitetään myös tutkimuskysymykset,  niiden tavoitteet ja avaukset sekä 

tutkimuksen rakenne rajauksineen. 

Toisessa luvussa käsitellään työntekijäkokemusta ja sen johtamista, esitellään erilaisia val-

lalla olevia työntekijäkokemuksen teoreettisia viitekehyksiä ja näkemyksiä työntekijäkoke-

muksesta sekä sen johtamisesta.   

Kolmannessa luvussa perehdytään yrityskulttuuriin ja arvoihin, mitä yrityskulttuurilla ja ar-

voilla tarkoitetaan, kuinka niitä johdetaan ja mikä merkitys niillä on organisaatiossa.  

Neljännessä luvussa käsitellään valmentavaa johtamista, mitä valmentava johtaminen ar-

jessa tarkoittaa, minkälaisia johtamisen taitoja valmentavalla johtajalla tulee olla ja mikä 

erottaa sen perinteisestä johtamisesta.   

Viidennessä luvussa yhdistetään tutkimuksen teoreettisen taustan aihepiirit;  työntekijäko-

kemus, valmentava johtaminen sekä yrityskulttuuri ja arvot. Luvussa käsitellään valmenta-

van johtamisen, yrityskulttuurin ja arvojen vaikutusta työntekijäkokemukseen. Kyseisessä 

luvussa esitellään myös tämän tutkimuksen viitekehys. 

Kuudennessa luvussa käydään läpi tutkimuksen tutkimusstrategia ja -menetelmät ja miten 

kyseisiin menetelmiin on päädytty. Kyseisessä luvussa kuvataan tutkimusaineisto, sen ke-

ruumenetelmät ja kuinka aineisto on analysoitu. Luvussa kerrotaan myös aineiston reliabili-

teetista ja validiteetista.  

Tutkimuksen seitsemännessä luvussa analysoidaan empiirisen osan tutkimustulokset ja yh-

distetään jo osin teoreettista ja empiiristä osaa. Viimeisessä, kahdeksannessa luvussa yhdis-

tetään tutkimuksen teoreettinen ja empiirinen osa sekä muodostetaan tutkimuksen johtopää-

tökset edellä mainittuja osia vertaamalla. Kyseisessä luvussa vastataan myös tutkimuskysy-

myksiin, jotka on esitelty kohdassa 1.3.  
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2. Työntekijäkokemus organisaatiossa ja työntekijäkokemuksen 

viitekehykset 

Työntekijäkokemus -käsitteenä sai alkunsa teknologia-alalta, jossa on ollut jo vuosien ajan 

kovaa kilpailua korkeasti koulutetuista työntekijöistä. Myös muilla toimialoilla työntekijä-

kokemuksen merkitys on kasvanut, koska työmarkkinat ovat  kiristyneet kautta linjan. (Ar-

nold 2018, 77) Työntekijöiden kokemuksen katsotaan muodostuvan kokonaisuudesta, työn-

tekijäkokemuksia ei voida luoda ellei organisaatio tunne työntekijöitään. Kokemus on sub-

jektiivinen, koska kaikilla ihmisillä on tunteita, asenteita ja  käyttäytymistä. Jos kaikki käyt-

täytyisimme ja ajattelisimme samalla tavalla, niin organisaatioiden olisi koko ajan melko 

helppoa suunnitella kaikille  täydellisiä työntekijäkokemuksia. (Morgan 2017, 26) Perintei-

sen henkilöstöstrategian sijaan organisaation tulee ymmärtää jokaista työntekijäänsä syväl-

lisemmin ja   perehtyä heidän tunteisiinsa. Johtajien tulisi pysähtyä kuuntelemaan millaisia 

tarpeita, toiveita ja mahdollisia pelkoja työntekijöillä on. Tämän tarkoituksena on luoda ko-

kemus siitä, että työntekijöistä huolehditaan ja heitä ymmärretään yksilöinä. (Plaskoff 2017, 

137) 

Työntekijäkokemus käsitteenä kattaa paljon laajemman kentän kuin perinteiset työntekijä-

tyytyväisyystutkimukset. Työntekijän kokemuksen tekijät menevät paljon syvemmälle kuin 

työsopimuksessa määritellyt kohdat. Kokemuksen merkityksellisimmät tekijät liittyvät or-

ganisaation perusasioihin, kuten johtamiseen, työpaikkaan ja työn tarkoitukseen. Silti klas-

sisilla näkökohdilla, kuten palkalla ja etuisuuksilla on edelleen merkityksensä. (Bach 2019) 

Työntekijäkokemus muodostuu työntekijöiden päivittäisistä hetkistä, työntekijän ensimmäi-

sestä päivästä aina viimeiseen palkanmaksuun tai eläkkeeseen asti. (Arnold 2018, 77) Whit-

ter (2019, 66) tuo esiin näkökannan siitä, että yritysten on tehtävä enemmän töitä työnteki-

jäkokemuksen eteen, jotta työssä voidaan kokea kaikkia positiivisen työntekijäkokemuksen 

etuja ja kannustaa työntekijöitä ottamaan täysi vastuu.  

Tässä luvussa käsitellään, mitä tarkoitetaan työntekijäkokemuksella ja miten työntekijäko-

kemuksen erilaiset teoreettiset viitekehykset rakentuvat. Morganin (2017, 28-30) on uran-

uurtaja työntekijäkokemuksen tutkimuksessa. Hän on luonut puitteet ja lähestymistavan 

työntekijäkokemukselle sekä jäsennellyn viitekehyksen työntekijäkokemuksesta. Kyseinen 
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viitekehys perustuu satojen organisaatioiden tosiasialliseen tietoon ja analyysiin. Työnteki-

jöiden kokemus näyttää hyvin erilaiselta organisaatiosta riippuen. Työntekijäkokemuksen 

viitekehyksien mallinnuksia on tehty viime vuosina useita eri tutkijoiden toimesta. Jokaiseen 

viitekehykseen on otettu erilaisia ulottuvuuksia, jotka vaikuttavan työntekijäkokemukseen 

ja joiden kautta organisaation voidaan ajatella pystyvän vaikuttamaan positiivisesti työnte-

kijäkokemukseen. Kaikista viitekehyksistä löytyy paljon yhteneväisyyttä ja niistä saa oikean 

kuvan siitä, kuinka laajasta aiheesta työntekijäkokemuksessa on kyse. Valitsin tutkimuk-

seeni  Morganin, Greenin, Whitterin ja  Rascan työntekijäkokemuksen viitekehykset, koska 

jokainen niistä sisältää tutkijan viitekehyskohtaisia näkökulmia ja ovat keskenään riittävän 

erilaisia.  Tutkimuksessa  vertaillaan niitä keskenään sekä tuodaan myös muiden tutkijoiden 

näkökulmia yksittäisiin viitekehysten osa-alueisiin. 

   

2.1. Morganin työntekijäkokemuksen viitekehys  

Morgan (2017, 28-30) haastatteli johtajia yli sadasta-viidestäkymmenestä organisaatiosta 

ympäri maailmaa ja etsi erilaisia malleja perehtyen yli sataan-viiteenkymmeneen kulttuuria, 

tekniikkaa ja fyysistä työympäristöä koskeviin artikkeleihin. Tutkimustulosten perusteella 

Morgan päätyi jakamaan työntekijäkokemukseen vaikuttavat tekijät kolmeen ympäristöön: 

1. Fyysinen (30%), Teknologinen (30%) ja Kulttuurinen ympäristö (40%).  

 

Kuva 1. Morganin työntekijäkokemuksen viitekehys. (Mukaillen Morgan 2017)  

1. Fyysinen ympäristö tarkoittaa paikkaa, jossa työntekijät työskentelevät ja sen katsotaan 

muodostavan 30 % työntekijöiden kokemuksista. Morganin mukaan kaikki haluavat 
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työskennellä ympäristössä, joka on innostava sekä inspiroiva ja saa työntekijät tuntemaan 

itsensä luovammaksi ja sitoutuneemmaksi. Yritykset, jotka avaavat ovensa myös vieraili-

joille, kuten työntekijöiden ystäville ja perheenjäsenille, investoivat näin toimimalla voi-

makkaasti loistavien työntekijäkokemusten luomiseen. (Morgan 2017, 47-48) 

2. Teknologinen ympäristö kattaa kaiken sovelluksista laitteistoihin, käyttöliittymiin ja suun-

nitteluun. Tämän osa-alueen katsotaan muodostavan 30 % työntekijöiden kokemuksista. 

Teknologia mahdollistaa suuren osan tulevaisuuden työ- ja työntekijäkokemuksesta. Yrityk-

sissä uusi tekniikka tulisi mahdollistaa kaikille, ei vain osalle tiimeistä, sillä muutoin tämä 

vaikuttaa kielteisesti koko työntekijän kokemukseen. (Morgan 2017, 61-62)  

3. Kulttuurisen ympäristön katsotaan muodostavan 40 % työntekijäkokemuksesta. Morganin 

mukaan kokemukseen kulttuurisesta ympäristöstä vaikuttavat esimerkiksi se, että näkyykö 

yritys positiivisesti, tuntevatko kaikki arvostusta, kokevatko työntekijät kuuluvansa osaksi 

tiimiä, ovat johtajat mentoreita tai coacheja sekä onko organisaatio sitoutunut kehittämään 

työntekijöidensä hyvinvointia. (Morgan 2017, 71)  

 

2.2. Whitterin työntekijäkokemuksen viitekehys 

Whitterin holistisen (kokonaisvaltainen) työntekijäkokemuksen viitekehyksen mukaan or-

ganisaation tulee tutkia niitä asioita, joita ihmiset kokevat työssään.   Koska yritysten ja ih-

misten muutostila on nykyään jatkuvaa, niin tulisi tutkia työntekijän jokaista muutosta, mat-

kaa ja hetkeä. Whitterin työntekijäkokemuksen viitekehyksen keskiössä ovat päämäärä, teh-

tävä  ja arvot. Niiden nähdään olevan liiketoiminnan ydin, joka yhdistää kaikki tekijät ja 

niistä kumpuava käyttäytyminen muodostaa arjen. Tavoitteena on laajentaa kokonaisuudes-

saan työyhteisöjä ja saada niihin parhaat mahdolliset kyvyt. Luottamusta rakentamalla var-

mistetaan yrityksen tarkoitus sekä pysytään sen ytimessä työntekijöiden ja asiakkaiden sil-

missä. (Whitter 2019, 74- 75) Whitterin työntekijäkokemuksen viitekehyksessä on keskiön 

ympärillä kuusi työntekijän kokemukseen vaikuttavaa ulottuvuutta: ihmiskeskeisyys, johta-

juus, organisaatiorakenne, teknologia, työympäristö ja yhteisö.  
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Kuva 2. Whitterin työntekijäkokemuksen viitekehys. (Mukaillen Whitter 2019, 57) 

1. Ihmiskeskeisyys. Työntekijäkokemus luo vahvan roolin korkean suorituskyvyn organisaa-

tiossa, kyseinen asia on merkityksellinen ihmiskeskeisyydessä ja siinä kuinka sen nähdään 

vaikuttavan sekä operatiiviseen että strategiseen lähestymistapaan puhuttaessa työntekijäko-

kemuksesta. Ajatusten tulee kohdistua ihmisiin ja teknologiaan, jotta tasapainon ja yhtenäi-

syyden säilyttäminen yrityksen sisällä on mahdollista. Kahden edellä mainitun ulottuvuuden  

tulee olla tasapainossa ja koko ajan tietoisia toisistaan, koska ne ovat yhä enemmän kilpai-

lun, konfliktien ja yhteistyön keskiössä seuraavan sukupolven yrityksissä. (Whitter 2019, 

57,  127) 

2. Johtajuus (leadership). Ihmiskeskeiset johtajat nähdään positiivisen työntekijäkokemuk-

sen mahdollistajina ja vastuu työntekijäkokemuksesta on heillä. Johtajat ovat  läpi organi-

saatiotasojen kriittinen osa positiivista työntekijäkokemusta. Työntekijät havaitsevat mikäli 

johtajat eivät ole ihmiskeskeisiä, työyhteisö ei ole vahva tai integroitunut niin kuin se voisi 

olla, tekniikka on haastavaa käyttää ja työntekijöitä ei kohdella ihmisinä. Työntekijäkoke-

muksen johtaminen edellyttää hyvin moninaisia johtajuuden taitoja, kykyjä ja ominaisuuk-

sia,  omaksummeko esimerkiksi leadershipin tai palvelujohtamisen. Johtajan ja koko orga-

nisaation on työskenneltävä työntekijäkokemuksen eteen. (Whitter 2019, 57, 127, 171) 

Rasca (2018, 12) taas pitää mallissaan vaikuttavana osa-alueena karismaattista johtamista, 

jolla hän tarkoittaa työntekijän profiilin ymmärrystä, tarpeita ja henkilökohtaisia tavoitteita.  

3. Organisaation rakenteita voidaan pitää menestyksen alustana. Työntekijäkokemus haas-

taa vastuualueita, rakenteita ja rooleja työpaikalla. Työntekijöiden päivittäisellä yhdessä 

työskentelyllä on merkitystä työntekijäkokemuksen näkökulmasta. Perinteiset hierarkiset or-

ganisaatiot koetaan haitalliseksi, koska päätöksenteko niissä on jäykkää ja näin ollen 
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hidastaa asioiden etenemistä. Tavoiteltavassa tilassa kaikki toimivat yhdessä organisaation 

päämäärän, tehtävän ja arvojen eteen. (Whitter 2019, 57, 65-66) 

4. Teknologia -ulottuvuus sisältää työntekijöille tarjottavat työkalut ja tekniikan, joita he tar-

vitsevat suoriutuakseen työstään parhaalla mahdollisella tavalla. Teknologiaa voidaan käyt-

tää parantamaan ja vahvistamaan organisaation tarjoamia kokemuksia. Teknologia on vain 

yksi osa positiivista työntekijäkokemusta ja se tulisi alistaa palvelemaan koko kokonai-

suutta. Teknologia on loistava keino parantaa työntekijöiden sekä asiakkaiden kokemuksia, 

mutta luovuus, kyky tuntea sekä kehittää emotionaalisia suhteita erottaa ihmiset teknologi-

asta tulevaisuudessakin. (Whitter 2019, 57, 68-69) Morgan (2017, 61) korostaa omassa mal-

lissaan teknologian olevan nimenomaan se, mikä tulevaisuudessa mahdollistaa suuren osan 

työntekijäkokemuksesta. Arnoldin (2018, 78) mukaan ohjelmistoja ja työkaluja käyttävät 

työntekijät tulee asettaa etusijalle tehtäessä kyseisiä asioita koskevia investointipäätöksiä. 

5. Työympäristö  vaikuttaa työntekijöiden suorituskykyyn ja sitä kautta tuottavuuteen, sitä 

pidetään perustellusti yhtenä tärkeänä osana työntekijäkokemusta. Organisaatiot ovat panos-

taneet toimistoihin ja työtiloihin erottuakseen joukosta luomalla loistavia työympäristöjä 

työntekijöilleen. Työtiloja suunnittelevat yritykset eivät edusta pelkästään arkkitehtuuria tai 

toimistotilojen esteettistä suunnittelua, vaan myös tuloksia. Loistava työympäristö edistää 

sitoutumista ja tuottavuutta. Työtilat, jotka kannustavat vaivattomaan yhteistyöhön, intensii-

viseen ja hiljaiseen keskittymiseen sekä luoviin ajatuksiin nostavat merkitystään. Nykypäi-

vänä työntekijät päättävät suunnittelijoiden kanssa, minkä tyyppinen työtila tukisi parhaiten 

tuottavaa työtä. (Whitter 2019, 70-71) Morgan nosti esiin sen, että työympäristön tulee olla 

avoin esimerkiksi ystäville ja perheenjäsenille,  yritykset, jotka avaavat ovensa investoivat 

voimakkaasti loistavien työntekijäkokemusten luomiseen. (Morgan 2017, 47-48) Työnteki-

jät, jotka ovat tyytyväisiä työhönsä ja työympäristöönsä ovat motivoituneita osallistumaan 

täysin organisaation missioon ja antavat kaiken tietotaitonsa tekemäänsä työhön. (Plaskoff 

2017, 13)  

6. Yhteisö kuvastaa sitä, miten yritykset aktiivisesti rakentavat kulttuuria, joka rohkaisee or-

ganisaation eri yhteisöjä tekemään töitä yhteistyöhön perustuvan innovatiivisen, yli rajojen 

ulottuvan kulttuurin eteen. Työntekijät ovat  parhaimmillaan, kun saavat olla osana menes-

tyvää yhteisöä. Yhteisön rakentamisen polun nähdään vievän todelliseen yhteenkuulumisen 

tunteeseen ja yhteisöllisyys kuvastaa sitä, kuinka tärkeät asiat on onnistuttu  yhdistämään 

yrityksessä. (Whitter 2019, 73-74) Whitterin kulttuurisessa työympäristössä työntekijät 
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odottavat kunnioittavaa ja oikeudenmukaista kohtelua. Facebookin tekemässä tutkimuksessa 

havaittiin valaisevia tuloksia sen osalta, mitä työntekijät haluavat todellisuudessa. Tutki-

muksessa tunnistettiin kolme voimakkaasti motivoivaa tekijää satojen tuhansien vastausten 

joukosta ja yhteisöllisyys oli yksi tekijöistä, joka tunnistettiin ja nimenomaan tunne siitä, 

että välitetään ja saadaan tunnustusta työstä. Tämän katsottiin lisäävän yhteenkuuluvaisuu-

den tunnetta.  (Whitter 2019, 15) 

2.3. Greenin työntekijäkokemuksen viitekehys 

Keskittyminen positiiviseen työntekijäkokemukseen johtaa parempaan asiakassuhteeseen. 

Englannin Warwickin yliopiston taloustieteilijöiden tutkimuksessa todettiin, että onnellisuus 

johti tuottavuuden 12 % nousuun, kun onnettomien työntekijöiden tuottavuus osoittautui 10 

% heikommiksi. Taloustieteilijöiden mukaan ihmisen onnella on suuria ja myönteisiä vai-

kutuksia tuottavuuteen. (Green 2017, 23, 25) 

Greenin mukaan työyhteisöjen tilanne on mielenkiintoinen siksi, että Y-sukupolvesta on tu-

lossa suurin työntekijäryhmä. Kyseinen sukupolvi sekä heidän jälkeläisensä tulevat vaihta-

maan joustavasti työpaikkaa palkkakehityksensä ja työn merkityksen vuoksi. Syy vaihtaa 

työpaikkaa kumuloituu siihen, etteivät työntekijät tunne itseään arvostetuksi eivätkä  koe, 

että heidän kehittymiseensä panostetaan. Mitä työntekijä tuntee töihin tullessaan vaikuttaa 

hänen oppimiseensa sekä energiatasoonsa. (Green 2017, 26, 29) Organisaatioiden on suun-

niteltava eri tavalla lähestymistapansa siihen, miten ne suhtautuvat työntekijöihin. Monen 

sukupolven työpaikka edellyttää uudenlaista ajattelutapaa henkilöstöjohtamisesta. Työnte-

kijöiden sitoutumista tavoiteltaessa tulee  työntekijäkokemus laittaa keskiöön. (Plaskoff 

2017, 136) Greenin työntekijäkokemuksen viitekehyksessä on viisi pääulottuvuutta: johta-

juus, urakehitys, vuorovaikutus, ympäristö sekä kulttuuri ja arvot.  

 

Kuva 3. Greenin työntekijäkokemuksen viitekehys.  (Mukaillen Green 2017) 
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1. Johtajuus, johtajan asenteella on iso vaikutus työntekijöiden asenteeseen. Työntekijöiden 

ei voida odottaa asennoituvan asioihin positiivisesti ellei heidän johtajansa ole positiivinen. 

Johtoryhmissä tulisi huomioida jokaisen kyky vaikuttaa positiivisesti henkilöstön ajatteluta-

paan. Johtajan neljä elementtiä auttavat herättämään työntekijöissä oikeanlaisen ajatteluta-

van ja asennoitumisen asioihin. Nämä elementit ovat intohimo, ponnistelu, asiantunte-

mus/kokemus ja huolehtiminen. (Green 2017, 117-118) Strategia, tavoitteet ja suunnitelmat 

ovat pohja monelle tekemiselle. Johtajien tulee määritellä jokaiselle työntekijälle olennaiset 

tavoitteet, joilla kyetään vaikuttamaan kaikkiin päätavoitteisiin. Määritelmät hyvästä suori-

tuksesta ovat työroolikohtaisia. (Green 2017, 47) 

2. Urakehitys on monen työntekijän mielessä, mutta valitettavasti työnantajien taholla ti-

lanne ei ole sama. Urakehityksen katsotaan olevan sijoitus työntekijään, hänen taitoihinsa ja 

kykyihinsä tarjoamalla ohjausta sekä valmennusta. Greenin tekemien kyselyiden mukaan 

urakehitys ei ole prioriteetti monille organisaatioille vielä nykyäänkään. Mielenkiintoiseksi 

asian tekee se, että kuitenkin urakehitykseen panostamalla saadaan korkeampi työsuoritus, 

vahvempi sitoutuminen ja pienempi työntekijöiden vaihtuvuus. Kyseiset tekijät vaikuttavat 

positiivisesti tulokseen, asiakastyytyväisyyteen ja työntekijöiden ajattelutapaan. Kyselyiden 

mukaan urakehitykseen panostamisen tärkeys tiedostetaan yrityksissä, mutta se ei ole muut-

tunut toiminnaksi.  (Green 2017, 105)  

Rekrytoinnin ja orientaation merkitys on tärkeä ja yritysten tulee keskittyä niihin. Esimer-

kiksi kuinka rekrytoidut henkilöt aloittavat työssään, esitelläänkö heille arvoja, kuinka he 

menestyvät työssään ja onko heillä työympäristö, missä on mahdollisuus oppia sekä virhei-

den tekeminen on myös sallittua. (Green 2017, 54) Ensimmäisenä työpäivänä uudet työnte-

kijät oppivat joko tietoisesti tai tiedostamattaan yrityksen painopisteet. Ensivaikutelmaan 

voidaan vaikuttaa luomalla erilaisia kokemuksia ensimmäisenä työpäivänä, tämä on osa po-

sitiivisen työntekijäkokemuksen syntymistä. Tärkeää on arvojen läpikäynti heti ensimmäi-

senä päivänä, että syntyy ymmärrys siitä, miten ja mitä asioita tehdään. (Green 2017, 55, 58) 

Bersinin (2018) mielestä ajatusmaailma tulisi kääntää toisinpäin ja sen sijaan, että pohditaan 

” Mitä laitamme uuden työntekijän tekemään ensimmäisenä työpäivänä?”, niin kysytäänkin 

”Millaisen haluamme uuden työntekijän ensimmäisen työpäivän olevan?”. Plaskoff (2017, 

138-139) korostaa sitä, että työntekijän matka alkaa jo ennen ensimmäistä työpäivää, jopa 

ennen tarjouksen hyväksymistä. Kokemus alkaa siitä,  kun työntekijä harkitsee hakevansa 

yritykseen töihin ja alkaa tutkimaan yrityksen tietoja. Tärkeintä on ymmärtää 
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työntekijäkokemuksen matka perusteellisesti työntekijän näkökulmasta, kaikkia tunteita ja 

ajatuksia sekä erinäisiä yhteyksiä,  jotka vaikuttavat positiivisiin ja negatiivisiin kokemuk-

siin. 

3. Vuorovaikutus ulottuvuudessa korostuu se, että yrityksen kulttuurin tulee ohjata palaut-

teen, myös kehittävän,  johdonmukaiseen pyytämiseen ja antamiseen, jotta kaikilla työnte-

kijöillä on mahdollisuus saavuttaa tavoitteensa.  Palaute ja valmennus ovat johtajan merki-

tyksellisimpiä vastuita ihmisten välisten tulosten saavuttamiseksi. Ilman palautetta nykypäi-

vän työntekijät tuntevat olevansa aliarvostettuja ja eivät koe tulleensa tietoiseksi siitä, mitä 

tekevät hyvin. Johtajat ovat lopettaneet haastavien palautekeskustelujen käymisen ja vaikei-

den päätösten tekemisen. Tämän seurauksena työntekijät, joiden ei pitäisi olla enää rooleis-

saan jatkavat työskentelyään, samalla parhaiden työntekijöiden lähtiessä vastuullisen toi-

minnan puutteen vuoksi. Green (2017, 63, 94) Vuorovaikutuksessa monet kosketuspisteet 

edistävät työntekijäkokemusta, kuten millaista vuorovaikutus on yrityksen kanssa: saako tar-

vittavat tiedot nopeasti ja onko yrityksen viestintä tehokasta. Tärkeää on tiedostaa,  että pa-

lautetta on mahdollista pyytää myös liikaa työntekijöiltä, jos he kokevat hukkuvansa pa-

lautepyyntöihin, niin sitoutuminen saattaa heiketä. Negatiivinen työntekijäkokemus syntyy, 

kun työntekijältä kysytään palautetta ja sen jälkeen se jätetään huomioimatta, työntekijälle 

herää kysymys ”Miksi minulta edes kysyttiin”.  Arnold (2018, 78-79) 

4. Työympäristön suhteen Green nostaa esiin sopivat taukotilat ja niiden väri-, haju-, maku- 

ja lämpötilamaailman. Työympäristön tulisi olla yhteisöllisyyttä lisäävää ja ergonomian tu-

lee olla kunnossa. (Green 2017, 107-108) Morgan (2017, 48) korostaa mallissaan myös työ-

tilojen innostavuuden ja luovuuden merkitystä työntekijäkokemuksen parantamiseksi.  

5. Yrityskulttuuri on työntekijäkokemukseen vaikuttava asia, ei henkilöstöresurssien paino-

piste. Green (2017, 21, 47) korostaa yrityskulttuurin olevan työntekijöiden päivittäinen tapa 

ajatella ja asennoitua asioihin. Ajattelutapa määrittää, kuinka yrityksessä palvellaan asiak-

kaita, kuinka paljon kukin panostaa työhönsä ja kuinka sitoutuneita työntekijät yritykseen 

ovat. Arvot määrittävät sen, miten tiimin jäsenet toimivat ja kuinka he ovat vuorovaikutuk-

sessa organisaation ja asiakkaiden kanssa. Arvoja hyödyntämällä johtajat voivat määritellä 

kuinka työntekijöiden tulisi saavuttaa tavoitteensa. Läpinäkyvässä liiketoimintaympäris-

tössä johtajien on varmistettava, että toiminta ja vuorovaikutus on arvojen mukaista.  
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2.4. Rascan työntekijäkokemuksen viitekehys 

Rasca lisäsi työntekijäkokemuksen viitekehykseensä (kuva 4) kaksi osa-aluetta Deloitten 

2017 tekemän tutkimuksen perusteella (kohdassa 1.1 viitattu tutkimukseen), hyvinvoinnin 

ja yhteyden organisaatioon. Hyvinvointia kokonaisuutena ei ole muissa tutkimuksessa esi-

tetyissä työntekijäkokemuksen viitekehyksissä huomioitu. Työhyvinvointi on Suomessa so-

siaali- ja terveysministeriön mukaan määritelty seuraavasti ”työntekijän kyky suoriutua päi-

vittäisistä työtehtävistä”. Ainoastaan hyvinvoiva henkilöstö kykenee tehokkaaseen työsken-

telyyn, kehittymään ja oppimaan uutta sekä olemaan innovatiivisia. Jos työntekijä ei voi hy-

vin, niin tavoitteen mukaiseen suoriutumiseen ei riitä osaaminen ja motivoituneisuus. Koko-

naishyvinvointiin kuuluvat henkilöön itseensä ja työympäristöön liittyvät tekijät sekä yksi-

tyiselämän asiat ja tapahtumat. (Viitala 2021)  

Rascan  malli koostuu kahdeksasta työntekijäkokemukseen vaikuttavasta tekijästä, joita 

ovat: motivaatio, työpanos, työstä suoriutuminen, tyytyväisyys, sitoutuneisuus, hyvinvointi, 

yhteys sekä pysyvyys ja suorituskyky. (Rasca 2018, 12) Rasca painottaa viitekehyksestään 

erityisesti viittä (1-5)  tekijää: motivaatiota, tyytyväisyyttä, sitoutumista, hyvinvointia ja yh-

teyksiä.  

 

Kuva 4. Rascan työntekijäkokemuksen viitekehys. ( Mukaillen Rasca 2018, 12) 

 

1. Motivaatio koostuu monista eri asioista, mutta yksittäinen isoin siihen vaikuttava tekijä 

on  hyvä henkilöstöpolitiikka. Henkilöstöpolitiikalla tarkoitetaan  tässä yhteydessä 
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henkilökohtaisia tavoitteet, hyviä HR-käytäntöjä ja johtajuutta. Motivaatiolla tarkoitetaan 

motiivien aikaan samaa tilaa, motivoituneelle käyttäytymiselle on ominaista se, että käyttäy-

tyminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja on yksilön tahdon alaista. (Juuti 2006, 37)  HR-käy-

täntöjen näkökulmasta  rekrytointi, perehdytys ja koulutus ovat avainasemassa. Toisena vai-

kuttavan osa-alueena voidaan pitää karismaattista johtajuutta, jolla Rasca tarkoittaa työnte-

kijän tarpeita, profiilin ymmärrystä,  henkilökohtaisia tavoitteita, palkkioita ja etuja sekä ky-

kyä kommunikoida edellä mainituista asioista oikein. Luottamus on aivan välttämätöntä, sa-

moin organisaation tuki. (Rasca 2018, 12)  

2. Tyytyväisyys on yksi sitoutumisen edellytyksistä, tyytyväisyyden mahdollistaa esimer-

kiksi laadukas valmennus ja sitä kautta mahdollisuus onnistua työssä  sekä hyvästä  työsuo-

rituksesta palkitseminen. Motivaatio, tyytyväisyys ja sitoutuminen ovat yhteydessä toisiinsa 

ja hyvä motivoituneisuus johtaa tietyissä olosuhteissa tyytyväisyyteen ja sitä kautta sitoutu-

miseen. Tyytyväisyyden katsotaan olevan yksi sitoutumisen ehdoista, mutta pelkkä tyyty-

väisyys ei riitä.( Rasca 2018, 11-12) Arnoldin (2018, 77) mukaan kilpailukykyinen palkka 

ja edut eivät riitä työntekijöiden pysyvyyteen sillä, kun työntekijät sopeutuvat etuihin, niin 

ne menettävät vaikutuksensa.  

3. Sitoutumista ohjaavat mielenkiintoinen ja mielekäs työ, työn tarkoituksenmukaisuus sekä 

hyvä yhteys muihin työntekijöihin.  Motivoituneet ja tyytyväiset työntekijät saattavat suo-

riutua työssään hyvin, mutta ovat pääasiassa keskittyneitä omiin etuihinsa, toisin kuin sitou-

tuneet työntekijät. Sitoutuneet työntekijät elävät organisaation arvojen mukaan, ovat hyvin 

sitoutuneita työhönsä ja innostuneita siitä. (Rasca 2018, 11-12)  

4. – 5.  Hyvinvointi ja yhteydet. Deloitten korostamien uusien teorioiden mukaan pysyvyys 

ja suorituskyky riippuvat enemmän itse työntekijöistä kuin heidän motivaatiostaan. Pelkäs-

tään sitoutuminen ei riitä pitämään työntekijää organisaatiossa, vaan tässä kohdin korostuu 

hyvinvoinnin ja yhteyden merkitys. Organisaatioiden tulee auttaa työntekijöitä tasapainotta-

maan työ- ja vapaa-aika. Hyvinvoinnin suhteen korostuu myös stressinhallinta, ravitsemus 

ja terveellinen elämäntapa. Työntekijöitä ei voi pakottaa ystävystymään, mutta organisaatio 

voi tukea yhteyksien luomisessa esimerkiksi avaamalla yrityskulttuuria ja arvoja, rakenta-

malla luottamusta avoimella viestinnällä ja  tunnistamalla yhteistyötä tekeviä tiimejä.      

(Rasca 2018, 12-13)   
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3. Yrityskulttuuri ja arvot  

Strategia ja yrityskulttuuri ovat kaksi johtamisen tärkeintä elementtiä. Strategia kuvaa, miten 

yritys pääsee tavoitteisiinsa ja kerää ihmiset tämän tavoitteen taakse. Yrityskulttuuri puoles-

taan ohjaa ihmisten toimintaa arvojen ja uskomusten avulla luoden yritykselle identiteetin 

sekä tekemällä yksilöistä yhteisön. (Huhta & Myllyntaus 2021) Yrityskulttuuri käsitteenä on 

vaikeasti määriteltävissä ja sen myötä vaikeasti ymmärrettävissä oleva. Yrityskulttuurin joh-

taminen on haasteellista, miten johtaa asiaa, jonka syvimmistä merkityksistä ollaan montaa 

eri mieltä. (Luukka 2019, 16) Organisaatiokulttuurin erilaisten määritelmien yhteneväisyy-

det ovat merkityksellisimpiä kuin eroavaisuudet. Yhteneväisyyksiä ovat jaetut käsitykset tie-

tyistä tärkeistä asioista,  joita ovat  esimerkiksi tietämys, toimintatavat, tulkinnat, ymmärrys, 

merkitykset ja havaitseminen. Harisalo (2021, 189) Luukka (2019, 25) ja Green (2017, 21) 

toteavat, että yrityksen tiedostetut sekä tiedostamattomat arvot, rakenteet ja toimintatavat 

ohjaavat työntekijöiden päivittäistä ajattelua ja käyttäytymistä, tätä voidaan kutsua yritys-

kulttuuriksi. Kyseisten arvojen, toimintatapojen ja rakenteiden koetaan myös yhdistävän 

työntekijöitä ja ne myös erottavat organisaatiot muista organisaatioista.  

Arvojen katsotaan olevan uskomuksia ja asenteita, jotka menevät syvälle sisimpään muo-

dostaen kollektiivin ymmärryksen hyväksyttävistä normeista ja käyttäytymisstandardeista 

yrityksessä. Tästä johtuen arvoja pidetään olennaisena osana yrityskulttuuria. Kotterin ja 

Heskettin tekemän tutkimuksen mukaan arvovetoiset yritykset menestyvät muita paremmin; 

liikevaihdon kasvu on nopeampaa, työpaikkojen luomisaste on korkeampi ja henkilöstön 

vaihtuvuus huomattavasti pienempi. (Hassan 2007, 437)  Yrityskulttuuri on nuorille merki-

tyksellinen ja johtaja voi vaikuttaa siihen teoillaan, ei sillä mitä hän puhuu. (Jabe  2017, 46-

47) 

Greenin (2017, 21, 47) näkökulmasta yrityskulttuuri ja arvot vaikuttavat työntekijäkoke-

mukseen. Hän korostaa, että yrityskulttuuri on läsnä arjessa ja näkyy työntekijöiden tapana 

ajatella ja asennoitua asioihin. Nämä vaikuttavat siihen, kuinka yrityksessä palvellaan asi-

akkaita, miten työhön yleensäkin panostetaan ja kuinka sitoutuneita työntekijät ovat. Arvot 

ohjaavat työntekijöiden tapaa toimia ja sitä kuinka he ovat vuorovaikutuksessa organisaa-

tiossa ja asiakkaiden kanssa. 
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3.1. Yrityskulttuuri ja sen johtaminen  

Yrityskulttuurin juuret juontavat 1940 -luvulla, jolloin ihmissuhdeteoreetikot pitivät epä-

muodollisen yhteistyön ja sitoutumisen ihmissuhteita sekä moraalisia perusteita tärkeämpinä 

kuin muodollista ja instrumentaalista kontrollia. (Baker 2002, 2) Terminä yrityskulttuuri on 

ensimmäisen kerran mainittu yrityskirjallisuudessa 1950 -luvulla. Yrityskulttuuri on organi-

saatiolle ominainen, mutta organisaatiosta irrallinen asia. Sen on  ryhmän kollektiivinen omi-

naisuus, jota on kuvailtu merkityksinä, uskomuksina, oletuksina, ymmärryksenä, normeina, 

arvoina ja tietona. (Luukka 2019, 18-19; Viitala 2021) Neljän merkittävän teoksen perus-

teella yrityskulttuurista tuli 1980-luvun alussa bisnesilmiö. Kyseisissä teoksissa viitattiin sii-

hen, että yrityskulttuuri on avaintekijä organisaation suorituskyvylle ja sitä voidaan hallita 

yrityksen kilpailukyvyn parantamiseksi. Yrityskulttuurin korostaminen vei huomion pois 

toiminnallisiin ja teknisiin näkökohtiin keskittyneestä johtamisesta ja huomio suunnattiin 

organisaation johtamisen laadullisiin puoliin. (Baker 2002, 1)   

Kuvassa 6 olevan Scheinin mallin logiikkana on: ”Täydellisessä maailmassa yrityskulttuurin 

ilmentymät ilmentävät yrityksen arvoja, jotka vastaavasti rakentuvat jaetun maailmankuvan, 

olettamusten ja ideologian päälle. Ja toisinpäin; yrityksessä jaettu ideologia sanoitettiin sitä 

tukeviksi arvoiksi ja visioksi, jotka ilmenevät tietynlaisena käyttäytymisenä ja ilmenty-

minä.” (Luukka 2019, 31)  

 

Kuva 5. Scheinin (1994) organisaatiokulttuurin malli (Luukka 2019, 30) 
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Yrityskulttuurin ymmärtäminen on merkityksellistä, koska se on erittäin näkyvä sekä tun-

tuva ja sillä on vaikutuksensa yhteiskuntaan tai ihan vain yksittäiseen kokoukseen. Ilman 

yrityskulttuurin huomioimista emme voi ymmärtää yksilöiden tuntemuksia ja koko organi-

saation suoriutumista. (Schein 1991, 41-42) Yrityskulttuuria ei saa liiaksi yksinkertaista eikä 

sekoittaa esimerkiksi käsitteeseen ilmapiiri tai arvot. Kulttuurin katsotaan olevan syvem-

mällä tasolla ja vaikuttavan vahvasti sekä ilmapiiriin että arvoihin. Yrityskulttuurin ymmär-

rys on erittäin merkittävää, jotta voidaan määrittää millaisia ovat arvot ja ilmapiiri. Yritys-

kulttuurilla on merkittävä vaikutus siihen, miten johdetaan  sisäistä viestintää, työn organi-

sointia sekä auktoriteettiasemaa. Myös organisaation tavoitteisiin sillä on iso merkitys, sitä 

ei voi johtaa samoin, kuin muita johdon kontrolloitavissa olevia asioita. Yrityskulttuurin 

vahvistuessa se valtaa organisaatiosta alaa ja vaikuttaa kaikkeen, mitä johtajat tekevät, jopa 

ajatteluun sekä tunteisiin. (Schein 1991, 321-322) 

Yrityskulttuurilla katsotaan olevan keskeisiä ominaisuuksia (Kuva 6). (Luukka 2019, 25) 

 

Kuva 6. Yrityskulttuurin keskeiset ominaisuudet ( Mukaillen Luukka 2019, 25) 

Yrityskulttuuri edellyttää ryhmää ja on yhteisön ominaisuus, se on aina vahvempi kuin yk-

silö.  Sen nähdään muotoutuvan joko tiedostamatta tai tietoisesti ryhmän sisällä aktiivisen 

tekemisen sekä tekemättä jättämisen kautta. Se sisältää myös aina organisaation historian, 

niin hyvien puolien kuin huonojen puolien kautta. Yksilön kannalta vahva yrityskulttuuri 

jättää vaihtoehdoksi joko sen, että sopeutuu kyseiseen kulttuuriin tai sitten jättää yrityksen. 

Toisaalta yrityskulttuuri, jota ei ole johdettu vahvasti jättää sijan sille, että muutamankin 

vahvan persoonan vaikutus voi olla isokin.  Yrityskulttuurin voidaan sanoa olevan johtajansa 

varjo, joka heijastelee hänen arvomaailmaansa ja tekojaan. Johtajat johtavat yrityskulttuuria 

päätöstensä sekä tekojensa kautta, mutta yrityskulttuurin voidaan nähdä toteutuvan vasta 

kaikkien ryhmän jäsenten vuorovaikutuksesta syntyneessä tuloksessa. Yrityskulttuuri opi-

taan ja se on opetettavissa, uusi työntekijä mukautuu siihen muutamassa kuukaudessa 
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seuraamalla, havainnoimalla, matkimalla sekä toimimalla ohjeistuksien mukaisesti. Jaetussa 

yrityskulttuurissa ryhmän jäseniä yhdistää erilaiset jaetut tarinat ja tavat, ne myös erottavat 

heidät muista ryhmistä. Kun yrityskulttuuri luo identiteetin, niin samalla se myös erottaa 

organisaation muista organisaatioista. Kulttuurin rakentuessa perusolettamusten, erilaisten 

käytänteiden ja arvojen sekä niiden ohjaaman käyttäytymisen varaan pystytään luomaan yri-

tyskulttuuri, joka ei ole kopioitavissa.  (Luukka 2019, 26-29) 

Yrityskulttuurin alakulttuurin muodostaa yrityksessä vallitseva johtamiskulttuuri. Johtajien 

toimintaa ohjaa organisaation johtamisperinne, jolla tarkoitetaan johtajien ja esihenkilöiden 

vakiintunutta tapaa käyttäytyä, johtamisen toimintamalleja ja käytäntöjä sekä niiden taus-

talla vallitsevia arvoja ja uskomuksia. (Jylhä & Viitala 2013) Kun korostetaan yhteistyötä 

eikä pelkästään yksilösuorituksia, mennään kohti valmentavaa kulttuuria. Toimintatavat ja 

arvostus, osaamisen kehittäminen sekä vuorovaikutussuhteiden laadun syventäminen ovat 

valmentavan yrityskulttuurin osa-alueita. Edellytys valmentavalle yrityskulttuurille on halu 

kehittyä ja mennä kohti tavoitteita systemaattisesti. Mahdollinen yrityskulttuurin muutos ta-

pahtuu pienin askelin, lähijohtamisen tulee toimia, pelkkä strategia paperilla ei luonnollises-

tikaan riitä. (Ristikangas & Ristikangas 2010, 266-268) Valmentavan kulttuurin piirre on se, 

että asennoituminen muuttuu työilmapiirissä tietämisestä yhdessä tekemiseen. (Ristikangas 

& Ristikangas 2010,  270) Valmentavassa johtamisessa mennään pitkän aikavälin suunnit-

telulla, eikä oteta työntekijöistä kaikkea voimavaroja irti kvartaalimaailmassa. Tulevaisuu-

den menestys rakennetaan kasvattamalla työntekijöitä menestyjiksi. (Ristikangas & Risti-

kangas 2010, 274) Yrityskulttuuri itsessään syntyy ensisijaisesti johtajien toiminnan kautta, 

johtajuuden varteenotettava tehtävä on kulttuurin manipuloiminen ja  tämä luokin johtajuu-

delle ison haasteen. (Schein 1991 324-325) Yrityskulttuurin johtamisen edellytyksenä on se, 

että ollaan tietoisia sen oikeasta nykytilasta. Tilannetta hahmottamaan on hyvä selvittää, 

mitkä asiat ovat tärkeitä, kuinka toimitaan ja miksi sekä millaisia ihmisiä ollaan. (Luukka 

2019, 96- 97) Valmentava yrityskulttuuri ei rakennu itsestään, vaan se edellyttää vahvaa 

panostusta. Parhaimmillaan se on kaikkien työntekijöiden ollessa ovat samanarvoisia ja kai-

killa on organisaatiolle merkitystä. (Ristikangas & Ristikangas 2010, 278) 
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3.2. Arvot 

Organisaatiossa tärkeinä pidettäviä asioita ilmentävät arvot ja kun ne kuvastavat perusolet-

tamuksia, niin niiden hyväksyttävyyttä ja käyttökelpoisuutta ei kyseenalaisteta. (Harisalo 

2021, 190) Arvot ja perusolettamukset näkyvät ulospäin, arvot ovat selvemmin tiedostami-

sen tasolla ja perusolettamukset ovat monesti itsestäänselvyyksiä ja alitajuisia. (Schein 1991, 

32) Yrityskulttuurin sydämen voidaan katsoa olevan yrityksen arvot, eikä niitä voi muuttaa 

hetkessä. (Jabe 2017,  257) Arvoja kuvastavia ulospäin näkyviä asioita ovat esimerkiksi rek-

rytointiprosessi kokonaisuudessaan, henkilökunnan tapa vastata puhelimeen, palkitsemista-

vat, fyysinen työympäristö, yrityksen logo ja yleensäkin kaikki perusaisteilla havaittavissa 

olevat asiat. Omaksutut arvot eivät ole havaittavissa, ne ovat tietoisesti luotuja tai syntyneet 

luonnollisesti. Kaikilla yrityksillä on arvot, mutta se onko niitä kirjoitettu vaihtelee. (Luukka 

2019, 31) 

Yritysten tulee edistää arvoja, jotka kuvastavat avoimuutta, luottamusta, aloitteellisuutta, 

yhteistyötä, työntekijöiden inhimillistä kohtelua, luovuutta, laadukkuutta ja delegointia, jotta 

parempien tuloksien saavuttaminen on mahdollista. (Hassan 2017, 437) Puhuminen arvoista 

yrityksessä ei riitä, vaan tulee katsoa mitkä arvot ovat todellisia, hyvän elämän kestäviä ar-

voja. (Jabe 2017, 249)  Arvoprosessissa arvoihin kohdistuu seuraavat vaaranpaikat; arvot 

julistetaan, ne jäävät vain paperille, ainoastaan johto osallistuu niiden laadintaan, ne koostu-

vat liiketoiminnan selviöistä, ne kirjataan, koska muutkin tekevät niin tai hoidetaan arvojen 

suunnitteluprosessi liian nopealla aikataululla. (Jabe 2017,  256) Organisaatiot panostavat 

paljon työntekijöiden työhön ja organisaatioon sitoutumiseen. Yrityskulttuuria pyritään ke-

hittämään arvoilla, mutta valitettavasti ne eivät useinkaan vaikuta ihmisten ajatteluun tai 

työkäyttäytymiseen. Yritykselle  määritellyt arvot saattavat olla hyvinkin kaukaisia työnte-

kijän näkökulmasta, jos yrityksen ylin johto on ne päättänyt. Arvot eivät aina välttämättä 

kuvasta yrityksessä vallitsevia arvoja, vaan ne on luotu strategian tueksi ja eri yrityksien 

arvot saattavat muistuttaa hyvinkin paljon toisiaan. Monessa yrityksessä henkilöstö ei vält-

tämättä edes muista organisaationsa arvoja, tämän vuoksi tulisikin panostaa vahvasti arvojen 

työstämiseen. Yrityksen johdon tulisi ottaa isohko joukko ihmisiä, henkilöstöä sekä asiak-

kaita mukaan yrityksen arvojen luontiin. Tärkeää on, että ne muodostuvat organisaation te-

kemistä kuvaaviksi lauseiksi. Arvojen ei tule olla adjektiiviluettelo, joka sopii 
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organisaatioon kuin organisaatioon. (Juuti 2015, 121;  Juuti 2016, 29) Arvoja tulisi olla use-

ampia, mutta ei liikaa, jotta keskittyminen asiakkaaseen ei unohdu. (Jabe 2017,  257) 

Arvot ovat yrityskulttuurin peruskallio ja ilman selkää keskustelua siitä, kuinka henkilökoh-

taiset arvot nivoutuvat organisaation ja työtovereiden arvoihin, yhdessä työskentely laime-

nee nopeasti. Työntekijöiden henkilökohtaiset arvot ovat ensimmäinen askel uskollisuuden 

ja sitoutumisen rakentamisessa organisaatioon. Johtajat, jotka tuntevat, että heidän omat ar-

vonsa ovat erityisen yhteensopivia organisaation arvojen kanssa, ovat huomattavasti var-

mempia työskentelystään kyseisessä organisaatiossa viiden vuoden kuluttuakin. (Posner et 

al. 1985, 298-301) Arvojen käyttämistä johtamisessa on edesauttanut vuorovaikutus organi-

saatioiden kulttuuriteorian kanssa. Arvojohtamisella tarkoitetaan pelkästään arvoihin keskit-

tävää johtamista, jossa ihmisiin vedotaan arvoilla sekä niiden merkityksillä,  osoittaen työn-

tekijöiden olevan mukana viemässä heille tärkeitä asioita eteenpäin. Arvoista motivoituvat 

työntekijät eivät koe aineellisia palkkioita niin merkityksellisiksi motivaation kannalta, ar-

vojohtaminen pienentää johtamiseen kohdistuvia vaatimuksia. (Harisalo 2021, 191-192) 

Johtaja kertoo mikä on tärkeää, mutta sanojakin tärkeämpiä ovat hänen tekonsa. Esimerkillä 

saa aikaan mitattavasti todellista toiminnan muutosta ja pysyviä tuloksia. (Jabe 2017, 259) 

Arvojen läpikäynti heti ensimmäisenä päivänä on merkityksellistä, sillä siitä syntyy ymmär-

rys kuinka asioita tehdään ja mitä asioita tehdään. (Green 2017, 58) Ja  yrityksen arvot voivat 

oikeasti tarjota näkemystä valmennusten ja koulutustilaisuuksien suunnitteluun. (Posner et 

al. 1985, 306)  
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4. Valmentava johtaminen 

Johtamiskulttuuriksi voidaan kutsua sitä, mikä on organisaation tapa johtaa ja kuinka yritys-

kulttuuri näkyy arjen johtamisen teoissa sekä rakenteissa. Johtamiskulttuurin katsotaan ole-

van aina alisteinen yrityskulttuurille. (Luukka 2019, 24) Valmentavan johtamisen historia 

ulottuu 1600 -luvulle, jolloin ranskalainen filosofi Descartes määritteli, ettei ilman aitoa ih-

mettelyä tapahdu sisäistä oppimista. Hyvien kysymysten esittämisen taito oli merkityksel-

listä filosofien keskuudessa ja  vuosien saatossa sitä ovat jatkaneet kirkonmiehet ja tieteili-

jöiden eliitti. Johtamiskirjallisuuteen valmentava johtajuus on tullut 1950 -luvulla urheilu-

maailman kautta. (Ristikangas & Ristikangas 2010, 21, 98)  

Suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle, nettisukupolvi ottaa entistä vahvempaa askelta 

työelämään. Johtamisen tulee muuttua, vanhat tavat eivät enää riitä, mutta tuoreempia tapoja 

johtaa ei vielä täysin hallita. (Ristikangas & Ristikangas 2010,  9-10) Kokemus työn merki-

tyksellisyydestä ja työstä  innostuminen ovat työntekijän nykypäivän odotuksia. Juuri näihin 

tarpeisiin liittyen on kehittynyt valmentava johtaminen.  Johtajan ei enää oleteta tietävän ja 

kertovan  asioita, vaan hän osallistaa, valtuuttaa ja rakentaa suuntaviivoja kohti visiota. Val-

mentavassa kulttuurissa otetaan yhdessä vastuu työhyvinvoinnin asioista ja huomio on vah-

vasti työn merkityksellisyydessä sekä innostavuudessa. (Ristikangas & Grünbaum 2016, 

14,16) Työn merkityksellisyys on työelämäkeskusteluissa pinnalla niin Suomessa kuin kan-

sainvälisestikin, aiheen tärkeyttä ei voi liiaksi korostaa. (Aaltonen et al. 2020, 17) 

Viimeisten vuosikymmenten aikana on johtamiskirjallisuudessa luotu käsitys siitä, että or-

ganisaation kaikkien esihenkilöiden tulisi ymmärtää oma keskeinen roolinsa kehittymisen, 

uudistusten ja muutosten tukijana. Taustalla nähdään olevan liiketoimintaympäristön kiih-

tyvä muutos, joka tuo mukanaan paljon haasteita. Kun puhutaan johtamisen kehittämisen 

käytännöistä, nousee yhä useammin esiin coaching (valmennus). Coachingilla tarkoitetaan 

tavoitteellista ja rajattua valmennusprosessia, joka on kaikkien parhaaksi, niin valmennetta-

van kuin hänen organisaationsa. Tekijöiden henkilökohtainen valmennus ja esihenkilön rooli 

halutaan nähdä uudella tavalla merkityksen kannalta, muutosmatka perinteisestä johtami-

sesta kohti valmentavan johtajan roolia, coachia. (Räsänen 2007, 15, 78-79) Myös johtami-

sen tutkijat MCGill, Slocum ja Lei ovat todenneet esihenkilöiden olevan valmentajia oppi-

vassa organisaatiossa, jonka nähdään olevan tulevaisuutta ja siksi johtamisen on muutettava 
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luonnettaan.  Valmentava esihenkilö selkeyttää tavoitteita ja viestii niistä aktiivisesti sitout-

taen näin tekijöitä. Esihenkilö rakentaa ja kehittää tekijöistä yhtenäisen tiimin ja toimii itse 

esimerkillisesti. (Räsänen 2007, 80, 83)  

Työyhteisössä on valtavasti käyttämätöntä potentiaalia, valmentaminen edellyttää uskoa po-

tentiaaliin ja näin voidaan tarjota myös kehittymismahdollisuuksia. (Ristikangas & Ristikan-

gas 2010, 100) Puhuttaessa valmentavasta johtajuudesta niin puhutaan kokonaisvaltaisesta 

tavasta olla, vaikuttaa ja tulla vaikutetuksi. Valmentavan johtajuuden katsotaan olevan osal-

listavaa, arvostavaa ja tavoitteellista tekemistä yhdessä siten, että yksilöiden potentiaali on 

ryhmän ja organisaation käytössä. Menestyksekkään valmentavan johtajuuden peruspilareita 

ovat luottamus ja toista arvostava asenne. (Ristikangas & Ristikangas 2010,  12, 15) Työn-

tekijäkokemus korreloi vahvasti asiakaskokemukseen, tyytyväinen henkilöstö palvelee tut-

kitusti asiakkaita keskimäärin 40 % paremmin kuin tyytymätön. Valmentavalla johtamisella 

on hyvin selkeä vaikutus työntekijäkokemukseen ja näin ollen myös asiakaskokemukseen. 

(Ristikangas & Grünbaum 2016, 17) Oheisessa kuvassa (7) esitettynä perinteisen ja valmen-

tavan johtamisen vertailua.  

 

Kuva 7. Perinteisen johtamisen ja valmentamisen erot. (Mukaillen Ristikangas & Grünbaum 

2016, 17) 

 

4.1. Valmentavan johtajan perustaidot 

Johtamisessa voidaan puhua asioiden johtamisesta (management) ja ihmisten johtamisesta 

(leadership). (Juuti 2016, 47)  Asioiden johtamisessa korostuvat tavoitteiden asettaminen, 
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suunnittelu, erilaisten toteuttamisohjeiden laadinta ja päätösten toteuttaminen, voidaan pu-

hua toimintaprosessien hallinnasta. (Jylhä & Viitala, 2013) Leadership puolestaan viittaa 

prosessiin, joka tapahtuu johtajan ja johdettavien välillä, ihmisten johtaminen on huomatta-

vasti vaikeampaa kuin asioiden johtaminen. Asiat ovat elottomia ja ihmiset itsenäisen ajat-

telun omaavia, ihmisten johtaminen rakentuu monista psyykkisistä ja sosiaalisista tekijöistä.  

Ihmisenä nöyrästi elävä voi kehittyä hyväksi ihmisten johtajaksi, johtajuudessa nöyryys an-

taa pohjaa hyvälle valmentavalle johtajuudelle ja silloin on mahdollisuus saada aikaan asi-

oita yhdessä ihmisten kanssa. (Juuti 2016, 60-61;  Jylhä & Viitala 2013; Ristikangas & Ris-

tikangas 2010, 54,  ) Suomessa tehtyjen MIFin johtajuuden arviointien (360 astetta) mukaan 

vain noin 10% suomalaisista esimiehistä on arvioiden mukaan luokiteltavissa ihmisten joh-

tamista painottaviksi esimiehiksi. 90% esimiehistä painottaa joko asioiden johtamista tai 

sekä asioiden että ihmisten johtamista. (Juuti 2016, 47) Valmentava johtaminen ei ole kai-

kille luontaista, mutta sen perusideoiden haltuunotto on kohtuullisen helppoa. Jokaisen teh-

tävänä on nykypäivän työelämän muutoksissa uuden oppiminen ja jokainen johtaja voi hyö-

dyntää valmentavaa johtamista. (Aaltonen et al. 2020, 145) 

Valmentavassa johtamisessa esihenkilö keskittyy kehittämään sekä itseään että joukkuettaan 

kohti tavoitteita. Ohessa Ristikangas & Grünbaum (2016, 20-21) valmentavan esihenkilön 

fokusoinnin kohteet.   

 

Kuva 8. Valmentavan esihenkilön fokusoinnin kohteet. (Mukaillen Ristikangas & Grün-

baum 2016, 20-21) 
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Valmentavalla johtajalla on aito halu saada ihmiset onnistumaan työssään ja näin ollen po-

tentiaalin näkeminen mahdollistuu sekä syntyy positiivinen kierre. (Ristikangas & Ristikan-

gas 2010, 103) Kun positiivisessa kierteessä nähdään työntekijän potentiaali, syntyy innostus 

kehittymiseen, joka mahdollistaa onnistumisille ja sitä kautta osaaminen vahvistuu, positii-

vinen kierre on näin valmis.  

 

Kuva 9. Positiivinen kierre (Ristikangas & Ristikangas 2010, 104) 

Johtajan ominaisuuksiin kuuluu vahva ja terve itsetunto, jotta aidosti pystyy ajattelemaan 

aina johdettaviensa parasta. Toisen kehittyminen on valmentavalle johtajalle merkityksel-

listä. (Ristikangas & Ristikangas 2010, 15) Valmentava johtaja osaa irrottautua omasta asi-

antuntijuudestaan siten, ettei enää hae hyväksyntää sekä kunniaa omalla tietämyksellään, 

vaan kehittää toisia fiksummiksi työntekijöiksi. (Ristikangas & Grünbaum 2016, 21) Ko-

konaisvaltaisella suhtautumisella tuetaan persoonallista ja ammatillista kasvua, inhimilli-

syys, tasa-arvoisuus sekä arvostus nousevat vahvasti esiin valmentavassa johtamisessa. 

Valmentavaa johtajaa kiinnostavat vuorovaikutustaitojen kehittäminen, itsensä kehittämi-

nen ja yksilöiden sekä ryhmän sparraaminen. Tähtäin on prosessimaisessa sekä päämäärä-

tietoisessa kehittämisessä, käytäntöjä on monia, riippuen siitä missä fokus on. (Ristikangas 

& Ristikangas 2010, 44) Valmentavassa johtamisessa korostuu luottamus, tavallisuus ja 

suhteiden lujittaminen. Siinä noustaan samalle tasolle johdettavien kanssa, omat heikkou-

det, vahvuudet ja fokus on suhteiden lujittumisessa sekä vahvassa keskinäisessä luottamuk-

sessa. Tunneälykkyyden yksi peruspilareista on tunnetietoisuus;  kyky hallita ja ymmärtää 

omia tunteita. Omien tunteiden tunnistamisesta lähtee matka siihen, että kykenee tunnista-

maan toisten tunteita ja huomioimaan heidän kokemuksiaan. (Ristikangas & Ristikangas 

2010, 49, 51) Kriittinen tekijä on esihenkilöiden tunneäly valmennusten tuloksen näkökul-

masta, valmentaminen on ihmisten välinen psykologinen prosessi, jolla on merkitystä val-

mennussuhteen kehittymiselle. Tunneälykkäät ymmärtävät todennäköisemmin omia sekä 
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toisten motiiveja ja rakentavat sosiaalisia suhteita, jotka vaikuttavat positiivisesti suoritus-

kykyyn. (Ladyshewsky, 2010, 294) 

Valmentavan johtajuuden piirteitä ovat tavoiteorientoitunut tekeminen ja arvioinnin koros-

taminen, joka perustetaan onnistumiskokemuksille. Keskusteluissa käydään läpi yksilölli-

set sekä yhteiset tavoitteet ja sovitaan niiden arvioiminen määräajoin. (Ristikangas & Risti-

kangas 2010, 218, 222) Tavoitteena on  valmennettavan ja yrityksen onnistuminen tavoit-

teissaan, valmentaja auttaa valmennettavaa poistamaan itseltään onnistumisen esteitä. (Rä-

sänen 2007, 49)  Arviointia ei voi tehdä ilman aktiivista palautteen antamista, valmentava 

johtaja antaa rohkeasti palautetta ja on myös itse kykeneväinen ottamaan sitä vastaan kii-

toksella, ei puolustautumalla. (Ristikangas & Ristikangas 2010, 238-239) Tavoitteena on 

yhteinen kehittyminen, jossa kaikilla on oma merkityksellisyytensä. Yhteistä aikaa arvoste-

taan, mutta valmentava johtaja ei anna ainoastaan aikaa ryhmän käyttöön vaan koko per-

soonansa. Valmentavassa johtajuudessa mahdollisuus menestyä on kaikilla, mutta jokaisen 

mahdollisuus tulla tähdeksi ei voi onnistua, mikäli johtajalla on mielessä vain omien etu-

jensa optimointi. Innostus ja kiinnostus tekemiseen näkyy motivoituneessa valmentavassa 

johtajassa ja se tarttuu työyhteisöön. Valmentavan johtajan esimerkillinen toiminta myös 

innostaa työntekijöitä. (Ristikangas & Ristikangas 2010, 222, 229, 232-233) 

Fokuksen tulee olla ryhmässä ja sen potentiaalin hyödyntämisessä. Valmentava johtaja ra-

kentaa yhdessä ryhmän kanssa toimivan tiimin ja sen menestyminen innostaa pyrkimään 

parhaaseen mahdolliseen tulokseen. Valmentava johtaja iloitsee tiimin ja sen jäsenten on-

nistumisesta aidosti, kiinnostus tiimistä sekä sen toiminnasta kokonaisuudessaan on aitoa. 

(Ristikangas & Ristikangas 2010, 44, 93) Esihenkilötyöstä katsotaan tulevan johtamista 

vasta, kun esihenkilö onnistuu saamaan tiimiläisensä tekemään hyvää yhteistyötä sekä pon-

nistelemaan yhteisten päämäärien eteen. Edellä mainittua toiminta edellyttää luottamusta 

esihenkilöön, organisaatioon ja toisiin työntekijöihin. (Juuti 2016, 37) Valmentavan johta-

juuden avulla piilevä potentiaali pääsee esiin ja huomio on saavutusten korostamisessa, ar-

votuksen antamisesta arjessa, vastuun jakamisessa, tavoitteen mukaisessa työskentelyssä 

sekä eteenpäin katsovassa asenteessa ja suunnittelussa. (Ristikangas & Ristikangas 2010, 

203,  216-217) Henkilöiden maailmankuva voidaan jaotella kiinteään ja kasvuhakuiseen. 

Kiinteän maailmankuvan omaavat henkilöt ajattelevat ihmisten omaavan älykkyyden ja 

kyvyt synnynnäisesti, kun kasvuhakuisen maailmankuvan omaavien henkilöiden mielestä 

niitä voidaan kehittää. Kiinteän maailmankuvan omaavat esihenkilöt ajattelevat ihmisten 
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olevan etevämpiä kuin toiset. Kasvuhakuisen maailmankuvan omaavat esihenkilöt uskovat 

ihmisten taitoihin ja kehittymismahdollisuuksiin keskittyen itsensä paremmuuden osoitta-

misen sijaan ihmisten ja organisaation kehittämiseen. (Juuti 2016, 64) 

Organisaatioissa on osaamisen sekä toimintatyylien monipuolisuutta, jota valmentavan 

johtajan tulee kyetä huomioimaan ja ohjaamaan kaikkien tekeminen yhteisen tavoitteen 

saavuttamiseksi. Erilaisuutta tulee johtaa monin eri tavoin ja toisten tunteminen on merki-

tyksellistä. Valmentavan johtajan tulee ymmärtää ja hyväksyä työntekijöiden erilaisuus, 

jotta heidän voimavarojaan päästään hyödyntämään ja koko tiimi saadaan osallistettua yh-

teiseen tekemiseen. (Ristikangas & Ristikangas 2010, 151, 160) Kun katse suunnataan ryh-

mässä olevan erilaisuuden ymmärtämiseen sekä hyödyntämiseen, muuttuu valmentavan 

johtajuuden puheet arjen teoiksi. Persoonallisuuspsykologi Jung on yksilöllisten toiminta-

tyylien mallintamisessa päätynyt siihen, että henkilö on joko intro- tai ekstrovertti. Ekstro-

vertin katsotaan saavan energiaa vuorovaikutustilanteista, hakeutuvan erilaisiin sosiaalisiin 

tilanteisiin ja huomion hakeminen  sekä ajatusten puhuminen on heille tyypillistä. Intro-

vertti toimii itsenäisesti, haluaa olla omien ajatustensa kanssa rauhassa ja miettii tekojaan 

ennalta enemmän kuin ekstrovertti. Introvertti voi olla varautuneempi sekä käytökseltään 

hiljaisempi, joka voi saada ekstrovertin tulkitsemaan käytöksen huonoksi itse luotta-

mukseksi. Työyhteisössä kummallakin on omat vahvuutensa ja valmentavalla johtajalla tu-

lee olla halu tutustua erilaisuuteen sekä hyödyntää kaikissa olevaa piilevää potentiaa-

lia.(Ristikangas & Ristikangas 2010, 127-129, 131) 

Kun ihminen on päättänyt kiinnostua toisesta, havainnot ohjautuvat yksilö- ja ryhmätasolla 

erilaisiin ilmiöihin. Merkitystä on sillä kuinka kohtaajat suhtautuvat toisiinsa; havainnoi-

den, katselevasti vai tiedostavasti. Valmentavan johtamisen  tiedostavassa kohtaamisessa 

kummatkin osapuolet tulevat aidosti kuulluksi ja ymmärretyksi, esihenkilöstä huokuu hy-

väksyminen ja toisen kunnioittaminen, ne mahdollistavat kohtaamisen. Kyse on aktiivi-

sesta läsnäolosta, jossa kuunnellaan ja nähdään toinen sekä vastataan hänellä hänen omasta 

näkökulmastaan. (Ristikangas & Ristikangas 2010, 83, 85)  

Valmentavassa johtamisessa on kyse dialogista, jolla tarkoitetaan kykyä ja taitoa olla koh-

taavassa vuorovaikutuksessa. Dialogin rakentumisessa aktiivisella osallisuudella, välittämi-

sellä, kunnioituksella ja arvostuksella on merkitystä. Freiren mukaan valmentavassa johta-

juudessa uskotaan ihmiseen sataprosenttisesti. Dialogin kautta osapuolet ovat valmiita 



40 
 

 

muuttamaan perustellusti omia käsityksiään sekä aidosti kyseenalaistamaan niitä. (Risti-

kangas & Ristikangas 2010, 83, 85- 86) 

Valmentavassa johtajuudessa ollaan aidosti kiinnostuneita siitä, mitä toinen ajattelee ja 

millaisia mielipiteitä hänellä on. Kiinnostuksen katsotaan olevan ilmiö, joka syntyy vuoro-

vaikutuksesta yksilön, ryhmän ja ympäristön välillä. Kiinnostuksen voidaan katsoa olevan 

myös samamerkityksinen sisäisen motivaation kanssa. Kun mielenkiinto on aidosti toi-

sessa, niin valmentavan johtajan työkalupakkiin kertyy jatkuvasti tärkeää tietoa johtamisen 

tueksi. Valmentavan johtajan tulee olla aidosti kiinnostunut ihmisistä ja kaikissa johdetta-

vissa nähdään potentiaalia, ei vain niissä joista on hyötyä kaikkein eniten. (Ristikangas & 

Ristikangas 2010, 89, 90) Kasvuhakuiset  esihenkilöt kokevat haasteelliset pulmat oppi-

mismahdollisuuksina, toisin kuin kiinteän maailmankuvan omaavat esimiehet. Kasvuha-

kuinen esihenkilö ottaa muut kunnioittavasti mukaan ongelmien ratkaisuun ja yhteistä tule-

vaa rakentamaan. (Juuti 2016, 65) Valmentava johtaja osoittaa kiinnostusta oivalluttavilla 

kysymyksillä kahdenkeskisissä keskusteluissa. Oivalluttavat kysymykset voivat olla esi-

merkiksi kontekstuaalisia, reflektiivisiä ja strategisia, ne ovat hyvin monenlaisia muokkau-

tuen tilanteiden mukaan. (Ristikangas & Ristikangas 2010, 92, 112-113) 

Johtamisessa hetkessä oleminen on tärkeää sekä hetkessä olemisen kyky on spontaanista 

läsnäoloa, mielen kykyä arvioida asioita ilman kriittisyyttä ja huomio on olemisessa. Suh-

tautuminen on puolueetonta ja tarkkaavaista, tuomitsematta tai arvioimatta.  Hetkessä ole-

minen  on edellytys hyvien vuorovaikutussuhteiden rakentumisessa ja sen katsotaan koos-

tuvan kolmesta ulottuvuudesta: arkisuudesta ja inhimillisyydestä, spontaanista läsnäolosta 

sekä oman mielen tietoisuudesta ja sen hallinnasta. Olemisen ja läsnäolon vastakohtana on 

tekeminen, tekemisessä asiat koetaan suoraan ja välittömästi. Toiminnan spontaanisuudella 

tarkoitetaan toimintaa tässä ja nyt; toimitaan tilanteeseen sopivalla tavalla, toimintaan uu-

della tavalla tutussa tilanteessa, energia on suuntautunut ulospäin ja huomio keskittyy teke-

miseen. Molempia spontaaniuden tasoja tarvitaan valmentavan johtajuuden vahvistami-

sessa. Johtamisen perustana ovat vuorovaikutussuhteet ja reagointiherkkyys on riippuvai-

nen vuorovaikutussuhteiden laadusta. (Ristikangas & Ristikangas 2010, 49, 56, 59-61)  

Valmentava johtaja on tietoinen itsestään kokonaisvaltaisesti. Hän tietää omat uskomuk-

sensa, vahvuutensa sekä kehittymiskohteensa. Uskomuksilla tarkoitetaan toimintaa ohjaa-

via ajattelutapoja, jotka ovat rakentuneet elämänkokemuksen myötä. Arjessa uskomukset 

ovat aina läsnä ja sitä kautta vaikuttavat erilaisissa arjen tilanteissa, olivat ne sitten elämää 
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rajoittavia tai mahdollistavia uskomuksia. Johtajat elävät omien uskomustensa ohjaamina 

arjessa, uskomukset kuitenkaan eivät ole muuttumattomia, vaan tietoisella muutosproses-

silla ei-toivottuja uskomuksia voidaan korvata uusilla. (Ristikangas & Ristikangas 2010, 

70-72) Kun tunnistaa omaan tekemiseen ja persoonaan liittyvät vahvuudet, jotka muodos-

tavat toiminnan peruspilarin, niin johtajuutta voi huoletta rakentaa perustalle. Esihenkilöi-

den kanssa käytyjen satojen keskustelujen perusteella voidaan todeta  esihenkilöiden huo-

mion kohdistuvan pitkälti kehittymiskohteisiin ja vahvuudet jäävät usein hyödyntämättä. 

Kun valmentava esihenkilö toimii esimerkillisesti, niin hän tekee asioita, kuten toivoo tii-

minsäkin tekevän. Onnistumisia ja vahvuuksia huomioimalla saadaan ihmiset energisoitu-

maan, innostumaan, sitoutumaan ja panostamaan työhönsä vielä enemmän. Kun myöntei-

nen palautekulttuuri kuuluu arkeen, niin  vaikeidenkin asioiden kohtaaminen ei ole niin 

haastavaa, kun ympärillä on myönteistä puhetta toisista. (Ristikangas & Ristikangas 2010, 

76-77, 79) Kun keskitytään enemmän vahvuuksien kautta johtamiseen, niin johtamisotteen 

nähdään perustuvan psykologisiin resursseihin, joita ovat esimerkiksi itseluottamus, opti-

mismi, sopeutuvuus ja positiivinen asenne tulevaan. Kyseiset resurssit pohjautuvat persoo-

nallisuuteen, mutta niitäkin voi tietoisesti kehittää ja parantaa. (Perttula 2012, 208)  

Johtajan ainoana tehtävänä ei pääsääntöisesti ole valmennus ja ajan löytäminen valmenta-

miseen on aina haaste, kun otetaan huomioon johtajalle kohdistuvat monet vaatimukset. 

Tämä voi muodostua erityiseksi haasteeksi, jos johtajalla on suoria johdettavia useita. Esi-

henkilön kyky valmentaa, työmäärä ja valmennukseen käytettävissä oleva aika, valmen-

nustaito ja tunneäly ovat tekijöitä, jotka tukevat valmentavan johtajan menestystä. (Ladys-

hewsky,  2010, 294) 

 

4.2. Luottamuksen merkitys valmentavassa johtamisessa 

Luottamuksen katsotaan olevan kaiken perusta ja rakentuvan yksilöiden välisissä suhteissa. 

Valmentava johtajuus rakentuu luottamuksen ympärille, esihenkilöt uskovat tiiminsä jäsen-

ten kykyihin, Jos luottamusta ei ole, niin valmentavaa ajattelua ja toimintaa ei synny. Luot-

tamuksen määrään ja laatuun vaikuttaa se, miten yhteisistä sovituista asioista pidetään kiinni, 

onko kommunikointi avointa  ja luotetaanko toisten osaamiseen. (Ladyshewsky, 2010, 294; 

Ristikangas & Ristikangas 2010, 44) 
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Luottamuksen rakentamisen pohja edellyttää pitkäjänteistä fokusta yhteistyösuhteisiin, kyse 

on koko ryhmän oppimisprosessista. Johtamisen vaikuttavuus jää vaillinaiseksi, ilman luot-

tamusta. Valmentava johtaja kykenee vaikuttamaan ryhmän keskinäiseen luottamukseen 

luomalla omalla esimerkillisellä toiminnallaan luottamuksellista ilmapiiriä. Ryhmässä, jossa 

vallitsee luottamuksellinen ilmapiiri tuetaan huomaamatta toisiaan työhön liittyvissä asi-

oissa, auttamisen halu on vahva ja sisäinen yhteistyö sujuu. Ihmisten välinen luottamus pa-

rantaa yhteistyötä ja  tehokkaan työn tekemisen seurauksena suhteet kehittyvät yksilöiden 

välille. Huomioitavaa on, että luottamuksen rakentaminen vie paljon aikaa ja energiaa. (La-

dyshewsky, 2010, 295;  Ristikangas & Ristikangas 2010, 163, 171) 

Luottamuksen kasvulle ja vahvistumiselle tulee antaa yhteistä aikaa. Sopimuksenvaraisella 

luottamuksella tarkoitetaan sitä, että konkreettisesti tehdään se mitä on luvattu ja näin ollen 

on hyvä olla mahdollisimman realisti asioita luvattaessa. Luottamuskapasiteetti kasvaa, kun 

johdetaan odotuksia, huomioidaan toiset, delegointi on mietittyä ja käyttäydytään kokonai-

suudessaan vastuullisesti sekä johdonmukaisesti. (Ristikangas ja Ristikangas 2010, 165, 

175) Puhuttaessa kommunikaatioluottamuksesta tarkoitetaan sitä, millä asenteella ja tahtoti-

lalla asioita esitetään,  kuinka viestitään työarkeen liittyvistä asioista ja kuinka varsinainen 

vuorovaikutus sujuu. Kommunikaatioluottamuksen puutteet ilmenevät organisaation sisäi-

sen tiedon kulun vajavaisuutena, jos esihenkilöiltä on jäänyt oivaltamatta oman roolinsa 

merkityksellisyys tiedottamisessa. Kommunikaatioluottamuksen määrä kasvaa, kun organi-

saatiossa ei tarvitse käyttää aikaa ja energiaa tietoaukkojen tilkitsemiseen, tiedon jakamisella 

valmentava johtaja osoittaa luottamustaan. Kommunikaatioluottamusta rakentaa myös vir-

heiden myöntäminen. Valmentavan johtajan tulee huolehtia virheiden sattuessa avun saami-

sesta, mahdollisuudesta oppia ja tukea toimimaan niin, ettei samat virheet enää toistuisi. 

(Ristikangas ja Ristikangas 2010, 184-185, 192) 

Osaamisluottamus rakentuu henkilön osaamisesta ja pätevyydestä. Erityisesti osaamisluot-

tamusta esiintyy organisaatiossa, joissa opitaan toisilta ja osoitetaan sitä myös käytännön 

teoilla. Kyseistä luottamusta voi lisätä esimerkiksi antamalla toisille tunnustusta heidän 

osaamisestaan, opastamalla ihmiset oppimisen pariin sekä vastuuttamalla päätösten tekemi-

seen. Valmentavan johtajuuden näkökulmasta on merkityksellistä omien vastatunteiden ha-

vainnointi ja tutkiminen, ne laajentavat näkemystä itsetuntemukseen. Valmentavalle johta-

jalle on tärkeää miettiä millä motiivilla antaa tunnusta ja minkälaisia ajatuksia sekä tunteita 

itsessä herää, jos tunnustuksen saajasta tulee parempi asiantuntija kuin itse on. (Ristikangas 
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ja Ristikangas 2010, 197-199) Huomioitavaa on, että esihenkilöt, jotka eivät ole kykeneviä 

ja päteviä alaistensa silmissä, eivät pysty rakentamaan luottamusta. Huono kommunikaatio 

lisää epäluuloja ja virheellinen kommunikaatio saa ihmiset tuntemaan itsensä petetyksi, kun 

taas rehellinen viestintä luo luottamusta. (Ladyshewsky, 2010,  296) 

Luottamukselliset suhteet voidaan saavuttaa, kun esihenkilö toiminnassaan noudattaa eetti-

syyttä, oikeudenmukaisuutta ja esimerkillisyyttä. Luottamus on odotus siitä, että lupaukset 

työympäristössä pidetään. Kun luottaa toisiin asioissa, joissa kokee olevansa haavoittuvai-

nen, niin asettaa itsensä alttiiksi. Luottamuksen katsotaan olevan vastavuoroista ja se tulee 

ensin ansaita. Juuti (2016, 39) Vahva luottamus tiimissä vaikuttaa positiivisesti tiimin raja-

pintoihin, vahvistaen ja joustavoittaen niitä. Vahvan luottamuksen omaavan tiimin kanssa 

on ulkopuolisenkin tahon hyvä tehdä yhteistyötä, toisin kuin tiimin kanssa, jossa ilmenee 

luottamuspulaa. Ajankohtaisena aiheena on noussut virtuaalisten tiimien luottamus, tuoreet 

tutkimustulokset osoittavat, että virtuaalitiimeissä luottamuksen merkitys on vielä suurem-

massa roolissa kuin perinteisissä tiimeissä. Virtuaalitiimeissä kärsitään kommunikaatiova-

jeesta, myös luottamushäiriöitä ja väärinkäsityksiä syntyy helpommin kuin perinteisessä tii-

missä. Virtuaalisesti toimivien tiimien tulisikin kiinnittää erityisesti huomiota luottamuksen 

rakentamiseen sekä sen ylläpitämiseen, kunnossa oleva luottamus kumuloituu tehokkaaksi 

virtuaaliseksi tiimityöksi. (Aro 2018, 128-129) 
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5. Valmentavan johtamisen, yrityskulttuurin ja arvojen vaikutus 

työntekijäkokemukseen organisaatiossa 

Tässä luvussa yhdistetään tämän tutkimuksen aiheet työntekijäkokemus organisaatiossa, 

valmentava johtaminen, yrityskulttuuri ja arvot. Kyseisessä luvussa tarkastellaan kyseisten 

dimensioiden välistä vaikutussuhdetta organisaatiossa aiempien tutkimusten avulla. Kysei-

sistä aiheista muodostuu tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys, joka esitellään luvussa 

5.3.  

5.1. Yrityskulttuurin ja arvojen vaikutukset positiiviseen työntekijäkokemukseen 

Yrityskulttuuri syntyy johtajien toiminnan kautta, johtajuuden tehtävänä oleva kulttuurin 

manipuloiminen luo johtajuudelle ison haasteen. Se saattaa edellyttää omien juurtuneiden 

olettamusten yläpuolelle asettumista ja kiinnittämään huomiota asioihin, joilla varmistetaan 

ryhmän hyvinvointi. (Schein 1991 324-325) Jabe (2017, 46-47) painottaa yrityskulttuurin 

merkityksellisyyttä nuorille, esihenkilö luo yrityskulttuuria teoilla mitä hän todellisuudessa 

tekee, ei puheilla. Yrityskulttuurin ytimen muodostaa organisaatiossa hyväksyttävä käyttäy-

tyminen, miten asiat oikeasti ovat sekä mitä voi ja mitä ei voi sanoa ääneen. (Jabe  2017, 46-

47) Yrityskulttuurin vahvistuessa se valtaa organisaatiosta alaa ja vaikuttavaa johtajan kaik-

keen tekemiseen, jopa ajatteluun sekä tunteisiin. (Schein 1991, 321-322) Yrityskulttuuri vai-

kuttaa hyvin vahvasti siihen, millaista töissä on olla. Sen nähdään olevan kriittinen osa työn-

tekijäkokemusta ja luovan puitteet sekä raamit sille, missä työntekijäkokemusta voidaan ra-

kentaa. (Huhta & Myllyntaus 2021) Työn imu on suurempaa yrityksissä, joiden  kulttuuri 

arvostaa oppimista, luovuutta ja yhteistyötä sekä korostaa onnistuneesti organisaation yh-

teistä tarkoitusta. Toisin kuin yritykset, joissa kulttuuri painottuu kilpailulle, pysyvyydelle, 

auktoriteetteihin tai ovat ihan puhtaasti tulos- ja tavoiteohjattuja.  Työn imulla tarkoitetaan 

monia positiivisia tekijöitä, kuten työtyytyväisyyttä, sitoutumista, työnantajan suositteluha-

lukkuutta sekä vapaaehtoista lisäpanostusta työhön. Työn imun on todettu auttavan työssä 

jaksamiseen ja ehkäisemään loppuun palamista. Henkilö, joka kokee työn imua on tuotta-

vampi ja sitoutuneempi työssään. Työntekijän ja työympäristön yhteisvaikutuksena syntyy 

työn imu, eikä se näin ollen ole työntekijän ominaisuus. (Huhta & Myllyntaus 2021)  



45 
 

 

Green toteaa (2017, 21-22) työntekijäkokemuksen viitekehykseensä perustuen yrityskult-

tuurin olevan nykyään tärkein liiketoiminta. Jokaisen johtajan tulisi kysyä ”Millainen kult-

tuuri sinulla on tänään ja vastaako se omistajien, asiakkaiden ja työntekijöiden odotuksia”. 

Johtajan luomalla yrityskulttuurilla on merkitystä, parantaako se henkilökohtaisia ja koko 

joukkueen suorituksia siten, että asiakkaat fanittavat yritystä ja parhaat tekijät ovat sitoutu-

neita yritykseen. Huhta ja Myllyntaus kertovat (2021) yrityskulttuurin tuovan esiin sen, aja-

tellaanko ihmisten olevan lähtökohtaisesti ahkeria ja edistävän työnantajan etuja ilman val-

vontaa. Yrityskulttuuri ilmentyy organisaation arkipäiväisissä valinnoissa ja käytöksessä, 

esimerkiksi toimitaanko yhdenvertaisesti, miten puhutaan ihmisille ja ihmisistä, tervehdi-

täänkö kaikkia työpaikalla ja tehdäänkö yhdenvertaisuuden eteen töitä. Työntekijäkokemuk-

sen osa-alueet, kuten kulttuuri on parhaimmillaan strategian johtamisen työkalu.  

Petersin ja Austinin (1985) "Big Four" mukaan hyvät arvot organisaatiolle ovat: asiakkaan 

lähellä oleminen, yksilön kunnioitus,  innovaatio sekä yrittäjyys ja johtajuus. Näiden näh-

dään kuitenkin olevan vain lähtökohtia, osa on sitä mieltä, että merkittävimmät arvot käsit-

televät organisaation toivottua vaikutus yhteiskuntaan. (Posner et al. 1985, 304-305) 

Henkilökohtaiset arvot ovat myös ensimmäinen askel uskollisuuden ja sitoutumisen raken-

tamisessa organisaatioon. Johtajat, joiden arvot ovat erityisen yhteensopivia organisaation 

arvojen kanssa, ovat huomattavasti varmempia työskentelystään kyseisessä organisaatiossa 

viiden vuoden kuluttuakin. (Posner et al. 1985, 298) Green työntekijäkokemuksen viiteke-

hyksessä yrityskulttuurin vahvistetaan olevan työntekijöiden päivittäinen tapa ajatella ja 

asennoitua asioihin. Ajattelutapa määrittää kuinka yrityksessä palvellaan asiakkaita, kuinka 

paljon kukin panostaa työhönsä ja kuinka sitoutuneita työntekijät yritykseen ovat. (Green 

2017, 21) 

Yrityskulttuuriin ja arvoihin liittyvät asiat tulevat esiin vahvasti työntekijäkokemuksen eri 

viitekehyksissä luvussa 2. Voidaan todeta teorian osalta, että yrityskulttuuri ja arvot vaikut-

tavat positiivisesti työntekijäkokemukseen organisaatiossa.  

 

5.2. Valmentavan johtamisen vaikutukset positiiviseen työntekijäkokemukseen 

Johtamisella on hyvin selkeä vaikutus työntekijäkokemukseen ja näin ollen asiakaskoke-

mukseen vaikutetaan vahvasti valmentavalla johtamisella. (Ristikangas & Grünbaum 2016, 
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17) Työn merkityksellisyys on keskusteluissa pinnalla ja aiheen tärkeyttä ei voi liiaksi ko-

rostaa. (Aaltonen et al. 2020, 17) Juuri näihin tarpeisiin liittyen on syntynyt sekä kehittynyt 

valmentava esihenkilötyö.  Esihenkilö osallistaa ja valtuuttaa, rakentaa suuntaviivoja kohti 

visiota, hänen ei oleteta enää tietävän ja kertovan asioita.  Valmentavassa kulttuurissa ote-

taan yhdessä vastuu työhyvinvoinnin asioista ja huomio on työn merkityksellisyydessä sekä 

innostavuudessa, näin myös itsensä huolehtimisen merkitys korostuu. (Ristikangas & Grün-

baum 2016, 14,16) 

Huhta ja Myllyntaus (2021) kertovat, että useimmiten valmentavan johtamisen malli edistää 

parhaiten työntekijäkokemusta. Valmentava johtaminen kulminoituu onnistumisten mahdol-

listamiseen sekä itseohjautuvuuden ja oppimisen tukemiseen. Sillä nähdään olevan vahva 

rooli työtyytyväisyyden ja oppimisen edistämisessä sekä suoriutumisen parantamisessa ja 

sitoutumisen edistämisessä yritykseen. Valmentava johtajuus kehittää työn tekijöiden itse-

luottamusta sekä kykyä johtaa itseään. Merkityksellistä on  esihenkilön ymmärrys siitä, että 

hänen työnsä on työntekijöiden voimaannuttaminen ja onnistumisten mahdollistaminen, tä-

män kautta hän pystyy myös paremmin tukemaan työntekijöiden voimavaroja.  Yrityksen 

johtamisjärjestelmä ja johtamiselle määritellyt periaatteet ovat merkityksellisiä työntekijä-

kokemuksen kannalta. Esihenkilön toiminnalla on iso vaikutus työntekijäkokemukseen, joh-

tamisellaan hän voi joko rakentaa tai heikentää sitä. Huonon johtamisen nähdään vaikuttavan 

nopeasti työntekijäkokemukseen ja se on tehokas tapa tuhota merkityksellisyyden koke-

musta. Vastaavasti luodakseen positiivista työntekijäkokemusta tarvitsee esihenkilön työs-

kennellä huomattavasti pidemmän aikaa kuin negatiivisen kokemuksen eteen, myöskään hy-

vän johtamisen ei katsota vaikuttavan merkityksellisyyteen.   

Oheisessa kuvassa 10 on esitetty työn voimavarojen ja vaativuustekijöiden osa-alueita. Työn 

voimavaroilla tarkoitetaan asioita, jotka mahdollistavat työn tekemisen tavoitteiden mukai-

sesti, työntekijöiden itsenäisyyden, yhteisöllisyyden ja kyvykkyyden tyydyttämisen sekä 

työntekijöiden kasvun ja oppimisen.  Näitä asioita ovat muun muassa työn tekemistä tukeva 

fyysinen työympäristö, psykologisesti turvallinen työympäristö, toimivat työvälineet, työn 

merkityksellisyys sekä mukaansa ottava kulttuuri. Työn vaatimuksilla taas tarkoitetaan niin 

työssä kuin työympäristössä olevia asioita, jotka kuormittavat työntekijää ja saattavat edistää 

työuupumusta sekä erilaisia työkykyhaittoja. Vaatimustekijöitä katsotaan olevan epäasian-

mukaiset työvälineet, rauhaton työympäristö, epäselvät vastuujaot, kokemus oman työn  

merkityksettömyydestä ja yrityksen viestinnän puutteellisuus. Voimavarojen koetaan 
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rakentavan työn imua ja ne samalla suojaavat työntekijää työn vaatimustekijöiden ikäviltä 

vaikutuksilta. Valmentavan johtamisen tulee onnistua työntekijöille merkityksellisissä asi-

oissa, kuten perehdytyksessä, tavoitteiden asettamisessa, palautteen antamisessa, onnistu-

misten mahdollistamisessa ja viestinnässä sekä palkitsemisessa. (Huhta & Myllyntaus 2021) 

 

Kuva 10. Työn voimavarojen ja vaativuustekijöiden osa-alueet. (Mukaillen Huhta & Myl-

lyntaus 2021) 

Valmentavan johtajuuden katsotaan olevan osallistavaa, arvostavaa ja tavoitteellista teke-

mistä yhdessä siten, että yksilöiden potentiaali on ryhmän ja organisaation käytössä. Me-

nestyksekkään valmentavan johtajuuden peruspilareita ovat luottamus ja toista arvostava 

asenne. Valmentavalla johtajalla on aito halu saada ihmiset onnistumaan työssään, kaikissa 

johdettavissa nähdään potentiaalia, ei vain niissä joista on hyötyä kaikkein eniten. (Risti-

kangas & Ristikangas 2010, 12, 15, 89, 90, 103) Valmentamisen taitava esimies selkeyttää 

tavoitteita ja viestii niistä jatkuvasti sitouttaen näin tekijöitä. Valmentava esimies myös ra-

kentaa ja kehittää tekijöistä yhtenäisen tiimin sekä toimii itse myös esimerkillisesti. Tutki-

joiden näkökulmasta viesti on se, että oppiva organisaatio on tulevaisuutta ja näin ollen 

myös johtamisen on muutettava luonnettaan. (Räsänen 2007, 80, 83) Yksi valmentavan 

johtajuuden piirteitä on tavoiteorientoitunut tekeminen. Keskusteluissa käydään läpi yksi-

lölliset sekä yhteiset tavoitteet sekä sovitaan niiden arvioiminen määräajoin. Arvioinnin 

korostaminen on myös valmentavan johtajuuden piirteitä, kun se perustetaan onnistumis-

kokemuksille. (Ristikangas & Ristikangas 2010, 218, 222) Onnistumisten mahdollistami-

nen on positiivisen työntekijäkokemuksen muodostumisen yksi tekijä. (Ristikangas & Ris-

tikangas 2010, 103,  229) Green (2017, 63, 55, 58, 94) korostaa työntekijäkokemuksen vii-

tekehyksessään vuorovaikutuksen merkitystä positiivisen työntekijäkokemuksen muodos-

tumisessa. Johtajalla on iso vastuu siitä, että jokainen saa palautetta työstään sekä 
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valmennusta, jotta työntekijä voi onnistua työssään. Ilman palautetta nykypäivän työnteki-

jät kokevat, ettei heitä arvosteta eivätkä he saa vahvistusta siihen, mitä tekevät hyvin. Ar-

vojen läpikäynti heti työntekijän ensimmäisenä päivänä on tärkeää, että syntyy ymmärrys 

siitä kuinka asioita tehdään ja mitä asioita tehdään. Palautteen pyytäminen tulee olla aktii-

vista, mutta valitettavasti johtajat pelkäävät usein pyytää palautetta, koska heillä on ajatus 

siitä, että heille tulee työntekijöiltä epärealistisia pyyntöjä ja kysymyksiä. Ajatuksen takana 

on pelko siitä, että kaikki mitä pyydetään tulisi toteuttaa ja kaikkiin asioihin mitä kysytään, 

pitäisi olla vastaus tiedossa. Tärkeää on kuitenkin pyytää palautetta ja olla avoin siitä, mitä 

ei tiedä sekä keskittyä palautteen pyytämisen tapaan. Arnoldin (2018, 78-79) 

Valmentavaan johtamiseen liittyvät asiat tulevat esiin vahvasti työntekijäkokemuksen eri 

viitekehyksissä luvussa 2. Voidaan todeta teorian osalta valmentavan johtamisen vaikutta-

van positiivisesti työntekijäkokemukseen organisaatiossa.  

 

5.3. Tutkimuksen viitekehys 

Tutkimuksessani syvennyn johtamisen osalta valmentavaan johtamiseen, yrityskulttuuriin ja 

arvoihin. Kyseiset ulottuvuudet valitsin tutkimukseni viitekehykseen, koska yrityskulttuuri 

ja arvot ovat päivittyneet tutkimassani organisaatiossa lähivuosina, eikä niiden vaikutusta 

positiiviseen työntekijäkokemukseen ole tutkittu aiemmin. Yrityskulttuurin alakulttuurin 

katsotaan muodostuvan yrityksen vallitsevasta johtamiskulttuurista. Johtajien toimintaa oh-

jaa organisaation johtamisperinne, jolla tarkoitetaan johtajien ja esihenkilöiden vakiintunutta 

tapaa käyttäytyä, johtamisen toimintamalleja ja käytäntöjä sekä niiden taustalla vallitsevia 

arvoja ja uskomuksia. (Jylhä & Viitala 2013). Tähän perustuen näin merkityksellisenä kar-

toittaa myös tutkimuksen kohteena olevan organisaation johtamisperinteen eli valmentavan 

johtamisen vaikutusta positiiviseen työntekijäkokemukseen. Tutkimukseeni olen mallinta-

nut viitekehyksen perustuen edellä mainittuihin tekijöihin.   

 

Kuva 11. Valmentavan johtamisen, yrityskulttuurin ja arvojen vaikutus positiiviseen työn-

tekijäkokemukseen viitekehys 
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6. Tutkimusstrategia, tutkimusmenetelmät ja aineisto 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella sitä, miten työntekijät kokevat valmentavan 

johtamisen, yrityskulttuurin ja arvojen vaikuttavan positiiviseen työntekijäkokemukseen. 

Tutkimuksella pyrin luomaan myös kuvaa siitä, mihin mahdolliset työntekijäkokemuksen 

kautta ilmenneet haasteet kohdistuvat ja miten niihin voitaisiin työntekijäkokemuksen joh-

tamisella vaikuttaa. Tämän tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty haastatteluilla tätä 

tutkimusta varten syksyllä 2021.  

Tutkimuksen kohteena oleva yritys on Nordea Bank Oyj, joka on Pohjoismaiden suurin fi-

nanssipalvelukonserni ja yksi Euroopan suurimmista pankeista. Nordeassa on neljä pohjois-

maista kotimarkkinaa: Tanska, Suomi, Norja ja Ruotsi, jotka  muodostavat yhdessä kymme-

nenneksi suurimman talouden maailmassa. Vuonna 2020 Nordealle tuli täyteen pankkialan 

asiantuntemusta 200 vuotta. Pääliiketoiminta-alueet ovat Personal Banking, Business Ban-

king, Large Corporates & Institutions ja Asset & Wealth Management. Kyseiset liiketoi-

minta-alueet on luotu tukemaan kunkin asiakassegmentin suhdestrategiaa. Tämä tutkimus 

kohdistuu Nordean Suomen Personal Banking (PebFi) liiketoiminta-alueeseen, joka vastaa 

Suomen henkilöasiakasliiketoiminnasta. Yrityksen tavoitteena on tyytyväisimmät asiakkaat, 

tyytyväisimmät työntekijät ja paras kannattavuus. Asiakasvision mukaisesti tavoitteena on, 

että palvelu on mutkatonta, osaavaa ja helposti saavutettavissa. Nordea haluaa olla turvalli-

nen ja luotettu kumppani asiakkaille. Henkilöstöä  tutkimuksen kohteena olevalla liiketoi-

minta-alueella on n. 2900 henkilöä. Tutkimus kohdistui kyseisen liiketoiminta-alueen asia-

kasrajapinnassa työskenteleviin työntekijöihin, joiden henkilöstömäärä kuuluu liikesalaisuu-

den piiriin.   

6.1. Tutkimusstrategia ja tutkimusmenetelmä 

Tutkimuksen onnistumisen kannalta on merkityksellistä valita oikeanlainen tutkimusmene-

telmä.  Jokaisella tutkimuksella katsotaan olevan aina jokin tehtävä tai tarkoitus ja tarkoi-

tuksen näkökulmasta tehdään tutkimusmenetelmän valinta. Tutkimusstrategialla tarkoite-

taan kokonaisratkaisua menetelmistä, joilla tutkimus toteutetaan. Tutkimustehtävästä riip-

puen päädytään sopivimpaan menetelmään. (Hirsjärvi et al. 1997, 132, 137)  
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Tämän tutkimuksen tutkimusmenetelmänä käytetään laadullista eli kvalitatiivista tutkimus-

menetelmää, koska laadullinen tutkimus antaa mahdollisuuden hyvällä sanalliselle kuvauk-

selle juuri tutkittavana olevasta ilmiöstä. Tutkimuksesta löytyy kaikki laadulliselle tutkimuk-

selle tyypilliset ominaisuudet. (Kananen 2017, 34) Laadullisella tutkimuksella pyritään löy-

döksiin ilman tilastollisia tutkimusmenetelmiä ja ongelma saattaa tutkimuksen edetessä 

muuttua. “Ongelmaa” sanana ei välttämättä edes haluta käyttää vaan saatetaan puhua tutki-

mustehtävästä.  (Kananen 2017, 35; Hirsjärvi et al. 1997, 126) Laadulliselle tutkimukselle 

ominainen piirre on, että huomio on tutkittavien näkökulmassa, merkityksessä sekä näke-

myksissä. Tavoitteena on kokonaisvaltainen ymmärrys tutkittavasta ilmiöstä ja siinä koh-

teena on aineiston kokonaistarkastelu (Kananen 2017, 34; Alasuutari 1995, 38) Laadullinen 

tutkimus keskittyy yksittäiseen tapaukseen, tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää tutkit-

tavaa asiaa ja tiedonkeruumenetelmiä voivat olla esimerkiksi havainnoinnit ja haastattelut. 

(Kananen 2017, 36, 40)  On hyvä huomata, että laadullisessa tutkimuksessa on rajoitettava 

hankittavan aineiston määrää, joten haastatteluissa käsitellään vain tiettyjä tutkittavaan ai-

heeseen liittyviä seikkoja. Laadullisen tutkimuksen kaksivaiheisuus pitää sisällään havain-

tojen tuottamisen ja selittämisen vaiheet. Kyseisissä vaiheissa viitataan muuhun tutkimuk-

seen ja teoreettiseen viitekehykseen, selitetään asioita ymmärrettävästi. Havainnot pelkiste-

tään raakahavaintoja yhdistelemällä sekä olennaiseen keskittymällä. (Alasuutari 1995, 50-

51) 

 

6.2. Aineistonkeruumenetelmä   

Tutkimusta tehtäessä haastattelumenetelmät ovat suosituimpia tiedonkeruumenetelmiä nii-

den joustavuuden vuoksi sekä siksi, että ne sopivat moniin erilaisiin tutkimustarkoituksiin. 

Haastattelu on ennalta suunniteltua ja informaation keräämiseen tähtäävää päämäärätietoista 

toimintaa, haastattelija kaipaa tietoa asiasta. Hän tekee siihen liittyen sekä kysymyksiä että 

aloitteita ja kannustaa haastateltavaa vastaamaan ja ohjaa keskustelua. (Hirsijärvi & Hurme 

2014, 34, 42; Hyvärinen et al. 2017, 47) 

Tämä tutkimus toteutettiin puolistrukturoidulla haastattelumenetelmällä. Kyseisessä haas-

tattelumenetelmässä kysymykset olivat samat kaikille haastatelluille, haastateltavat vastasi-

vat kysymyksiin omin sanoin eikä vastauksia ollut sidottu valmiisiin vastausvaihtoehtoihin. 
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(Hirsjärvi & Hurme 2000, 47) Merkittävänä etuna haastattelussa voidaan pitää joustavuutta, 

haastattelija voi toistaa kysymyksen, oikaista mahdollisia väärinkäsityksiä ja haastateltavalla 

on mahdollisuus tuoda esiin mahdollisimman vapaasti itseään koskevia asioita. Jo ennalta 

on tiedettävissä tutkimuksen tuottavan monitahoisia vastauksia. Haastattelun vahvuus on 

myös selventää vastauksia sekä syventää saatua tietoa. Lisäkysymysten käyttö voi olla tar-

peen, kuten myös esitettyjen mielipiteiden perustelu. Tutkijoiden piireissä ollaan eri mieltä 

siitä, sopiiko haastattelu tutkimusmuotona arkoihin ja vaikeisiin asioihin. (Tuomi & Sara-

järvi 2018; Hirsjärvi & Hurme 2014, 35) Avoimet kysymykset antavat mahdollisuuden myös 

motivaatioon liittyvien asioiden tunnistamiseen sekä osoittaa haastateltavien tunteiden voi-

makkuuden. (Hirsjärvi et al. 1997, 201)  

Useat asiat, joita pidetään haastattelun hyvinä puolina voivat sisältää myös ongelmia. Haas-

tattelu tutkimusmenetelmänä on aikaa vievää, koska haastateltavien kanssa tulee sopia ajan-

kohdat haastatteluille ja aineiston litteroinnille pitää varata riittävästi aikaa. Analysointi, tul-

kinta ja raportointi saattaa olla haastavaa, koska mitään valmista mallipohjaa ei ole. Myöskin 

vastauksien suhteen haastattelun luotettavuutta saattaa heikentää se, että haastateltava antaa 

kysymyksiin sosiaalisesti suotavia vastauksia. (Hirsjärvi & Hurme 2014, 35)  

Perustelut aineistonkeruumenetelmälle  

Haastattelu mahdollistaa syvemmän tiedonsaannin esimerkiksi tarkentavilla kysymyksillä. 

Haastattelut tutkimuksessa tehtiin puolistrukturoituina yksilöhaastatteluina, jossa kysymyk-

set olivat kaikille samat. Haastattelussa vastausvaihtoehtoja ei ollut lukittu, vaan haastatel-

tavat vastasivat kysymyksiin omin sanoin. Puolistrukturoidulle menetelmälle on tyypillistä 

se, että jokin näkökohta haastatteluun on päätetty, mutta ei kokonaisuutta. (Hirsjärvi & 

Hurme 2014, 47)  

Tässä valmistelussa huomioitiin erityisesti, että tutkijalla ei ollut tieteelliseen tutkimukseen 

liittyvää haastattelukokemusta aiemmin. Kuten Hirsjärvi kirjassaan opastaa, niin haastattelu 

oli ennalta suunniteltu ja haastattelija oli tutustunut käytännössä sekä teoriassa tutkimusai-

heeseen. Haastattelija tunsi oma roolinsa ja  kiinnitti huomiota siihen, että haastateltavien 

motivaatio pysyi yllä koko haastattelun ajan. Luottamukselliseen ilmapiiriin panostettiin 

sekä tähdennettiin haastateltaville, että kaikki tiedot käsitellään luottamuksella. (Hirsjärvi & 

Hurme 2014, 43) Luottamuksellisen ilmapiirin luomisella pyrittiin mahdollisimman paljon 

edesauttamaan sitä, ettei haastateltava anna sosiaalisesti suotavia vastauksia. Haastattelu 
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mahdollistaa myös kysymyksien tulkinnan ja antaa mahdollisuuden myös vastauksien täs-

mentämiseen joustavasti. (Hirsjärvi & Hurme 2014, 36) 

 

6.3. Aineiston keruu 

Tutkimuksen empiirinen osuus suoritettiin tekemällä kymmenen yksilöhaastattelua Teamsin 

välityksellä. Kaikki haastateltavat työskentelivät haastatteluhetkellä Nordea Bank Oyj:n 

henkilöasiakasliiketoiminta-alueella. Haastattelutapa valikoitui sekä vallitsevan Covid19 -

tilanteen että maantieteellisen sijainnin perusteella. Laadullisessa tutkimuksessa yksi keskei-

nen syy tehdä haastattelut verkossa on se, että voidaan tehokkaasti tavoittaa myös kauem-

panakin asuvat. Mikäli haastateltavalle tulee este osallistua haastatteluun ennalta sovittuna 

aikana, saadaan uusi ajankohta sovittua kätevästi. Haastattelumuodon etuna on myös kus-

tannussäästöt, koska esimerkiksi matkakuluja ei synny. Jotta verkkohaastattelu voidaan to-

teuttaa, niin se edellyttää haastattelijalta ja haastateltavalta internet-yhteyksiä, teknistä so-

vellusta sekä osaamista. (Hyvärinen et al. 2017, 271; Kananen J, 2017, 115) Tämän tutki-

muksen haastatteluissa kaikilla oli käytössään tutkimuksen kohteena olevan yrityksen lait-

teisto ja yhteydet.  

Tuomi & Sarajärvi (2018) toteaa, että tutkimuksen aineiston keräämisen yhteydessä tulee 

pohtia aineiston kokoa, kuinka paljon tulee aineistoa kerätä, että tutkimus on  tieteellistä, 

edustettavaa ja yleistettävissä. Opinnäytetyössä nähdään kahdeksan  yksilöhaastattelun ole-

van  jo hyvä määrä; työmäärä säilyy kohtuullisena ja aineisto on riittävää. Haastatteluiden 

edetessä varmistettiin se, että aineisto on riittävä ja haastateltavat eivät tuota tutkimusongel-

man kannalta enää uutta tietoa. Haastateltavien määräksi muodostui kymmenen henkilön 

joukko, joka koostui neuvojista, varainhoitajista ja esihenkilöistä. Haastatteluun osallistumi-

nen oli vapaaehtoista, ikähaarukka haastateltavissa oli laaja, samoin työkokemus yrityk-

sessä.   

Taustatietoa nyt tehtävästä tutkimuksesta, tietosuojailmoitus sekä haastattelukysymykset 

toimitettiin haastateltaville ennen haastatteluja tutustuttavaksi. Siitä, että kannattaako tutki-

muskysymyksiä lähettää etukäteen haastateltaville, voidaan olla montaa mieltä. Tuomi & 

Sarajärvi (2002, 75) kertovat, että mikäli halutaan saada mahdollisimman paljon tietoa tut-

kitusta asiasta, niin silloin on perusteltua lähettää haastattelukysymykset jo hyvissä ajoin 
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tutustuttavaksi ja tämä nähdään myös haastattelun onnistumisen kannalta olennaisena.  Hy-

värinen et al. (2017, 38) taas toteaa tutkimuskysymysten etukäteen lähettämisen jopa kohta-

lokkaana ja vaikuttavan negatiivisesti haastattelutilanteeseen. Tässä tutkimuksessa päädyt-

tiin lähettämään haastattelukysymykset etukäteen turvatakseni myös sen, että haastatteluihin 

on halukkuus osallistua. Haastatteluissa varmistettiin haastateltavien ymmärrys tutkimuksen 

keskeisistä käsitteistä, tutkimuksen keskeiset käsitteet oli lähetetty haastateltaville jo etukä-

teen tutkimuskysymysten liitteenä.  Edellä mainituilla toimilla pyrittiin siihen, että jokainen 

haastateltava on ehtinyt orientoitumaan asiaan etukäteen, mikä mahdollistaa aktiivisemman 

ja sujuvan haastattelutilanteen sekä mahdollisuuden siihen, että kysymysten kautta nousisi 

esiin erilaisia kokemuksia kysymysten tiimoilta. Ennen haastattelua jokainen haastateltava 

toimitti kirjallisessa muodossa suostumuksensa vapaaehtoisesta osallistumisesta tähän opin-

näytetyöhön liittyvään tutkimukseen sekä henkilötietojen keräämiseen opinnäytetyön laa-

dinnassa syntyvään tutkimusrekisteriin.  Haastattelukysymykset oli rakennettu tutkimusky-

symysten ympärille ja ne käsittelivät positiiviseen työntekijäkokemukseen vaikuttavia teki-

jöitä, tutkimuskohteena olevan yrityksen yrityskulttuuria, arvoja, johtamisen ja valmentavan 

johtamisen käytäntöjä  sekä valmentavan johtamisen, yrityskulttuurin ja arvojen vaikutusta 

positiiviseen työntekijäkokemukseen. Tutkimuskysymykset ovat kokonaisuudessaan esitet-

tynä tässä kappaleessa, taulukossa 1 ja liitteessä 1.  

Taulukko  1. Tutkimuksen alakysymyksen ja haastattelukysymysten yhteys 
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Haastattelutilanteessa haastattelija kysyi etukäteen toimitetut kysymykset sekä tarvittaessa 

teki tarkentavia lisäkysymyksiä ja avasi tarpeen mukaan käsitteiden takana olevaa teoriaa. 

Haastattelukysymyksissä käytettiin termiä ”keinot”, jolla tarkoitettiin käytäntöjä. Vastausten 

perusteella voidaan todeta, että haastateltavat vastasivat kysymykseen käytäntöjä, joten 

termi oli ymmärretty niin kuin se oli tarkoitettu. Jokaisella haastateltavalla oli aikaa vastata 

kaikkiin kysymyksiin rauhassa ja varattu haastatteluaika oli riittävä kaikkien haastateltujen 

osalta. Haastatteluiden tallentaminen on ehdotonta, näin saadaan haastattelutilanne suju-

maan joutuisasti ilman katkoksia. (Hirsjärvi & Hurme 2014, 92) Tässä tutkimuksessa haas-

tattelut tehtiin Teams -sovelluksella ja kyseinen haastattelu hetki tallennettiin tietokoneelle. 

 

6.4. Aineiston analysointi  

Tutkimuksen aineiston ajatellaan kuvaavan tutkittavaa ilmiötä ja analyysillä on tarkoitus 

luoda sanallinen sekä selkeä kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. Laadullisen aineiston analysointi 

tähtää informaation lisäämiseen ja selkeyteen, jotta voidaan muodostaa selkeitä sekä luotet-

tavia johtopäätöksiä tutkittavasta ilmiöstä. Analyysivaiheen tekee mielenkiintoiseksi ja 

haastavaksi aineiston elämänläheisyys sekä runsaus, mutta samalla myös työlääksi ja haas-

tavaksi. Monesti aineiston analyysin työläys yllättää tutkijan ja näin ollen analysointi vai-

heen aikataulu voi olla laadittu epärealistiseksi. Mikäli aineistoa ei ole jo haastatteluvai-

heessa samanaikaisesti purettu ja tarkasteltu, aineiston käsittelyyn on ryhdyttävä mahdolli-

simman pian haastattelujen jälkeen. Mahdollisimman pikaiseen käsittelyyn voidaan ajatella 

olevan syynä se, että aineisto on vielä tuolloin tuore ja inspiroi tutkijaa, jos on jotakin täy-

dennettävää, niin se onnistuu helpoimmin heti haastattelujen jälkeen.  (Hirsjärvi & Hurme 

2000, 135, Tuomi ja Sarajärvi 2018) Haastattelujen aineisto tulee lukea ensin hyvin, sillä 

lukiessa ymmärrys aineiston analyysin tekoon syntyy. Aineiston lukemiseen kannattaa va-

rata aikaa siten, että sen voi kokonaisuudessaan lukea useampaan kertaan, tällöin yleensä 

syntyy aineiston perusteella ajatuksia ja mielenkiintoisia kysymyksiä. (Hirsjärvi & Hurme 

2000, 143)  

Viitaten edellisen kappaleen empiiriseen osuuteen, niin tutkimukseni analyysivaiheen teki 

mielenkiintoiseksi, se että aineisto oli hyvin elämäläheinen, aineiston runsaus yllätti, vaikka 

olin osannut siihen osin varautuakin. Aineiston käsittelyn aloitin suosituksen mukaan lähes 
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heti haastatteluiden jälkeen, haastatteluja litteroitaessa vahvistui näkemys siitä, että aineiston 

käsittely on helpompaa kun se on tuoreessa muistissa. Täydennettävää en havainnut haastat-

teluja käsitellessäni. Analyysi vaiheessa luin haastatteluaineiston useita kertoja läpi ja ai-

neiston kokonaiskuva selventyi. Tarkemmin tutkimuksen analyysin vaiheita kuvataan tässä 

luvussa myöhemmin hyödyntäen Miles & Huberman (1994) mallia analyysin etenemisestä 

vaiheittain.  

Tutkimukseeni valitsin aineiston analysoinnin keinoksi sisällönanalyysin, joka mahdollistaa 

myös käsitteellisiä liikkumavapauksia sekä kyseisessä analyysissä yhdistellään käsitteitä ja 

näin saadaan vastaus tutkimustehtävään. Tuomi ja Sarajärvi 2018 kertovat sisällönanalyysin 

olevan perusanalyysimenetelmä, jota voidaan käyttää laadullisen tutkimuksen analysoin-

nissa ja kyseisen metodin yksinkertaisuuden vuoksi aloittelevalla tutkijalla on mahdollisuus 

päästä melko hyväänkin sisällönanalyysiin.  Kyseisessä metodissa analysoidaan kirjoitettua, 

kuultua tai nähtyä aineistoa, eikä sitä ohjaa jokin teoria tai epistemologia.  

Aineiston tallentamisen  jälkeen haastatteluaineiston analyysi aloitetaan haastattelun litte-

roinnista, tekstiksi muuttamisesta. Tekstiksi puretut äänitallenteet muodostavat haastattelu-

tutkimuksen tutkimusaineiston  Haastattelujen litteroinnin katsotaan olevan merkitykselli-

nen vaihe myös aineiston analyysin kannalta. Litterointi on tapa tutustua haastattelujen 

kautta syntyneeseen omaan aineistoon. (Hyvärinen et al. 2017, 427, 437)  Tutkijalla on vaih-

toehtoisesti valittavanaan joko tallenteen sanasanainen puhtaaksi kirjoitus eli litterointi tai 

vaihtoehtoisesti aineistoa ei kirjoiteta tekstiksi vaan päätelmien koodaamista tehdään suo-

raan tallennetusta aineistosta.  Tutkimuksen litterointi on yleisempää ja myös tässä tutki-

muksessa tutkimuksen tekijä litteroi kaikki nauhoitukset tekstimuotoon haastattelun jälkeen 

sanasanaisesti. Aineiston litteroinnin tarkkuudesta ei ole tarkkaa ohjeistusta, tarkempi ja yk-

sityiskohtainen sanasta sanaan litterointi on työlästä. (Hirsjärvi & Hurme 2014, 138-139) 

Litterointi on aluksi aikaa vievää, mutta loppujen lopuksi se säästää sekä aikaa että vaivaa, 

ison aineiston läpikäyminen ja kokonaisuuksien hahmottaminen vain kuuntelemalla nauhoi-

tettua puhetta on varsin työlästä.  Tutkimuskysymys on yksi litteroinnin tarkkuustasoa mää-

rittävä seikka, onko tutkimuskohteena puheen ilmisisältö vai implisiittisemmät piirteet. Voi-

daan ajatella, että jos haastateltava kertoo jostakin prosessista, niin tässä kohdin kiinnitetään 

huomiota puheen sisältöön. Ja mikäli tutkittaisiin sitä, miten haastateltava kokee oman ase-

mansa prosessissa, niin tutkimuskohteena olisi enemmän implisiittisemmät piirteet. (Hyvä-

rinen et al. 2017, 427, 437)  
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Tässä tutkimuksessa keskityttiin puheen sisältöön eikä niinkään tapaan, miten haastateltava 

puhetta tuottaa. Haastattelut litteroitiin kukin omanaan, kirjoittaen vastaukset aina kyseisen 

kysymyksen alle. Haastatteluvastauksien litteroinnin jälkeen jokainen haastattelutallennus 

poistettiin tietokoneelta sovitusti. Aineisto anonymisoitiin litteroinnin aikana siten, että 

kaikki tiedot muutettiin niin, ettei haastateltavia ole mahdollisuus tunnistaa. Tämä toimi var-

mistaa myös sen, ettei aineistosta synny henkilörekisteriä. (Hyvärinen et al. 2017, 438) Tä-

män tutkimuksen aineiston litteroinnissa on käytetty haastateltavista nimikkeitä H1 – H10, 

haastateltavien nimiä, tehtäväkuvia tai työskentelypaikkakuntia ei ole sisällytetty litteroin-

tiin anonymiteetin varmistamiseksi. Myöskään nimikkeitä H1-H10 ei käytetä kuin ainoas-

taan litterointidokumenteissa. Anonymiteetin varmistamiseksi haastateltavista ei tehdä tau-

lukkoa, jossa olisi mainittu tehtävänkuva, sukupuoli, ikä ja haastattelun kesto. Haastattelu-

kestojen aikahaarukka löytyy tutkimuksen tekstistä sivulta 58.  

Hyödynsin tutkimusaineiston analyysissäni Miles ja Huberman (1994) mallia analyysin ete-

nemisestä vaiheittain, josta voidaan erottaa karkeasti kolme prosessivaihetta: aineiston 

redusointi eli pelkistäminen, aineiston klusterointi eli ryhmittely ja abstrahointi eli teoreet-

tisten käsitteiden luominen. (Tuomi & Sarajärvi 2018) 

 

Kuva 12.  Analyysin eteneminen vaiheittain Miles & Huberman. (Tuomi & Sarajärvi 2018) 

Tutkimusaineiston analysoinnissa edettiin seuraavan prosessin mukaisesti:  

Vaihe 1 Litteroitu haastatteluaineisto luettiin useampaan kertaan läpi ja alkuperäisdataa pel-

kistettiin niin, että analysoinnin ulkopuolelle jätettiin aineisto, joka ei vastaa tutkimuskysy-

myksiin eikä tutkimuksen viitekehykseen. Aineiston käsittelyssä käytettiin niin alleviivaus-

tekniikkaa erivärisillä kynillä kuin Excel-taulukointia havainnollistamaan asioiden saman-

kaltaisuutta sekä eriäväisyyksiä  ja merkityksiä.  
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Vaihe 2   Pelkistetty ja rajattu haastatteluaineisto luokiteltiin vielä teemoittain hyödyntäen 

tutkimuskysymyksiä ja viitekehyksen aihepiiriä, sekä syvennyttiin aineiston samankaltai-

suuksiin ja eroavaisuuksiin. Luotiin pohja tutkimuksen perusrakenteelle ja alustavia kuvauk-

sia tutkittavasta ilmiöstä.  

Vaihe 3 Tässä vaiheessa erotettiin tutkimuksen kannalta olennainen tieto ja kyseisen tiedon 

perusteella muodostettiin teoreettisia  käsitteitä varmistaen polun säilyminen alkuperäisda-

taan. Aineistosta muodostettiin ymmärrys ja kokonaisnäkemys  valmentavan johtamisen, 

yrityskulttuurin ja arvojen tilasta sekä niiden vaikutuksesta työntekijäkokemukseen. Lopuksi 

aineiston perusteella vastattiin tutkimuskysymyksiin.  

 

6.5. Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 

Reliabiliteetti ja validiteetti mittaavat tutkimuksen luotettavuutta ja laatua. Laadullisessa tut-

kimuksen luotettavuusarvioinnissa ei ole yksiselitteistä ohjetta. Yleisesti tutkimuksissa läh-

detään siitä, että virheiden syntymistä pyritään välttämään, mutta silti tulosten pätevyys ja 

luotettavuus vaihtelevat. Reliabiliteetilla tarkoitetaan sitä, että mittaustulokset ovat toistetta-

vissa, mikäli tutkimus uusitaan  saadaan samat tulokset. Validiuudella tutkimuksessa tarkoi-

tetaan tutkimuksen  pätevyyttä eli mittaako tutkimus juuri sitä, mitä sen oli tarkoituskin mi-

tata. (Hirsjärvi  et al. 1997, 231; Kananen 2017, 173-175) Laadullisessa tutkimuksessa jää-

dään usein arvion varaan luotettavuudesta, kyseisessä tutkimusmuodossa luotettavuus on 

tutkijan arvioinnin ja näytön varassa. Luotettavuusmittareiden katsotaan olevan tarkastus-

pisteitä  tutkimusmatkalla. Alla kuva tieteellisen työn luotettavuusmittareista, jossa tutki-

muksen suunnitteluun liittyy vahvasti validiteetti ja tutkimuksen toteutukseen reliabiliteetti. 

(Kananen 2017, 175-176) 

 

Kuva 13. Tieteellisen työn luotettavuusmittarit. (Kananen 2017, 175) 
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Luotettavuustarkastelun perustavoitteena tutkimustiedon luotettavuus. Tutkija on tässä 

isossa asemassa, koska hän päättää mitä tutkitaan, mitä kysytään ja mitä ei kysytä sekä miten 

kerätty aineisto analysoidaan ja miten sitä tulkitaan. (Kananen 2017, 176) Tässä tutkimuk-

sessa on jo alusta asti tehty luotettavuustarkastelua sekä pyritty tiedostamaan mahdolliset 

sudenkuopat.  

Tutkimusongelman määrittelemiseen on perehdytty, tutkimusmenetelmät on tarkoin mietitty 

ja prosessi kokonaisuudessaan on toteutettu tieteen sääntöjen mukaisesti. Työn aloittamisen 

yhteydessä on  tiedostettu se, että luotettavuustarkastelun tekeminen onnistuneesti edellyttää 

ennakkosuunnittelua eikä sitä tule yrittää hoitaa kuntoon, kun työ on jo tehty. Tarkasteltaessa 

tämän työn reliabiliteettia yllä mainitun määritelmän mukaisesti,  tutkimustulosten toistami-

nen samanmuotoisena ei ole tutkijan arvion mukaan mahdollista riittävän lyhyellä aikavä-

lillä. Tutkimuksen kohteena on asia, jota kehitetään koko ajan tutkittavassa organisaatiossa 

ja näin ollen haastateltavien kokemukset myös muuttuvat tutkittavien asioiden osalta.  

Tutkija ei ole pyrkinyt vaikuttamaan vastauksiin lähettämällä etukäteen haastattelukysymyk-

set haastateltaville, vaan tässä kohdin tutkija on harkitusti päätti avata tutkimuksen pääkäsit-

teitä etukäteen ja antaa mahdollisuus perehtyä rauhassa haastattelukysymyksiin tulkintaero-

jen minimoimiseksi. Mikäli tutkija käsittelee omien näkemystensä mukaisesti saatuja tulok-

sia, niin tutkimusta ei luonnollisestikaan voida pitää pätevänä eikä luotettavana. Tähän on 

erityisesti kiinnitetty huomiota tämän tutkimuksen tekemisessä, sillä tutkija työskentelee itse 

kyseisessä organisaatiossa Leading Leaders positiossa. Tutkija on lähestynyt haastateltavia 

Pro Gradu-tutkielman tekijänä ja kaikki haastateltavat ovat olleet henkilöitä, joita haastatte-

lija ei ole tuntenut aiemmin.   

Kun tutkija kertoo tarkasti siitä, miten tutkimus on tehty, koetaan sen kohentavan laadullisen 

tutkimuksen luotettavuutta. Relevantteja tietoja kohentamaan tutkimuksen luotettavuutta on 

kertoa haastatteluihin käytetty aika ja mikäli on ollut jotain häiriötekijöitä, on ne myöskin 

hyvä mainita. Tutkijan on myös hyvä avata omaa arviota haastatteluista. (Hirsjärvi et al. 

1997, 232)  Tässä tutkimuksessa haastatteluille oli varattu aikaa 1 h 30 min jokaista haasta-

teltavaa kohden, toteutuneet haastattelut kestivät 50 min – 1 h 25 min. Haastattelija kysyi 

kaikilta samat kysymykset samassa järjestyksessä, mutta koska haastateltavilla oli etukäteen 

tiedossa kysymykset, niin osassa vastauksia sivuttiin samanaikaisesti useampaa kysymystä, 

tämä huomioitiin litteroinnissa. Tutkijan tekemien havaintojen perusteella tunnelma haastat-

telutilanteessa oli rento ja luottamuksellinen, joka välittyi vastauksien avoimuuteen.   



59 
 

 

7. Tutkimustulokset 

Tässä luvussa käsitellään tutkimustuloksia, jotka on analysoitu tutkimuksen empiirisestä ai-

neistosta sekä pohditaan miten nämä tulokset näyttäytyvät tutkimuksessa esitettyä teoreet-

tista taustaa sekä tutkimuksen viitekehystä vasten. Tutkimustuloksista tehdään havaintoja 

siitä, miten empiirisessä haastatteluaineistossa esitetyt näkemykset linkittyvät tutkimuksen 

teoriaosassa esiintyviin näkemyksiin ja mitä mahdollisia poikkeavuuksia niiden välillä voi-

daan havaita. Tekstissä käytettyjä haastattelusitaatteja on muokattu haastateltavien anonymi-

teetin varmistamiseksi, huolehtien kuitenkin, että vastauksen sisältö on ennallaan. Tutkimus-

tulokset ja niiden aihepiirien ympärillä oleva pohdinta esitetään haastattelukysymysten mu-

kaisessa järjestyksessä, kyseiset kysymykset on esitetty luvun 6.3 yhteydessä sekä liitteessä 

1. Tutkimuksesta saatuja havaintoja aihepiiristä peilataan tutkimuksen teoriaan ja samalla 

muodostetaan näkemys tutkimuskysymysten vastauksista. Kyseiset vastaukset esitetään joh-

topäätökset -luvussa. Luvuissa 7.1 – 7.4 asiat käsitellään seuraavasti: viitataan aihepiirin 

teoriaan, kerrataan kyseisen osa-alueen empiirian kysymykset ja tehdään havainnot haastat-

teluiden vastauksista.  

 

7.1. Työntekijäkokemuksen muodostuminen organisaatiossa 

Tutkimuksen luvussa 2 tarkasteltiin työntekijäkokemuksen muodostumista organisaatiossa. 

Luvussa esitettiin useampi viitekehys aiemmissa tutkimuksissa tunnistetuista työntekijäko-

kemukseen vaikuttavista tekijöistä.  Tutkimuksen empiirisessä osassa lähdettiin perehty-

mään työntekijäkokemuksen muodostumiseen organisaatiossa kartoittamalla haastatelluilta 

henkilöiltä (vastaajat)  havaintoja siitä, mitkä tekijät koetaan vaikuttavan positiivisen työn-

tekijäkokemuksen muodostumiseen ja minkälaisia kokemuksia heillä on kyseisistä tekijöistä 

tutkimuksen kohteena olevassa organisaatiossa.  

Haastattelujen vastauksia analysoitaessa havaittiin, että työntekijäkokemuksen viitekehyk-

sien kohdista suurin osa nousi esiin keskusteltaessa työntekijäkokemukseen vaikuttavista te-

kijöistä. Vastauksissa oli vaihtelevuutta, vastaajista yksi nimesi positiiviseen työntekijäko-

kemukseen vaikuttavia tekijöitä  kaksi, kun taas yksi vastaajista nimesi yksitoista tekijää. 
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Vastauksissa nousi selkeästi esiin useampi positiiviseen työntekijäkokemukseen vaikuttava 

tekijä, jotka toistuivat vastaajien keskuudessa. Vastauksissa eniten toistuivat hyvä työilma-

piiri, johtaminen ja esihenkilötyö, palkkaus, työntekijän arvostaminen, avoin vuorovaikutus 

ja viestintä,  rekrytointi ja perehdytys  sekä kehittymismahdollisuudet ja urapolut. Kyseiset 

aihealueet on esitetty taulukossa 2 satunnaisessa järjestyksessä.  

Taulukko 2. Positiiviseen työntekijäkokemukseen eniten vaikuttavat tekijät, Nordea 

 

 

Osassa vastauksista kävi ilmi, että vastaajat kertoivat asioita, mitkä vaikuttavat positiiviseen 

työntekijäkokemukseen, mutta kokivat ettei heidän oma työuransa ole sisältänyt aina kysei-

siä tekijöitä.  

1. Hyvä työilmapiiri nousi vastauksissa kartoitettaessa positiivisen työntekijäkokemuksen 

muodostumista, erityisesti korostui luottamuksellinen tunnelma hyvän työilmapiirin poh-

jana. Ristikangas & Ristikangas (2010, 163, 171) painottaa luottamuksen merkitystä,  johta-

misen vaikuttavuus jää vaillinaiseksi, ilman luottamusta. Valmentava johtaja kykenee vai-

kuttamaan myös ryhmän keskinäiseen luottamukseen ja sitä myöden luo omalla esimerkilli-

sellä toiminnallaan luottamuksellista ilmapiiriä. Ryhmässä, jossa vallitsee luottamuksellinen 

ilmapiiri tuetaan huomaamatta toisia työhön liittyvissä asioissa,  auttamisen halu on vahva 

ja sisäinen yhteistyö sujuvaa.  

Vastaajat kuvasivat, kuinka helposti lähestyttävä johtaja luo ympärilleen sellaisen ilmapiirin, 

jossa on ilo tehdä töitä ja kun niitä tehdään hymyssä suin, syntyy myös hyvää tulosta. Vas-

tauksissa nousi myös tiimihengen vaikutus työilmapiiriin ja sitä kautta positiiviseen työnte-

kijäkokemukseen. Useissa vastauksissa todettiin työssä vallitsevan ilmapiirin olevan luotta-

muksellinen ja hyvä. Esihenkilön rooli vastaajat näkivät erittäin merkittävänä tekijänä työil-

mapiirin johtamisessa, toki vastauksista nousi myös koko tiimin vastuu työilmapiiristä. 



61 
 

 

Kyseinen havainto tukee myös Whitterin (2019, 57) työntekijäkokemuksen viitekehykses-

sään korostamaa näkökulmaa, että ihmiskeskeiset johtajat läpi organisaatiotasojen ovat kriit-

tinen osa positiivista työntekijäkokemusta ja heidät nähdään positiivisen työntekijäkoke-

muksen mahdollistajina ja vastuullisina.  

2. Johtamisessa ja esihenkilötyössä vastaajat kokivat positiivisen työntekijäkokemuksen 

kulminoituvan luottamukseen, kyseinen asia nousi vahvasti esiin vastauksissa. Samoin työn-

tekijän arvostus, aito kiinnostus työntekijästä ja että työntekijä kokee työnsä merkityksel-

liseksi. Vastaajista osa kertoi suhteensa esihenkilöön olevan luottamuksellinen, muutaman 

vastaajan kohdalla luottamuksellista suhdetta esihenkilön kanssa ei ollut vielä syntynyt. 

Juuti (2016, 39) kertoo luottamuksen olevan odotus siitä, että työympäristössä annetut lu-

paukset pidetään. Luottamus on vastavuoroista ja se voidaan saavuttaa, kun esihenkilö toimii 

eettisesti, oikeidenmukaisesti ja on esimerkillinen. 

Yksilöiden erilaisuuden ymmärtäminen vastaajien keskiuudessa nähtiin tärkeänä asiana, 

jotta esihenkilöllä on kyky johtaa ja valmentaa erilaisia ihmisiä. Esihenkilöllä tulee olla aito 

ymmärrys siitä, että jokainen on omanlaisensa persoona ja mahdollistetaan työilmapiiri, 

jossa jokainen voi olla oma itsensä ja erilaisuutta tuetaan. Tässä kohtaa vastauksissa koros-

tui, että  esihenkilökin on oma persoonansa ja hänenkin persoonan tulee saada näkyä. Vas-

tauksissa pohdittiin, että kun tuntee työntekijänsä hyvin, silloin pystyy näkemään jokaisen 

yksilönä sekä ymmärtämään toista. Ristikangas & Ristikangas (2010, 127-131) kertovat, että 

valmentavan johtajuuden puheet muuttuvat arjen teoiksi, kun katse suunnataan ryhmässä 

olevan erilaisuuden ymmärtämiseen sekä hyödyntämiseen. Työyhteisössä sekä introverteillä 

että ekstroverteillä on omat vahvuutensa ja johtajalla tulee olla halua tutustua erilaisuuteen 

ja hyödyntää kaikissa olevaa piilevää potentiaalia. 

Vastauksista nousi positiivisen työntekijäkokemukseen vaikuttavana tekijänä selkeä tapa 

johtaa, tällä tarkoitettiin sitä, että  esihenkilö kertoo odotukset selkeästi, eikä muuta odotus-

ten suhteen mieltään jatkuvasti. Osa vastaajista oli kokenut epäjohdonmukaisuutta johtami-

sessa, joka oli luonut epävarman kuvan odotuksista. Vastaajat kokivat positiivisen työnteki-

jäkokemuksen muodostuvan valmentavan johtamisen kautta, kun esihenkilö omaa kyvyn 

keskittyä yksilön tarpeeseen ja motivaatioon sekä uskoo työntekijän potentiaaliin, nimen-

omaan silloin, kun työntekijän oma usko horjuu. 
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”Esihenkilö uskoo, seisoo takana ja antaa tilaa mennä kohti tavoitteita, kannustava ote 

vaikka heti ei onnistuisikaan.” 

Ristikangas & Ristikangas (2010, 218, 222) kertovat yhden valmentavan johtajuuden piir-

teen olevan tavoitteellinen tekeminen; yksilölliset sekä yhteiset tavoitteet käydään läpi ja 

seurataan sovitusti niiden toteutumista perustaen se onnistumiskokemuksille.  

Vastaajat korostivat paljon esihenkilön arjen tukea ja apua sekä esihenkilön läsnäoloa. Vas-

tauksissa kokemukset erosivat siinä, kuinka vastaajat kokivat esihenkilön läsnäolon. Osa 

vastaajista koki, että esihenkilö on läsnä ollessaan tavoitettavissa puhelimitse (esimerkiksi 

etätyössä) ja osa vastaajista koki, että esihenkilön tulee olla fyysisesti läsnä. Vastauksista 

nousi laajasti esiin se, että esihenkilöiden ei koeta olevan riittävästi läsnä, vaan he ovat suu-

rimman osan ajasta palavereissa tai erilaisissa raportoinnin sekä laadunvalvonnan tehtävien 

parissa. Vastauksista nousi myös positiivista työntekijäkokemusta rakentavana tekijänä se, 

kuinka esihenkilö jakaa vastuuta ollessaan varattuna. Vastaajat näkivät esihenkilöillä olevan 

halua auttaa ja kehittää työntekijöitä ja kun apua tarvitaan, niin esihenkilöltä löytyy kyllä 

jossakin vaiheessa aikaa.   

”Esihenkilö on paljon Skype-kokouksissa ja osaa antaa meille vastuuta ja osoittaa luotta-

musta jakamalla tehtäviä ja sitä kautta pitää meitä ammattitaitoisina ja se motivoi” 

Vastaajat arvostivat esihenkilön omalla esimerkillään johtamista ja kokivat sen vaikuttavan 

positiivisesti työntekijäkokemukseen. Vastaajien kokemukset erosivat sen suhteen, että mil-

laista esimerkkiä esihenkilön omalla johtamisellaan tulisi näyttää.  Useammassa vastauk-

sessa nousi esiin auttaminen ja siinä yhteydessä tiimiläisten töiden tekeminen. Osa vastaa-

jista oli sitä mieltä, että tiimiläisten töiden tekeminen on esimerkillistä  ja esihenkilö pysyy 

näin myös ajan tasalla, mitä hänen tiimiläisensä konkreettisesti tekevät. Muutama vastaaja 

oli sitä mieltä, että esimiehen ei tule tehdä tiimiläistensä töitä vaan kyetä oivalluttamaan tiimi 

ratkaisemaan haaste itse.  Green (2017, 117) muistuttaa, että yksi merkityksellisimmistä vai-

kuttimista työntekijöiden asenteeseen on heidän suoran johtajansa asenne. Emme voi odottaa 

työntekijöiden asennoituvan asioihin positiivisesti ellei heidän johtajansa ole positiivinen.  

”Arvostan esimiestä joka tekee ruohonjuurityötä välillä, kertoo siitä että haluaa pysyä ajan-

hermolla ja hoitaa silloin tällöin asiakastapaamisia itsekin.” 

”Jos on vaikka paljon töitä jotka pitää saada tehtyä ensi keskiviikkoon mennessä ja esimies 

lähtee tekemään niitä töitä vaikka olisi pitänyt katsoa, miten tiiminä niistä selvitään.” 



63 
 

 

3. Palkan merkitys arvostuksen tunteeseen oli vastaajien mielestä merkittävä, mutta ei kui-

tenkaan yksin ratkaiseva tekijä. Vastauksissa nousi esiin myös mahdollisten bonusten ja pal-

kankorotusten iso merkitys arvostuksen tunteeseen. Luukka (2019, 98) mukaan työntekijän 

kannalta sitoutuneisuuteen vaikuttavia tekijöitä voivat olla hyvä palkka, lyhyt työmatka sekä 

kertyneet pitkät lomat. Kun asiaa katsotaan organisaatiota hyödyttävistä näkökulmista, niin 

päädytään mieleisiin työtehtäviin, hyviin kehittymismahdollisuuksiin sekä toimivaan palau-

tekulttuuriin. Mikäli työntekijän sitoutuminen on pelkästään edellä mainittujen työntekijää 

sitouttavien elementtien varassa, saattaa se johtaa siihen, että työpaikalla tehdään vain mini-

misuoritus. Green (2017, 26) sanoo mielenkiintoiseksi tilanteen tekevän se, että Y-sukupol-

vesta on tulossa suurin työntekijäryhmä. Kyseinen sukupolvi sekä heidän jälkeläisensä tule-

vat liikkumaan joustavasti työpaikkojen välillä palkkakehityksensä ja työn merkityksen 

vuoksi. Rasca (2018, 12) pitää tärkeänä karismaattista johtajuutta, joka tarkoittaa kykyä 

kommunikoida muun muassa palkkioista ja eduista oikein. Arnoldin (2018, 77) mukaan yk-

sin kilpailukykyinen palkka ja edut eivät riitä työntekijöiden pysyvyyteen sillä, kun työnte-

kijä sopeutuu etuihin, niin ne menettävät vaikutuksensa.  

4. Työntekijän arvostaminen ja kiitoksen saaminen olivat vastaajien mielestä merkitykselli-

siä positiivisen työntekijäkokemuksen muodostumisessa. Työntekijän arvostusta osoittaa, 

että työergonomia ja työympäristö on asianmukainen, esihenkilön toiminnasta loistaa usko 

työntekijään ja onnistumisista kiitetään sekä niitä juhlistetaan. Plaskoffin (2017, 13) mukaan 

työntekijät, jotka ovat tyytyväisiä työhönsä ja työympäristöönsä ovat motivoituneita osallis-

tumaan täysin organisaation missioon ja antavat kaiken tietotaitonsa tekemäänsä työhön.  

Vastaajat kokivat arvostukseen vaikuttavan myös sen, miten kollegat arvostavat toistensa 

työtä ja kuinka arjessa muistetaan yhdessä tekeminen tavoitteiden eteen. Whitterin (2019, 

15,  74) mukaan olemme usein parhaimmillamme, kun saamme olla osana yhteisöä, joka 

menestyy. Yhteisöllisyyden nähdään olevan lopputulos siitä, kuinka olemme onnistuneet 

yhdistämään tärkeät asiat yrityksessä. Nimenomaan tunne siitä, että välitetään ja saadaan 

tunnustusta työstä. Tämän katsottiin lisäävän yhteenkuuluvaisuuden tunnetta.  

5. Avoin vuorovaikutus ja viestintä nousivat esiin vastauksissa kysyttäessä työntekijäkoke-

mukseen vaikuttavia tekijöitä. Viestinnän laadukkuus ja tapa koettiin vastaajien kesken mer-

kityksellisiksi, avoimesta viestinnästä nostettiin esiin esimerkki siitä, että jokainen työnte-

kijä tietää mitä heiltä kulloinkin odotetaan. Vastauksissa korostui avoimen vuorovaikutuk-

sen  rehellisyys, puhutaan asioita niin kuin ne ovat. Erityisesti palautteen rehellisyys koettiin 
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vastaajien keskuudessa tärkeäksi ja kokonaisuudessaan palautekulttuurin merkitys positiivi-

sen työntekijäkokemuksen muodostumisessa nousi esiin, vastaajat kaipaavat, niin positii-

vista kuin rakentavaa palautetta, jotta he voivat onnistua työssään. Ristikangas & Ristikan-

gas (2010, 238-239) korostavat, että arviointia ei voi tehdä ilman aktiivista palautteen anta-

mista, valmentava johtaja antaa rohkeasti palautetta ja vastaavasti on itse kykeneväinen ot-

tamaan sitä vastaan kiitoksella, ei puolustautumisella.  

”Työntekijän näkökulmasta palautetta ei voi koskaan saada liikaa, sanat ja teot ovat merki-

tyksellisiä.” 

”Palautetta tarvitsee saada, niin positiivista kuin rakentavaa. Jos et koskaan saa palautetta 

et voi tietää miten olet asiat tehnyt.” 

”Jos esihenkilön puhe on vain sanahelinää, eikä pidä paikkaansa tai ei toteudu tekoina , 

niin silloin palaute ei tue työntekijäkokemusta.” 

”Jos ajatellaan ihan sanoja, niin esihenkilöiden  sanat ja teot tukevat silloin positiivista 

työntekijäkokemusta, kun ne ovat rehellisiä esimerkiksi palautteenannossa. Jos on jotain ke-

hitettävää ja kun ei sanota sitä tuomitsevasti vaan miten asiat voisi tehdä paremmin, niin 

silloin se tukee positiivista työntekijäkokemusta.”  

Green (2017, 63) mukaan on oltava kulttuuri, jossa pyydetään ja annetaan johdonmukaista 

sekä kehittävää palautetta, näin kaikki työntekijät voivat saavuttaa halutut tulokset rooleis-

saan. Palaute ja valmennus ovat johtajan merkityksellisimpiä vastuita ihmisten välisten tu-

losten saavuttamiseksi. Ilman palautetta nykypäivän työntekijät tuntevat olevansa aliarvos-

tettuja ja eivät koe tulleensa tietoiseksi siitä mitä tekevät hyvin. Ristikangas & Ristikangas 

(2010, 184-185) puhuvat kommunikaatioluottamuksesta; millä asenteella sekä tahtotilalla 

tuodaan asioita esiin ja kuinka halutaan viestiä työarkeen liittyvistä asioista, miten varsinai-

nen vuorovaikutus sujuu. Kommunikaatioluottamuksen puutteet ilmenevät organisaation si-

säisen tiedon kulun vajavaisuutena, jos esimerkiksi esihenkilöltä on jäänyt oivaltamatta 

oman roolinsa merkityksellisyys tiedottamisessa. Kommunikaatioluottamus lisääntyy, kun 

organisaatiossa viestintä ja vuorovaikutus sujuu, niin aikaa ei tarvitse käyttää tietoaukkojen 

tilkitsemiseen.  

6. Kehittymismahdollisuudet ja urapolut vastaajat kokivat tärkeinä ja tässä kohdin nousi 

esiin vahvasti valmentava johtaminen. Kansainvälisyyden ja edelläkävijyyden tuomat ura-

mahdollisuudet nousivat myös esiin vastauksissa positiivisesti työntekijäkokemukseen 
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vaikuttavina tekijöinä. Vastauksissa ei  noussut esiin erityisesti minkälaiset urapolut ovat 

kiinnostavimpia, vaan lähinnä se, että esihenkilö mahdollistaa jatkuvan kehittymisen val-

mentamisen kautta sekä esihenkilön havainnot henkilön potentiaalista ja sitä kautta urapol-

kujen yhdessä suunnittelu. Yhdessä esihenkilön kanssa tehtävää urasuunnittelua kokonai-

suudessaan vastaajat kaipasivat enemmän. Green (2017, 105) kertoo urakehityksen olevan 

usean työntekijän mielessä, mutta valitettavasti usean työnantajan mielessä se ei ole. Urake-

hityksen voidaan ajatella olevan sijoitus työntekijän taitoihin ja kykyihin.  Urakehitykseen 

panostamalla saadaan korkeampi työsuoritus, vahvempi sitoutuminen ja pienempi työnteki-

jöiden vaihtuvuus, jotka vaikuttavat positiivisesti tulokseen, asiakastyytyväisyyteen ja työn-

tekijöiden ajattelutapaan. Syy siihen miksi kaikki yritykset eivät näe urakehityksen ja siihen 

panostamisen merkityksen tärkeyttä kulminoituu siihen, että asia tiedostetaan , mutta se ei 

ole muuttunut toiminnaksi.   

”En tiedä tulemmeko maaliin koskaan, kun ympäristö ja tilanteet muuttuu. Mutta Nordeassa 

nämä asiat on otettu vakavasti ja ymmärretty positiivisen työntekijäkokemuksen merkitys.” 

7. Rekrytointi ja perehdytys nousivat monissa vastauksista merkityksellisenä tekijänä posi-

tiivisen työntekijäkokemuksen muodostumisessa. Rekrytointitilanteessa ensivaikutelman 

luominen yrityksestä on merkityksellistä sekä se, että rekrytointitilanteessa kerrotut asiat 

vastaavat todellisuutta. Rekrytoinnin jälkeen vastaajat kertoivat perehdytyksen olevan pohja 

sille, että jokaisella on riittävä osaaminen työtehtävien hoitamiseen. Vastauksista ilmeni  

myös se, että perehdytyksen laadukkuus ja suunnitelmallisuus vaihtelevat paljon tiimikoh-

taisesti.   

”Kaikki lähtee ihan puhtaasti rekrytointivaiheesta, minkälainen tunnelma siellä on ja mil-

lainen olotila siitä jää hakijalle. Ja kun palkkaus on tapahtunut, niin perehdytys on kaiken 

A ja O, kun tulee uuteen työpaikkaan. Sen tulisi olla aina suunnitelmallista ja sen pitäisi 

luoda arvostuksen tunnetta. Onnistunut perehdytys on  suunnitelmallista ja sitä noudatetaan, 

siitä jää hyvä mieli työntekijälle ja tunne siitä, että sinun halutaan oppivan uudet asiat ja 

pääsevän mukaan toimintakulttuuriin.” 

Kyseinen näkemys vastaa hyvin Greenin (2017, 54-55, 58) viitekehyksessä olevaa rekry-

toinnin ja orientaation onnistumisen merkitystä. Tärkeää on keskittyä siihen, kuinka rekry-

toidut henkilöt aloittavat työssään, esitelläänkö heille arvoja ja sitä kuinka he menestyvät 

työssään. Varmistaa heillä ympäristö missä on mahdollisuus oppia ja virheiden tekeminen 
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myös sallittua. Ensimmäisenä työpäivänä uudet työntekijät oppivat joko tietoisesti tai tie-

dostamattaan yrityksen painopisteet. Luomalla erilaisia kokemuksia ensimmäisenä työpäi-

vänä, voi vaikuttaa ensivaikutelmaan, joka on osa positiivisen työntekijäkokemuksen synty-

mistä. Tärkeää on arvojen läpikäynti heti ensimmäisenä päivänä, että syntyy ymmärrys siitä 

kuinka ja miten asioita tehdään.  

Havaintojen yhteenveto 

Analyysin perusteella voidaan todeta, että lähes kaikkien vastaajien arjessa näkyy heidän 

nimeämiään positiiviseen työntekijäkokemukseen vaikuttavia tekijöitä. Työilmapiirin vas-

taajat kokevat pääasiassa luottamukselliseksi, mutta se, kuinka esihenkilöt tuntevat työnte-

kijänsä ja heidän kyvykkyytensä ottaa huomioon jokaisen persoona, ei vastannut täysin työn-

tekijöiden odotuksia.  

Vastaajien mielestä esimiestyö on kuitenkin pääasiassa kannustavaa ja valmentavaa. Vas-

tauksien perusteella haasteeksi nousi esihenkilöiden aikaresurssin kohdentuminen, esihen-

kilöiden valmentavaa johtajuutta kaivattiin huomattavasti enemmän kuin sitä oli saatavilla. 

Palkan ja muun palkitsemisen merkityksen vastaajat näkivät isona osana arvostuksen tun-

netta, mutta erityistä palkkatyytymättömyyttä oma-aloitteisesti ei noussut esiin vastaajien 

keskuudessa. Työarvostuksen suhteen esihenkilöiden pienet teot ja arjen kiitos nousivat vas-

tauksista vahvasti esiin ja vastausten perusteella moni koki kiitoskulttuurin olevan läsnä, 

mutta siinä on vielä kehittämisenkin varaa. Vuorovaikutuksen ja viestinnän avoimuus ko-

rostui vastauksissa, siinä erityisesti ajankohtaisuus, rehellisyys sekä palautekulttuuri. Rek-

rytoinnin, perehdytyksen ja urapolkujen suhteen vastaajat olivat pääasiassa sitä mieltä, että 

organisaatio voi suoriutua huomattavasti paremmin kyseisestä aihealueesta. 

 

7.2. Yrityskulttuuri ja arvot organisaatiossa sekä niiden vaikutus positiiviseen työntekijä-

kokemukseen 

Tutkimuksen luvussa 3 tarkasteltiin yrityskulttuuria, yrityskulttuurin johtamista ja arvoja or-

ganisaatiossa. Luvussa käsiteltiin mitä yrityskulttuuri ja sen johtaminen tarkoittavat  ja mikä 

merkitys on yrityksen arvoilla. Tutkimuksen empiirisessä osassa lähdettiin perehtymään yri-

tyskulttuurin ja arvojen merkitykseen organisaatiossa kartoittamalla haastatteluilla havain-

toja siitä, millaisena vastaajat kokevat yrityskulttuurin ja  arvot organisaatiossa, miten 
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kyseiset asiat näkyvät heidän arjessaan ja kuinka ne vaikuttavat positiivisen työntekijäkoke-

muksen muodostumiseen.  

Nordealla on pitkä historia arvojen parissa ja lähtökohtana on se, että asiakas asetetaan aina 

etusijalle. Kaikki mitä yrityksessä tehdään kumuloituu haluun tarjota asiakkaille arvoa.  Yri-

tyksessä kaikilla on yhteinen päämäärä, joka luo suunnan ja työskennellään arjessa arvojen 

mukaisesti rakentaen  vahvaa yrityskulttuuria ja liiketoiminnan perustaa. Tarkoitus ja arvot 

toimivat sisäisenä kompassina ohjaten tekemään valintoja, jotka palvelevat asiakkaita par-

haiten. 

Nordean arjessa elettävät ”tarkoitus ja arvot ” -julkaistiin keväällä 2017. Arvoja työstettiin 

nykymuotoonsa osallistamalla henkilöstöä, osana arvojen tarkennusta järjestettiin yli 850 

kulttuurimattokeskustelua kollegoiden kanssa eri liiketoiminta-alueilla. Keskusteluiden ai-

heena oli ”mitä arvomme todella tarkoittavat käytännössä.” Asian puitteissa tehtiin myös 

arvotutkimus, toimitusjohtajafoorumeita, coffee corner -hetkiä, erilaisia työpajoja ja haas-

tatteluja sekä lopuksi sidosryhmien tapaamisia. Prosessin aikana saatiin selville, että henki-

löstö kaipaa selkeämpää tarkoitusta, jotta liiketoimintaa voidaan viedä eteenpäin. Myös ar-

vojen toivottiin ohjaavan entistä enemmän arjessa. Kaikesta kerätystä datasta saatu tieto nä-

kyy nyt Nordean tavoitteessa ja arvoissa. Tämä arvojen luonnin toimintatapa tukee  Juutin 

(2016, 29) näkökulmaa siitä, että yrityksen johdon tulisi ottaa isohko joukko ihmisiä; henki-

löstöä ja asiakkaita mukaan yrityksen arvojen luomiseen.  

Nordean arvoiksi valikoituivat ownership, passion,  courage ja collaboration. Arvot on pai-

nettu konsernin kielellä, joka on englanti, eikä niitä ole muutoin matkan varrella suomen-

nettu. Siksi kyseiset arvoihin liittyvät kuvat ja osin tekstit ovat tässä tutkimuksessa esitetty 

englannin kielellä.  

 

Kuva 14. Nordea “purpose and values” since 2017 
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Arvojen julkaisun jälkeen tiimeissä käytiin arvomaton avulla keskusteluja arvoista, kuinka 

arvot koetaan, miten ne näkyy päivittäisessä työskentelyssä ja mikä arvo puhuttelee henki-

lökohtaisesti eniten.   

 

Kuva 15. Nordean arvomatto 

Nordean yrityskulttuurin mukaisesti avoimuus uusille ideoille sekä haasteille, asioiden eri 

näkökulmille, kasvulle, innovaatioille ja työntekijöille, on tärkeää. Nordeassa työntekijöiden 

nähdään olevan tärkein voimavara, he kohtaavat asiakkaita joka päivä tehden oikeita pää-

töksiä ja tuomalla oikeat ratkaisut asiakkaille. Vuonna 2018 Nordean kollegat eri maista sekä 

liiketoiminta-alueilta keskustelivat merkityksellisistä aiheista arvomaton ympärillä:  

”Miksi juuri Nordea?” 

”Miksi me valitsimme juuri Nordean ja miksi valitsemme sen edelleen joka päivä?” 

”Miksi potentiaalisten työntekijöiden pitäisi valita Nordea, kun he etsivät itselleen uramah-

dollisuuksia?” 
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Kyseisiin keskusteluihin pohjaten Nordeassa löydettiin viisi avainteemaa, jotka yhdessä 

muodostavat työnantajalupauksen (EVP= employee value proposition). 

 

Kuva 16. Nordean työnantajalupaus 

Työnantajalupauksella tarkoitetaan työntekijän saamaa kokonaiskorvausta (aineetonta, ai-

neellista ja mainetta) työpainoksestaan. (Maylett et al. 2017, 96) Työnantajalupaus tulee 

pohtia tarkoin, jotta se kuvaa yrityksen kulttuuria ja arkea, sekä siinä on jollakin muotoa 

pysyviä asioita. Organisaation antamat lupaukset  ja työntekijöiden asettamat odotukset kye-

tään lunastamaan organisaation antamien  lupausten ollessa realistisia. (Luukka 2019, 129) 

Haastatteluaineistoa analysoitaessa havaittiin, että vastaajat pitävät Nordean yrityskulttuuria 

vastuullisena ja asiat tehdään ohjeita sekä sääntöjä noudattaen. Vastaajat kokivat Nordean 

yrityskulttuurin ymmärtävän, että ilman tyytyväisiä työntekijöitä ja positiivista työntekijä-

kokemusta on vaikeaa toteuttaa yrityksen liiketoimintaa kannattavasti pitkällä tähtäimellä. 

Nordean yrityskulttuurin vastaajat kokivat olevan ihmisläheinen ja välittävä sekä ymmärtä-

vän ison vastuun ympäröivästä yhteiskunnasta.  

Eroavaisuutta vastauksissa ilmeni siinä, kuinka yrityskulttuuri vastaa omistajien, asiakkai-

den ja työntekijöiden odotuksia. Moni vastaaja koki yrityskulttuurin vastaavan omistajien 

odotuksia, mutta vastaavasti heidän mielestään asiakkaiden odotuksien lunastamisessa on 

haasteita. Vastauksissa nousi esiin myös työntekijöiden omat odotukset ja niiden suhteen 

vastaajien kokemuksissa oli eroavaisuutta. Osa vastaajista koki, että yrityskulttuuri vastaa 

työntekijöiden odotuksia ja on linjassaan sen kanssa, että Nordea on pörssiyritys, jolla on 

tietyt vaateet niin tuloksellisesti kuin regulatiivisesti. Osa vastaajista kuvasi omistajien in-

tressien menevän työntekijöiden ja asiakkaiden edelle: Vastaajat muistuttivat siitä, että joh-

don pitää ymmärtää muutoksien vievän aikaa sekä asiakkaiden olevan osin vielä matkalla 

esimerkiksi digitaalisen asioinnin kanssa.  

” Nordean yrityskulttuuri on hyvä, se on välittävä, kauaskantoinen ja ihmisläheinen.” 
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Vastauksissa korostui, että Nordean yrityskulttuurissa ja arvoissa asetetaan aina asiakkaat 

etusijalle, kaikki mitä Nordeassa tehdään kumuloituu siihen, että asiakkaille halutaan tarjota 

arvoa. Tähän lupaukseen liittyen vastauksissa nousi huoli siitä, että tietävätkö asiakkaat 

kuinka paljon asioita arjessa tehdään, jotta heidän tarpeensa tulee ratkaistua. Kaikilla vas-

taajilla oli yhteneväinen mielipide siitä, että he ovat töissä asiakkaita varten.  

Vastauksista ilmeni myös se, että jos yrityksen kulttuuri ei ole omien arvojen mukainen, niin 

on vaikeaa ymmärtää erilaisia yrityksen ratkaisuja ja muutoksia. Tätä havaintoa, kun vertaa  

Posner et al. (1985, 298-301) tutkimukseen siitä, että arvot ovat yrityskulttuurin peruskallio 

ja ilman selkää keskustelua siitä, kuinka henkilökohtaiset arvot nivoutuvat organisaation ja 

työtovereiden arvoihin, yhdessä työskentely laimenee nopeasti.  

”Työntekijän tulee kokea, että yrityskulttuuri on hänen puolellaan ja sitten hypätä siihen 

imuun mukaan. Yrityskulttuurin ylläpitäminen on todella tärkeä.” 

Luukka (2019, 29) korostaa, että yksilön kannalta yrityskulttuuriin joko sopeutuu tai sitten 

jättää yrityksen. Toisaalta yrityskulttuuri, jota ei ole johdettu vahvasti jättää sijan sille, että 

muutamankin vahvan persoonan vaikutus voi olla isokin, joten tässä kohdin ei voi korostaa 

liikaa sitä, että yrityskulttuurin ylläpitäminen on todella tärkeää. Green (2017, 21-22) muis-

tuttaakin siitä, että yrityskulttuuri on tärkein liiketoiminto ja jokaisen johtajan tulisi kysyä 

”millainen kulttuuri sinulla on tänään ja vastaako se omistajien, asiakkaiden ja työntekijöi-

den odotuksia”. Johtajan tulisi huomioida se millaista yrityskulttuuria hän luo arjessa, pa-

rantaako se koko joukkueen suorituksia siten, että asiakkaat fanittavat yritystä ja parhaat 

tekijät ovat sitoutuneita yritykseen. 

Vastaajat kertoivat, että esihenkilön puheet ja teot eivät saa olla ristiriidassa.  Pieni osa vas-

taajista oli työuransa aikana kokenut esihenkilön puheiden olleen ristiriidassa tekojen kanssa 

ja tämä ei ollut vahvistanut tunnetta arvojen mukaisesta toiminnasta eikä näin ollen vaikut-

tanut työntekijäkokemukseen positiivisesti.  Jabe (2017, 259) korostaa, että johtaja kertoo 

mikä on tärkeää, mutta sanojakin tärkeämpiä ovat hänen tekonsa. Esimerkillä saa aikaan 

mitattavasti todellista toiminnan muutosta ja pysyviä tuloksia. Jaben (2017, 46-47) mukaan 

johtaja voi vaikuttaa yrityskulttuuriin niillä teoilla mitä hän todellisuudessa tekee, ei sillä 

mitä hän puhuu. Yrityskulttuurin ytimen muodostaa se, minkälainen käyttäytyminen orga-

nisaatiossa on hyväksyttävää, miten todellisuudessa asiat ovat ja mitä voi sanoa ääneen ja 

mitä ei voi sanoa.   
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Haastatteluissa kysyttiin, miten yrityksen arvot ovat näkyneet vastaajan esihenkilöiden päi-

vittäisessä työskentelyssä ja kuinka tämä vaikuttaa työntekijäkokemukseen. Vastaajat koki-

vat, että arvot ovat linjassaan yrityskulttuurin kanssa ja vastauksissa nousivat kaikki Nordean 

arvot esille. Esihenkilön arvojen mukainen käyttäytyminen oli tuonut vastaajille luottavaisen 

ja rauhallisen tunteen arkeen. Vastauksissa tuli ilmi myös se, että on ollut tilanteita joissa 

yrityksen arvot, esimiehet arvot ja työntekijän arvot eivät ole kohdanneet. Posner et al. 

(1985, 294-295) mukaan  henkilökohtaisten  ja organisaation arvojen selkeyttämisellä ja yh-

distämisellä on merkittävä hyöty sekä esihenkilöille että heidän organisaatioilleen. Yhteiset 

arvot liittyvät henkilökohtaiseen onnistumisen tunteeseen. Esihenkilöt, jotka kokevat henki-

lökohtaisten arvojensa yhteensopivan organisaation arvojen kanssa kokevat huomattavasti 

suurempia menestymisen tunteita elämässään.   

Omistajuus ”ownership” arvon kohdalta vastauksissa nousi esihenkilöiden esimerkillinen 

tapa toimia, heidän koettiin ottavan vastuun asioista, jotta asiakkaat saavat parasta mahdol-

lista palvelua. Lupauksien ja sovittujen asioiden noudattaminen nähtiin tärkeänä asiana ja 

että yhteiset hetket pidetään sovitusti. Vastaajien näkemyksen mukaan esihenkilö työsken-

telee hyvin yrittäjämäisesti ottaen vastuun asioista sekä tekee ja edistää asioita tehokkaasti.  

” Kun esihenkilö hoitaa asioita täydellä teholla ja laittaa kaikkensa peliin, jotta  me voimme 

taas auttaa asiakkaita, niin luo itsellekin uskoa tekemiseen.” 

”Esihenkilöstä huokuu sellainen rohkeus ja varmuus, ei vältellä vastuuta sekä tehdään pää-

tös niillä tiedoilla mitkä on sillä hetkellä saatavilla, siitä tulee työntekijälle sellainen luotta-

vainen olo, että minulla esimies joka tietää mitä tekee ja kantaa vastuunsa.” 

Vastauksista nousi myös esille se, että esihenkilön tulee olla rehellinen osaamisestaan ja hä-

nellä tulee olla kyky sano; ”etten osaa ja otan selvää.” Osalla vastaajista oli kokemusta siitä, 

että esihenkilön on ollut vaikeaa myöntää, ettei osaa jotain asiaa.  

Rohkeus ”courace” arvon kohdalla vastauksista kävi ilmi, että työntekijöillä on tunne, että 

heihin luotetaan ja annetaan vastuuta. Kuitenkaan vastaajilla ei ole tunnetta siitä, että olisivat 

yksin asioiden kanssa.  Avoin vuorovaikutus, rehellinen sellainen nousi vastauksissa myös 

esiin, esihenkilöltä arvostettiin rehellistä puhetta sekä suoraselkäistä tekemistä.  

Yhteistyö ”collaboration” arvosta kohdalla vastaajat arvostivat avun saamista  tarvittaessa 

sekä kykyä nähdä milloin työntekijä tarvitsee apua, tilanteissa joissa työntekijä ei  ole avun 

tarvettaan itse vielä havainnut. Esihenkilön taholta vastaajat odottavat tarpeen niin 
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edellyttäessä sparraushetkiä päivittäin, mutta esille nousee useammassa vastauksessa se, 

ettei esihenkilöillä ole aikaa. Esihenkilöillä on vastauksien mukaan päivät todella täynnä 

palavereja sekä erilaisia rutiininomaisia tehtäviä.  Vastaajat kuitenkin kokivat, että kun oi-

keasti tarvitsee apua, niin aina sitä saa.   

”Meidän johtajalla on aina tosi kiire, mutta kyllä häneltä liikenee muutama minuutti aikaa 

sparrailulle ja jälkikäteen hän on kiinnostunut mitä asiakascasen kanssa on mennyt. ” 

Vastauksista nousi myös esiin se, että esihenkilö ottaa mielellään kehitysideoita vastaan ja 

hänellä on aito halu kokeilla uusia asioita. Haasteena esiin nousi se, että esihenkilöllä ei ole 

enää mahdollisuutta päättää asioista itse, kun ne päätetään keskitetysti muualta. Tunne siitä, 

että arjessa tehdään yhdessä töitä ilmeni vastauksista. Esihenkilö kannustaa yhteistyöhön yli 

liiketoimintarajojen, vastaajista useampi kertoi kyseisen tavan toimia olevan arjessa läsnä.  

”Yhteistyö on meille tärkeä arvo ja se näkyy arjessamme päivittäin.” 

Intohimo ”passion” arvoon liittyen vastauksista ilmeni vahvasti, että asiakas on esihenkilöi-

den toiminnassa keskiössä ja tiimeissä toimitaan sen mukaisesti.  

”Meidän tiimissä asiakas on keskiössä, me näemme että asiakas on tärkein juttu työssämme 

ja toimimme sen mukaisesti. Esihenkilö näyttää tässäkin esimerkkiä, se tietenkin vaikuttaa 

omaan fiilikseen positiivisesti.” 

Vastaajat kokivat esihenkilöiden kuuntelevan mielipiteitä ja näkemyksiä, onnistumisia juh-

listetaan sekä esihenkilö muistaa mainita erinomaisesti tehdystä työstä, kannustaa ja kiittää. 

Kiitos -sanana nousi vastauksissa vahvasti ja vastaajat kertoivat sen lisäävän positiivista 

työntekijäkokemusta.  

Havaintojen yhteenveto 

Analyysin perusteella voitiin todeta, että vastaajat pääasiassa kokivat yrityskulttuurin vai-

kuttavan positiivisesti heidän päivittäiseen työntekijäkokemukseensa. Haastatteluissa nousi 

vahvasti esiin se, että Nordean yrityskulttuurissa asiakas asetetaan aina etusijalle. Toisaalta 

vastauksista voitiin myös havaita osan vastaajista pohtivan, että ohjaako tarkoituksemme 

aina Nordeaa tekemään valintoja, jotka palvelevat asiakkaitamme parhaiten. Kyseiset vas-

taukset kumuloituivat esimerkiksi asiakaspalvelumallien muutostilanteisiin. Vastaajat koki-

vat pääasiassa toiminnan olevan arvojen mukaista, muutamissa vastauksissa tuli ilmi myös 

se, että on ollut tilanteita joissa yrityksen arvot eivät ole kohdanneet työntekijän arvojen 
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kanssa ja  tämä herättää kysymyksen siitä, kuinka hyvin tiedämme organisaatiossa onko 

työntekijöiden arvot  linjassaan yrityksen arvojen kanssa. Nordeassa arvot on luotu yhdessä 

henkilöstön kanssa aiemmin tässä luvussa kuvatun prosessin mukaisesti, kuten Juuti (2016, 

29) kehottaa toimimaan.   

 

7.3. Valmentavan johtamisen käytännöt organisaatiossa ja niiden vaikutus positiiviseen 

työntekijäkokemukseen 

Tutkimuksen luvussa 4 tarkasteltiin valmentavaa johtamista, valmentavan johtajan perustai-

toja, luottamuksen vaikutusta valmentavaan johtamiseen sekä valmentavan johtamisen käy-

täntöjä.  Tutkimuksen empiirisessä osassa kartoitettiin vastaajilta  havaintoja siitä millaisia 

valmentavan johtamisen käytäntöjä organisaatiossa on, esihenkilön valmiuksia valmenta-

vaan johtamiseen sekä sen vaikutusta positiiviseen työntekijäkokemukseen.  Tässä luvussa 

edellä mainitut kokonaisuudet käydään läpi hyödyntäen tutkimuksen kohteena olevan orga-

nisaation valmentavan johtamisen käytäntöjä (Taulukko 3).  

Tutkimukseni kohteena olevassa organisaatiossa on pitkät perinteet valmentavan johtamisen 

saralta. Kyseisessä organisaatiossa johtajuus on yksi tärkeimmistä kulttuurin, suorituskyvyn, 

motivaation ja työtyytyväisyyden tekijöistä. Johtaminen kohti prioriteetteja vaatii erityistä 

ajattelutapaa ja osaamista, näiden suuntaviivojen pohjalta kyseisessä organisaatiossa on 

suunniteltu johtamisen valmennukset. Nordeassa on pitkä kokemus johtamisen valmentami-

sesta ja viime vuosina kyseisiä valmennuksia on päivitetty vastaamaan nykypäivän johtami-

sen vaateita. Valmentava johtaminen on valikoitunut johtamisen malliksi Nordeassa ja sen 

käytäntöjä ovat kehityskeskustelut, myynninohjauskeskustelut, yhteistapaamiset, arjen yk-

silösparraushetket sekä tiimikokoukset. Coachingilla on myös pitkät perinteet tutkimuksen 

kohteena olevassa organisaatiossa. Coaching nähdään ydinjohtamistaitona ja on tehokas työ-

kalu tiimin, tiimin jäsenten ja kollegoiden potentiaalin kehittämiseen sekä vapauttamiseen, 

myös itse valmennukseen. Nordeassa on tarjolla erilaisia coaching - valmennuksia ja -työ-

kaluja.  

Ohessa esitettynä Nordean Leadership -periaatteet, koko konsernin periaatteet ovat perus-

tana Suomen Personal Bankingin (PebFi)  johtamiskäytänteille. Kyseiset periaatteet esite-

tään tutkimuksessa englannin kielellä, koska se on tutkimuksen kohteena olevan yrityksen 
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kieli ja kyseiset materiaalit ovat vain englanniksi. Kyseiset periaatteet luovat hyvän pohjan 

valmentavalle johtamiselle.  

 

Kuva 17. Nordean Leadership periaatteet 

Nordeassa valmentava johtajuus on valikoitunut johtamisen kantavaksi teemaksi ja se omaa 

pitkän historian. Valmentavan johtamisen -mallia on päivitetty vuosien kuluessa vastaamaan 

nykypäivän johtamisen tarpeita. Valmentavan johtamisen -malli on luotu PebFi organisaa-

tiossa syksyllä 2021 kuvaamaan valmentavan johtamisen odotuksia esihenkilönäkökul-

masta. Valmentavaan johtamiseen on viimeisen vuoden aikana panostettu paljon muun mu-

assa ulkopuolisen palveluntarjoajan räätälöidyillä valmennuskokonaisuuksilla, jotka on tut-

kimuksen kohteena olevalla liiketoiminta-alueella mahdollistettu kaikille asiakasrajapin-

nassa työskenteleville esihenkilöille. Valmentavan johtamisen roolia ja odotuksia on selke-

ästi nostettu tutkimuksen kohteena olevalla liiketoiminta-alueella. 

 

Kuva 18.  Valmentavan johtamisen malli PebFi 
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Tutkimuksen kohteena olevan organisaation valmentavan johtamisen käytännöt on esitetty 

oheisessa taulukossa (3) satunnaisessa järjestyksessä.    

Taulukko 3. Valmentavan johtamisen käytännöt Nordea PebFI 

 

Yksi tärkeimmistä valmentavan johtamisen käytännöistä on kehityskeskustelu ( Performance 

and Learning Dialogue, PLD) Se on esihenkilön kanssa käytävät keskustelu, jossa on tarkoi-

tus tunnistaa ja nostaa keskiöön tavoitteita, kehityskohteita sekä asioita, joista kukin nauttii 

työssään. Kehityskeskustelut koostuvat tavoitekeskustelusta alkuvuonna ja vuoden päättä-

västä keskustelusta, sekä vuoden aikana käytävistä keskusteluista, missä seurataan sovittujen 

asioiden toteutumista, määritellään kehittymiskohteet, vahvuudet ja toimet arjessa niiden 

suhteen .  Tiimikeskustelun (Team Dialogue)  tarkoituksena on edistää tiimin sitoutumista ja 

suoriutumista, jotta kaikki voivat vaikuttaa, kehittyä ja nauttia työskentelystä omassa tiimis-

sään sekä yhteistyössä muiden tiimien kanssa.  Ask for Feedback -toiminnon kautta jokainen 

tekijä voi pyytää palautetta kollegoiltaan ja sisäisiltä yhteistyökumppaneiltaan,  palautteen 

pyytämisen nähdään auttavan vaikuttavuudessa sekä jatkuvassa kehittymisessä niin työnte-

kijöinä että yrityksenä. Kyseinen toiminto helpottaa palautteen pyytämistä,  kertoen tavoit-

teen palautteen pyytämiselle sekä ohjaa palautteen antajaa kysymysten kautta:  ”In your 

eyes: 1) What works well? 2) What can I do even better? “ Palautteet on tarkoitus käydä 

esihenkilön kanssa yhdessä läpi keskustellen.  One to one -keskusteluissa käydään läpi mitä 

kuuluu, missä tavoitteiden suhteen mennään, katsotaan miten ja mitä tekemällä edellisellä 

kerralla sovitut tavoitteet ovat toteutuneet, sovitaan yhdessä tavoitteet tulevalle yksilölliselle 

ajanjaksolle sekä vastuuttavat ja valmentavat toimet tavoitteen saavuttamisen tueksi. Yhteis-

tapaamiset ovat valmennuskokonaisuus, joka tarkoittaa esihenkilön läsnäoloa asiakaskoh-

taamisen kokonaisuudessa. Kyseinen kokonaisuus muodostuu yhteisestä valmistautumisesta 

tapaamiseen, asiakaskohtaamisesta sekä sen jälkeisestä palautekeskustelusta. Toimintata-

pana on myös se, että esihenkilön esihenkilö on kyseisessä kokonaisuudessa mukana anta-

massa palautetta esihenkilölle valmentavan johtamisen näkökulmasta. Arjen sparraushetket 
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käsittävät niin ennalta sovitut kuin spontaanisti tapahtuvat sparraukset, jotka liittyvät kiinte-

ästi asiakascase -liitännäisten asioiden valmennukseen.  

Luottamus nousi vahvasti esiin, kun vastaajilta kartoitettiin valmentavan johtamisen teki-

jöitä, jotka vaikuttavat positiiviseen työntekijäkokemukseen. Myös tunne siitä, että arvoste-

taan työntekijänä ja tekee merkityksellistä työtä nousi vastauksista.  Ristikangas & Ristikan-

gas (2010, 44) korostavat, että luottamuksen katsotaan olevan kaiken perusta ja rakentuvan 

yksilöiden välisissä suhteissa. Jos luottamusta ei ole, niin valmentavaa ajattelua ja toimintaa 

ei synny.  

”Molemmin puolisen luottamussuhteen rakentaminen, niin työntekijä pystyy luottamaan, 

että esihenkilö hoitaa oman roolinsa ja toisin päin.” 

”Minulle on tärkeää tietää, että esihenkilö arvostaa työtä ja pitää ammatti- ihmisenä.” 

Vastauksista nousi myös jokaisen yksilön persoonan huomiointi, tähän asiaan vastaajat kai-

pasivat enemmän vielä keskittymistä. Vastaajilla oli laaja yhteisymmärrys siitä, että esihen-

kilöillä on halu tutustua työntekijöihinsä, rakentaa luottamusta sekä saada selville mitä ku-

kakin osaa ja mitkä ovat kenenkin kehityskohteet. Vastauksista nousi esiin se, että arjessa 

keskitytään kehityskohteisiin, henkilön valmentamista vahvuuksien kautta ei valtaosassa 

vastauksista tullut esiin. Tämä on linjassaan Ristikangas & Ristikangas (2010, 76) havainto-

jen kanssa siitä, että esihenkilöiden kanssa käytyjen satojen keskustelujen perusteella on 

voitu todeta, että esihenkilöiden huomio on pitkälti kehittämiskohteissa ja vahvuudet jäävät 

usein hyödyntämättä.  

Valmentavan johtamisen toimien vastaajat kokivat lisääntyneen viimeisen vuoden aikana, 

mutta huomioitavaa tässä on se, että osalla vastaajista ei aiemmin esimerkiksi ole ollut ol-

leenkaan yhteistapaamisia.   

”On aivan upeaa miten nyt tähän valmentavaan johtamiseen panostetaan ja esihenkilöt saa-

vat myös kehittyä valmentavina johtajina. Tämä on asia, joka velvoittaa meitä kaikkia ja on 

rakennettu niin mallikkaasti, että se sulautuu itse kunkin arkeen.” 

”On ollut tekijälähtöisiä keskusteluja, eikä ole ollut sellaista tykitystä että lyödään myynti-

raportti eteen ja käydään rivi riviltä läpi.” 

”Kaikkinensa mitä ajattelee näitä iän ja ajan olleita toimia myynninohjauskeskusteluista ja 

toiminnanohjaushetkistä sekä yhteistapaamisista. Näitä käytäntöjä on alettu toteuttaa 
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arjessa jo vuosia sitten, mutta tätä nykyä ja tällä panostuksella, mikä meillä nyt on Nor-

deassa, niin saadaan mallinnettua valmentava johtaminen sellaiseksi kuin se pitäisikin 

olla.” 

”Ja on kumminkin positiivisen kautta käyty asioita läpi ja käyty onnistumisia enemmän kuin 

epäonnistumisia.” 

Taulukossa  3 mainittu valmentavan johtamisen käytännöt olivat vastaajille tuttuja arjen 

kautta. Eniten vastauksissa korostuivat yhteistapaamiset, One to one -keskustelut sekä spar-

raushetket, vähiten vastaukissa nousivat kehityskeskustelut, tiimikeskustelut ja Ask for 

Feedback -järjestelmän käyttö.  Kaikkien vastaajien kanssa käydään arjessa One to one -

keskusteluja, toisien kanssa säännöllisemmin kuin toisien. Myös vastauksien perusteella 

nousi esiin keskustelujen laadukkuus sekä kyseisten keskustelujen tavoitteen viestintä. Osa 

vastaajista koki, että yhteisissä hetkissä on keskitytty juuri ”minun” haasteisiin sekä katsottu 

keinoja mitä tekemällä juuri ”minä” voin tavoitteet saavuttaa. Muutama vastaaja koki, että 

esihenkilö oli sparrannut oman osaamisresurssinsa puitteissa eikä keskustelulle luotu odotus 

ollut sparrattavan henkilön kokemuksen mukaan täyttynyt. Vastaajat kertoivat esihenkilön 

haluavan auttaa omia tekijöitään onnistumaan, olevan kiinnostunut päivittäisestä työstä, an-

tavan vastuuta ja rohkaisevan päätöksiin. Ristikangas & Ristikangas (2010, 89-90) muistut-

tavat, että valmentavassa johtajuudessa ollaan aidosti kiinnostuneita siitä, mitä toinen ajat-

telee ja millaisia mielipiteitä heillä on. Kiinnostuksen katsotaan olevan ilmiö, joka syntyy 

vuorovaikutuksesta yksilön, ryhmän ja ympäristön välillä. Kun mielenkiinto on aidosti toi-

sessa, niin valmentavan johtajan työkalupakkiin kertyy jatkuvasti tärkeää tietoa johtamisen 

tueksi. Sanotaankin, ettei voi olla valmentava johtaja, ellei ole aitoa kiinnostusta ihmisistä. 

Kaikissa johdettavissa nähdään potentiaalia, ei vain niissä joista on hyötyä kaikkein eniten.  

Vastauksista kävi ilmi, että vastaajilla oli omat numeeriset tavoitteet selkeästi mielessä ja 

valmentavassa johtamisessa keskitytään siihen, miten tavoitteet saavutetaan. Vastaajista 

suurin osa toivoi vielä enemmän yksilöllisempää valmennusta, miten juuri ”minulla” on 

mahdollisuus onnistua, säännöllinen palautteen saaminen rakensi vastaajien mielestä posi-

tiivista työntekijäkokemusta. 

”Jatkossa voisi kiinnittää huomiota enemmän siihen, miten konkreettisesti tavoitteiden saa-

vuttaminen tapahtuisi juuri minun kohdallani. Siten, että erilaiset persoonat huomioitaisiin 
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valmentavassa johtamisessa, vielä voisi enemmän pureutua siihen, että miten sitä tehtäi-

siin.” 

”Valmentavaa johtamista, se että yksilö saa objektiivisemman kuvan siitä miten voisi toisin 

tehdä jonkin asian, niin se on minulle kuitenkin työntekijäystävällisempi ja puhumattakaan 

siitä että se on tuloksellisempi. Se taas tuo sitä luottamusta ja turvaa.” 

”Positiivisessa työntekijäkokemuksessa nimenomaan palautteen saaminen säännöllisesti, 

palautetta aina kun sille on paikka.” 

Spontaania sparrailua vastaajista kaipasivat lähes kaikki, haasteena he näkivät esimiehen ai-

karesurssi. Vastaajien mukaan spontaaniin sparraukseen ei ole esihenkilön kanssa aina mah-

dollisuutta, vastauksissa ei tässä kohdin noussut esiin tiimin osaamisen hyödyntäminen. Suu-

rimman osan kanssa vastaajista käydään säännöllisesti yhteistapaamisia, eroavaisuutta il-

meni siinä kuinka usein yhteistapaamisten kautta tapahtuvaa valmentavaa johtamista kukin 

vastaajista arjessa koki. Vastausten perusteella voidaan todeta yhteistapaamisten lisäänty-

neen viimeisen vuoden aikana ja suurin osa vastaajista koki asian positiivisena.   

”Yhteistapaaminen on tullut tärkeäksi jutuksi, siinä nähdään miten me toimitaan ja siinä on 

helppo antaa sitä palautetta.” 

”Yhteistapaamisessa esimies näkee toimintatavan ja sitten on helppo antaa palautetta ja 

ohjata toimintaa eteenpäin, konkreettinen palaute.” 

”On hienoa, että myynninohjauskeskusteluista ja yhteistapaamisista on tullut arkipäivää ja 

se tarjoaa näköalan esihenkilölle tarttua niihin kehityskohteisiin ja pääsemme niitä one to 

one-keskusteluissa perkaamaan. Emme ole toistemme kopioita, yksilöjohtaminen on tär-

keää” 

”Positiivisen työntekijäkokemuksen muodostumisessa valmentavan johtamisen keinoista 

merkityksellisimmäksi koen työssäni yhteistapaamiset esihenkilön kanssa ja tapaamisen jäl-

keen käydään läpi mitä hyvää, mitä parannettavaa ja  onko jotain ideaa jatkoa varten. Myös 

tapaamiseen valmistautuminen. Nämä on hyviä keinoja.” 

”Ihan liian vähän käytetään aikaa valmentavaan johtamiseen, yhteistapaamisiin. Ne hetket 

on hirveän pieniä.” 
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Vastauksia analysoitaessa havaittiin, että valmentavan johtamisen läsnäolo arjessa vaikuttaa 

urapäätöksiin suotuisasti. Vastaajat kokivat, että on tärkeää tietää miten suoriutuu ja kuinka 

voi asioita tehdä vieläkin fiksummin. Vastaajat kertoivat valmentavan johtamisen paranta-

van työsuoritusta ja sitä kautta avaavan uusia mahdollisuuksia uralla, ennen kaikkea työnte-

kijä itse oivaltaa kykynsä sekä potentiaalinsa saamansa palautteen perusteella. Ristikangas 

& Ristikangas (2010, 216-217) mukaan valmentavan johtajuuden avulla piilevä potentiaali 

pääsee esiin ja huomio on saavutusten korostamisessa, arvotuksen antamisesta arjessa, vas-

tuun jakamisessa, tavoitteen mukaisessa työskentelyssä sekä eteenpäin katsovassa asen-

teessa ja suunnittelussa.  

”Kun miettii valmentavaa johtamista, jossa juuri minä saan palautetta,  joka vie ja kannus-

taa minua eteenpäin ja minä saan kokea onnistumisen tunnetta. Minä onnistun työssäni ja 

minusta voi olla muuhunkin, tämä vaikuttaa positiivisesti urapäätöksiini.”  

”Esihenkilöllä on suuri merkitys työssä suoriutumisessa ja saa minut ottamaan seuraavan 

loikan.” 

”Esihenkilö tunnistaa potentiaalin ennen kuin henkilö itse , niin ollaan silloin vahvalla 

tiellä. Se on vaikuttanut minun urapäätökseen siten, etten ole vaihtanut työnantajaa kertaa-

kaan valmistumiseni jälkeen, uskon valmentavaan johtamiseen ja uraani täällä.” 

”Urapäätöksiin vaikuttaa siten, että jos valmentavan johtamisen avulla vahvuudet vahvistuu 

ja kehitettävät osiot menee eteenpäin, niin sitten työntekijänä nälkä kasvaa syödessä ja näin 

on vahvempi ja avoimempi katsomaan omaa uraansa.” 

”Valmentavalla johtamisella on suora vaikutus urakehitykseen, kun on esihenkilö, joka kan-

nustaa ottamaan steppejä ylöspäin ja kertoo, että sinulla riittää rahkeet haastavampaan työ-

hön.” 

”Mitä valmentavampi esimies, sitä parempi työntekijäkokemus” 

Vastauksien perusteella voidaan todeta valmentavan johtamisen puuttumisen vaikuttavan 

negatiivisesti työntekijäkokemukseen sekä urapäätöksiin. Vastaajien keskuudessa valmen-

tava johtaminen nähtiin merkityksellisenä siinä, että henkilö tunnistaa oman potentiaalinsa 

sekä kehittymismahdollisuutensa ja sitä kautta löytyy mahdollisia uusia urapolkuja. Valmen-

tavan johtamisen puuttumisen vastaajat kertoivat vaikuttavan uravalintoihin siten, että hen-

kilö esimerkiksi lähtee nykyisestä tehtävästään, koska hänelle ei ole annettu mahdollisuutta 
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kehittyä siinä eikä onnistumisen tunteita ole syntynyt. Yhtenä asiana nähtiin myös se, että 

valmentavan johtamisen puuttuminen voi saada henkilön hakeutumaan organisaatioon, jossa 

on vahva valmentavan johtamisen kulttuuri. Esiin nousi myöskin vastauksista se, että esi-

henkilön tulee nähdä milloin valmentava johtaminen menee sellaisen rajan yli, ettei sen enää 

palvele tarkoitustaan. Vastauksissa nousi myös huoli siitä, että haluaako esihenkilö auttaa 

kaikkia aidosti arjessa sekä uralla eteenpäin, näiden asioiden koettiin vaikuttavan negatiivi-

sesti työntekijäkokemukseen.   

”Organisaatiota ei koeta kiinnostavaksi eikä sinne tule uusia tekijöitä ellei ole valmentavaa 

johtamista.” 

”Maailma on muuttunut niin paljon, että valmentava johtaminen voi uudelle tekijälle olla 

sellainen, että ellei sitä ole niin vaihtaa helpommin työpaikkaa.” 

”Koen niin, että valmentavan johtaminen ymmärretään yhteisesti oikein, jos se puuttuu niin 

se on selkä viesti, ettei ole arvostusta. Tämä voi vaikuttaa urapäätöksiin siten, että vaihtaa 

tehtäviä. Ja jos valmentava johtaminen menee yli, niin voi myös vaikuttaa urapäätöksiin.” 

”Valmentavaan johtamiseenkin liittyen se, että ei kehitetä ja valmenneta hengiltä, voidaan 

luottaa siihen kun homma skulaa ja rullaa niin se saa mennä.” 

”Jos ei ole valmentavaa johtamista niin eihän siinä saa minkäänlaista käsitystä ja et kyllä 

edistä omaa uraasi kun et tiedä mitä sinulta odotetaan.” 

Havaintojen yhteenveto 

Analyysin perusteella havaittiin, että vastaajilla oli laaja yhteisymmärrys siitä, että valmen-

tavan johtamisen toimia oli jokaisella arjessa. Yhteistapaamiset, one to one-keskustelut ja 

sparraushetket nousivat vastauksista, kartoitettaessa valmentavan johtamisen käytäntöjä. 

Luottamuksen nähtiin olevan vahvassa asemassa valmentavassa johtamisessa ja muutaman 

vastauksessa ilmeni, ettei luottamusta ole vielä syntynyt esihenkilön kanssa.  Valmentavan 

johtamisen toimia odotettiin olevan tarjolla arjessa enemmän, kuitenkin nähtiin esihenki-

löillä olevan motivaatiota valmentavaan johtamiseen, mutta ajankäytön haasteet nousivat 

esiin. Kokonaisuidessaan valmentavan johtamisen toimien koettiin lisääntyneen viimeisen 

vuoden aikana, ottaen huomioon, että jokaisella vastaajalla oli erilainen lähtötaso. Vastauk-

sista havaittiin, että valmentavan johtamisen toimissa toivotaan otettavan enemmän jokaisen 

persoonaa huomioon ja varmistavan, että miten juuri ”minä” voin onnistua. 
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Palautekulttuurin nähtiin kehittyneen ja onnistumisia huomioidaan. Vastaajat olivat lähes 

yksimielisiä siitä, että laadukas valmentava johtaminen vaikuttaa positiivisesti työntekijäko-

kemukseen sekä urapäätöksiin.  Valmentavan johtamisen puuttumisen taas nähtiin vastaa-

vasti vaikuttavan negatiivisesti työntekijäkokemukseen, koska tekijä ei tiedä vahvuuksiaan 

eikä hänellä ole ollut mahdollisuutta kehittyä sekä onnistua nykyisessä tehtävässään. 

 

7.4. Positiivisen työntekijäkokemuksen haasteet ja työntekijäkokemuksen johtamisen ke-

hittäminen  

Tutkimuksen luvussa 2 tarkasteltiin työntekijäkokemuksen muodostumista organisaatiossa 

ja tutkimuksen empiirisessä osassa kappaleessa 7.1 lähdettiin perehtymään työntekijäkoke-

muksen muodostumiseen organisaatiossa kartoittamalla haastatelluilta henkilöiltä (vastaa-

jat)  havaintoja siitä, mitkä tekijät koetaan vaikuttavan positiivisen työntekijäkokemuksen 

muodostumiseen ja minkälaisia kokemuksia heillä on kyseisistä tekijöistä tutkimuksen koh-

teena olevassa organisaatiossa. Kun lähdettiin kartoittamaan positiivisen työntekijäkoke-

muksen haasteita sekä ajatuksia sen johtamisen kehittämisestä, niin esiin nousevat asiat oli-

vat työntekijäkokemuksen viitekehyksissä olevia tekijöitä.  

Vastaajilla oli lähes yhtenäinen näkemys positiiviseen työntekijäkokemukseen liittyvistä 

haasteista. Kuten luvussa 7.1 todettiin, valmentava johtaminen koettiin merkitykselliseksi 

positiivisen työntekijäkokemuksen rakentumisessa. Valmentavan johtamisen haasteet hei-

jastuivat myös työntekijäkokemukseen.  

Johtamisen ja esihenkilötyön osalta vastauksissa nousi esiin seuraavaksi esitettäviä haasteita. 

Valmentava johtaminen koettiin  merkittävänä asiana työntekijäkokemuksen muodostumi-

sessa ja myös monet työntekijäkokemusta haastavat asiat liittyvät valmentavaan johtami-

seen. Haasteena vastauksissa nousi erilaisten ihmisten valmentava johtaminen, kuten miten 

esihenkilö kykenee antamaan kaikille aikaansa sekä tutustumaan jokaiseen tiiminsä työnte-

kijään. Vastauksissa korostui palautteenannon haasteellisuus, miten onnistuttaisiin antamaan 

rakentava palaute jokaisen persoona huomioiden, niin että se johtaa toivottuun toimintaan.  

”Olemme kaikki erilaisia ja odotamme eri asioita, tämä on haaste, että ymmärtää kaikkia ja 

tiedostaa mitä kaikkia asioita erilaiset ihmiset kaipaavat.” 
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” Palautteen annossa ottaa huomioon miksi ei ole päästy tavoitteiseen, jos se on johtunut 

jostain mihin ei ole voinut vaikuttaa. Ja autetaan siinä miten tavoitteisiin päästään.”  

”Rakentavampi tapa antaa palautetta ja sparrausta, siihen miten tavoitteisiin on mahdolli-

suus päästä.” 

Haastatteluja analysoitaessa havaittiin, että  työmäärä ja ajankäyttö vaikuttavat työntekijä-

kokemukseen. Työmäärän koettiin olevan haasteellinen ja etenkin esihenkilöiden työmäärän 

koettiin vaikuttavan tiimissä jokaisen arkeen siten, että valmentavalle johtamiselle ja arjen 

sparraushetkille ei jää riittävästi aikaa. Esihenkilön läsnäolo tai tunne siitä, että se puuttuu 

tai ei tule ymmärretyksi koettiin haasteena, muutamissa vastauksissa haasteena nähtiin etä-

johtaminen ja sen myötä esimerkiksi arjessa työmotivaation seuraaminen. Voidaan todeta, 

että Ladyshewskyn (2010, 294) näkökulma siitä, että johtajan ainoana tehtävänä ei pääsään-

töisesti ole valmennus ja ajan löytäminen valmentamiseen on aina haaste, kun otetaan huo-

mioon johtajalle kohdistuvat monet vaatimukset. Tämä voi muodostua erityiseksi haas-

teeksi, jos johtajalla on suoria johdettavia useita. Tutkimuksen perusteella,  että johtajat, 

joilla oli kahdeksan tai vähemmän johdettavia henkilöitä saivat yleensä paremmat arvosanat 

valmentamistaidoistaan kuin ne joilla oli enemmän valmennettavia.  

Haasteena nousi esiin, että mikäli esihenkilö ei ole yhtä tiiminsä kanssa, eikä hänellä ole 

aitoa halua kehittää tekijöitään, vaan hänellä on omat intressit. Esimerkkinä nostettiin ti-

lanne, jossa esihenkilö on työssään siksi, että hänen tavoitteenaan on saada tietynlainen po-

sitio, mutta sen edellytyksenä on työskennellä  ensin hetki esihenkilönä. Työntekijäkoke-

musta heikentävänä asiana nousi myös kokemus siitä, ettei esihenkilö voi päättää enää kai-

kista tiimiläisensä työhön liittyvistä asioita. Esiin nousi myös tilanne siitä, kun esihenkilö 

vaihtuu usein ja luottamuksellista suhdetta ei edes ehdi syntymään, tämän ei koettu vaikut-

tavan positiivisesti työntekijäkokemukseen.  

”Hirveen monet sellaiset asiat, jotka ovat minun työssäni isossa asemassa, niin esihenkilö 

ei vaan voi niille yhtään mitään ja tämä on lähiesihenkilöllekin haasteellista.” 

Työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen koettiin tietyissä rooleissa olevan haasteellista vuo-

rotyön takia ja odotusarvona oli, että työnantajan tulisi pystyä ottamaan huomioon paremmin 

yksilöllisiä tarpeita ja joustaa, silloin joustoa löytyy myös toiselta puolelta. Positiivista työn-

tekijäkokemusta lisäävänä tekijänä nähtiin se, että jos olisi mahdollista päästä suunnittele-

maan omaan työhön ja työympäristöön liittyviä asioita. Toivottiin mahdollisuutta olla 
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mukana suunnittelemassa omaa työympäristöä.  Whitter (2019, 70-71) kertoo, että työym-

päristö vaikuttaa työntekijöiden suorituskykyyn ja sitä kautta tuottavuuteen, sitä pidetään 

perustellusti yhtenä tärkeänä osana työntekijäkokemusta. Organisaatiot ovat tarttuneet tilai-

suuteen  hyödyntää toimistojaan ja työtiloja joukosta erottumiseen, luomalla loistavia työ-

ympäristöjä työntekijöilleen. Loistava työympäristö edistää sitoutumista ja tuottavuutta luo-

malla tiloja, jotka kannustavat vaivattomaan yhteistyöhön, intensiiviseen ja hiljaiseen kes-

kittymiseen sekä luoviin ajatuksiin. Nykypäivänä työntekijät päättävät suunnittelijoiden 

kanssa, minkä tyyppinen työtila tukisi parhaiten tuottavaa työtä. 

”Työn suunnittelu, miten siihen pääsee mukaan, se luo positiivista työntekijäkokemusta.” 

”Osallistetaan toimintatapojen kehittämiseen ja meitäkin kuultaisiin. Olisi tosi tärkeää kai-

kilta osin.” 

” Olisi kiva että meitäkin joskus kuunneltaisiin, todella harvoin saamme osallistua tai kertoa 

mitä tekisimme toisin. Käymme vain Skype – palavereja, joissa kerrotaan että jokin muuttuu 

ja olemme ihan ihmeissämme, että tällainen on päätetty jossain. Työntekijöiden pitäisi 

päästä suunnitteluun mukaan.” 

” Kun ohjeita rakennetaan niin olisi hienoa päästä niihin vaikuttamaan.” 

”Enemmän kuultaisiin tekijöitä heidän työnkuvansa tekemisessä. Jos johdossa mietitään mi-

ten tehdään, niin sillä on iso ero jos joku päättää asioita, joka ei ole koskaan tehnyt tätä 

työtä. Eli ei tiedetä miten asia käytännössä tehdään, voisi ottaa mukaan kentältä tekijöitä 

mukaan. Ja jos siellä on meidän ääni jo,  niin viestitään siitä.” 

”Työympäristössä meillä työntekijöillä on paras näkemys mikä toimii ja mikä ei, oltaisiin 

työtilojen suunnittelussa mukana myös.” 

Kehitettävien asioiden joukossa nousi rekrytointiprosessi, erityisesti se millainen mielikuva 

haastateltavalle jää työnantajasta ja millainen haastattelutilanne on huomioiden Teams sekä 

fyysinen kohtaaminen. Vastausten perusteella voitiin todeta perehdytysprosessin kaipaavan 

enemmän huomiota, perehdytyksen saatavuuden ja laadun koettiin olevan vaihtelevaa, sel-

keitä perehdytyssuunnitelmia tulisi myös laatia, kun työntekijä aloittaa uudessa tehtäväs-

sään. Urapolkujen suunnitteluun kaivattiin enemmän apua esihenkilöltä.  
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Työntekijäkokemukseen vaikuttavia yksittäisiä asioita nousi myös esiin kappaleessa 7.1 

käytyjen tekijöiden lisäksi. Yksi esiin nousseita asioista oli vanhat järjestelmät ja järjestel-

mähäiriöt, niiden  koettiin vaikuttavan negatiivisesti työntekijäkokemukseen.  

” On muutoksia ja viranomaisvaatimukset tiukentuvat koko ajan ja meiltä vaaditaan enem-

män ja enemmän, mutta sitten taas samalla työnantaja ei anna mahdollisuutta tehdä työtä 

siten uudella tavalla miten sitä tulisi tehdä. Kentällä työn vaativuus ja työmäärä lisääntyy 

koko ajan ja meidän tulee toimia samoilla vanhoilla järjestelmillä ja käyttää sama aika sii-

hen työhön, kuin on aiemminkin käytetty vaikka vaatimukset ovat kasvaneet” 

Kyseinen havainto tukee Whitterin ( 2019, 57, 68-69) näkemystä siitä, että työntekijöille 

tulee tarjotaan työkalut ja tekniikka, joita he tarvitsevat suoriutuakseen parhaalla mahdolli-

sella tavalla. Teknologiaa voidaan käyttää parantamaan sekä vahvistamaan organisaation 

tarjoamia kokemuksia. Teknologia on vain yksi osa positiivista työntekijäkokemusta ja se 

tulisi alistaa palvelemaan koko kokonaisuutta. Se on loistava keino parantaa työntekijöiden 

sekä asiakkaiden kokemuksia, mutta luovuus, kyky tuntea sekä kehittää emotionaalisia suh-

teita erottaa ihmiset teknologiasta tulevaisuudessakin.  Kun taas Morganin (2017, 61) pai-

nottaa enemmän sitä, että teknologia nimenomaan on se mikä tulevaisuudessa mahdollistaa 

suuren osan työ- ja työntekijäkokemuksesta.  

Havaintojen yhteenveto 

Analyysin perusteella voidaan todeta, että haasteet kulminoituivat valmentavan johtamisen 

määrään, kohdentamiseen ja laatuun. Vastaajista suurin osa koki, että valmentavaa johta-

mista ei ole saatavilla niin paljoa, kuin sitä kaivattaisiin. Myös valmentavan johtamisen laa-

tuun ja nimenomaan palautekeskusteluiden laatuun nähtiin kehitystarvetta. Haasteena näh-

tiin esihenkilön kyky käydä onnistuneita palautekeskusteluja erilaiset persoonat huomioi-

den.   Vaikuttaminen oman työn sisältöön koettiin hyvin pieneksi ja siihen liittyen haasteena 

koettiin se, että työnkuvan sisältöä suunnittelee mahdollisesti joku, kenellä ei ole kokemusta 

kyseisestä työstä. Myöskin se, ettei omalla esihenkilöllä ole enää mahdollisuutta päättää kai-

kista asioista paikallisesti, koettiin osin haasteena. Vastausten perusteella voitiin todeta 

myös, että mikäli esihenkilön intressit  eivät ole valmentavassa johtamisessa ja henkilöiden 

kehittämisessä, muodostuu se arjessa haasteeksi. Samoin, jos esihenkilö vaihtuu usein ja 

luottamusta ei ehdi syntymään, miten näissä tilanteissa varmistetaan positiivinen 
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työntekijäkokemus.  Rekrytoinnin, perehdytyksen ja urapolkujen suunnittelun suhteen näh-

tiin kehittymistarvetta, kaikkien näiden nähtiin vaikuttavan vahvasti työntekijäkokemuk-

seen.  
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8. Johtopäätökset  

Tämän tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää, mitkä tekijät työntekijä kokee merkityksel-

liseksi positiivisen työntekijäkokemuksen muodostumisessa sekä miten valmentava johta-

minen, yrityskulttuuri ja arvot vaikuttavat työntekijäkokemukseen. Tämä tarkastelu suoritet-

tiin kartoittamalla mitkä tekijät vaikuttavat positiivisen  työntekijäkokemuksen muodostu-

miseen, millaiseksi koetaan yrityskulttuuri ja arvot sekä niiden vaikutus positiiviseen työn-

tekijäkokemukseen, millainen vaikutus esihenkilöllä on positiiviseen työntekijäkokemuk-

seen, valmentavan johtamisen käytäntöjä sekä niiden merkityksellisyyttä positiivisen työn-

tekijäkokemuksen rakentumiseen. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös sitä, miten henkilöstö 

toivoo organisaation kehittävän positiivisen työntekijäkokemuksen johtamista.  

Näitä asioita tarkasteltiin tutkimuksen empiirisessä osassa haastattelemalla kymmentä hen-

kilöä Teams -yhteyden kautta yksilöhaastatteluina, joissa kartoitettiin vastaajien kokemuksia 

tutkimusaiheesta. Vastaajien näkemykset olivat yhteneväisiä ja kyseisellä haastatteluotan-

nalla saatiin kattavat tulokset ja samalla riittävän erilaisia näkökulmia positiivisen työnteki-

jäkokemuksen tilaa organisaatiossa ja valmentavan johtamisen laatua.  

Tutkimuksen johdannossa todettiin, että työntekijäkokemuksen olevan aiheena hyvin ajan-

kohtainen ja sen vaikutus yrityksen tulokseen nähdään olevan merkittävä. Sitoutuneita, mo-

tivoituneista ja innovaatiokyvykkäistä työntekijöistä on työmarkkinoilla kova kysyntä ja on 

erittäin tärkeää, että olemassa olevat työntekijät saadaan pidettyä yrityksissä huolehtimalla 

heidän kokonaisvaltaisesta positiivisesta työntekijäkokemuksesta.   

Seuraavaksi vastataan tutkimuskysymyksiin empiirisen osan haastatteluista saatujen tulok-

sien sekä aineistosta tehtyjen johtopäätösten perusteella, vastaaminen aloitetaan alakysy-

myksistä ja viimeiseksi vastataan pääkysymykseen.  

Mistä tekijöistä positiivinen työntekijäkokemus muodostuu? 

Tutkimuksessa esitettiin kolme alakysymystä, joista ensimmäinen oli, mistä tekijöistä posi-

tiivinen työntekijäkokemus muodostuu? Kyseiseen kysymykseen haettiin vastauksia tutki-

muksen empiirisessä osassa kartoittamalla positiiviseen työntekijäkokemukseen vaikuttavia 

tekijöitä yleisellä tasolla sekä erityisesti yrityskulttuurin ja arvojen vaikutusta positiiviseen 

työntekijäkokemukseen sekä millaisia havaintoja vastaajilla oli positiivisen 



87 
 

 

työntekijäkokemuksen johtamisesta organisaatiossa. Positiiviseen työntekijäkokemukseen 

vaikuttavia tekijöitä kartoitettaessa voitiin vastauksista havaita, että suurimman painon sai-

vat taulukossa 2 mainitut tekijät. Vastauksista voitiin havaita myös se, että kyseisiä tekijöitä 

sisältyy pääasiallisesti vastaajien arkeen.  Myös taulukossa mainittujen tekijöiden lisäksi 

nousi yksittäisiä muita tekijöitä esiin.  

Vastaajilla oli yhteinen näkemys siitä, että luottamuksella on merkittävä rooli, jokaisen po-

sitiiviseen työntekijäkokemukseen vaikuttavan tekijän kohdalla, erityisesti esihenkilötyössä. 

Näyttää selvältä, että luottamuksellinen työilmapiiri vaikuttaa motivaatioon tehdä töitä ja 

edes auttaa sitä kautta onnistumisia.  Nämä havainnot tukevat vahvasti Ristikangas & Risti-

kangas (2010, 163, 171) näkemystä siitä, että johtaminen jää vaillinaiseksi ilman luottamusta 

ja valmentava esihenkilö vaikuttaa myös tiimin keskinäiseen luottamukseen.   

Voidaan todeta, että esihenkilöllä on merkittävä vaikutus siihen, sisältääkö työntekijän arki 

positiiviseen työntekijäkokemukseen vaikuttavia tekijöitä. Voidaan todeta, että kun työnte-

kijä kokee itsensä arvostetuksi ja työnsä merkitykselliseksi, niin sillä on vaikutusta positii-

viseen työntekijäkokemukseen. Havainto tukee Morganin (2017, 71) näkemystä siitä, että 

työntekijäkokemus muodostuu 40 % osuudella kulttuurisesta ympäristöstä, johon osaltaan 

vaikuttaa se, että kaikki työntekijät tuntevat itsensä arvostetuksi. Ristikangas & Grünbaum 

(2016,14) ajatus siitä, että nykypäivän työntekijä odottaa  työn merkityksellisyyden koke-

mista ja Aaltonen et al. (2020, 17) kertoo työn merkityksellisyyden olevan hyvin ajankoh-

tainen ja sitä ei voi liiaksi korostaa.   

Tutkimuksessa nousi esiin yksilöiden erilaisuuden ymmärtämisen merkityksellisyys, se että 

esihenkilöllä on aito halu tutustua jokaiseen  ja sitä kautta luoda ymmärrys, kuinka erilaisia 

ihmisiä valmennetaan arjessa. Tämä tukee Ristikangas & Ristikangas (2010, 160) kertomaa 

siitä, että valmentavan johtajan tulee ymmärtää ja hyväksyä työntekijöiden erilaisuus, jotta 

niiden voimavaroja päästään hyödyntämään ja koko tiimi saadaan osallistettua yhteiseen te-

kemiseen. Tässä yhteydessä toisten tunteminen on erittäin merkityksellistä. 

Johtamista arvioitaessa voidaan vastauksien perusteella todeta, että positiivisen työntekijä-

kokemuksen koettiin muodostuvan valmentavan johtamisen kautta, kyvyssä keskittyä yksi-

lön tarpeeseen ja motivaatioon. Nämä havainnot tukevat Huhta ja Myllyntaus (2021) kerto-

maa siitä,  että useimmissa tilanteissa johtamisen malleista parhaiten työntekijäkokemusta 

edistää valmentava johtaminen. Valmentavalla johtajuudella nähdään olevan vahva rooli 
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työtyytyväisyyden ja oppimisen edistämisessä sekä suoriutumisen parantamisessa ja yrityk-

seen sitouttamisessa.  

Tutkimuksen empiirisessä osassa kysyttiin erikseen yrityskulttuurin ja arvojen vaikutusta 

positiiviseen työntekijäkokemukseen. Voidaan todeta, että yrityskulttuurilla ja yrityksen ar-

voilla on vaikutusta työntekijäkokemukseen.  Vastauksissa nousi esiin merkityksellisenä 

asiana se, että kuinka omat arvot kohtaavat yrityksen arvojen kanssa sekä johtaako esihen-

kilö arvojen kautta ja toimii esimerkillisesti. Nämä havainnot tukevat Jaben (2017, 259) esit-

tämiä havaintoja siitä, että esihenkilö kertoo mikä on tärkeää, mutta sanojakin tärkeimpiä 

ovat hänen tekonsa, esimerkillä saa aikaan todellista toiminnan muutosta.  Vastausten perus-

teella kaiken koettiin pohjautuvat yrityskulttuuriin sekä arvoihin ja niiden koettiin olevan 

sellaisia, joihin pystyvän samaistumaan. Eroavaisuutta vastauksissa nousi siinä, että koet-

tiinko kaikki päätökset ja toiminta arvojen mukaiseksi.  

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että positiiviseen työntekijäkokemukseen vaikuttavat teki-

jät tutkimuksen kohteena olevassa organisaatiossa olivat linjassaan teoriassa esiintyneiden 

tekijöiden kanssa. Jokaisen vastaajan arjessa oli kyseisiä tekijöitä, mutta ei säännönmukai-

sesti. Näiden tulosten perusteella voidaan todeta, että tutkimuksen kohteena olevan yrityksen 

kiinnittäessä huomiota esille nousseisiin tekijöihin, on sillä vaikutusta positiivisesti työnte-

kijäkokemukseen. Havaintojen perusteella voidaan todeta, että keskustelua yrityksen ja 

työntekijöiden arvojen yhteneväisyyksistä on hyvä jatkaa arjessa yhteisen ymmärryksen 

vahvistamiseksi ja yrityskulttuurin tukemiseksi.    

Miten positiivista työntekijäkokemuksen johtamista toteutetaan organisaatiossa henkilöstön 

mukaan? 

Tutkimuksen toinen alakysymys oli, miten positiivista työntekijäkokemuksen johtamista to-

teutetaan organisaatiossa henkilöstön mukaan? Kyseiseen kysymykseen haettiin vastausta 

kartoittamalla henkilöstön kokemuksia johtamisesta ja etenkin valmentavasta johtamisesta, 

siitä miten henkilöstö kokee esihenkilön roolin ja valmiudet positiivisen työntekijäkokemuk-

sen johtamisessa.  

Voidaan todeta, että positiivisesti työntekijäkokemukseen vaikuttava tapa johtaa on valmen-

tava johtaminen. Taulukossa 3 olevat käytännöt sisältyivät lähes jokaisen vastaajan arkeen 

jossakin muodossa. Ristikangas & Ristikangas (2010, 44) näkemys tukee havaintoja, näillä 

käytännöillä tarkoitetaan sitä, että valmentavaa johtajaa kiinnostavat vuorovaikutustaitojen 
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kehittäminen, itsensä kehittäminen ja sparraaminen. Tähtäin on päämäärätietoisessa kehittä-

misessä, menetelmiä on monia, riippuen siitä missä fokus on. Havaittiin, että paine- ja kiire-

tilanteissa oli ilmennyt asioiden johtamista ja se ei vastausten perusteella  vaikuta positiivi-

sesti työntekijäkokemukseen. Vastausten perusteella voitiin todeta, että valmentavan johta-

misen laadun ja esiintymistiheys vaikuttaa työntekijäkokemukseen. Vastausten perusteella 

havaittiin työntekijöiden odottavan enemmän yksilöllistä valmentavan johtamisen aikaa, 

mitä enemmän laadukasta valmentavaa johtamista on, sitä tyytyväisemmäksi vastaajat ko-

kivat olonsa. Todettiin, että valmentavan johtamisen ajankäyttö ei liittynyt esihenkilön ha-

luun tai kykyyn valmentaa, vaan osa esihenkilöiden työajasta menee  kokouksissa, hallin-

nollisissa tehtävissä sekä erilaisissa muissa laadunvalvonnan toimissa. Esihenkilöiden ajan-

käyttöön ja työpöydän sisältöön perehtymällä voidaan mahdollistaa se, että valmentava joh-

taminen on esihenkilön pääasiallinen työ arjessa. Tutkimustulosten valossa on selkeää, että 

kyseinen toimi vaikuttaa positiivisesti työntekijäkokemukseen ja tulokseen, kun samassa 

huolehditaan valmentavan johtamisen laadusta.   

Seuraavaksi tarkasteltiin miten valmentavan johtamisen tai sen puuttumisen koettiin vaikut-

tavan positiiviseen työntekijäkokemukseen sekä miten koettiin edellä mainittujen asioiden 

vaikuttavan urapäätöksiin.  Valmentavan johtamisen havaittiin vaikuttavan positiivisesti 

työntekijäkokemukseen, sillä vastausten perusteella todettiin sen lisäävän työssä onnistumi-

sen tunteita, arvostusta, kokemusta työn merkityksellisyydestä sekä lisäävän kehityshaluk-

kuutta, vastuunottoa, motivoituneisuutta sekä sitoutuneisuutta. Nämä havainnot tukevat Ris-

tikangas & Ristikangas (2010, 216-217) esittämiä havaintoja siitä, että valmentavan johta-

juuden avulla piilevä potentiaali pääsee esiin  ja huomio kiinnittyy onnistumisten korosta-

miseen, arvostuksen antamiseen ja vastuun jakamiseen. Voidaan todeta valmentavan johta-

misen vaikuttavan positiivisesti urapäätöksiin, jokaisen työntekijän tietoisuuteen vahvuuk-

sistaan sekä valmentavan esihenkilön kannustus edesauttaa urapäätöksissä. Vastaavasti ha-

vaittiin, että mikäli valmentavaa johtamista ei ole arjessa, niin se vaikuttaa negatiivisesti 

työntekijäkokemukseen. Havaittiin, että valmentavan johtamisen puuttuminen voi johtaa sii-

hen, että työntekijä haluaa vaihtaa sellaiseen tiimiin, jossa esihenkilö priorisoi vahvasti val-

mentavaa johtamista tai  työntekijä saattaa vaihtaa kokonaisuudessaan työnantajaa.  Nämä  

havainnot tukevat  Greenin (2017, 29) esittämää näkemystä siitä, että Y-sukupolvella on syy 

liikkua työpaikkojen välillä, jos he eivät tunne itseään arvostetuksi työntekijäksi eivätkä koe,  

että heidän kehittymiseensä panostetaan.  
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Lopuksi tarkasteltiin esihenkilön roolia ja valmiuksia positiivisen työntekijäkokemuksen 

johtamisessa organisaatiossa. Selkeä asia on, että esihenkilöllä on merkittävä rooli positiivi-

sen työntekijäkokemuksen johtamisessa ja heidän arjen teoillaan sekä sanoillaan on merki-

tystä. Vastauksista havaittiin, että esihenkilöiltä ei arjessa odotettu erityisiä tekoja tai sanoja, 

vaan onnistumisten huomiointia kiitoksella, kannustusta sekä rehellistä palautetta. Havain-

toja esihenkilöiden valmiuksien kehittymisestä positiivisen työntekijäkokemuksen johtami-

sessa oli havaittu lähivuosien valmentavaan johtamiseen panostamisen ansiosta, joka koet-

tiin merkitykselliseksi positiivisen työntekijäkokemuksen muodostumisessa. Vastauksista 

voitiin havaita, että esihenkilön erilaiset henkilökohtaisen elämän haasteet, itsetuntemus tai 

esihenkilön puutteellinen motivaatio työtehtävässään vaikuttaa negatiivisesti työntekijäko-

kemukseen. Havaintojen perusteella voitiin todeta, että kiinnittämällä rekrytointivaiheessa 

huomiota esihenkilön sitoutuneisuuteen avoinna olevaa tehtävää kohtaa, voidaan vaikuttaa 

siihen, että henkilöstövalinnat kohdistuvat oikeisiin positioihin.  Nämä havainnot tukevat 

Ristikangas & Ristikangas (2010,15,  229) näkemyksiä siitä, että esihenkilön ominaisuuksiin 

kuuluu vahva ja terve itsetunto, jotta aidosti pystyy ajattelemaan aina johdettaviensa parasta. 

Mikäli esihenkilöllä on mielessään vain omien etujensa optimointi, niin se ei luo pohjaa sille, 

että kaikilla on mahdollisuus menestyä ja tulla tähdeksi. 

Miten työntekijäkokemuksen johtamista tulee kehittää organisaatiossa? 

Tutkimuksen kolmas alakysymys oli, miten työntekijäkokemuksen johtamista tulee kehittää 

organisaatiossa? Kyseiseen kysymykseen haettiin vastausta kartoittamalla henkilöstön ko-

kemuksia mahdollisista haasteista positiivisen työntekijäkokemuksen johtamisessa, kuinka 

henkilöstö osallistetaan positiiviseen työntekijäkokemukseen vaikuttavien tekijöiden suun-

nittelussa ja kuinka työntekijäkokemuksen johtamista tulisi kehittää organisaatiossa.  

Havaintojen perusteella voidaan sanoa, että esihenkilön ajankäytön kohdentaminen vaikut-

taa paljon työntekijäkokemukseen ja ajankäytön tarkemmalla priorisoinnilla organisaatiossa 

voidaan vaikuttaa positiiviseen työntekijäkokemukseen. Valmentavan johtamisen määrään, 

kohdentamiseen sekä laatuun tulee kiinnittää huomiota, sillä vastausten perusteella vaikutus 

positiiviseen työntekijäkokemukseen on valmentavan johtamisen kautta merkityksellinen.   

Voidaan todeta, että vaikutusmahdollisuudet oman työn suunnitteluun rakentavat positiivista 

työntekijäkokemusta. Vastauksista havaittiin, että monella oli näkemys siitä, että heidän 

työnkuvaansa suunnittelee henkilöt, jotka eivät ole arjessa mukana ja tämä ei vaikuttanut 
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positiivisesti työntekijäkokemukseen. Havaintojen perusteella voidaan todeta, että organi-

saation kannattaa viestiä selkeästi erilaisista mahdollisuuksista osallistua oman työn kehittä-

miseen ja sitä kautta lisätä tietoisuutta suunnitteluprosesseista asiakasrajapintaan.  

Vastauksista ilmeni, että palautteen antamiseen tulee kiinnittää enemmän huomiota, niin ta-

paan, tyyliin kuin ajankohtaisuuteen. Nämä havainnot tukevat Ristikangas & Ristikangas 

(2010, 79, 238-239) näkemyksiä siitä, että kun keskitymme vahvuuksiin ja myönteinen pa-

lautekulttuuri kuuluu arkeemme, niin sillä on merkitystä innostumisen ja sitoutumisen li-

sääntymiseen. Vaikeiden asioiden kohtaaminen ei ole niin haastavaa, kun ympärillä on 

myönteistä puhetta toisista ja arviointia ei voi tehdä ilman aktiivista palautteen antamista, 

valmentava johtaja antaa rohkeasti palautetta.  

Miten johtaminen ja sen laatu vaikuttaa työntekijäkokemukseen? 

Aiemmin esitettyjen alakysymysten vastaamisen jälkeen siirrytään vastaamaan tutkimuksen 

pääkysymykseen, miten johtaminen ja sen laatu vaikuttaa työntekijäkokemukseen? Alaky-

symysten vastaamisen jälkeen voidaan todeta, että johtamismallilla ja johtamisen laadulla 

on vaikutusta työntekijäkokemukseen. Kymmenen hengen otannalla saadut tulokset osoitta-

vat, että positiiviseen työntekijäkokemuksen vaikuttavia tekijöitä on useita, mutta merkittä-

vässä roolissa on johtamisen laatu sekä malli. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta val-

mentavan johtamisen mahdollistavan työntekijöiden onnistumista ja kehittymisen päivittäi-

sessä työssään. Tunne arvostuksesta sekä  työn merkityksellisyydestä  lisääntyy ja tavoit-

teellinen tekeminen kuuluu arkeen.  

Tässä tutkimuksessa havaitut näkemykset ovat melko kattavasti linjassaan aiempien tutki-

musten kanssa työntekijäkokemukseen vaikuttavista tekijöistä, kuten valmentavan johtami-

sen, yrityskulttuurin ja arvojen merkityksestä. Tehdyt havainnot edustivat tutkimuksen koh-

teena olevaa organisaatiota, jossa positiivisen työntekijäkokemuksen muodostumiseen liit-

tyvää tutkimusta ja havaintoja kokonaisvaltaisesti on tehty pääasiassa vain nimettömien ky-

selytutkimusten avulla. Tutkimusta valmentavan johtamisen vaikutuksesta positiiviseen 

työntekijäkokemukseen ei ole tässä muodossa aiemmin tehty. Tutkimuksen kohdejoukko 

rajautui tutkimuksen kohteena olevaan organisaatioon ja siellä asiakasrajapinnassa työsken-

televiin ja näin ollen tutkimuksen tuloksien voidaan ajatella kattavan kyseisen organisaation 

asiakasrajapinnan toiminnot. Valmentava johtaminen koettiin suurimman osan vastaajien 

keskuudessa olevan erinomainen tapa johtaa ja valmentaa arjessa. Valmentavaa johtamista 
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toteutettiin arjessa, havaintojen mukaan koko ajan enenevissä määrin, mutta ei edelleenkään 

työntekijöiden odotusten mukaisesti. Kyky valmentavaan johtamiseen koettiin esihenkilöillä 

olevan koko ajan paremmalla tasolla, mutta laadussa oli vaihtelevuutta. Valmennustarvetta 

nousi kyvyssä ottaa huomioon erilaisia persoonia johtamisessa sekä palautteenantamisen ta-

vassa ja rakenteessa. Pääasiassa esihenkilöiden koettiin olevan motivoituneita johtamaan 

valmentavalla tavalla.  

Voidaan todeta, että jos esihenkilöiden ajankäytön kohdentumista valmentavaan johtami-

seen tuetaan ylemmän johdon taholta, niin mahdollistetaan positiivisen työntekijäkokemuk-

sen sekä tuloksen kehittyminen. Samaan organisaatioon on tehty vuonna 2016 Pro Gradu -

tutkielma (Kujanen 2016, 63), jossa yhtenä aiheena oli  valmentava johtaminen, kyseisessä 

tutkimuksessa nousi valmentavan johtamisen taholta sama haaste kuin nyt viisi vuotta myö-

hemmin valmentavaan johtamiseen liittyvän ajankäytön suhteen. Kyseiseen asiaan on orga-

nisaatiossa varmasti hyvä perehtyä ja katsoa miten mahdollistetaan valmentavalle johtami-

selle tavoitteen mukainen määrä aikaa.  

Positiivisen työntekijäkokemuksen johtamisessa ei voi tutkimuksen tehtyjen havaintojen pe-

rusteella unohtaa esiin nousseita positiivisen työntekijäkokemuksen tekijöitä, sillä kokemus 

on kokonaisvaltainen tila ja onnistuminen yhdellä osa-alueella ei kannattele työntekijäkoke-

musta. Positiivisen työntekijäkokemuksen ja valmentavan johtamisen nähdään tutkimuksen 

ja teorian mukaan perustuvan luottamukseen, ellei luottamusta ole, ei ole valmentavaa joh-

tamista. Tutkimuksesta saadun tiedon perusteella ehdotetaan Peb FI valmentavan johtamisen 

mallin täydentämistä luottamus-ulottuvuudella. Luottamuksen kokonaisvaltaisen  merkityk-

sellisyyden vuoksi organisaation tulisi panostaa luottamuksen rakentumiseen kannustamalla 

jokaista esihenkilöä varmistamaan mikä rakentaa luottamusta heidän tiiminsä tekijöissä, mi-

ten kunkin tekijän mielestä luottamus rakentuu ja millaisissa tilanteissa sen voi menettää ja 

miten mahdollisesti korjata.  Voidaan todeta havaintojen olevan yhteneväiset Ristikangas & 

Ristikangas (2010, 165) näkemyksen kanssa siitä, että ilman luottamusta ei ole valmentavaa 

johtajuutta. Jotta luottamuksella on tilaa kasvaa ja vahvistua, niin tarvitaan yhteistä aikaa. 

Näin ollen ajallisia resursseja tulee panostaa luottamuksen syntymiseen.  

Tulosten hyödynnettävyys ja tutkimuksen rajoitukset 

Kaikkien tutkimuksen vastaajien kesken positiivinen työntekijäkokemus nähtiin erittäin 

merkityksellisenä asiana. Työntekijäkokemukseen vaikuttavat tekijät olivat monin paikoin 



93 
 

 

vastaajien kesken samanlaisia, joten voidaan todeta, että organisaation keskittyessä tutki-

muksessa esiin nousseisiin työntekijäkokemukseen positiivisesti vaikuttaviin tekijöihin, on 

mahdollisuus saada organisaation työtyytyväisyyteen, henkilöstöä sitoutuneisuuteen sekä 

motivaatioon lisää vaikutusta. Yrityskulttuurin, arvojen ja valmentavan johtamisen voidaan 

todeta tutkimuksen perusteella vaikuttavan positiiviseen työntekijäkokemukseen ja edellä 

mainituista isoin vaikutus on valmentavalla johtamiselle. Tutkimuksessa havaittiin, että val-

mentavan johtamisen suhteen organisaatiossa on viimeisen vuoden aikana tehty paljon toi-

mia valmennuksen suhteen, mutta ajankäytöllisesti ja laadullisesti vastauksien perusteella 

on kehitettävää. Kyseisen organisaation työntekijät vastauksien perusteella odottavat lisää 

yksilökohtaisia valmentavan johtamisen toimia ja näkevät ne merkityksellisenä työssä on-

nistumisen kannalta. Valmentavan johtamisen laatu ja siihen arjessa käytettävä aika nähdään 

tutkimuksen perusteella erittäin merkittävänä asiana, johon organisaation tulisi tulevaisuu-

dessa panostaa ja projektin omaisesti tutkia esihenkilön työpöydällä olevia tehtäviä siitä nä-

kökulmasta, että miten voidaan vapauttaa valmentavalle johtamiselle lisää aikaa. Yrityskult-

tuurin ja arvojen suhteen voidaan tutkimuksen perusteella todeta, että niiden koetaan olevan 

vastuullisia ja niiden imuun on pääosin helppo lähteä mukaan. Tulosten perusteella arvokes-

kusteluun kannattaa käyttää aikaa säännönmukaisesti ja pitää näin arvojen mukaista toimin-

taa yllä sekä reflektoida miten arvot näkyvät jokaisen päivittäisessä työssä ja kuinka organi-

saation arvot linkittyvät jokaisen omiin arvoihin. Tutkimuksen perusteella luottamus nähtiin 

kaiken toiminnan perustana ja siihen liittyen organisaatiossa olisi hyvä työstää tiimeissä luot-

tamuksen merkitystä, mistä luottamus kenelläkin rakentuu ja mitkä tekijät vaikuttavat kenel-

läkin luottamuksen syntyyn, luottamuksen muodostuminen on hyvin yksilöllinen asia.  

Tutkimuksen otannan katsotaan olevan kyseiseen organisaatioon hyvä ja näin ollen tutki-

mustulokset ovat hyödynnettävissä kyseisessä tutkimuksen kohteena olevassa organisaa-

tiossa.  

Jatkotutkimusehdotukset 

Ensimmäinen jatkotutkimusaiheena on kartoittaa, miten esihenkilöt kokevat oman johtami-

sensa niin valmentavan johtamisen kuin yrityskulttuurin ja arvojen näkökulmasta. Kyseinen 

tutkimus kohdistuisi samaan organisaatioon kuin tämä kyseinenkin tutkimus. Näin kyseinen 

organisaatio saisi hyvän käsityksen kokonaisuudessaan valmentavan johtamisen, yrityskult-

tuurin ja arvojen merkityksestä organisaatiossa.  
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Toisena jatkotutkimusaiheena olisi mielenkiintoista perehtyä laajemmin saman alan organi-

saatioissa työntekijäkokemuksen muodostumiseen. Nyt kyseisen tutkimuksen kohteena ole-

van organisaation johtamiskulttuuri on valmentava johtaminen ja mielenkiintoista olisi koh-

distaa tutkimusta saman alan yrityksen, jossa kyseinen johtamisen teema ei ole läsnä.  

Kolmantena jatkotutkimusehdotuksena kiinnostaisi tutkia nyt tutkimuksen kohteena ole-

vassa organisaatiossa, kuinka valmentava johtaminen korreloi yksilöiden  tuloksen kanssa, 

perehtyen nimenomaan  tutkimuksessa siihen,  kuinka valmentavan johtamisen laatu, määrä 

ja tekijän tuloksellisuus korreloivat keskenään. 
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Liite 1 

Haastattelukysymykset 

1) Mitkä tekijät koet vaikuttavan positiiviseen työntekijäkokemukseen? 

2) Mitä positiivisen työntekijäkokemuksen johtamisen käytäntöjä /toimia olet 

havainnut käytettävän urasi aikana Nordea PebFi organisaatiossa? 

3) Millaiseksi koet yrityksen kulttuurin? Vastaako se omistajien, asiakkaiden 

ja työntekijöiden odotuksia? Miten koet tämän vaikuttavan positiiviseen 

työntekijäkokemukseen? 

4) Miten yrityksen arvot näkyvät esihenkilösi päivittäisessä työskentelyssä? 

Miten tämä vaikuttaa päivittäiseen työntekijäkokemukseesi? 

5) Millaisia johtamisen keinoja olet havainnut organisaatiossasi? 

6) Millaisia valmentavan johtamisen toimia olet havainnut organisaatiossasi? 

7) Miten koet valmentavan johtamisen tai sen puuttumisen vaikuttavan posi-

tiiviseen työntekijäkokemukseen? Miten koet sen vaikuttavan urapäätök-

siin? 

8) Mitkä valmentavan johtamisen keinot koet merkityksellisimmiksi positii-

visen työntekijäkokemuksen muodostumisessa? 

9) Millaisena näet esihenkilön roolin positiivisen työntekijäkokemuksen joh-

tamisessa? 

10) Millaiset valmiudet koet esihenkilöillä olevan onnistuneeseen positiivisen 

työntekijäkokemuksen johtamiseen? 

11) Miten esihenkilöiden sanat ja teot tukevat positiivista työntekijäkoke-

musta? 

12) Millä johtamisen toimin työntekijäkokemusta tulisi kehittää organisaa-

tiossa? 
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13) Mitä haasteita näet positiivisen työntekijäkokemuksen johtamisessa? 

14) Osallistetaanko organisaatiossanne työntekijöitä positiivisen työntekijäko-

kemusta vaikuttavien tekijöiden suunnitteluun / rakentamiseen? Jos, niin 

miten? 

15) Miten kehittäisit työntekijäkokemuksen johtamista organisaatiossa? 


