Näkemyksiä työnantajabrändäyksestä ja
työntekijäkokemuksesta koronan keskeltä.
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H ELS I N KI

Vuosi jolloin
juhlat peruttiin

KYSE?

Selvityksen tarkoitus

M I STÄ ON

millaisia vaikutuksia COVID-19-pandemialla oli vuoden 2020

Miltton halusi selvittää, millaisin tavoin työnantajat panostavat
työnantajakokemuksen kehittämiseen tai työnantajabrändäykseen
syksyn 2020 aikana. Haastatteluissa kysyttiin myös suoraan,
alussa tehtyihin, samaa vuotta koskeviin suunnitelmiin.

Miten selvitys tehtiin?
Elo-syyskuussa 2020 haastateltiin 27:n organisaation edustajia,
jotka työskentelivät pääsääntöisesti HR-johtajina tai -päällikköinä.
Yhteensä haasteltuja oli 30. Haastateltaviksi pyrittiin valitsemaan
monipuolisesti eri kokoisia ja eri aloilla toimivia organisaatioita.
On kuitenkin syytä huomioida, että suurinta osaa organisaatioista
yhdisti se, että COVID-19-pandemian liiketoimintaan kohdistuneet
vaikutukset olivat vähäisiä. Lisäksi suurin osa haastatelluista
edusti organisaatioita, joissa työskentelee enimmäkseen
toimistotyöntekijöitä.

Yleiset huomiot
Haastatteluiden pääpainopisteeksi valittiin vallitsevan
tilanteen vuoksi työntekijäkokemus ja sen kehittäminen.
Oli mielenkiintoista huomata, että työnantajabrändäykseen,
eli yksinkertaistaen työntekijäkokemuksesta kertomiseen,
oltiin yhä panostamassa erityisesti niissä yrityksissä, joissa
ei oltu jouduttu lopettamaan rekrytoimista.

Tästä raportista
Raporttiin kerättiin kymmenen keskusteluissa useimmiten
toistunutta teemaa. Esittelemme nyt jokaiseen teemaan
liittyviä tekoja, ajatuksia ja suunnitelmia, jotka haastateltavat
nostivat esiin. Keskusteluissa nousi esiin myös 29 muuta
työnantajabrändäykseen ja työntekijäkokemukseen liittyvää
teemaa. Kerromme näistä mielellämme pyydettäessä lisää.

Alkusanat

T

yöntekijäkokemukselle ja työnantaja
brändäykselle 2020 oli vuosi, jolloin
juhlat peruttiin eikä hyvistäkään asioista
uskallettu kertoa ulkopuolisille. Toisaalta
se oli myös vuosi, jonka aikana innovoitiin uusia
toimivia käytäntöjä ennätysajassa, ymmärrettiin
yhteisöllisyyden merkitys ja ennen kaikkea opimme
paljon itsestämme ja toisistamme.
Haastateltujen vastauksissa korostui tilanne
kuvan merkitys ja vahvistunut tarve aktiiviselle
viestinnälle. Jatkuva tiedonkerääminen, esimerkiksi
suosittujen pulssikyselyiden kautta, auttoi monia
työnantajia hahmottamaan, miten henkilöstö
voi. Yllättävä havainto oli, että vain muutamilla
haastatelluilla oli tiedonkeruun taustalla malli, jonka
puitteissa työntekijöiden kokemuksia tarkastellaan.
Mallin puuttuminen tekee työntekijäkokemuksen
suunnitelmallisesta ja vaikuttavasta johtamisesta
vaikeaa.
Tämä vuosi heitti työnantajabrändäyksen
osalta kohderyhmät ja pääviestit uuteen uskoon.
Työntekijälähettiläiden merkitys korostui, mutta

heidän aktivoimisensa poikkeusolojen keskellä
koettiin hankalaksi. Monet työnantajat myös pel
käsivät pitkään itse kertoa työnantajuuteen ja työhön
liittyvistä teemoista, vaikka hyvää kerrottavaa olisi
ollut ja brändin rakennukselle nähtiin tarvetta.
Entä miten käy niiden pikkujoulujen? Yhteisöllisyyden ja hyvän fiiliksen vaaliminen korostui
korona-aikana, mutta keinot siihen on jouduttu
miettimään uudelleen. On yllättävää, miten monen
organisaation yhteisöllisyyden tunteen pelätään
olevan kiinni yhteisissä juhlissa. Niiden sijaan nyt on
aika panostaa turvallisuuden tunteen ja toiveikkuuden säilyttämiseen kokeilemalla monenlaisia erilaisia
tapoja aktiiviseen ja avoimeen keskusteluun. Aikaa
ja mahdollisuuksia pitää olla keskustella niin työstä,
liiketoiminnasta kuin pandemian monenlaisista vaikutuksista työntekijöiden elämään.
Tutustu raporttiin tarkemmin, jos uskot
kanssamme tämän vuoden muutoksessa pärjäävän
vahvimmin niiden, jotka uskaltavat rikkoa vanhoja
perinteitä, tehdä uusia ja antaa työntekijöille
uudenlaista luottamusta ja vapautta.
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01
Työntekijäkokemuksen
tutkiminen ja mittaaminen

JA M I T TA A M I NEN
T U T KI M I NEN

T YÖN T EKI JÄ KOKEM U KSEN

01

”

Me käytettiin
kyselyn
suunnittelussa
Deloitten Irresistable
organisation
-mallia ja kysyttiin
myös työntekijöiltä
mielipiteitä
hyvän työntekijä
kokemuksen
rakennuspalikoista.”

Pulsseja, isompia kyselyitä ja keskusteluita
Fiilistä kartoittavat pulssikyselyt
Tällä hetkellä suosittuja ovat lyhyet, enintään viikon
välein toteuttavat pulssikyselyt. Niissä kysytään tyypillisesti, jonkinlaista asteikkoa hyödyntäen, tämän
hetkisestä ”fiiliksestä”. Tarkempia ajatuksia voi tuoda
esille avoimissa kysymyksissä. Kyselyiden avulla
ajatuksia ja huolia voi purkaa ja tuoda esiin kevyellä
tavalla. Pulssikyselyiden avulla vahvistetaan myös
työntekijöiden kokemusta avoimesta dialogista
työnantajan kanssa.
Niitäkin yrityksiä alkaa olla enemmän, joissa
fiiliskysely on auki koko ajan. Vastata voi vaikka
jokaisena päivänä. Kysymysryhmissä tapahtuvaa
muutosta voidaan seurata koko ajan ja vaikka kerran
kuukaudessa muistutella työntekijöitä vastaamisesta. Samalla voidaan koostaa seurantaraportti.
Pulssit tietyistä aiheista
Pulssikyselyitä tai muita tutkimuksia voidaan hyödyntää myös silloin, kun halutaan kerätä vastaajilta mielipiteitä tietyistä aiheista. Tällöin kustakin
aiheesta esitetään muutamia kysymyksiä. Aiheita
voivat olla vaikkapa uuden intran käyttö, lomalta
palautuminen, johtamisvalmennuksissa opittujen

taitojen näkyminen arjessa, työvälineiden toimiminen poikkeusoloissa, poikkeustilanteeseen liittyvät
huolet sekä uudet työnteon tavat, joista haluttaisiin
pitää kiinni myös tulevaisuudessa.
Isommat henkilöstökyselyt
Monessa organisaatiossa myös laajemmista henkilöstökyselyistä on tehty nopeammalla syklillä toteuttavia. Kyselyihin on saatettu tuoda myös vaihtuvia
teemoja. Uudenlaista ajattelua edustaa myös tapa,
jossa kyselyitä tehdään vain tietyille vastaajaryhmille
– joko ennalta valituille tai arvotuille. Laajemmilla,
vuoden välein toteutettavilla henkilöstökyselyillä
on yhä paikkansa esimerkiksi strategiaan liittyvien
asioiden selvittämisessä.
Haastattelut ja keskustelut
Kyselyt eivät ole ainoa toimiva tiedon keräämisen
tapa. Erilaiset henkilöstön ja esihenkilöiden keskustelutilaisuudet (esim. round table -tyyliin toteutetut)
ovat hyviä keinoja oppia jostain tietystä asiasta tai
ryhmästä. Tällaisissa tilaisuuksissa voidaan myös
selvittää tarkemmin, miten juuri tietyn, pienemmän
ryhmän työntekijäkokemusta voitaisiin parantaa.
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JA M I T TA A M I NEN
T U T KI M I NEN

T YÖN T EKI JÄ KOKEM U KSEN

01

Miten kyselyitä suunnitellaan ja hyödynnetään?

”

Ollaan mietitty, että
miten voitaisiin ylläpitää
innovatiivisuutta ja
asioiden kehittämistä
pitkällä aikavälillä näin
poikkeustilanteissakin.

Kyselyiden suunnittelu
Tutkimuksia suunnitellessa on tärkeää ymmärtää,
mikä on työntekijöille oleellista. Jos organisaatiossa
voi tunnistaa olevan erikseen järjestäviä ja osallistuvia tahoja, se kertoo, että organisaatio ei ole vielä
täysin valmis isojen tai pienienkään asioiden yhteiskehittämiseen. Hyvä keino saada kyselyistä entistä
vaikuttavampia on rakentaa ne jonkinlaisen työntekijäkokemuksen mallinnuksen pohjalta. Esimerkkejä
tällaisista mallinnuksista ovat Deloitten ”Irresistable
Organization” -malli tai Jacob Morganin ”The Em
ployee Experience Advantage”-kirjassa kuvatut
työntekijäkokemuksen kolme ympäristöä.
Tutkimustiedon hyödyntäminen
ja siitä viestiminen
Moni organisaatio pohtii, kuinka kyselyissä kerättyä
palautetta voitaisiin hyödyntää yrityksen toiminnan
kehittämisessä entistäkin paremmin. Yksi kyselyssämme haastateltu kertoi panostuksista raportin
visuaalisuuteen. Heidän organisaatiossaan kaikille
työntekijöille oli – monesta muusta organisaatiosta
poiketen – myös annettu vapaa pääsy raportteihin.

Organisaatioiden kannattaisikin harkita, voisiko
esihenkilö – tai vaikkapa kaikki vastaajat – saada
kyselyn tulokset käsiinsä heti vastausajan päätyttyä.
Henkilöstölle tulisi joka tapauksessa kertoa
mahdollisimman pian kyselyiden jälkeen, mitä tulosten analyysin pohjalta tehdään. Tutkimuksiin liittyviä
odotuksia tulee myös johtaa. Viestinnässä on oltava
selkeä käsitys siitä, kenellä on vastuu kyselystä esiin
tulevien asioiden kehittämisessä – työntekijöillä,
tiimeillä, esihenkilöillä, johdolla vai jollain muulla
taholla?
Mittaaminen
Haastatellut käyttivät henkilöstökyselyistä saatavan
tiedon KPI-mittareina työntekijöiden suosittelu
halukkuutta, eNPS-lukua tai vastausta ”minusta
on kiva tulla töihin”-tyyppisiin väittämiin. Niissä
henkilöstökyselyissä, joissa tutkitaan syvällisemmin
työntekijäkokemuksen nykytilaa, voidaan tietoa
kerätä esim. kulttuurin kehittämiseen liittyvään
mittariin. Yhdessä organisaatiossa kulttuurin
kehittämiseen liittyvä mittari on myös osa laajempaa
vastuullisuusmittaristoa.
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02
Esihenkilöiden valmennukset
ja tukeminen

JA T U KEM I N EN
VA L M ENNU KSET

ESI H EN KI LÖI D EN

02

”

Ja onhan se niin,
että esihenkilöiden
arkea voi
tarkastella omana
kokemuksenaan
ja tietoisesti
muotoilla sitä
paremmaksi.”

Esihenkilöiden
kouluttaminen ja
tukeminen

Palaute,
keskusteleminen
ja jaksaminen

Tuki ja valmentaminen
HR:n ei pidä tulla pelastamaan esihenkilöitä
hankalilta keskusteluilta. Erilaista tukea ja apua pitää
kuitenkin olla tarjolla, jotta uudenlaisissa tilanteissa
olevat esihenkilöt pystyvät käsittelemään negatiivisiakin tunteita(an). Lisäksi monet esihenkilöt hyötyvät valmistautumisesta poikkeuksellisiin viestintätilanteisiin, kuten lomautusilmoituksen antamiseen.
Näin he pystyvät hoitamaan tilanteet arvostavasti ja
kunnioittavasti.
Esihenkilötyön tapoja ja johdonmukaisuutta
edesauttavat johtamisen filosofia tai periaatteet,
joissa kuvataan, millaista johtamisen pitäisi organisaatiossa olla ja miltä sen pitäisi käytännössä
näyttää ja tuntua. Periaatteiden mukaisen tekemisen
huomioiminen ja palkitseminen osana suorituksen
johtamista tukee toivottua toimintaa. Joitakin johtajia
tulee perehdyttää enemmänkin tässä ajassa toimiviin
johtamistyyleihin ja -tapoihin. Tietyissä tapauksissa
ennakkoluuloja pitää purkaa ihmiskäsityksistä lähtien. Tällainen työ vie aikaa. Työ on kuitenkin tärkeää,
koska oikeudenmukaista ja hyvää esihenkilötyötä
tarvitaan varsinkin poikkeustilanteissa. Erityisesti
valmentavaan johtamiseen panostetaan nyt monessa organisaatiossa —
 työyhteisön arjessa se näkyy
sparrailuna. Kysymysten kautta omia tiimiläisiä autetaan oivaltamaan asioita.

Palautteen saaminen ja antaminen
360-arviot ja myös henkilöstö- sekä pulssikyselyt
auttavat esihenkilöitä kehittymään. Myös kahdenkeskiset keskustelut tiimiläisten kanssa ovat oleellisia, jotta saadaan nopeasti selville, mikäli jokin
on huonosti tai asioiden etenemiselle on esteitä.
Luottamuksen ja yhteisöllisyyden kannalta on erityisen tärkeää keskustella työpäivien aikana myös
muistakin kuin työhön liittyvistä asioista.
Tilaisuudet kollegoiden kanssa
keskustelemiselle
Esihenkilöiden pitää päästä jakamaan omia
oppejaan ja sparrailemaan keskenään. Aiheita
voivat olla mm. sisäisen viestinnän tärkeys sekä se,
millä tavalla tiimin yhteenkuuluvuuden tunnetta voi
tukea.
Oma ja muiden jaksaminen
Esihenkilöt ovat tänä syksynä kovan paineen alla.
Heillä on merkittävä rooli oman tiimin jaksamisen
tunnistamisessa sekä tukemisessa. Mutta kuinka
heidän jaksamistaan voidaan edistää esimerkiksi
vertaistuen avulla? Työn ja vapaa-ajan välisestä
tasapainosta huolehtiminen, vertaissparrailu muiden esihenkilöiden kanssa sekä järjestelmällinen
työskentely luovat tiimiin rauhaa.
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Tiimipalavereissa työntekijät videoivat
kannustavia viestejä, joita lähetettiin
muissa maissa sijaitseviin tiimeihin.
Kevään edetessä videoista tuli näyttä
vämpiä ja näyttävämpiä. Videoiden teko
oli aidosti rakentanut yhteisöllisyyttä myös
tiimin sisällä. Parhaat videot palkitaan
firman sisäisessä virtuaalisessa Oscargaalassa, johon osallistujat pukeutuvat
asianmukaisesti.
P O I KK E UKSELLIS E N

E S I ME RK I LLI S IÄ JU T T U JA ,

JOI S TA R I I T TÄ Ä A M M EN NET TAVAA MUILLEKIN

03
Läpinäkyvä ja aktiivinen
sisäinen viestintä

VI EST I N TÄ
SI S Ä I NEN

L Ä PI N Ä KYVÄ JA A KT I I VI NEN

03

”

Meillä intranetin
tekstit ja uutiset ovat
kaikkien työntekijöiden
muokattavissa.”

Entistä läpinäkyvämpää
viestintää

Esihenkilöt viestijöinä ja
viestinnän tilaisuudet

Viestintää on harvoin liikaa
Moni haastateltava pohti, miten turvallisuuden
ja yhteisöllisyyden tunteita voitaisiin viestinnän
keinoin vahvistaa. Näinä aikoina on erityisen hyvä
muistaa, että viestintä ei tapahdu vain ylhäältä
alas. Keskeneräisistä ja vasta suunnitteluasteella
olevista asioista viestiminen tukee läpinäkyvyyttä
ja kannustaa k
 aksisuuntaiseen kommunikaatioon.
Tällaiseen viestintään on kannustettava esihenkilöiden lisäksi koko henkilöstöä, jotta käsillä olevasta
tilanteesta muodostuu mahdollisimman hyvä kokonaiskuva molemmille osapuolille.
Ei kannata unohtaa, että työarjen tärkeimpiä
tiedonlähteitä ovat oma esihenkilö ja tiimiläiset.
Monen haastatellun organisaatiossa tiimejä ja
laajempiakin yksiköitä oli kannustettu miettimään
juuri heille sopivia vuorovaikutushetkiä, kuten esim.
aamuhetkiä, pitsaperjantaita ja kahvitaukoja. On
tärkeää, että luodaan tilaa niin kollegoiden kuin
työnantajan edustajana toimivan esihenkilön ja
tiimin välisille keskusteluille.

Esihenkilöt tärkeinä viestijöinä
Mikäli työnantaja haluaa viestiä henkilöstölleen esimerkiksi tulevasta muutoksesta, olisi esihenkilöiden
hyvä saada sisäiset ohjeistukset etukäteen. Näin he
voivat valmistautua tiimiläisiltä tuleviin kysymyksiin.
Kyselyhetket ja esihenkilöiden keskinäiset sparrailutilaisuudet ovat tärkeitä. Ne toimivat aiemmin
mainittuna vertaistukena, ja lisäksi niissä voi jakaa
toimivia käytäntöjä, oivalluksia ja tietoa. HR ja johto
voivat käyttää näitä tilaisuuksia saadakseen selkoa
sekä työntekijöiden että esihenkilöiden haasteista,
toiveista ja todellisuudesta.
Säännölliset tilaisuudet johdon viesteille
ja työntekijöiden kysymyksille
Koko henkilöstön virtuaaliset infotilaisuudet koettiin
monessa haastattelussa todella tärkeiksi. Säännöllisissä infotilaisuuksissa tulisi aina antaa tilanne
päivitys – silloinkin, kun suuria muutoksia ei viime
kokoontumisen jälkeen olisi tapahtunut. Lisäksi
voidaan käydä esivalittuja aiheita tarkemmin läpi.
Liiketoiminnan onnistumisista ja muista positiivisista
uutisista kannattaa ainakin muistaa kertoa.
Parhaimmillaan tapahtumat ovat muutakin kuin
pelkkiä tiedotustilaisuuksia. Kysymyksille on hyvä
jättää aikaa – kannattaa harkita, voisiko liiketoimintaan, toimintatapoihin tai ajankohtaisiin aiheisiin
liittyviä kysymyksiä esittää ennen tilaisuutta ano
nyymisti tai vaikkapa nauhoitetulla videolla.

11

04
Työnantajabrändin strategian
ja työnantajalupauksen
päivittäminen

PÄ I V I T TÄ M I NEN
T YÖN A NTA JA LU PAU KSEN

T YÖN A NTA JA B R Ä ND I N

ST R AT EG I A N

JA

04

”

Tehtiin aiempaa
selkeämmäksi,
että työnantaja
brändi on
organisaatio
brändille
alisteinen.”

Strategian ja työntekijälupauksen päivittäminen
Muutokset vaativat.. muutoksia
Työnantajabrändin strategiaa ja/tai työnantaja
lupausta tulisi päivittää, mikäli organisaatiossa tai
sen ulkopuolella tapahtuu merkittäviä muutoksia,
esimerkiksi koronan aiheuttamia heilahduksia,
brändiuudistuksia tai käyttöön otetaan vaikkapa
uusi liiketoimintastrategia. Uudestaan tarkasteltavia osioita ovat esimerkiksi osaamistarpeen arvio,
työnantajalupaus, kohderyhmät ja usein jopa kaikki
työnantajabrändin strategian painotukset/valinnat.
Muutoksen hetkellä on hyvä selkeyttää myös eri
osastojen/tiimien roolia, vastuita ja yhteistyötä
brändityössä.
Uusia viestejä tai painotuksia
Työnantajat miettivät myös, mitä työnantaja
lupauksen nykyisistä viestintäkärjistä painotetaan

tässä ajassa. Työnantajalupausta voi olla syytä
päivittää tai jopa muuttaa kokonaan. Haastatteluissa tuli myös selkeästi esiin, että työnantajalupauksia on monenlaisia. Suosittu malli sisältää lauseen
kiteytyksen ja kolme pääteemaa, jotka on kirjoitettu
tarinamuodossa auki. Lue eri mallien kuvauksia.
Tavoitetilan tunnistaminen,
asettaminen ja sanoittaminen
Työnantajalupauksen päivittämisen yhteydessä
tehdään myös työtä työntekijäkokemuksen tai sen
osana olevan organisaatiokulttuurin mallintamiseksi
ja nykytilan tunnistamiseksi. Myös mahdollista
muutoksen tavoitetilaa määritellään. Mallintamisen
ja tunnistamisen lisäksi on tärkeää sanoittaa nykyja tavoitetila niin, että ne aukeavat myös organisaation ulkopuolisille.
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05
Yhteisöllisyyden
aktivoiminen

A KT I VOI M I N EN

YH T EI SÖL L I SYYD EN

05

Aktivointi, aktiviteetit ja ennen kaikkea... pikkujoulut?

”

Voihan
tiimipäivän
syksymmälläkin
vielä järjestää
ulkona vaikka
piknikillä!"

Työntekijöiden aktivointi viestimiseen
Työntekijöitä voi aktivoida viestintään monin
tavoin. Tiimit ja yksittäiset työntekijät voi esimerkiksi haastaa jakamaan kuviaan arjesta. Suklaata
on tänä vuonna lähetetty moneen kotiin. Työn
tekijöitä on muistettu myös muilla tavaralähetyksillä ja yllätyksillä, kuten Teamsin välityksellä
järjestetyllä stand-up-esityksellä. Työntekijöiden
näistä ottamia kuvia on näkynyt sosiaalisessa
mediassa paljon.
Kyse on myös asenteesta ja ”perusasioista”
muistuttelusta. Kuulumisten kysely, ja niistä muistuttelu on tärkeää, ja epävirallisille keskusteluille
kannattaa suoda tilaa. Videon päällekytkeminen
palavereissa on myös ollut tärkeä oppi, josta
kannattaa muistutella kotona työskenteleviä.
Vaikka virtuaalikokoukset saattavat välillä olla
turhauttavia, ne ovat tärkeitä, koska tiedon jaka
minen ja lisääntyminen sekä eri asioista keskustelu rakentavat luottamusta.
Ja saavutukset!
Saavutuksien juhliminen ja hyvien palautteiden
antaminen on tärkeä osa yhteisöllisyyttä. Niistä
kannattaa siis pitää kiinni — virtuaalisia välineitä
hyödyntäen.

Ulkona tapahtuvat aktiviteetit
Työntekijöiden kerhot ovat iso osa monen työ
yhteisön yhteisöllisyyden vahvistamista. Tekemiset
on suunniteltu poikkeusolojen määrittämissä raameissa ja esimerkiksi ulkona tapahtuvien liikunta-
aktiviteettien tekemistä on ideoitu.
Lisäksi on pyritty kannustamaan esihenkilöitä ja
tiimejä näkemään turvallisesti kasvokkain. Voihan
tiimipäivän vielä syksymmälläkin järjestää ulkona
vaikka piknikin muodossa.
Miten käy pikkujoulujen?
Firman isot juhlat ja tiimien pienemmät tilaisuudet
ovat osa yrityskulttuuria. Moni organisaatio päätyi
siirtämään kesäjuhlat syksylle ja useat peruivat ne
kokonaan, kun pandemia jatkui. Tilanne ei näytä
hyvältä pikkujoulujenkaan osalta. Niitä on jo kokonaan peruttu tai on alettu suunnittelemaan virtuaalisia toteutustapoja.
Yksi vaihtoehto voi olla jonkinlainen yhteinen
lähetys, jossa on lisämausteena esim. stand-uppia
tai muuta erikoisohjelmaa. Tilaisuus muuttuu
juhlaksi myös kotona, jos työntekijöille lähetetään
etukäteen jotakin herkkua ohjelman lomassa nautiskeltavaksi. Kalja ei ikävä kyllä taida kuitenkaan
kulkea postissa?
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A KT I VOI M I N EN

YH T EI SÖL L I SYYD EN

05

”

Meidän
työntekijät
haastavat toisiaan
kokeilemaan
vapaa-ajalla jotain
uutta harrastusta
tai tekemistä.”

Mitä virtuaalisista kohtaamisista on opittu?
Kaikki ei vaan toimi samalla tavalla etänä
kuin toimistolla
Kaikille avoimet virtuaaliset ”kahvihuoneet” (eli
tyypillisesti Teams-palaveri) ja kalenteroidut
etäkahvihetket tuntuivat keväällä olevan suorastaan hitti. Nopeasti huomattiin, että innostus niihin
laantui kuitenkin nopeasti – varsinkin, jos kahvihetket eivät olleet osa aiempaa työarkea. Sen sijaan
tiimien sisäisistä ja jonkin tietyn aiheen (ei välttämättä t yöhön liittyvän) ympärille sovitut hetket ovat
olleet luontevampia. Virtuaalisia taukojumppiakin
on monilla työpaikoilla harrastettu, mutta kuulemma niihin osallistuvat pitkälti samat tyypit, jotka
jumppasivat toimistolla ennen pandemiaa.
Onnistumisista huolimatta monessa osoitteessa
on mietinnässä, miten syksyllä voitaisiin kokoontua
turvallisesti ihan perinteisellä tavalla kasvotusten –
ainakin pienissä ryhmissä.

Esimerkkejä onnistumisista
virtuaalisissa tapaamisissa
1. Vanhojen perinteiden rikkominen
Kun koko organisaatio on etätöissä, on
mahdollista rikkoa maa- ja eri toimistojen
välisiä rajoja. Voidaan siirtyä toimistolla
tai pienessä porukassa toteutetuista tilaisuuksista laajempia ryhmiä tavoittaviin
virtuaalisiin tapahtumiin.
2. Isomman tuotantoarvon tilaisuudet
Strategian lanseerauksia ja muita astetta tärkeämpiä tilaisuuksia tehdään nyt
enemmän hyvin varustelluista studioista
käsin. Palveluntarjoajat rakentavat studi
oita myös yrityksen omiin tiloihin, jos tilat
ja nettiyhteydet sen sallivat.
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Kesätyöntekijät olivat keksineet ja
toteuttaneet erilaisia virtuaalitilaisuuksia
ja haasteita. Tempauksiin kuului mm.
”ultimate summer competition”,
jossa tuli suorittaa erilaisia tehtäviä
kuten järvessä uimista tai palaveriin
osallistumista hassussa asussa.
Tehtävistä sai myös pisteitä.
P O I KK E UKSELLIS E N

E S I ME RK I LLI S IÄ JU T T U JA ,

JOI S TA R I I T TÄ Ä A M M EN NET TAVAA MUILLEKIN

06
Työntekijöiden innostaminen
lähettiläiksi

L Ä H ET T I L Ä I KSI

SUOSITTELIJAT

ER I L A I SI KSI

Kehuvat
työnantajaansa
kysyttäessä ja jakavat
avoimia työpaikkoja.

Työntekijöiden ”hyödyntäminen”
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SOME-LÄHETTILÄÄT

Aik

T YÖN T EKI JÖI D EN

I NNOSTA M I N EN

06

Jakavat ja parhaassa tapauksessa
myös tuottavat itse sisältöjä omiin
some-kanaviinsa. Tyypillisesti ovat
jo somessa ennestään aktiivisia.

OPPILAITOSLÄHETTILÄÄT
Osallistuvat oppilaitosyhteistyöhön. Parhaassa
tapauksessa vastaavat itsenäisesti yhteistyöstä
oppilaitosten ja opiskelijajärjestöjen kanssa.

BRÄNDILÄHETTILÄÄT
Toimivat kuin vaikuttajat – aktiivisina työnantajansa edustajina
omissa ja heille osoitetuissa verkostoissa ja foorumeissa.

TYÖNANTAJABRÄNDÄYKSEN LÄHETTILÄÄT
Osallistuvat suunnitteluun ja toteutukseen.

Kynnyksen madaltaminen ja lähettiläiden
tukeminen
Osalla haastatelluista organisaatioista on vähintään
suunnitelman tasolla formaalimpi lähettiläsohjelma,
jossa palkitaan ja koulutetaan valittuja lähettiläitä tai
ainakin heistä aktiiviisimpia.
Lähettilyys voi pohjautua tarkemmin rakennettuun
ohjelmaan tai epäsäännöllisen säännölliseen vapaaehtoisuuteen. Lähettiläitä auttaa joka tapauksessa
se, jos organisaation tuottaman sisällön jakaminen
on tehty helpoksi. Tässä avuksi ovat Smarp-työ
kalu ja vastaavat järjestelmät. Oli tekninen toteutus
kuinka hieno tahansa, edellytetään organisaatiolta
ainakin jonkinlaista kuratointityötä ja panostamista
hyvien sisältöjen tuotantoon.
Myös käytännön ohjeet siitä, mitä saa ja kuinka
kannattaisi tehdä, tukevat lähettilään työtä.

Työntekijöiden aktivointi lähettiläiksi
Työntekijöitä voidaan muistuttaa tai kannustaa
lähettiläiksi myös monilla keinoilla. Esimerkiksi erilaisia kilpailuja hyödynnetään usein. Niissä useimmiten
haastetaan työntekijöitä toimimaan tietyllä tavalla –
mahdollisesti palkintojen innostamana.
Aktivointitoimenpiteiden kevyintä kaliiberia edustaa tapa, jossa henkilöstä kannustetaan viestimään
työnantajastaan somessa ennakkoon valittuja aihetunnisteita (hashtag) käyttäen.
Myös julkilausutut sekä varsinkin johdon esimerkin kautta ilmenevät asenteet ovat tärkeitä. Yhdessä
haastatellussa organisaatiossa oli tehty selväksi, että
mitä vain työhön liittyvää saa julkaista sosiaalisessa
mediassa – kunhan asiat ovat aitoja eikä paljasteta
mitään yrityssalaisuuksia.
Kaikessa lähettiläiden aktivoimisessa on hyvä
muistaa, että hyvinvoivat työntekijät ovat pitkässä
juoksussa parhaita sanansaattajia!

ERITASOISIA LÄHETTILÄITÄ
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07
Uusien toimintatapojen
kehittäminen ja valitseminen

JA VA L I T SEM I N EN
KEH I T TÄ M I NEN

U U SI EN

T O I M I N T AT A P O J E N

07

”

Kyllä tässä jää
miettimään,
että mitä tässä
ajassa opituista
viedään
mukanamme
tulevaan?”

Keskusteleminen
ja palaute

Etätyön helpottaminen
ja sen tukeminen

Keskusteleminen, vaikka se olisi
aiempaa ”vaikeampaa”
Niin työstä kuin muista huolista, kuulumisista ja
haaveista keskustelu on etänä työskennellessä
entistä tärkeämpää. Monissa organisaatioissa
erityisesti esihenkilöitä kannustetaankin näyt
tämään tästä esimerkkiä.

Etätyötä voi helpottaa monin tavoin
Etätyön ja poikkeusolojen vuoksi työntekijöiden
rikkonaisiin päiviin pyritään löytämään vielä lisää
joustoa. Työympäristöön liittyvät käytännön asiat
pitää myös saada kuntoon. Monessa organisaatiossa oli viety näppäimistöjä, näyttöjä ja työpöytiä
kotitoimistoille. Lisäksi on syytä miettiä, kuinka
toimintamalleja voidaan joustavoittaa entisestään
niin, että sekä yksittäiset työntekijät että koko
organisaatio hyötyvät.
Virtuaalisten kohtaamisten, palaverien ja työ
pajojen fasilitointiin on myös panostettu. Esihenki
löitä on useassa haastatellussa organisaatiossa
valmennettu, jotta heidän etäfasilitointitaitonsa
kehittyvät ja he ymmärtävät erilaisten työkalujen
(esimerkiksi mentimeter) mahdollisuuksia.

Tarkoituksellinen tai tahaton itseohjautuvuus
Myös työntekijän on nähtävä enemmän vaivaa,
kun haluaa saada yhteyden kollegoihinsa tai esi
henkilöönsä – oli työskentelytapa sitten tarkoituksella tai olosuhteiden pakosta itseohjautuva.
Mielipiteiden pallottelu ja palautteen saaminen
on itseohjautuvassa työskentelytavassa todella
tärkeää. Palautetta ja mielipiteitä on kysyttävä
palavereissa ja muissakin yhteyksissä aktiivisesti,
koska palautteen antaminen on virtuaalisessa
ympäristössä entistäkin vaikeampaa. Yksilöt
eroavat paljonkin siinä, kuinka he osaavat ja/tai
pystyvät kantamaan vastuuta yhteisistä asioista
itseohjautuvassa organisaatiossa.
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08
Työhyvinvointi ja
-turvallisuus

- T U RVA L L I SU U S

T YÖH YV I NVOI NT I

JA

08

”

Me järjestettiin
tilaisuuksia
yhteiselle
reflektoinnille
ja keskusteluille
poikkeus
tilanteisiin
liittyen.”

Asiantuntijat ja ohjeet

Psykologinen turvallisuus

Asiantuntijat
Niin työhyvinvointi kuin työturvallisuus ansaitsevat
oman asiantuntijansa. Isommilla työnantajilla tämä
asiantuntija voi olla työnantajan palveluksessa, ja
muissa tapauksissa osaamista ostetaan tarpeen
mukaan. Palveluiden ostamiselle hyviä hetkiä
ovat esimerkiksi poikkeustilanteet, jolloin vaaditaan o
 hjeistuksia – vaikkapa siitä, miten korona
epäilyksen iskiessä toimitaan.
Haasteltujen joukosta löytyi myös organisaatio,
jolla on oma in-house-valmentaja. Lisäksi organisaatio järjestää virtuaalivalmennuksia, joissa valmennetaan yksilöitä ja tiimejä. Näin kaikki valmennuksista
kiinnostuneet työntekijät pääsevät keskustelemaan
ammattipsykologin kanssa.

Fyysisen turvallisuuden lisäksi sekä henkinen että
psykologinen turvallisuuden tunne on tärkeä. Onkin
oleellista viestiä mahdollisimman läpinäkyvästi ja
jatkuvalla syötteellä liiketoiminnasta sekä kertoa
erilaisista onnistumista. Monet painottivat sitä, että
turvallisuuden tunne, rauha keskittyä omaan työhön
ja viestinnän selkeys ovat asioita, joihin kannattaa
panostaa. Se on vastuullista sekä työntekijöitä että
asiakkaita ja yhteistyökumppaneita kohtaan.
Esihenkilöillä on myös tärkeä rooli psykologisen
turvallisuuden vahvistamisessa. Heidän pitää uskoa
tulevaan ja muistaa keskustella työntekijöiden kanssa mm. motivaatiosta ja kehittymisestä. Varsinkin
erityisen arvokkaiden työntekijöiden on ymmärrettävä, että he ovat tärkeitä ja että heihin panostetaan
myös poikkeusoloissa.
Pandemian aiheuttama poikkeustilanne luo erilaisille henkilöstöryhmille ja yksilöille hyvin erilaisia
tunteita ja tarpeita. Tämän tunnistaminen, ääneen
sanominen ja eri tilanteissa tukeminen on tärkeää.
Esimiehille ja työntekijöille on pidetty yhdessä ja
erikseen infoja ja valmennuksia poikkeusolosuh
teissa jaksamisesta. Omaa ja kollegoiden jaksamista
vahvistavien toimintamallien ja oivalluksien jaka
minen on pieni suuri teko.

Koronaohjeistukset
Tilanteet muuttuvat koko ajan, joten myös ohjeis
tuksia on oltava valmiina päivittämään nopeasti.
Monella haastatellulla oli mietinnässä, miten työntekijöitä voidaan ohjeistaa poikkeustilojen toiminta
tavoista selkeästi mutta samalla joustoa tarjoten.
Yksi esiin noussut vastaus on antaa tiimeille vapautta
päättää asioista, kuten esimerkiksi siitä, miten tiimi
kokoontuu annettujen raamien puitteissa.
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Yhdessä organisaatiossa oli testissä
myös lounasruletti. Aiemmin samassa
toimipaikassa työskentelevistä työn
tekijöistä oli tekoälyn avulla yhdistetty
tietyt lounasporukat. Nyt rulettia on
laajennettu niin, että eri toimipaikoissa
työskentelevät ihmiset tilaavat itselleen
firman kortilla lounasta ja syövät
yhdessä etäyhteyden äärellä.
P O I KK EUKSELLI S E N

E S I ME RK I LLI SI Ä JU T T U JA ,

JOI S TA R I I T TÄ Ä A M M EN NET TAVAA MUILLEKIN

09
Perehdytys

PER EH DYT YS

09

Kun perehdyttäminenkin
pitää hoitaa etänä

”

Jos siihen vaan
on lupa, me
myös nostetaan
some-kanavissa
esiin uuden
työntekijän työssä
aloittaminen.”

Perehdytyskäytäntöjä päivitetään tällä hetkellä
monissa organisaatioissa. Perehdytyksestä pyritään
tekemään vähintään sellaista, että se sujuu ja
onnistuu hyvin myös etänä. Perehdytyskyselyt ja/
tai säännölliset perehdytyskeskustellut esihenkilön
kanssa ovat tärkeitä, jotta työntekijä pääsee pysähtymään: reflektoimaan perehdytyskokemustaan ja
antamaan kehittävää palautetta. Parhaassa tapauksessa organisaatio pystyy reagoimaan nopeasti
ja yksilön perehdytyksessä havaittuja puutteita tai
aukkoja paikataan heti.
Esiperehdytyksestä haastateltavat puhuivat
yllättävän vähän. Yhdessä haastatellussa organi
saatiossa perehtymisen kannalta tärkeitä materiaaleja lähetetään uusille työntekijöille jo ennen
työsuhteen alkamista. Materiaali voi olla myös kuvia
ja videota, jotka vastaavat ensimmäisiä työpäiviä
koskeviin käytännön kysymyksiä. Niinkin pieni asia
kuin tervetulleeksi toivottava viesti ennen ensimmäistä työpäivää on tärkeä ele.
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10
Henkilöstön
kehittäminen

KEH I T TÄ M I NEN

H EN KI LÖSTÖN

10

”

Otettiin juuri
käyttöön uusi
etu. Kaikki
työntekijät voivat
nyt käyttää 40
tuntia vuodessa
oppimiseen ja
omatoimiseen
kurssitukseen.”

Oppimispolut ja niillä oppiminen
Oppimispolkujen kuvaaminen ja räätälöinti
Monessa asiantuntijayhteisössä mietitään erityisesti
sitä, kuinka erilaisia oppimispolkuja rakennetaan.
Isommissa organisaatioissa jokaiselle on vaikeaa
räätälöidä omaa kehittymistä tukevaa asiantuntijapolkuaan.
Sen sijaan ainakin lupaavimmille tai muuten organisaation kannalta tärkeiksi tunnistetuille henkilöille,
kuten management trainee -ohjelmaan osallistuville,
voidaan tehdä omia kehityspolkuja. Kehityspolut
voivat olla esimerkiksi erilaista työn ohessa oppimista sekä koulutusmahdollisuuksia.
Perinteisemmät oppimistavat ovat yhä tärkeitä
Monet haastatellut mainitsivat, että myös muut tahot
kuin oma työnantaja järjestävät kursseja ja tarjoavat
oppimisen mahdollisuuksia. Esim. Linkedin Learning
tarjoaa paljon ilmaisia kursseja.
Tarjonta erilaisista kursseista on runsas, joten

työnantajan ja kollegoiden vinkit ja suositukset
käymisen arvoisista kursseista ovat kullanarvoisia.
Yksi haastatelluista oli rakentanut vakuuttavan
oppimispolun oppilaitosten kanssa, jotta työn
ohessa voi edistää omia opintojaan. Oppimispolku
sisältää sekä oppisopimuskoulutusta että korkeakoulujen tutkintoon johtavia opintoja. Eli halutessaan
työntekijä voi työnteon ohessa opiskella ensin
opistotason tutkinnon, sitten kandidaatin tutkielman
ja lopuksi saavuttaa vielä maisterin paperit.
Muilta oppiminen
Mentorointiohjelmilla voidaan vahvistaa käytännön
oppimista toisilta. Yksi haastateltava kertoi, että
heillä on jopa neljä erilaista mentorointiohjelmaa.
Yksi niistä on perinteisempi juniori-seniori-ohjelma.
Neljän ohjelman joukossa on mukana myös mm.
urakehitykseen liittyvä ja mentoroitavalle räätälöity
ohjelma.
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KEH I T TÄ M I NEN

H EN KI LÖSTÖN

10

”

Me selkeytetään,
miten työntekijät
tämänhetkisessä
roolissaan
voivat edetä.

Urapolut
Urapolkujen kuvaaminen
Myös urapolkujen kuvaaminen auttaa konkreettisella
tavalla hahmottamaan, millaisia erilaisia uria yrityksen sisällä tyypillisesti on. Tätä kautta työntekijät
pystyvät tunnistamaan itselle sopivimmat vaihtoehdot sekä keinot niiden tavoitteluun. Käytännössä
urapolkujen kuvaaminen tarkoittaa sitä, että sanoitetaan ja vaikka piirretään, millaisia erilaisia tehtäviä
organisaatiossa onkaan ja millaisin askelein niihin
tyypillisesti päästään. Myös erilaisten tehtävien
vaatimukset kannattaa esitellä läpinäkyvästi. Lisäksi
tulevaisuuden mahdollisia työrooleja on hyödyllistä
tunnistaa, sanoittaa ja kuvata työntekijöille mahdollisuuksien mukaan.
Urapoluilla auttaminen
Urapolkuja voi tietysti myös monipuolistaa entises-

tään. Joka tapauksessa on tärkeää tarjota palautetta
uravaiheissa etenemisestä, jotta työntekijät näkevät
paremmin uramahdollisuutensa. Näin keskustelu
uralla etenemisestä ei ole keskittynyt vain työtehtävien vaihtamiseen vaan myös tietyn tehtävän sisällä
kasvamiseen. Tämä tukee vaativampiin työtehtäviin
siirtymistä.
Yksi helpolta kuulostanut tapa edistää yksilöiden
urakehitystä on jakaa tietoa huippuosaajista yli yksikkö- ja maarajojen. Näin mahdollistetaan laajempia ja monipuolisempia urapolkuja. Esihenkilötyöstä
kiinnostuneille voidaan myös tehdä selväksi, miten
he voivat tavoitteitaan edistää. Parhaassa tapauksessa tarjolla on erilaisia ohjelmia, joissa he voivat
harjoitella esihenkilötyöhön liittyviä taitoja jo ennen
vaativassa esihenkilötehtävässä aloittamista.

29

Millä kaikilla tavoilla työnantaja
voikaan joustaa hyvinkin erilaisissa
elämäntilanteissa poikkeusolojen
keskellä? Yhdellä työpaikalla on pyritty
olemaan mahdollisimman joustavia
kaikissa koronaan liittyvissä linjauksissa.
Esimerkiksi on ilmoitettu jo etukäteen,
että maksetaan täyttä palkkaa
karanteeniajalta.
P O I KK E UKSELLI S E N

E S I ME RK I LLI S I Ä JU T T U JA ,

JOI S TA R I I T TÄ Ä A M M ENNET TAVAA MUILLEKIN

Haastattelut ja työkalut
Elo-syyskuussa 2020
haastateltiin seuraavia
Sara Eder-Falck &
Minna Niemi (Wärtsilä)
Tuomas Nurmi (Murata)
Anni Roinila (Gofore)
Minna Tuomikoski (Iloq)
Piia Järvinen (Krogerus)
Outi Malkki & Kiira Planting (Enfo)
Leena Tiensuu (PWC)
Outi Sivonen (Solita)
Marianne Viinikka (Sector Alarm)
Anu Hapulahti (Veikkaus)
Ville Halonen (DNA)
Maija Soininen (Bonava)
Sara Paananen (Cargotec)
Anja Kuparinen (Gasum)

Kyselytyökaluja, joita haastatellut
olivat käyttäneet
Maija Kuurne (Skanska)
Sanna Lavonen (Helen)
Niina Rintala (Valmet)
Hanna-Mari Lamponen (Kone)
Sanna Raunio (Neste)
Olli-Pekka Saksa (Futurice)
Petra Rosvall (M-files)
Minna Kärkkäinen (Granlund)
Marja Mäenpää (CGI)
Satu Angervo &
Mikko Niiranen (Destia)
Leena Venermo (Bearingpoint)
Raisa Jyrkinen (Lappset)
+1 anonyymi

Peakon — sopii jatkuvaan mittaamiseen ja
palautteen keräämiseen
Culture Amp — taipuu pienien tai isojen
kyselyjen joustavaan toteuttamiseen.
Myös 360-henkilöarvioinnit, vaikka vain
projektitiimeissäkin, hoituvat vaivattomasti.
VibeCatch — pohjautuu Marko Kestin QWLmetodiin. Sama työkalu mahdollistaa myös
360-mittaukset sekä mahdollisesti jatkossa
myös asiakaspalautteen keräämisen.
Quantum — taipuu pulssikyselyihin sekä
vuosittaisiin henkilöstökyselyihin.

Celkee Insight — mahdollistaa 24/7 auki
olevan kyselyn sekä vastausten jakamisen
kaikille läpinäkyvästi ja visuaalisesti.
Glint — soveltuu isoihin tutkimuksiin ja
pulssikyselyihin. Glint on osa LinkedInkonsernia. Tämän ansiosta kehitysalueisiin
saa suoraan ehdotuksia LinkedIn learning
-tarjonnasta.
Määrämuotoisista henkilöstötutkimuksista
mainittiin:
• Great place to work
• Siqni
• Corporate Spirit
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Ole yhteydessä, jos haluat jutella lisää työnantaja
brändäyksestä ja työntekijäkokemuksen kehittämisestä.
Kerromme mielellämme lisää myös niistä tämän raportin
ulkopuolelle jääneistä teemoista, jotka nousivat 29:ssä
haastattelussa esiin.

Miikka Huhta
040 588 1254
miikka.huhta@miltton.fi

