
Työllisyys
Työkyvyttömyydestä johtuvat  

kansantaloudelliset kustannukset 
lasketaan jo miljardeissa. s. 9

Kansainvälistyminen
Jopa avaruusasemalle tuotteitaan  

toimittaneen ketjun arvot perustuvat 
jatkossakin paikallisuuteen. s. 6

Vastuullisuus
Mielen hyvinvoinnin haasteisiin 

tulisi puuttua ennen kuin ne kasvavat 
suurempiin mittasuhteisiin. s. 3

Johtaminen. Esihenkilöt jaksamisen äärirajoilla. s. 10
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ilman selkeitä tavoitteita uuvuttaa. Autonomian tarjoaminen ja riittävät  
rakenteet eivät ole toistensa vastakohtia – selkeät rajat vain ruokkivat vapautta. 

Puheenvuorossa Frank Martela. s.2
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ITSEOHJAUTUVUUS  työelämässä on he-
rättänyt paljon keskustelua viime aikoina. 
Puolestapuhujat uskovat sen vahvistavan 
työntekijöiden hyvinvointia ja motivaatio-
ta. Lisäksi he lupaavat itseohjautuvuuden 
vapauttavan työntekijöiden luovuuden ja 
oma-aloitteisuuden, luoden pohjan yrityk-
sen innovatiivisemmalle ja ketterämmäl-
le kehittämiselle. Vastustajat sen sijaan 
ovat verranneet itseoh-
jautuvuutta työntekijöi-
den heitteillejättöön, jos-
sa suunnastaan epävarma 
työntekijä stressaantuu ja 
palaa loppuun hähmäis-
ten vaatimusten ristipai-
neessa.

O N KO  itseohjautuvuus 
siis työhyvinvoinnin vai 
sittenkin työpahoinvoin-
nin lähde? Tähän haimme 
vastausta tutkimushank-
keessa, jossa aiheesta ky-
syttiin kansallisesti edus-
tavasti 2 000 suomalaisel-
ta työssäkäyvältä. 

ITSEOHJAUTUVUUS TARKOITTAA  työn-
tekijän päätäntävallan lisäämistä eli si-
tä, että hänelle annetaan enemmän va-
pauksia päättää miten työnsä tekee ja mi-
tä päämääriä tavoittelee. Kyse on siis val-
lasta: Antaako johtaja ihmisille valtaa teh-
dä päätöksiä itse? Halusimme selvittää on-
ko työntekijöiden kokemus tällaisesta val-
lasta yhteydessä hyvinvointiin vai pahoin-
vointiin. Tulokset olivat selkeitä: Vahvem-
paa itseohjautuvuutta kokevat kokivat 
myös vahvempaa työn imua, joka tarkoit-
taa myönteistä tunne- ja motivaatiotilaa, 
jossa ihminen kokee itsensä energiseksi ja 
innostuneeksi työstään. Vähemmän itse 

 
 
ohjautuvuutta kokevat sen sijaan kokivat  
enemmän stressiä, uupumusta ja palautui- 
vat huonommin työstään. Vallan antami-
nen työntekijöille näyttäisi siis vahvistavan 
heidän hyvinvointiaan. Tämä ei ole yllät-
tävää. Autonomia on ihmisen perustarve. 
Tarvitsemme kokemuksen siitä, että pys-
tymme päättämään omista asioistamme ja 
elämään itsemme näköistä elämää voidak-

semme hyvin. 

M I K Ä  S I T T E N  ihmisiä 
nykytyöelämässä uuvut-
taa? Useimmiten kyse on 
vaatimusten hähmäisyy-
destä ja selkeyden puut-
teesta. Eräs haastattele-
mani henkilöstöjohtaja 
kertoi, että kun heillä tie-
tyssä yksikössä oli hata-
rammat rakenteet ja ihmi-
sillä ei ollut käsitystä sii-
tä mitä heiltä odotetaan, 
niin tällöin työuupumiset 
lisääntyivät. 

AU T O N O M I A N  tarjoa-
minen ja riittävät raken-

teet eivät ole toistensa vastakohtia, vaan 
hyvässä organisaatiossa ihmisellä on sel-
keä käsitys siitä mitä häneltä odotetaan ja 
missä raameissa hän toimii, mutta näiden 
raamien sisällä vahva autonomia tehdä it-
senäisiä päätöksiä. 

ITSEOHJAUTUVUUS ILMAN  selkeitä ta-
voitteita uuvuttaa. Jos siis haluat motivoi-
tuneita, hyvinvoivia ja oma-aloitteisia työn-
tekijöitä niin pidä ensinnäkin huolta, että jo-
kainen tietää mitä häneltä odotetaan ja mit-
kä ovat hänen valtansa rajat. Sen jälkeen an-
na hänelle vapaus näiden raamien puitteissa 
toimia niin kuin järkeväksi näkee.

Selkeät rajat ruokkivat vapautta 

Puheenvuoro 

04 GOBYBIKE 
FINLAND 
Fillari, veroton  
luontoisetu

”Työmatkapyöräily 
tuulettaa ajatuksia ja 
rajaa työtä muusta 
elämästä. Lisäksi se 
on myös ekologinen 
vaihtoehto.”

 ”Ei ole mitään asiaa,  
jota ei voisi rohkeasti 
tuoda esille. Oli se 
sitten kritiikkiä tai 
luovaa ideointia.”

HR-asiantuntija 
Saija Malm

Suomen maajohtaja  
Jarkko Mäki 

Frank Martela
Filosofi, tietokirjailija  
ja tutkija 

Mielen hyvinvoinnin 
haasteisiin on puututtava 
ennen kuin ne eskaloitu-
vat kriiseiksi ja sairaus-
poissaoloiksi. Vastuullisen 
työnantajan valinta on 
markkinajohtaja Auntie.

teksti maria paldanius   
kuva joona raevuori

M onesti kuulee sa-
nottavan, ettei koti-
asioita tai arjen on-
gelmia saisi tuoda 

työpaikalle. Mutta kuinka moni pys-
tyy olemaan tehokas ja tyytyväinen 
työssään, jos arkielämä takkuaa ja 
mieli on täynnä stressiä, murhetta 
tai pelkoja? Tuskinpa kovin moni. 

Hyvä työnantaja tukee työnte-
kijöitään kohti kokonaisvaltaisem-
paa hyvinvointia niin fyysisellä 
kuin henkiselläkin tasolla. Jälkim-
mäisen kohentamiseen kannattaa 
ottaa avuksi mielen hyvinvoinnin 
palveluja yrityksille tarjoava Aun-
tie Solutions Oy.

– Tarjoamme psykologista tukea 
kaikenkokoisille yrityksille mata-
lalla kynnyksellä. Tuemme ihmi-
siä elämän käännekohdissa ja au-
tamme parantamaan elämää sekä 
hallitsemaan stressiä. Työntekijöi-
den hyvinvointi on kaikkien etu, ja 
se parantaa myös työnantajamieli-
kuvaa, kertoo Auntien toimitusjoh-
taja Mervi Lamminen.

Yksi tyytyväinen asiakas on Qvik 
Oy:llä Sales Executivena työskente-
levä Juha Falck, joka palasi töihin 
viiden kuukauden mittaisen van-
hempainvapaan jälkeen. Paluuta 
pehmitti Back to Business -paketti. 

Se on yksi noin 15 hyvinvointipake-
tista, jotka yritys on räätälöinyt elä-
män yleisimpiin haasteisiin.

– Paketti oli kannustava ja siitä 
sai uusia oivalluksia. Auntien am-
mattilaiset osaavat asiansa, ja hei-
dän kanssaan oli todella miellyttä-
vä keskustella. He osaavat esittää 
oikeita kysymyksiä, jotta ihminen 
ymmärtää itse, miten mikäkin asia 
voi ratketa, Falck kiittelee.

Valttina vastuullisuus
Yli 300 organisaation asiakaspoh-
jallaan Auntie on alan markkinajoh-
taja Suomessa. Koulutetut mielen 
ammattilaiset palvelevat asiakkaita 
maailmanlaajuisesti yli 20 kielellä. 
Globaalin konseptin mahdollistaa 
digitaalisuus: Auntien palvelut tar-
jotaan verkossa online-tapaamisten 
muodossa. 

– Toki netin digitaalisista mind- 
fulness-harjoituksista voi löytyä  

apua, mutta jos käsillä on suurem-
pi elämänhaaste, pelkkä digipalvelu 
ei aina riitä. Auntie on hybridimalli, 
eli digitaalisen ja henkilökohtaisen 
palvelun yhdistelmä. Palvelu toteu-
tetaan digitaalisesti online-video-
tapaamisina asiakkaan kanssa, ai-
na henkilökohtaisesti.

Auntien avulla mielen hyvin-
voinnin ongelmiin voidaan puut-
tua ennen kuin ne eskaloituvat krii-
seiksi ja sairauspoissaoloiksi. Aun-
tie on apuna myös uuden työnteki-
jän ”onboardingissa”, eli tukemas-
sa työntekijää uuden tehtävän al-
kumetreillä, siirtyessä uusiin teh-
täviin ja esihenkilöksi, tai palates-
sa työhön tauon jälkeen. 

– Monelle yritykselle Auntie on 
selvä kilpailuvaltti. Kun yrityksellä 
on sopimus Auntien kanssa, se ker-
too työnhakijalle vastuullisuudes-
ta, eli siitä, että työhyvinvointi ote-
taan vakavasti ja ihminen huomi-
oidaan kokonaisuutena. Hampaat 
hoidetaan hammaslääkärillä, mieli 
Auntiella.

Tämä on myös Falckin kokemus. 
Auntien ammattilainen oli vankka 
tuki työhön palatessa. 

– Kaikilla ihmisillä on henkistä 
taakkaa kannettavaan. Mitä van-
hemmaksi olen tullut, sitä selkeäm-
min olen nähnyt, että jokainen ih-
minen on jollain lailla rikki. Mielen 
hyvinvointipalvelu antaa turvalli-
sen paikan käsitellä asioita. Tärkein-
tä on, että joku haastaa omia, pint-
tyneitä ajatusmalleja, Falck linjaa.

Hyvinvoiva osaaja 
on työnantajan  
paras resurssi

Auntie Solutions Oy:n toimitusjohtaja Mervi Lammisen mielestä on kaikkien etu, kun ihmiset voivat hakea ja saada apua arjen haasteisiin matalalla kynnyksellä.

Tunnista  
ylikuormitus 
ajoissa 
0 1 .  
YLITSEPÄÄSEMÄTÖN  
STRESSITILA 

0 2 .   
MUUTOKSEN MYRSKY

0 3 .   
LIIAN PITKÄLLE VIETY 
ITSEOHJAUTUVUUS

Kohtuullinen määrä stressiä 
voi toimia tehokkuutta 
nostavana tekijänä, mutta 
stressin pitkittyessä uupu-
mus voi iskeä yllättäenkin. 

Muutoksen sanotaan usein 
olevan hyvästä, mutta 
joskus liian nopeat tai  
radikaalit muutokset  
voivat aiheuttaa ahdistusta 
ja voimattomuutta.

Itseohjautuvuuden puhu-
taan olevan työelämän uusi 
musta, mutta liiallinen  
vapaus voi koitua vankilaksi.

AUNTIE.IO

ERGO FINLAND12
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Työsuhdepyörä on 
erinomainen keino 

kohentaa työ- 
hyvinvointia eko-
logisesti. Samalla 

kohenee kunto.

Fillari, veroton luontoisetu
Työsuhdepyöräily sai  
piristysruiskeen vuoden  
alussa, kun pyöräetu 
muuttui verottomaksi  
luontoiseduksi. Siitä sai 
alkunsa myös työsuhde-
pyöräpalvelua tarjoava 
GoByBike Finland Oy.

teksti tuomas i. lehtonen   
kuvat joona raevuori

T oimitusjohtaja Tommi  
Ylösen mukaan Go-
ByBiken tarjoama työ- 
suhdepyöräpalvelu on 
saanut lentävän läh-

dön. Vajaassa vuodessa yritys on 
saanut asiakkaakseen yli 600 työn-
antajayritystä, ja pyöräedun piiris-
sä on jo noin 60 000 työntekijää.

– Työsuhdepyörä luontoisetuna 
kiinnostaa niin työntekijöitä kuin 
työnantajiakin. Työntekijä voi 
hankkia sen kautta pyörän merkit-
tävästi kaupan hintoja edullisem-
min. Työnantaja pystyy puolestaan 
pienin kustannuksin parantamaan 
työntekijöiden työhyvinvointia ja 
edistämään ympäristöystävällistä 
liikkumista. Toki tällainen etu pa-
rantaa myös yrityksen brändimie-
likuvaa ja toimii hyvänä kannusti-
mena työntekijöille, Ylönen kertoo. 

Pyöräedun käyttöönotto on teh-
ty helpoksi. Suurillekin työnantajil-
le, joilla on toimipisteitä usealla eri 
paikkakunnalla, etu saadaan käyt-
töön muutamassa arkipäivässä. 

– Työsuhdepyörä onkin jokaisen 
työpaikan saavutettavissa koosta, 
sijainnista tai alasta riippumatta.

Työsuhdepyöräily on veroton 
luontoisetu 1 200 euroon asti vuo-

dessa. Työsuhde-edun arvo voi siis 
olla enimmillään 100 euroa kuukau-
dessa. Jos työntekijä haluaa valita 
kalliimman pyörän, työsuhdepyö-
rän vuokrasopimuskautta vain pi-
dennetään useamman vuoden mit-
taiseksi. Kun sopimus päättyy, työn-
tekijä voi lunastaa pyörän omakseen 
tai palauttaa sen GoByBikelle. 

Verovapauden ansiosta työnteki-
jä pystyy säästämään pyörän han-
kintakuluissa 20–40 prosenttia.

– Haluamme tehdä edun hyödyn-
tämisestä helppoa sekä työnanta-
jalle että työntekijälle. Kanssamme 
palvelusopimuksen tehneen yrityk-
sen työntekijä voi hankkia mielei-
sensä pyörän mistä tahansa liik-
keestä. Me järjestämme rahoituk-
sen ja hoidamme sopimustekniset 
asiat. Myös varkaus- ja vahinkova-
kuutukset, tarvittavat huollot sekä 
taloushallinnon ja HR:n raportit si-
sältyvät sopimukseen. Pyörän ve-
rotusarvon mukainen vuokrahinta 
voidaan vähentää työntekijän brut-
topalkasta. Työnantajan maksetta-
vaksi tulee vain 15 euron kuukausit-
tainen toimisto- ja käsittelymaksu.

Stora Ensolla tykästyttiin 
laajaan valinnanvapauteen
Stora Ensolla, Ilmarisessa ja Lap-
peenrannan kaupungilla on otettu 
pyöräetu käyttöön viime kevään 
ja kesän aikana. Käyttöönottoon 
ovat vaikuttaneet työntekijöiden 
kiinnostus verovapaaksi muuttu-
neeseen työsuhde-etuun sekä ha-
lu tukea työntekijöiden liikkumista 
ja työhyvinvointia. Vaakakupeissa 
painoi myös pyöräilyn ekologisuus. 

Stora Enson Suomen henkilöstö-
johtaja Tero Pesun mielestä ekolo-
ginen pyöräetu sopii erittäin hyvin 
uusiutuvia materiaaleja valmista-
van yhtiön arvoihin. Metsäyhtiö ha-
luaa satsata myös vahvasti henki-
löstön hyvinvoinnin tukemiseen. 

Konsernin kaikki noin 6 000 työn-
tekijää Suomessa pääsivät heti alku-
vaiheessa pyöräedun piiriin. 

– Pyöräedussa oleellisen tärkeää 
on, että pyörää voi käyttää myös va-
paa-ajalla. Tämä lisää työntekijöi-
den mahdollisuuksia liikunnan har-
rastamiseen, Pesu pohtii.

GoByBike valikoitui Stora Enson 
yhteistyökumppaniksi perinteisen 
kilpailutusprosessin perusteella. 

– Valitsimme GoByBiken laajan 
valinnanvapauden vuoksi. Henki-
löstömme voi hankkia pyörän mistä 
tahansa pyöräliikkeestä, myös net-
tikaupasta tai ulkomaisesta myy-

mälästä. Näin jokainen saa varmas-
ti mieleisensä pyörän.

Pesu on ollut tyytyväinen GoBy-
Biken vaivattomaan palvelumalliin. 
Hän pitää hyvänä, että pyörän ra-
hoitus, vakuutukset ja huollot jär-
jestyvät saman toimijan kautta.

– Yhteistyö on lähtenyt liikkeel-
le toivomallamme tavalla. Tarkoi-
tuksenamme on jatkaa yhteistyö-
tä ja kehittää mallia eteenpäin. Jo 
nyt noin 300 työntekijäämme on 
hankkinut edun käyttöönsä, ja uu-
sia kiinnostuneita tulee koko ajan 
lisää, Pesu mainitsee tyytyväisenä.

Ilmarisen väki kilpailee ajosta
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen HR- 
asiantuntija Saija Malmin mukaan 

aloite pyöräetuun tuli yhtiön omil-
ta työntekijöiltä. Uuden edun käyt-
töönotosta myös päätettiin nopeas-
ti, sillä se sopi hyvin Ilmarisen mo-
nipuolisten liikuntaetujen palet-
tiin. Ensimmäisenä suvena pyö-
räetua päätti hyödyntää noin 30 
työntekijää. Ensi keväälle Malm 
odottaa uutta työsuhdepyöräili-
jöiden aaltoa. 

– Työkykynäkökulma oli vahvas-
ti päätöksen taustalla. Hyvä kunto-
han parantaa osaltaan työkykyä. 

– Henkilöstömme tekee toimisto-
työtä, joten istumista tulee päivän 
aikana paljon ja työasennot tietoko-
neen ääressä ovat staattisia. Työn 
tauotus ja mielekkäät tavat liikku-
miseen tuovat koneella istumisel-
le tärkeää vastapainoa. Työmatka-
pyöräily auttaa tuulettamaan aja-
tuksia ja rajaamaan työtä muusta 
elämästä. Pyöräily on myös eko-
loginen vaihtoehto liikkumiseen, 
Malm toteaa.

Ilmarisen henkilökunnassa on 
paljon innokkaita fillaroijia. Jo 
useampana vuonna yrityksen työn-
tekijät ovat osallistuneet Pyöräily-
kuntien verkosto ry:n järjestämään 
pyöräilyn kilometrikisaan. Viime 
vuonna 100 Ilmarisen työntekijää 
pyöräili yhteensä yli 64 000 kilo-
metriä. Työsuhdepyörien hankin-
nat poikinevat tulevaisuudessa li-
sää kisakilometrejä. 

– Hyvällä pyörällä on mukavam-
pi polkea pidempiäkin matkoja. 
Pyöräedun avulla työntekijämme 
voivat hankkia käyttöönsä tavan-
omaista tasokkaamman pyörän. Tä-
mä todennäköisesti tulee lisäämään 
ajohaluja, Malm pohtii.

Lappeenrannan kaupunki on 
työmatkapyöräilyn pioneeri
Lappeenrannan kaupunki otti Go-
ByBiken pyöräedun käyttöön en-
simmäisenä eteläkarjalalaisena or- 

ganisaationa. Samalla kaupungille 
luotiin polkupyöräpolitiikka. Kau-
pungin henkilöstöjohtaja Päivi  
Savilampi-Oikkonen kertoo, että 
Lappeenranta haluaa Suomen ym-
päristöpääkaupunkina edistää eko-
logista sekä ilmastoystävällistä liik-
kumista. Samalla kaupungin henki-
löstöä pyritään aktivoimaan liikun-
nallisten harrastusten pariin. 

– Julkisella puolella työsuh-
de-edut eivät ole niin yleisiä kuin 
esimerkiksi teollisuussektorilla. Me 
haluamme kuitenkin toimia suun-
nannäyttäjänä liikunnallisten työ-
suhde-etujen saralla. Pyrimme 
tarjoamaan jokaiselle työntekijälle 
mieleisen liikuntaedun. Pyöräetu 
täydentää monipuolisten liikuntae-
tujemme kokonaisuutta, Savilampi- 
Oikkonen kertoo. 

Tähän mennessä jo noin 60 Lap-
peenrannan kaupungin työntekijää 
on saanut pyöräedun käyttöönsä. 
Savilampi-Oikkonen uskoo, että tu-
levana kesänä työsuhdepyöräilijöi-
den määrässä nähdään uusi kasvu-
hyppäys. 

– Yhteistyömme GoByBiken kans- 
sa on lähtenyt todella hienosti liik-
keelle, ja olemme saaneet henkilös-
töltämme erinomaista palautetta 
pyöräedusta. Erityisen innostunei-
ta ovat olleet pelastuslaitoksemme 
työntekijät, jotka ovat hankkineet 
laadukkaita täysvaimennettuja ja 
sähköavusteisia pyöriä, Savilampi- 
Oikkonen kertoo. 

Kaikilla Lappeenrannan kaupun-
gin vakituisilla työntekijöillä on ta-
sapuoliset mahdollisuudet pyö-
räedun hyödyntämiseen. 

– Tyypillisimmillään työntekijöi-
demme pyörien sopimuskaudet ovat 
30–40 kuukauden mittaisia. Noin 
pitkällä sopimuksella pystytään 
kuolettamaan peräti 3 000–4 000 
euron pyörän hinta, Savilampi- 
Oikkonen paljastaa.

PYÖRÄEDUN verotusarvo vähen-
netään työntekijän bruttopalkasta. 
Näin pienenevät verotettava tulo, 
veroprosentti ja palkasta maksetta-
vat verot. Alla selventävä esimerkki.

Työntekijä valitsee 3 000 euron 
työsuhdepyörän, jonka vuokrasopi-
muskausi on 36 kuukautta. Työnan-
taja vähentää kuukausittain pyörän 
100 euron verotusarvon työntekijän 
3 200 euron bruttopalkasta. Sopi-
muksen päättyessä työntekijä voi 
lunastaa pyörän 150 euron hintaan.

100 euron verotusarvolla työnte-
kijän nettokuukausitulot laskevat 
noin 60 euroa ja vuokrasopimus-
kaudella 2 160 euroa (36 kuukautta 
x 60 euroa). Kun summaan lisätään 
pyörän lunastushinta, hankintaku-
lut ovat työntekijälle 2 310 euroa. So-
pimus tuottaa siis 690 euron säästön 
verrattuna pyörän ostoon kaupasta.

Pyöräedulla 
säästää rahaa

Pyöräsopimuksen teko on helppoa ja vaivatonta. Työntekijä valitsee haluamansa pyörän ja GoByBike hoitaa kaiken muun vakuutuksia myöten.

“
Pyöräedussa  
on tärkeää, että  
työsuhdepyörää 
voi käyttää myös 
vapaa-ajalla.

kuva shutterstock
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Parhaimmassa 
pizzassa maistuu 
paikallisuus

M aailman suu-
rimman pizza- 
ketjun, Pizza 
Hutin, menes-
tys ei ole aina 

rajautunut edes maapallolle. Vuon-
na 2001 ketju teki historiaa toimit-
tamalla pizzaa kansainväliselle ava-
ruusasemalle. Mutta palataan ta-
kaisin maan pinnalle ja Suomeen. 

Marraskuisena iltapäivänä Pizza 
Hutin Helsingin Citykäytävän ravin-
tolan lounasajan buffet alkaa olla 
päättymässä. Henkilökunta kerää 
astioita seisovasta pöydästä, siis-
tii tiloja ja valmistautuu iltapäivän 
asiakasvirtaan. 

1987 avattu Citykäytävän ravin-
tola on Suomen ensimmäinen Pizza 
Hut. Tilava 133 asiakaspaikan toimi-
piste on kuitenkin kokonsa puoles-
ta harvinaisuus. 

Vielä 90-luvulla valtaosa ravin-
toloista oli noin satapaikkaisia Dine 
In -ravintoloita. Vuonna 2017 Pizza  
Hut avasi ensimmäiseen niin sa-
notun FCD-mallin ravintolan (fast 
casual delco). Pienen, nopean ja 
helpon, vahvasti noutoruokaan kes-
kittyneeen ravintolansa. Tänään ky-
seisen mallin ravintoloita on Suo-
messa jo 17 kappaletta. 

Suuri osa Suomen Pizza Huteista 
on pienempiä toimipisteitä. Tämä  
valottaa hyvin ketjun noutoruo-
kaan keskittyvää kasvustrategiaa. 

Otetaan esimerkki muutokses-
ta. Kun ennen koronaa isot pöy-
tiintarjoiluravintolat olivat ketjun 
Suomen veturi, muuttui tilanne 
koronavirustilanteen kautta täy-
sin. Nyt pienet ja ketterät ravinto-
lat ovat nousseet ketjun sisällä kor-
vaamattomaan asemaan. 

Usean hiljaisemman vuoden jälkeen Pizza Hutin kasvu kotimaassa on kiihty-
mään päin. Kestävä kasvu Suomessa vaatii liiketiloja, teknologisia innovaatioita 
ja arvolupausten lunastamista. Kasvuun tarvitaan tietysti myös jokaisen  
yrityksen tärkeintä voimavaraa: ammattitaitoisia, asiansa osaavia ihmisiä.
teksti joonas ranta  kuva juho länsiharju

– Painotus noutoruokaan oli sel-
keä jo aiemmin. Meillä tätä on ollut 
tukemassa myös kumppanuudet 
Woltin ja Foodoran kaltaisten toi-
mijoiden kanssa, kertoo Pizza Hutin 
Suomen maajohtaja Jarkko Mäki. 

Vuonna 1989 juuri Citykäytävän 
ravintolassa “sipuleja kuorimalla” 
aloittanut Mäki on nähnyt Pizza Hu-
tin Suomeen vaiheet aitiopaikalta. 

– Tämä on ollut sellainen ”Ame-
rican dream”, Mäki nauraa. 

2000-luvun hiljaiselo ja jopa ra- 
vintoloiden karsiminen loppui 
2010-luvulla. Mäki aloitti maajoh-
tajana 2015, ja ensimmäinen uusi 
Pizza Hut avattiin Espoon Tapio-
laan vuonna 2017. 

Tänä päivänä Pizza Hutilla on 
Suomessa jo 21 ravintolaa – ja lisää 
on tulossa. Uusimpana näistä tämän 
jutun julkaisuhetkellä on juuri avat-

tu ravintola Espoon Niipperissä. Pie-
niin noutoravintoloihin entistä vah-
vemmin keskittyvä ketju hakee toi-
mitiloja niin perinteisistä liiketilois-
ta ja kauppakeskuksista kuin huol-
tamoketjujenkin yhteydestä. 

Numerot puhuvat FCD-mallin 
puolesta. Se on siivittänyt ketjun 
kovaan kasvuun niin kotimaassa 
kuin globaalistikin. Vuonna 2019 
ketju oli jo kolminkertaistanut ra-
vintoloidensa määrän ja oli Euroo-
pan nopeiten kasvava markkina.

Pandemia toi tullessaan 
kiireen ja osaamispulan
Korona toi suuret haasteet koko 
ravintola-alalle, eikä Pizza Hut ole 
poikkeus. Positiivista oli kuitenkin 
noutoruoan kasvun kiihtyminen, 
joka näkyi tilausmäärien kasvussa 
erityisesti ketjun pienempien ravin-

toloiden kohdalla. 
Mäki haluaa painottaa tulevai-

suuden mahdollisuuksia mennei-
den vuosien kipupisteiden sijaan. 

– Ravintola-alan työntekijöiden 
rekrytointi on entistä vaikeampaa. 
Niin moni vaihtoi alaa poikkeusolo-
jen vaikeimpina aikoina. Nyt meillä 
on kuitenkin tavoitteena Pizza Hu-
tin Suomen historian merkittävin 
kasvupyrähdys, Mäki julistaa. 

Vauhti on ollut jo viime vuosina 
hurjaa. Tätä kuvaa muun muassa se, 
että ketju avasi peräti viisi uutta ra-
vintolaa poikkeusolojen aikana. 

– Haussa ovat edelleen parhaat 
paikat – ja parhaat ihmiset.

Joustava asennoituminen
toimii molempiin suuntiin
Citykäytävän Pizza Hutin lähistöl-
lä, rennossa toimistotilassa, sijait-
see myös ketjun Suomen päämaja. 
Mäki esittelee kolme pöydän ympä-
rillä iloisesti keskenään juttelevaa 
ketjun ravintolatyöntekijää. 

– Hyvä meininki jatkui, vaikka 
takeaway-tilauksien kasvu sekä li-
sääntyneet sairaspoissaolot ovat 
tuoneet kiirettä, toteaa Pizza Hu-
tin Helsingin tuore aluepäällikkö 
Linda Vuoririnne. 

– Meillä joustetaan ja pidemmät-
kin tauot työuralla ovat ok, Vuori-
rinne lisää. 

Työnantajan ymmärtävää asen-
netta kehuessa Vuoririnne viittaa 
vieressä istuvaan Kiia Miettiseen. 
Eastonin Pizza Hutissa työskente-
levä Miettinen on viettänyt uransa 
aikana niin opiskeluvaihdon kuin 
työharjoittelunkin ulkomailla. Te-
neriffalta palattuaan Pizza Hutin 
porukka toivotti ammattilaisen ta-
kaisin riveihinsä ilomielin. 

– Työntekijöiden vaihtuvat elä-
mäntilanteet ja taustat otetaan to-
si hyvin vastaan, Miettinen iloitsee. 

– Samalla meillä saa kyllä mah-
dollisuuksia edetä, jos työntekijä 
vain on siihen itse valmis. 

Samaa mieltä on Munkkivuoren 
Pizza Hutin ravintopäällikkö Mark 
Aldea. Haastattelusta suoraan töi-
hin jatkavan Aldean luotsaama ra-
vintola kuvaa ketjun nykytilaa eri-
tyisen hyvin. 

– Meillä lähes kaikki myydään 
mukaan. Asiakaspaikkoja on perä-
ti kolme, Aldea naurahtaa. 

Maajohtajan mukaan Munkki-
vuoren ravintola edustaa ketjun 
nykytilalle tyypillistä QSR, eli quick 
service restaurant -mallia. 

– Munkkivuoren ravintolahan oli 
olemassa jo ennen näitä muutoksia. 
Sen kohdalla tuli testattua konsep-

tia notkeasti – ja oikeastaan vähän 
vahingossa, Mäki tunnustaa. 

Hyvien tyyppien onnistunut 
rekrytoiminen myös tulevaisuu-
dessa vaatii erityisesti osaavia ra-
vintolapäälliköitä. 

– Hyvä ravintolapäällikkö on 
kuin magneetti osaamiselle.

Kasvun täytyy olla kestävää
Inhimilliset arvot toistuvat työn-
tekijöiden ja maajohtajan puheen 
lisäksi Pizza Hutin päivittäisessä 
työssä. Kaikki lähtee paikallisen 
otteen vaalimisesta osana globaa-
lin ketjun arkea. 

Kestävyys näkyy Pizza Hutin 
ruokalistalla, josta löytyy nykyään 
myös oma vegaanilinja. Lukuisia 
erilaisia kasvisproteiineja sisältävä 
ruokalista on kerännyt paljon kehu-
ja. Pizza Hutin pizzojen vegaaniver-
siot sisältävät ainesosia ketjun suo-
sikin eli pepperonimakkaran vege-
serkusta, vegeronista, vegaanicho-
rizoon ja vegaanisuikaileisiin. Kaik-
ki pitsat on saatavilla uunissa sula-
valla vegaanijuustolla. 

Tiedossa on myös merkittäviä 

kollaboraatioita Pizza Hutin ja maail- 
man johtavien vegaaniruokaval-
mistajien välillä. Vinkkiä antaa esi-
merkiksi se, että ulkomailla Pizza 
Hut on aloittanut tiiviin yhteistyön 
kasvisperäisten lihakorvikkeiden 
NASAN eli Beyond Meatin kanssa. 

Hävikkiä ravintola-alalla ei voida 
välttää, mutta Pizza Hut maksimoi 
sen uusiokäyttöä. Ketjun omat au-
tot kulkevat sataprosenttisesti bio-
kaasulla, ja työntekijöiden työvaat-
teet ovat vastuullisesti tuotettuja. 
Mereneläviä sisältävät pizzat sisäl-
tävät ainoastaan kestävien kalakan-
tojen raaka-aineita. 

Myöskään tasa-arvon suhteen ei 
olla jääty sanahelinän tasolle: yri-
tyksen johtoryhmän jäsenistä puo-
let on naisia. 

– Meille on itsestäänselvää, että 
myös ravintolamme ovat täysin syr-
jinnästä vapaita paikkoja. 

Pizza Hutin työilmapiiristä ker-
too paljon myös se, että yrityksen 
sisäisellä Slack-kanavalla vaikkapa 
tuntityöläinen voi lähestyä maajoh-
tajaa yksityisviestillä. 

– Meillä ei ole mitään asiaa, mi-
tä ei voisi rohkeasti tuoda esille. Oli 
se sitten kritiikkiä työnantajaa koh-
taan tai luovaa ideointia ketjun tu-
levaisuutta ajatellen, läpinäkyvyy-
den nimeen vannova Mäki kehuu. 

Ketjun tiekarttaan on merkitty 
teknologian kasvava rooli uusien 
innovaatioiden muodossa. Vuoden 
2022 aikana ketju avaa oman verk-
kokauppansa. Mäki ottaa esille 
verkkokaupan tuomista mahdolli-
suuksista maailmalla pilotoidut, te-
koälyyn perustuvat noutotilaukset. 

– Teknologian kautta haluamme 
ennen kaikkea parantaa asiakasko-
kemusta ja helpottaa henkilökun-
nan työpäiviä, Mäki painottaa. 

Sillä myös tulevaisuudessa päi-
vittäinen työ perustuu paikallisuu-
delle ja ihmisille.

Kestävän kasvun resepti tarvitsee toimiakseen parhaat sijainnit, 
parhaat työntekijät, työnantajan joustavuutta ja työnteon iloa.

Pizza Hutin kestävä toimintatapa ei rajoitu vain keittiöön. Maajohtaja 
Jarkko Mäki kertoo, että kaikki ketjun työautot kulkevat biokaasulla.

Maailmankuuluja 
pizzoja saa nykyään 
myös Pizza Hutin 
uusimmassa ravin- 
tolassa Espoon 
Niipperissä. 



MAINOSLIITE TYÖHYVINVOINTITYÖHYVINVOINTI MAINOSLIITE

n  0908   n

Content Housen tuottama erikoisjulkaisuContent Housen tuottama erikoisjulkaisu

Akavan työmarkkinajohtaja Katarina Murron mielestä työhyvinvoinnin parantamiseen tulisi panostaa merkittävästi enemmän kuin nykyään. Paremmalla työhyvinvoinnilla olisi monia 
positiivisia vaikutuksia julkiseen talouteen: se tarkoittaisi pidempiä työuria, korkeampaa työllisyysastetta, kansalaisten parempaa toimeentuloa ja siten verovarojen karttumista. 

Uupumus työelämässä 
on kasvava ilmiö. Akava 
on aloittanut hankkeen, 
jonka tavoite on konk-
reettisten keinojen avulla 
rakentaa työelämästä  
sellaista, että ihmiset  
jaksavat ja voivat hyvin.

T yöelämä on entistä uu-
vuttavampaa. Etenkin 
henkisestä kuormituk-
sesta johtuva uupumus 

on ollut kasvussa. Ilmiöstä on huo-
lissaan Akavan työmarkkinajohtaja 
Katarina Murto.

– Työn haitallinen, psykososiaali-
nen kuormitus, työuupumus ja mie-
lenterveysongelmat ovat mielestä-
ni tämän hetken isoimpia haasteita 
työelämässä ja yhteiskunnassa. Se 
että ihmiset uupuvat omassa työs-
sään niin laajasti, on todella valitet-
tava ja vakava ilmiö, Murto toteaa.

Viime vuonna työkyvyttömyys- 

eläkkeelle jäi 19 100 työikäistä suo-
malaista, mikä tarkoittaa sitä, että 
työkyvyttömyyseläkkeellä olevien 
joukko kasvoi päivittäin keskimää-
rin 52 työikäisellä henkilöllä. Muun 
muassa työkyvyttömyyseläkkeiden 
määrään ja työuupumukseen Akava 
haluaa tarttua aloittamalla Työhy-
vinvoinnilla työllisyyttä -hankkeen, 
jolla tuodaan esille työhyvinvoin-
tiin liittyviä teemoja sekä esitetään 
konkreettisia ratkaisuja työhyvin-
voinnin ja työkyvyn edistämiseksi.

Miljardiluokan kustannukset
Akava Worksin tuottaman kyse-
lyn perusteella 46 prosenttia aka-
valaisista kokee työuupumuksen 
suureksi tai melko suureksi riskik-
si omassa työssään. Murron mieles-
tä luku on hälyttävä.

Uupumukseen ajavat henkilös-
töresurssien vähäisyys, kiire, työn 
liialliseksi mitoitettu määrä työ-
aikaan nähden, taukojen puute, 
riittämätön palautuminen työstä, 
jatkuvat keskeytykset työssä ja työn 
valuminen vapaa-ajalle. 

– Toisaalta työn motivaatio on 
kova, mutta käänteinen ilmiö on se, 
että ihmiset yksinkertaisesti uupu-
vat. Se, että supistetaan henkilös-
töä minimiin ja puristetaan työnte-

kijöistä kaikki irti, kostautuu uupu-
misena ja kustannuksissa.

Työkyvyttömyyden kustannuk-
set ovat useita miljardeja euroja 
vuosittain. Eläketurvakeskuksen 
mukaan viime vuonna pelkästään 
työkyvyttömyyseläkkeiden menot 
olivat työeläkejärjestelmässä noin 
1,7 miljardia euroa.

– Mielenterveyssyyt ovat isoin 
syy työkyvyttömyyseläkkeelle. Olen 
huolissani etenkin nuorista, joi-
den mielenterveysongelmat ovat 
kasvaneet. On todella hälyttävää, 
jos alle kolmekymppiset jo uupu-
vat työssään. Kaikki mielenterveys- 
ongelmat eivät toki johdu työelä-
mästä, mutta ne heijastuvat sinne.

Murron mielestä työhyvinvoin-
tiin ja työkykyyn tulisi panostaa, jot-
ta niillä olisi myönteisiä vaikutuk-
sia niin julkiseen talouteen, työu-
rien pidentymiseen, työllisyyteen 
kuin yksilöiden toimeentuloon.

– On kaikkien etu, että työkyvyt-
tömyyskustannuksia saadaan ale-
nemaan ja ihmiset jaksamaan työ-
elämässä hyvin, Murto painottaa.

Tekoja hyvinvoinnin eteen
Akava esittää konkreettisia ratkai-
suja siihen, miten työhyvinvointia 
ja työkykyä pitäisi edistää. Keskei-

senä pidetään työturvallisuuslain 
uudistamista.

– Työturvallisuuslaki on säädet-
ty pitkälti fyysisen työn lähtökoh-
dista. Henkistä kuormitusta lain-
säädäntö ei tunnista riittävän hy-
vin. Henkisen kuormituksen ongel-
mat näkyvät viiveellä ja niitä pitäisi 
pystyä ennaltaehkäisemään, arvi-
oimaan ja seuraamaan paremmin.

Lisäksi työaikasuojelua pitäisi pa-
rantaa ja tehostaa, sillä työn valu-
minen vapaa-ajalle on tyypillinen 
ilmiö asiantuntijatyössä ja sen näh-
dään lisäävän haitallista kuormitus-
ta. Digitalisaatio on aiheuttanut sen, 
että työntekijä on käytännössä ta-
voitettavissa koko ajan. Työnte-
kijöille pitäisi turvata riittävä aika 
työstä palautumiseen.

– Keskeinen tekijä on se, että työ-
paikoilla kiinnitettäisiin nykyis-
tä enemmän huomiota henkiseen 
hyvinvointiin ja työkykyyn. Tätä 
toki tehdään jo nyt, mutta tarvit-
semme lisäpanostuksia paremman 
ja tuottavamman työelämän kehit-
tämiseksi, Murto sanoo.

– Toivomme, että hankkeemme 
herättää yhteiskunnallista keskus-
telua ja kiinnostusta ja että myös 
poliittiset päättäjät havahtuisivat 
laajemmin siihen, mikä merkitys 

työhyvinvoinnilla ja työkyvyllä 
on esimerkiksi julkisen talouden 
ja työllisyyden kannalta. Lainsää-
däntöuudistuksia tarvitaan työelä-
män muutosten myötä. Viime kä-
dessä kyse on kuitenkin yksittäises-
tä ihmisestä. Turvallinen ja tuotta-
va työelämä on yhteinen asia.

Työssä kuuluu voida hyvin

teksti moona laakso 
kuva joona raevuori Hyvä työkyky 

on sijoitus
n Työkyvyttömyyseläk-
keelle jäi viime vuonna  
19 100 henkilöä.

n  Työkyvyttömyydestä 
johtuvat kansantaloudelli-
set kustannukset lasketaan 
miljardeissa.

n Suuria työssä jaksamista 
heikentäviä tekijöitä ovat 
liialliset työmäärät, työn 
valuminen vapaa-ajalle,  
henkilöstöresurssien  
vähyys ja taukojen puute.
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Esihenkilöt 
jaksamisen  
äärirajoilla

P itkiä työvuoroja ilman 
taukoja, työsähköpos-
tin päivystämistä va-
paa-ajalla ja töiden te-
kemistä vuosilomalla. 

Kaupan alan esihenkilöiden työhy-
vinvointia kartoittavien kyselyiden 
tulokset ovat puhuneet karua kiel-
tä esihenkilöiden kuormituksesta 
jo pitkään. 

Huoli esihenkilöiden kasvavasta 
työtaakasta eteni vuoden 2020 työeh-
tosopimusneuvotteluissa Kaupan- 
alan esimiesliitto KEY ry:n, Palve-
lualojen ammattiliitto PAM ry:n ja 
Kaupan liiton yhteiseksi Kaupan 
alan esimiesten työhyvinvointi 
-hankkeeksi. Hankkeen keskeise- 
nä tavoitteena on ollut löytää konk-
reettisia keinoja edistää kaupan 
alalla esihenkilötyötä tekevien työn 
hallintaa ja työstä palautumista se-
kä selkeyttää työ- ja vapaa-ajan vä-
listä rajanvetoa.

– Työmarkkinajärjestöjen yhtei-
nen hanke nojaa ajatukseen siitä, 
että asioita voidaan viedä vahvem-
min eteenpäin yhdessä. Asiat eivät 
muutu vain määräyksiä muuttamal-

la, vaan tarvitaan myös käytännön 
ratkaisuja. Näiden ratkaisujen löy-
täminen on ollut hankkeen keskei-
nen tavoite, tiivistää Palvelualan 
ammattiliitto PAMin puheenjohta-
ja Annika Rönni-Sällinen.

Kaupan alan esimiesten työhy-
vinvointi -hanke on osa hallituksen 
TYÖ2030-ohjelmaa. Hallitus val-
mistelee eduskunnan käsittelyyn 
myös kaupan tulevaisuusselonte-
koa. Hanke huipentui lokakuussa 
Helsingissä järjestettyyn hankese-
minaariin, jossa kuultiin kaupan esi-
henkilöiden kokemuksien ja ratkai-
suehdotuksien lisäksi asiantuntija-
puheenvuoroja muun muassa joh-
tamisen professori Alf Rehniltä ja 
filosofi Frank Martelalta. 

Kasvava työtaakka on iso
haaste työhyvinvoinnille
Hankeseminaarissa läpikäydyn 
TYÖ2030-hankekyselyn tulokset 
osoittavat, että kaupan alalla ky-
tee tarve korjausliikkeelle. Esihen-
kilöiden työhyvinvointi on vakavas-
ti vaakalaudalla ja jo valmiiksi suuri 
työkuorma on kasvanut entisestään 

koronapandemian aikana.
– Yli 30 prosenttia TYÖ2030-han-

kekyselyyn vastanneista kertoi ole-
vansa joko aivan loppu tai kokevan-
sa oman jaksamisen loppuvan pian. 
Kyse on hälyttävän suuresta määräs-
tä ihmisiä, kertoo Kaupanalan esi-
miesliitto KEY ry:n puheenjohtaja 
Riitta Nordman. 

KEY:n ja PAMin elokuussa 2020 
toteuttamaan esimiesbarometriin 
vastanneista kaupan alan esihenki-
löistä puolet kertoi oman jaksami-
sensa olleen koetuksella korona-
pandemian aikana. Tilanne ei näy-
tä helpottuneen vuoden kuluessa: 
66,3 prosenttia vastasi koronan vai-
kuttavan työssä jaksamiseen myös 
vuonna 2021.

– Kyselyiden perusteella näyt-
tää siltä, että työn määrä on kasva-
nut, mutta henkilöstöä ei ole lisätty. 
Myös lomautukset ja sairauspoissa-
olot lisäävät työtaakkaa, ja työsken-
tely vuosiloman aikana on valitet-
tavan yleistä, Rönni-Sällinen listaa.

Työ kuormittaa myös kotona
Uusien viestintäkanavien takia työ 
seuraa lähes kaikkia kaupan alan 
esihenkilöitä kotiin. Jopa 90 pro-
senttia KEY:n ja PAMin esimies-
barometriin syksyllä 2021 vastan-
neista kertoi seuraavansa työhön 
liittyviä ryhmäkeskusteluita pika-
viestipalveluissa työaikansa ulko-
puolella. Esihenkilöiden kokemat 
odotukset tavoitettavissa olemises-
ta hämärtävät merkittävästi työn ja 
vapaa-ajan rajaa.

– Esihenkilöillä on tunne, että 
heidän odotetaan olevan aina tavoi-
tettavissa, kertoo Kaupan liiton työ-
markkinajohtaja Anna Lavikkala.

Keskeinen keino hillitä työn va-
lumista vapaa-ajalle on työnantajan 
tehostama työajanseuranta myös 
vapaa-ajalla ja selkeät linjaukset. 
Korkeimman oikeuden tuoreen en-

nakkoratkaisun mukaan työnanta-
jan tulee olla selvillä myös työnteki-
jän omista ylitöistä. Seuranta on täl-
lä hetkellä vähäistä, eivätkä kaikki 
esihenkilöt ole varmoja heille ase-
tetuista, työaikaa koskevista vaati-
muksista.

– Työn kuormittavuutta ei seura-
ta tarpeeksi, vaikka työnantajan vel-
vollisuus seurata työntekijöidensä 
ylitöitä on kirjattu lakiin. Työnan-
tajan tulisi olla tässä enemmän mu-
kana ja viestiä selkeästi esihenkilöi-
den oikeuksista, Nordman toteaa. 

Myös Rönni-Sällinen peräänkuu-
luttaa parempia seurannan malle-
ja ja uusia keinoja, jotka antaisivat 
esihenkilöille lisää mahdollisuuksia 
omaan työaikaan vaikuttamiseen.

– Esimerkiksi korona-aikana 
kuormitusta lisänneiden sijaisjärjes-

Kaupan alan esimiesten työhyvinvointi -hankkeessa etsittiin  
keinoja esihenkilöiden työhyvinvointiin, jaksamiseen ja työn  
hallintaan. Taakan keventämiseen tarvitaan uusia linjauksia  
ja rohkeampaa keskustelua.

telyiden selkeyttäminen ja mahdol-
listaminen toisi helpotusta esihen-
kilöiden työajan hallintaan. Esihen-
kilöille tulee antaa lupa olla tavoit-
tamattomissa työajan ulkopuolella.

Lisääntyneen etätyön ja uusien 
viestintäkanavien aiheuttamat haas- 
teet työ- ja vapaa-ajan rajaamiselle 
on laajamittainen ongelma, joka on 
nostettu esiin myös Euroopan parla-
mentissa. Säännöt eivät ole selkeitä 
ja moni kokee viestien seuraamisen 
pakolliseksi. Tammikuussa hyväk-
sytty lakialoite antaisi työntekijöil-
le oikeuden olla tavoittamattomis-
sa työajan ulkopuolella ilman kiel-
teisiä seurauksia. 

Muutos vaatii rohkeutta
Kaupan alan esimiesten työhyvin-
vointi -hankkeen päätösseminaaris-

Kaupan alan esimiesten työhyvinvointi -hankeseminaarissa vaihdettiin 
ajatuksia paremman työssäjaksamisen saavuttamiseksi.

teksti saana lehtinen  kuvat juho länsiharju

sa johtamisen paradokseista luen-
noinut professori Alf Rehn painot-
taa vaikeiden asioiden ääneen sa-
nomisen ja liiasta varovaisuudes-
ta luopumisen tärkeyttä ongelmien 
ratkaisemissa. 

– Suomalaisen johtajuuden suu-
rin synti on varovaisuus. Suomalai-
nen johtaja yrittää tehdä kaiken oi-
kein ja on samalla huolissaan siitä, 
tekeekö työnsä tarpeeksi hyvin. Vai-
keissa tilanteissa asioiden annetaan 
ennemmin olla sen sijaan, että teh-
täisiin riskialttiilta tuntuvia päätök-
siä, Rehn kuvailee.

Kaupan alan esihenkilöiden työ-
hyvinvoinnin parantamiseksi tar-
vitaan uusien käytäntöjen uudista-
mista ja omaksumista – eikä se ole 
aina helppoa. Ylemmältä johdolta 
edellytetään esimerkin näyttämis-

tä ja selkeitä linjauksia tilanteisiin, 
jotka eivät ole välttämättä tuttuja 
johtamisen oppikirjoista. Tässä joh-
tajuus myös punnitaan.

– Hyvä johtajuus ei ole reseptin 
seuraamista, vaan harkitsemista ja 
reflektointia. Hyvä johtaja toimii, 
vaikkei tarjolla olisi valmista mal-
lia tai reseptiä, Rehn jatkaa.

Myös luottamusmiehenä työs-
kentelevä Nordman uskoo ylem-
män johdon näyttämän esimerkin 
ja selkeiden ohjeiden vaikutuk-
seen. Hän kertoo, että Osuuskau-
passa lomalle jääville esihenkilöil-
le laaditut, ensimmäistä kertaa tä-
nä vuonna käytössä olleet ohjelis-
tat ovat saaneet hyvää palautetta.

– Niinkin yksinkertaisilla asioilla 
kuin esimerkiksi sillä, että lomansa 
aloittava esihenkilö saa ohjeet säh-

köpostin sulkemiseen ja laskutuk-
sen siirtämiseen tuuraajalle on val-
tava merkitys. Moni esihenkilö kiitti 
tästä ja kertoi kokeneensa olevansa 
oikeasti lomalla ensimmäistä kertaa 
vuosiin. On siis tärkeää paitsi vies-
tiä esihenkilöille heidän oikeudes-
taan toimia siten, etteivät työt va-
lu vapaa-ajalle, myös varmistaa oi-

keasti riittävät henkilöstöresurssit.
Rohkeus käydä keskustelua ja 

tehdä vaikeita valintoja nousi esiin 
myös seminaarissa käydyssä panee-
likeskustelussa, jossa painotettiin 
puhumisen tärkeyttä. Kaupan alan 
johdolla on tärkeä tehtävä uudenlai-
sen, puhumiseen kannustavan yri-
tyskulttuurin rakentamisessa. Esi-
henkilöiden kuormittuneisuus tu-
lee johdon tietoon vain puhumalla.

Lupa rajojen asettamiselle
tarvitaan myös itseltä
Kun työsähköposti kulkee taskussa 
mukana kotiin ja työn määrä lisään-
tyy, on työpäivää helppo jatkaa ko-
tona. Siksi esihenkilöiden rohkeus 
jättää asioita tekemättä on jaksami-
sen kannalta tärkeää. Keskeneräi-
syyden hyväksymisestä puhui myös 

seminaarissa paremmasta elämäs-
tä ja työelämän hallinnasta luennon 
pitänyt filosofi Frank Martela. 

Koska työt eivät lopu kaupan alal-
la kesken, on keskeneräisyyden hy-
väksyminen välttämätöntä. Käytän-
nössä tämä voi tarkoittaa esimerkik-
si päätöstä olla vastaamatta sähkö-
posteihin tietyn kellonajan jälkeen. 

Kaupan alan esimiesten työhy-
vinvointi -hankkeessa mukana ol-
leet työmarkkinajärjestöt ovat yhtä 
mieltä siitä, että hanke avasi väylän 
tärkeälle keskustelulle ja muutok-
sen tekemiselle. Vaikka hanke päät-
tyy näillä näkymin vuoden 2021 lo-
pussa, matka kohti inhimillisempää 
työkulttuuria jatkuu.

– Tässä on kyse myös alan vas-
tuullisuudesta ja hyvästä työnan-
tajuudesta, Lavikkala muistuttaa.

“
Keskeneräisyys 
tulee hyväksyä, 
koska kaupan 
alalla työt eivät 
lopu kesken.

Seminaarissa luennon 
pitänyt johtamisen 
professori Alf Rehn 

peräänkuuluttaa joh- 
tajilta rohkeutta ja  

armoa hankalien  
päätösten edessä.



TYÖHYVINVOINTI MAINOSLIITEContent Housen tuottama erikoisjulkaisu


