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Ensimmäiseksi  riisuudun alastomaksi. 
Kello on 8.30 perjantaina, ja olen saapunut 
Futuriceen. Siirrän kotitoimistoni muutamak-
si päiväksi ohjelmistoja kehittävään helsinki-

läisyritykseen, koska se valittiin viime vuonna Suo-
men ja Euroopan parhaaksi työpaikaksi. Haluan näh-
dä, miten sellaisessa yrityksessä työskennellään.

Olen alasti, sillä Futuricessa perjantait alkavat nais-
ten saunavuorolla. Pieni ja tyylikäs sauna on neukkari-
keittiön vieressä. Istun lauteilla enkä kerro kanssani 
saunovalle markkinointipäällikkö Anni Töllille, että 
oma filosofiani on jo vuosia ollut, että töitähän voi teh-
dä vaikka parakissa.

Olen ollut töissä 50 hengen ja 500 hengen yrityk-
sissä. Olen tehnyt vuosia töitä kotona silityslaudan ja 
pyykkitelineen välissä. Olen ajatellut, että perusduuni 
riittää eikä mitään motivaation lisääjiä tarvita.

Aamusaunan jälkeen saan kulkuluvan ja lähden oh-
jatulle kierrokselle ottamaan selvää, miten toisin Fu-
turicella oikein ajatellaan.

Toimiston seinillä on post-it-lappuja, 
hymyileviä naamoja, mietelauseita ja listoja. 
Pysähdyn lukemaan ensimmäisen listan otsi-
koita:

Nämä asiat meidän pitäisi tehdä.
Nämä asiat meidän pitäisi tehdä mutta voimmeko 

tai pitäisikö tehdä ne toisin?
Näitä asioita meidän ei enää pidä tehdä.
Kiinnostun. 

Kun kyseenalaistaa omia tekemisiään, 
pysyy vireessä. Jos välillä tekee toisin, 

on väkisinkin luova.

Jatkan matkaa. Oppaani, assistentti Katja Lehikoi-

nen kertoo, että luuli omassa työhaastattelussaan ole-
vansa piilokamerassa. Hänen kanssaan höpöteltiin 
pitkään niitä näitä.

”Odotin koko ajan, milloin päästään asiaan.”
Höpöttely on strategia. Futuricen johto haluaa tie-

tää, millainen ihminen työnhakija on. Liian usein työ-
haastatteluissa rekrytoijat vain jauhavat omasta yri-
tyksestään.

Futuricella työntekijät otetaan työhaastatteluihin 
mukaan. Tulevan tiimin jäsenet käyvät vähintään 
moikkaamassa hakijaa ennen työhaastattelun alkua.

 

Jokaisella on veto-oikeus
eli oikeus vaikuttaa,

kenestä tulee uusi työkaveri. 

 On iso vastuu on sanoa ei, jos muut sanovat kyllä.
Eteisaulassa huomaan, että seinä on vuorattu kom-

menteilla, jotka työntekijät ovat kirjoittaneet omasta 
työpaikastaan. 

Täällä ei haeta syyllisiä eikä rähjätä.
Ei tarvitse pyrkiä pomoksi, jotta voi vaikuttaa.
Joka ikinen päivä ihmiset miettivät, miten työn saisi 

tehtyä vielä paremmin.
Joka päivä?
Pysähdyn kahvinurkkaukseen. Työntekijöistä osa 

on käynyt yrityksen järjestämän baristakurssin. Palve-
lu- ja konseptisuunnittelija Ville Saarinen asettelee 
tottuneesti kahvaa erikoiskahvikoneeseen, joka on 
hankittu kahvinystävien iloksi.

Katja Lehikoinen listaa Futuricen muita etuja:  
Jokaisella työntekijällä on firman luottokortti, jonka 
luottoraja on 5 000 euroa. Lounassetelit saa hakea itse 
ja merkitä kirjaan. Töitten jälkeen kokoontuvat Futu-
ricen viskiklubi ja kuoro. Firman keittiö- ja saunatiloja 
saa käyttää omiin juhliin.   

Kaikki vaikuttavat työkavereiden valintaan, 
käyvät aamusaunassa ja saavat firman luottokortin.

Hanna Jensen soluttautui Suomen parhaaseen 
työpaikkaan ja selvitti, mitä sieltä voisi oppia.

kuvat niklas meltio ja getty images

Vapaus,
piTsa

Tasa~arVo

w w w . o l i v i a . f i 38 h e l m i k u u  2 0 1 3 



w w w . o l i v i a . f i 40 h e l m i k u u  2 0 1 3 w w w . o l i v i a . f i 41 h e l m i k u u  2 0 1 3 

Minua alkaa epäilyttää. Aikamoinen luottamus. Ai-
ka paljon ekstraa.

Lehikoinen kertoo, ettei ongelmia ole ollut. Ihmiset 
ovat osoittautuneet luottamuksen arvoisiksi.

Seinällä on juliste: Me arvostamme onnellisia ihmi-
siä, onnellisia asiakkaita ja onnellisia käyttäjiä. Ohi kä-
velee työntekijä, jonka kannettavan tietokoneen kan-
nessa on tarra I love feedback.

Onko tämä kuorrutusta silkkokakussa? Menen ko-
vistelemaan henkilöstöjohtaja Hanno Nevanlinnaa.

”Kaikki kiva tulee töiden päälle”, hän vakuuttaa.
”Kyllä meillä töitä tehdään. En usko, että kovin mo-

ni yritys kirjaa laskutettavia työtunteja yhtä tarkasti 
kuin me. Loppujen lopuksi työntekijöitä ilahduttavat 
asiat eivät vie paljon aikaa. Kiva tulee työn ja tuloksen 
tekemisestä.”

Nevanlinna kertoo, että I love feedback on firman 
periaate. 

Jotta työssä voi hyvin, pitää saada
tietoa omasta työstään. Pitää myös 

ottaa vastaan palautetta omasta työstään. 
Ja kantaa vastuuta.

K eittiöön kannetaan 106 pitsaa. On 
pitsaperjantai ja Futufriday eli palkkapäivä. 
Kaikki futulaiset kerääntyvät kerran kuussa 
yhteen: videoyhteys Berliinin ja Tampereen 

toimistoihin avataan, pitsalaatikot aukeavat ja esityk-
set alkavat. Aikaa on kaksi tuntia.

Tällä kertaa esityksen aloittavat Anni Tölli ja kon-
septisuunnittelija Suvi Numminen, jotka esittelevät 
menossa olevaa Futuricen yritysbrändin rakentamista. 
He kertovat, mistä työ sai alkunsa, mitä haetaan, mitä 
mainonnan suunnittelijat ovat ehdottaneet, mihin nyt 
ollaan tyytymättömiä ja mihin tyytyväisiä. Lopuksi he 
kysyvät, mitä mieltä muut ovat.

He ovat valmiita kuuntelemaan 150 mielipidettä, 
vaikka mainonnan suunnittelija on tuuminut, ettei 
keskeneräistä työtä kannata näyttää. Futuricella ei toi-
mita niin.

Kädet nousevat. Toimitusjohtaja ja muu johto istuu 
jossain salin takaosassa eikä osallistu keskusteluun.

Lounaan jälkeen kysyn Tölliltä ja Nummiselta, 
miksi he esittelivät keskeneräisen työn.

”En usko, että muilta kysyminen oikeasti hidastaa te-
kemistä. Tulokset vain ovat parempia. Miksi emme hyö-
dyntäisi 150 fiksun ihmisen ajatuksia? Asiat kokee omak-
seen vain, kun niihin voi vaikuttaa. Niiltä, jotka eivät ole 
projektissa mukana, tulee yllättäviä ideoita”, Tölli vastaa.

”Olisi tosi outoa esitellä muille vasta valmis työ.”
Sitä paitsi Futuricen työntekijät tietävät, että oi-

keus sanoa mielipiteensä on eri asia kuin oikeus tehdä 
päätöksiä. Yrityksessä uskotaan, että on tärkeää saada 
sanoa mielipiteensä ja tulla kuulluksi. 

 Kun saa sanoa näkemyksensä
 etukäteen, jurnuttaminen

 jälkikäteen vähenee.

olisipa työpaikka ,  johon olisi aamulla ki-
va mennä. Niin ajattelivat toimitusjohtaja 
Tuomas Syrjänen ja henkilöstöjohtaja Hanno 
Nevanlinna 11 vuotta sitten, kun he perustivat 

Futuricen kahden muun teekkariopiskelijan kanssa.
Mutta kun työntekijöitä oli yli 60, futumiehetkin 

alkoivat luoda sääntöjä, rajoitteita ja prosesseja. Työ-
aikaa alettiin seurata, matkalaskut piti hyväksyttää 
etukäteen, seminaareihin piti pyytää lupa. Niin kuului 
tehdä. Niin oikeat firmat tekivät.

”Se oli virhe”, Nevanlinna sanoo nyt. 
Hän lojuu keittiöneukkarin sohvalla ja muistelee, 

miten Syrjänen alkoi pohtia asiaa ääneen. Miksi aiem-
min itsenäisiä päätöksiä tehneitä ihmisiä piti alkaa ta-

luttaa kädestä? Vika ei voinut olla ihmisissä, joten sen 
täytyi olla järjestelmässä.

”Kyse oli vain tiedon puutteesta.”
Ensin Nevanlinna ja Syrjänen päättivät alkaa ker-

toa työntekijöille enemmän yrityksen asioista. He 
teippasivat taloudellista tilannetta kuvaavat luvut toi-
miston seinälle ja alkoivat puhua niistä viikoittaisissa 
tulospalaverissa ja sähköpostitse. Johdon hallitukselle 
tekemät raportit lähetettiin ensin henkilökunnalle.

Sitä alettiin kutsua läpinäkyvyydeksi.
Lisäksi Futuricen johto siirsi valtaa työntekijöille. 

Jokainen saa itse päättää, mihin koulutukseen osallis-
tuu tai milloin pitää lomansa. Esimiehiltä sellaisia on 
turha kysellä.

Päätöksenteon helpottamiseksi on luotu 3x2-sään-
tö, jota jokaisen pitää noudattaa.   

Ennen jokaista päätöstä tarkistat, 
mitä päätös tarkoittaa 

(1) työkaverien, (2) asiakkaiden ja 
(3) yrityksen tuloksen näkökulmasta. 

Sen jälkeen mietit, mitä päätös tarkoittaa
(1) nyt ja (2) tulevaisuudessa.

työtä tämäkin
Yllä: Maria Kulse ei häiriinny 
avokonttorimaisissa tiloissa.

Alla: Futuricen sauna lämpiää 
perjantaisin kaikille halukkaille.

tule hyvä kahvi 
Futurice osti 

erikoiskahvikoneen 
ja kurssitti halukkaat 
työntekijät barista

kurssilla. Markus Berg 
kahvinkeitto puuhissa.

smile!
Yllä: Futuricen 

viikkokokouksessa 
kerrotaan, miten on 
sujunut. Henkilöstö

johtaja Hanno 
Nevan  linnan naama 

hymyilee Anni Töllille. 
Alla: Antti Kosonen, 

Tuomas Ahva ja Mari 
Piirainen palaveeraavat 

 – tietenkin lyhyesti.
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70 % 
tekee töitä hyvässä  
tai melko hyvässä 

ilmapiirissä.

60 % 
voi vaikuttaa itse  
työnsä sisältöön.

Saman verran vastaajista 
kertoi, että heillä on 

nykyisin enemmän töitä 
kuin viisi vuotta sitten.

Nämä 
motivoivat 

työssä eniten
top 3

24 %
Työlläni on merkitystä

20 % 
Kiva työyhteisö

20 % 
Palkka

Asema kiinnosti vain 
yhtä prosenttia vastaajista.

Saku tuomisen
viisi nopeaa tapaa
parantaa työpäivä

1. suunnittele 
jokainen viikko ja 

päivä paremmin kuin 
ennen. Ajattelu  

vie viisi minuuttia. 
2. unohda työn ja 

vapaa-ajan tasapainon 
miettiminen. 

Tavoittele sen sijaan 
hyvää elämää. 

3. älä ahdistu,  
jos teet vähän töitä 
viikonloppuna tai 

lomalla, mutta pakota 
silloin myös työ 

joustamaan: urheile tai 
tee kotiasioita 

työpäivän aikana.
4. Jaa työpäivä 

esimerkiksi neljään 
kokonaisuuteen. 

Aseta niille 
tavoitteet  ja pidä 

välissä tauot. Lyhytkin 
tauko auttaa. 

5. pidä huoli 
itsestäsi, erityisesti 

unesta. Kaikki tuntuu 
helpommalta 
levänneenä.

saa itse rakentamansa laiturin valmiiksi.
Jos yrityksen tavoitteet ovat epäselvät, luo omia ta-

voitteita. Jos työskentelet asiakaspalvelussa, laske hy-
myjä. Jos koodaat vaalien tuloslaskentajärjestelmää, 
kerro lapsillesi, että vaikutat Suomen eduskunnan 
syntymiseen luotettavasti. Jos valmistat makkaramas-
saa, ajattele, että tehtäväsi on taata makkaran ystäville 
mahdollisimman tasainen laatu. 

Löydä työllesi suurempi merkitys.
Lopulta voit rakentaa hyvän 

työilmapiirin itsesi ympärille.

Takaisin töissä .  Istun aulan nojatuolissa 
ja katson seinällä olevaa taulua. Siihen on 
piirretty muutama hymynaama ja muutama 
mutrusuu. Henkilöstöjohtaja Nevanlinnan 

piirrosnaaman suu on tällä viikolla suora viiva.
Kerran viikossa jokaisella Futuricen tiimillä on hymy-

kokous, jossa työntekijät piirtävät hymynsä taululle ja 
kertovat edellisen viikon tuntemuksistaan joko yksityis-
elämässä tai töissä. Muuta agendaa kokouksella ei ole.

Assistentti Katja Lehikoinen tuli Futuriceen kau-
pungin virastosta ja myöntää, että hermoili aluksi hy-
mykokousten vievän aikaa oikealta työltä. Sitten hän 
huomasi, että hetkestä oli tullut tärkeä.

”Ei ollutkaan noloa sanoa, että oli ollut huono päivä 

tai viikko ja etteivät tavoitteet täyttyneet”, hän sanoo. 

 
”On tärkeää kertoa muulloinkin

kuin kehityskeskustelussa,
miten menee.”

Koska palautetta tulee jatkuvasti ja paljon, sitä ei 
tarvitse jännittää. Palaute on tietoa omasta työstä, ei 
syyttelyä. Futuricen filosofian mukaan virheet, ongel-
mat ja ristiriidat ovat oppimisen perusta. 

Ei Futurice mikään taivas ole. Palkat ovat suunnil-
leen samaa tasoa kuin alalla yleensä. Työntekijöiltä 
vaaditaan kovaa tulosta. Työstä puhutaan niin paljon, 
että tavallaan päällä on jatkuva palaveri.

Täälläkin on selvitettävä ihmisten välisiä kahnauk-
sia ja tuotava kuitit ostoksista. Ja täälläkin työntekijät 
vihaavat ainakin matkalaskujen kirjoittamista.

urani Futuricessa on ohi. Palautan kul-
kukortin ja jään seisoskelemaan Lionel 
Richien viereen. Laulajan kuvan alareunasta 
revittävät liuskat kysyvät Is it me you’re loo-

king for? Se on firman radioaseman mainos.
Tajuan, että Futuricella humoristinen ote näkyy 

kaikessa: ihmisten tavassa puhua ja siinä, että visio- ja 
missiokalvot on kuvitettu humoristisilla kuvilla. 

Sanoma on vakava, elämä ei. 

Syrjänen ja Nevanlinna tajusivat, että seuraukset 
ovat tärkeämpiä kuin teot. Kun työntekijän on pakko 
johtaa itseään, hän ottaa vastuuta, sitoutuu ja käyttäy-
tyy muutenkin aikuismaisesti.

painan aulassa olevaa taksitolppaa. Nä-
en näytöltä, että taksi tulee kahdeksan mi-
nuutin päästä. Olen menossa tapaamaan Idea-
list-yrityksen perustajaa Saku Tuomista, joka 

on 925-hankkeessa tutkinut, millaista hyvän työnteon 
pitäisi olla tulevaisuudessa.

Haluan kysyä, mitä voi tehdä, jos oma työpaikka ei 
toimi kuin Futurice. Miten voisi nauttia työstä, jossa ei 
saa sanoa mielipidettään ja jossa työtä mittaa ensisijai-
sesti kellokortti?

Tuominen nimittäin tietää, mikä suomalaista työ-
elämää vaivaa. Kun 925-hankkeessa haastateltiin 
1500:a suomalaista työntekijää, suurimmaksi ongel-
maksi paljastui tämä: kukaan ei tunne olevansa vas-
tuussa mistään.

”Ison osan mielestä vika on aina jossain toisessa”, 
Tuominen sanoo.

”Suomessa on massiivinen itsensä johtamisen on-
gelma. On kuin työntekijät olisivat isoja vauvoja, jotka 
valittavat kaikesta.”

Istumme iltapäivää kahvilassa, jonne Tuominen on 
tullut kotoa. Hän oli siellä ajattelemassa, keskellä päi-
vää ja työajalla.

Tuomisella on näkemys siitä, miten jokainen voi 
itse parantaa työelämäänsä. 

Ihan ensiksi jokaisen pitäisi suunnitella 
työnsä ja työpäivänsä tarkemmin.

 Jokaisen pitäisi päättää, mikä juuri
 nyt on tärkeintä ja hyödyllisintä.

Yleensä se tarkoittaa esimerkiksi palaverien karsi-
mista. Tuomisen mielestä yrityksissä on liikaa palave-
reja, joissa on liikaa ihmisiä. Palaverit ovat liian pitkiä 
ja huonosti johdettuja.

”Yksi 925-hankkeen haastatelluista sanoi, että on-
neksi palaverit ovat pääosin niin huonoja, että hän ehtii 
tehdä osan töistään niiden aikana”, Tuominen sanoo.

”Se on kuvaavaa. Työpäivät täyttyvät kiireelliseltä 
tuntuvista asioista, mutta jos niitä ei tekisi, mitään pa-
haa ei tapahtuisi.”

Toiseksi jokaisen pitäisi miettiä työnsä tavoitteita.

”Kysy itseltäsi, mitä minun pitäisi 
saada aikaan tällä viikolla, 

jotta voisin olla ylpeä itsestäni.”

Tuominen uskoo, että kun tekee sitä, mikä on tär-
keintä, tulee samalla tavalla hyvä olo kuin silloin, kun 

metsä vastaa
Tässä huoneessa voi 

pitää check pointin eli 
kehityskeskustelun. 

Tänään Pekka Pulli on 
siirtänyt työpisteensä 

metsän keskelle.

Lähde:  Olivian 
työkysely.  siihen vastasi 
537 naista ,  jotka olivat 

25–42-vuotiaita .

Euroopan paras
• Futurice on ohjelmistopalveluyhtiö,  
joka työllistää 150 ihmistä Helsingissä, 
Tampereella, Berliinissä, Düsseldorfissa  
ja Lontoossa. Se kehittää asiakkaidensa 
liiketoimintaa netti- ja mobiilipalveluiden 
avulla. Futuricen isoimpia asiakkaita ovat 
teleoperaattorit, laitevalmistajat ja mediatalot.
• Yhtiö valittiin Great Place to Work 
-kilpailussa Suomen ja Euroopan parhaaksi 
työpaikaksi keskisuurten yritysten sarjassa.
• Viime vuonna yrityksen liikevaihto oli  
11,6 miljoonaa euroa, mistä jäi voittoa noin 
0,9 miljoonaa euroa.


