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”Kouluttautumiseen suhtaudutaan meillä 
kannustavasti. Jos omaa kiinnostusta löytyy, 
niin talo tukee kyllä opiskelua ja etenemistä. 
Työssä oppiminen on toki myös tärkeä osa 
kehittymistä”, Stenstrand sanoo.

Ilmapiiri yrityksessä on avoin. Samaa 
mieltä muiden kanssa ei tarvitse olla, vaan 
erilaisista näkökulmista ammennetaan uut-
ta. Usein kokoonnutaan kahvitauoilla yhteen 
jakamaan ajatuksia ja pohtimaan ratkaisuja 
työhön liittyviin kysymyksiin.

”Meillä ei ole hommat kiveen hakattuja. 
Me ollaan rakennettu työnkuvia aina ihmisen 
mukaan, joten paljon erilaisia mahdollisuuk-
sia on tarjolla”, Stenstrand selittää.

Fingridiläiset ovat Joki-Pesolan mukaan 
omien ammattialojensa huippuja, ja Fingri-
din roolia yhteiskunnassa arvostetaan. Joki-
Pesola toteaa sen olevan yksi työmotivaati-
on lisääjä. Hänen mielestään positiivista on 
myös se, että vaikutusmahdollisuudet yrityk-
sessä ovat hyvät ja työntekijöitä kuunnellaan.

”Keskustelut ovat olleet mutkattomia ja 
hedelmällisiä”, Joki-Pesola sanoo.

Joki-Pesola ja Stenstrand ovat samaa miel-
tä siitä, että yksi paras puoli heidän töissään 
on käytännöllisyys ja monipuolisuus. Uudet 
haasteet motivoivat eteenpäin, ja vaihtele-
vuus pitää mielenkiinnon yllä. Juuri näitä 
Fingrid on onnistuneesti tarjonnut. 

Fingrid on tunnettu maailmalla, ja ulko-
maisia ryhmiä saapuu usein tutustumaan 
yrityksen menetelmiin. Stenstrand pitää 
kansainvälistä tunnettavuutta tärkeänä. 
Työssään hän nauttii suunnattomasti myös 
alaistensa kehityksen seuraamisesta.

15 vuoteen Fingridissä on mahtunut lukui-
sia erilaisia tehtäviä ja työnkuvia. Monipuo-
lisuus ja vaihtuvat työtehtävät ovat lisänneet 
työn mielekkyyttä.

”Tuntuu jopa oudolta puhua Fingridistä 
työnantajana. Ennemmin puhuisin perhees-
tä”, Stenstrand miettii hymyillen.

Lämpimän tunnelman allekirjoittaa myös 
kohta kaksi vuotta talossa ollut erikoisasian-
tuntija Maria Joki-Pesola.

”Olin itse asiassa ihan häkeltynyt, kun tu-
lin töihin, koska minut otettiin todella mut-
kattomasti ja rennosti vastaan. Perehdytys 
oli mielestäni ihan loistava, ja esimies oli va-
rannut huomattavasti omaa aikaansa siihen. 
On helppoa käydä keskustelemassa ihmisten 
kanssa. Asiantuntijuutta arvostetaan täällä 
paljon”, Joki-Pesola kertoo.

Fingridissä Joki-Pesola vastaa ympäristö-
johtamisen kehittämisestä ja suunnittelusta 
ja työnkuvaan kuuluvat monipuolisesti myös 
erilaiset ympäristökysymykset. Joki-Pesola 
kehuu saavansa tukea töissä muun muassa 
omilta esimiehiltään, jotka ovat aidosti kiin-
nostuneita alaisensa ajatuksista.

”Fingridissä ympäristövastuu on hyvin 
omaksuttu ja tiedostettu asia, ja sen eteen 
tehdä töitä. Seuraamme lakimuutoksia lä-
heltä, ja omaan työhöni kuuluu muun mu-
assa miettiä, miten säädöksiä sovelletaan 
käytäntöön.”

Avoin ilmApiiri kehittää

Luotettavuus on asia, jonka vuoksi Fingri-
diä pidetään hyvänä työnantajana. Pitkän 
uran tehnyt Stenstrand tietää, että Fingrid 
on tullut jäädäkseen – ja kehittyäkseen yhä 
paremmaksi.
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Mahdollisuus kehittyä ja haas-
taa itseään, lämmin ja avoin 
ilmapiiri sekä työnantajan 
luotettavuus. Nämä ovat asi-
oita, joiden vuoksi Fingrid Oyj 
on työntekijöidensä mielestä 
loistava paikka olla töissä.
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Fingrid 
kehityksen 
kärjessä

ingridillä menee 
lujaa. Eikä pel-
kästään siitä syys-
tä, että sähköä 
ja sähkönjakelua 
tarvitaan aina, 
vaikka maailman 

taloustilanne olisi miten huono. Ei, Findri-
gillä menee lujaa, koska se on kansainväli-
nen suunnannäyttäjä kantaverkkotoiminnan 
kehittäjänä.

Projektipäällikkö Marcus Stenstrand on 
työskennellyt Fingridissä yrityksen perusta-
misesta lähtien. Hän tietää, mitä sähkömaa-
ilmassa on tapahtunut ja mihin suuntaan 
ollaan menossa – ja mitä uutta Fingrid on 
luomassa.

”Työ on alusta asti ollut haastavaa ja jat-
kuvasti olen päässyt kehittämään itseäni. On 
todella motivoivaa, kun voi olla suunnitte-
lemassa uutta ja näyttämässä mallia, eikä 
pelkästään soveltamassa olemassa olevia 
käytäntöjä”, Stenstrand kertoo.

I L MO I TU S

On todella motivoivaa, 
kun voi olla suunnitte-
lemassa uutta ja näyttä-
mässä mallia.

Fingrid näkyy jokaisen suomalaisen arkipäivässä vastaamalla sähkönsiirtojärjestelmän toimivuudesta 
kantaverkossa. Yhtiön tehtävänä on toimia asiakkaidensa ja yhteiskunnan hyväksi siirtäen luotettavasti 
sähköä, edistäen aktiivisesti sähkömarkkinoita sekä kehittäen pitkäjänteisesti kantaverkkoa. Haluamme 
olla kantaverkkotoiminnan edelläkävijä kansainvälistyvillä sähkömarkkinoilla. Tarjoamme yhteiskunnal-
lisesti merkityksellisiä ja ammatillisesti kiinnostavia työtehtäviä n. 260:lle eri alojen asiantuntijalle.

Lue lisää: www.fingrid.fi


