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1. JOHDANTO 

 

Tämä on vuosina 2010–2011 toteutetun Helsingin yliopiston koordinoiman Sosiaali- ja 

terveydenhuoltoalan Tuottavuus Talkoot tutkimus- ja kehityshankkeen loppuraportti. 

Hankkeeseen osallistui 14 yksityisen ja julkisen sektorin organisaatiota.  Hankkeen 

tavoitteena oli kartoittaa alan työelämän laatua ja etsiä keinoja sen kehittämiseksi. 

Hankkeella haluttiin vaikuttaa sekä henkilöstön hyvinvointiin että alan kannattavuu-

teen tilanteessa jossa alan merkitys vuosi vuodelta kasvaa.   

 

Terveyspalvelujen toimintaympäristö ja palvelurakenteet elävät merkittävää muutok-

sen aikaa ja samaan aikaan toimialalla työskentelevien keski-ikä on noussut varsin 

paljon viimeisten 10–15 vuoden aikana (Laine, 2010). Eläköitymisen tahti kiihtyy ja 

työvoimasta on tulossa kovan kilpailun kohde työelämän muutosten myötä. Murrok-

sessa elävien organisaatioiden ja yksilöiden on sopeuduttava alati muuttuviin oloihin. 

Muutoksessa pärjääminen edellyttää toimialan palvelutuotannon tehokkuuden paran-

tamista. Myös palveluiden rakenteita ja toimialan markkinointia tulee kehittää, alan 

houkuttelevuutta lisätä sekä työikää pidentää. (Ahtiainen ym., 2008; Ekroos & Parta-

nen, 2006.) 

 

Samaan aikaan kun alalla toimivat organisaatiot taistelevat vähenevien resurssien 

kanssa, palvelujen laatuvaatimukset kasvavat. Kunta-alan työolobarometrin 2010 mu-

kaan terveys- ja sosiaalitoimen työpaikoilla esiintyy enemmän työpaikan sisäisiä risti-

riitoja kuin muilla julkisen sektorin aloilla, ja henkilöstöryhmien väliset ristiriidat ovat 

yleistyneet edelleen sosiaalitoimessa edellisvuosiin verrattuna. Terveystoimien työym-

päristö, työskentelyolosuhteen ja työelämän laatu koetaan heikompana kuin muilla 

julkisen sektorin aloilla. Työ koetaan myös henkisesti ja fyysisesti selvästi rasitta-

vammaksi kuin muilla julkisen puolen aloilla (Kunta-alan työolobarometri, 2010). 

Asiakkaiden moniongelmaisuus, asiakkaista tunnettu vastuu ja väkivallan uhka rasitta-

vatkin entistä useammin ja asiakkaiden taholta itse koettu väkivalta tai sen uhka on 

edelleen yleisintä terveystoimen palkansaajilla (Laine ym., 2006; Laine, 2010). Työ 

alalla on vaativaa, usein muodoltaan vuorotyötä, ja ylitöitä tehdään paljon. (Kunta-alan 

työolobarometri, 2010.) 

 

Henkilöstö on palveluorganisaation tärkein voimavara. Jotta keskeiset työntekijät ja 

osaaminen saadaan pidettyä työssään, on heitä pyrittävä sitouttamaan organisaatioon 

mikä onkin tänä päivänä yksi henkilöstöjohdon keskeisempiä haasteita (Riikonen ym., 

2003). Alan vetovoimaa tulisi myös lisätä työvoiman saatavuuden varmistamiseksi. 

Esimerkiksi vanhusten hoitopalveluita ei pidetä nuorten keskuudessa kovin houkutte-

levina. Hoitohenkilökunnan työ tulisi myös voida organisoida siten, että perushoidon 

lisäksi asiakkaille voidaan antaa myös sosiaalista ja henkistä tukea. (Laine, 2007.) 
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Toiminnan puutteellisesta laadusta johtuvat erilaiset häiriöt, kuten virheiden korjaus, 

päällekkäiset tai muuten huonosti organisoidut työt, puutteelliset prosessit ja hävikki, 

voivat olla jopa 12–20 prosenttia yritysten liikevaihdosta (Silén, 2001).  Myös työhy-

vinvoinnin puutteen aiheuttamat sairaus- ja poissaolokustannukset ovat suuri kustan-

nuserä yrityksille. Poissaolokustannukset saattavat viedä jopa kymmenen prosenttia 

yrityksen palkkakustannuksista. Yrityksen koko ja tapahtuman vakavuussuhde vaikut-

tavat osaltaan kustannusten suuruuteen. Suurimmat kustannukset muodostuvat pääosin 

epäsuorista kustannuksista, joita vakuutus ei kata. Erilaiset häiriöt tuotannossa ja pois-

saolevan työvoiman korvaaminen voivat aiheuttaa suuria ongelmia yrityksissä. (Eu-

roopan työterveys- ja turvallisuusvirasto, 2009.)  

 

Kansantaloudellisesti tarkasteltuna heikentynyt työkyky aiheuttaa suomalaisessa työ-

elämässä vuosittain 17 miljardin euron menetykset esimerkiksi työperäisten sairauksi-

en ja varhaisen eläköitymisen kautta. Sairauspoissaoloista vähintään kolmanneksen on 

arvioitu johtuvan organisaation toiminnasta (Liukkonen, 2006). Näitä kustannuksia 

voidaan alentaa työhyvinvoinnin kehittämistoiminnalla. (Kämäräinen, 2009, 31–32.)  

 

Työelämän laadun kehittämisen ajatellaan kuitenkin olevan usein liian suuria 

investointeja vaativaa. Näin on erityisesti työsuojelun osalta. Se on edelleen usein 

työsuojeluelinten varassa, irrallaan muusta toiminnasta eikä se kehity ja muutu 

ympäröivien olosuhteiden muuttuessa. 76 % kunnan toimialoilla työskentelevistä on 

arvoinut työturvallisuuden olleen useita vuosia muuttumaton työpaikoilla (Kunta-alan 

työolobarometri, 2010). Myös työterveyshuollon toiminnan painopiste on edelleen 

korjaavissa, ei ennaltaehkäisevissä toimenpiteissä, ja sen täysipainoinen 

hyödyntäminen on vähäistä. Tällä tutkimus- ja kehittämishankkeella pyrittiin vastaa-

maan näihin haasteisiin.  
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2. HANKKEEN TIETEELLINEN TAUSTA JA TAVOITTEET 

 

 

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimialan kuvaus ja työelämän laadun kehittä-

mistarpeet 

 

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla työskentelee yli 380 000 henkilöä. Yksityisellä sek-

torilla yrityksissä ja järjestöissä näistä työskentelee noin neljännes. Vuosien 2000–

2007 välillä henkilöstömäärä kasvoi 14,5 prosenttia. Henkilöstömääriltään terveys- ja 

sosiaalipalvelut ovat samansuuruiset. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2010.) Lähes 

90 prosenttia alalla työskentelevistä on naisia. Noin neljänneksellä työntekijöistä työ-

suhde on määräaikainen, ja toimialalla työskentelevien keski-ikä on noussut viime 

vuosikymmenellä tuntuvasti. (Laine, 2007.) 

 

Sairauspoissaoloja alalla on keskimääräistä enemmän, kun taas työtapaturmia sattuu 

keskimääräistä vähemmän (Laine, 2007; Laine, 2010). Työmäärä hoiva-alalla koetaan 

suureksi ja työtahti tiukentuneeksi. Henkinen ja fyysinen kuormitus ovat molemmat 

sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työhyvinvoinnin haasteita, mutta suurimmat hoivatyön 

terveysriskit näyttäisivät liittyvän henkiseen hyvinvointiin. Muita työhyvinvoinnin 

haasteita alalla ovat esimerkiksi huono työergonomia, neulanpistohaavat, ongelmat 

oman osaamisen ja työtehtävien vaativuuden välillä, riittämättömyyden tunne ja kiire, 

väsymys, vuoro- ja yötyö, määräaikaiset työsuhteet, pienet vaikutusmahdollisuudet 

omaan työhön, pieni palkka suhteessa vaatimuksiin, huonot työajat ja työolot, ongel-

mat työvuorojen suunnittelussa sekä henkinen paine, kun joudutaan tinkimään määräl-

lisistä, eettisistä ja laadullisista tavoitteista. (Laine, 2007; Majasalmi, 2001; Naumanen 

ym., 2006; Nevala, 2006; Syvänen, 2006.) Lisäksi väkivalta tai sen uhka ovat yksi alan 

haasteista. Työ ja terveys 2009 -haastattelututkimuksessa lähes joka neljäs toimialalla 

työskentelevistä olivat viimeisen vuoden aikana joutuneet työssään uhkailun tai fyysi-

sen väkivallan kohteeksi (Salminen, 2010). Useimmin väkivalta aiheuttaa huolta mie-

lenterveys- ja päihdetyössä, sosiaalipalveluissa ja vammaishuollossa, mutta sen uhka 

lisääntyy myös entistä enemmän vanhainkodeissa ja vuodeosastoilla (Laine ym., 2006). 

 

Julkisella sektorilla ongelmia on havaittu aiheuttavan myös tehottomuus, joka kietou-

tuu organisaatiokulttuurin kielteisiin piirteisiin kuten ristiriitoihin puuttumattomuuteen, 

kiusaamiseen ja alentuneeseen työkykyyn, heikkoon työpanokseen, vanhusten kaltoin 

kohteluun sekä resurssien ja osaamisen tuhlaukseen. Tehottomuutta aiheuttaa tutki-

mustulosten mukaan lisäksi henkilöstön riittämätön tai vajaakäytössä oleva osaaminen, 

johtamisen laadun epädemokraattisuus, tasapäistäminen, ryhmäpaineet ja tunne voi-

mavarojen riittämättömyydestä. Työn tuottavuutta alentavat talon tavat, rutiinit ja 

standardit, jotka johtavat tehottomiin rakenteisiin tai epätaloudellisiin työtapoihin. 

Työntekijöiden työsuoritukset, työmäärä, työtahti ja työn laatu vaihtelevat eri yksilöi-

den kesken huomattavasti ja aiheuttavat keskinäisiä paineita. (Syvänen, 2006.)  
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Työelämän laadun merkitys työntekijöiden hyvinvointiin ja organisaatioiden 

tuottavuuteen 

 

Työpaikan toimintatapojen ja psykososiaalisten tekijöiden yhteydestä työntekijöiden 

terveyteen ja hyvinvointiin on vahvaa näyttöä. Oikeudenmukaisen johtamisen on tut-

kimuksissa todettu vaikuttavan keskeisesti henkilöstön hyvinvointiin (esim. Kivimäki 

ym., 2003). Työkykyä edistää mm. työtovereiden tuki ja tavoitteista keskusteleminen, 

itsenäisyys ja sananvalta päätöksissä sekä mahdollisuus kehittää erityiskykyjään 

(Tuomi ym., 2006b). Myös ergonomia, esimiestyö ja työyhteisön oikeudenmukaisuus 

ovat yhteydessä parempaan työkykyyn (esim. Tuomi 1995; Miranda ym., 2010).  

 

Työhyvinvoinnin ja työelämän laadun yhteyksistä tuottavuuteen on viime vuosina 

myös saatu yhä enemmän näyttöä. Sekä yrityksen menestymiseen että henkilöstön 

hyvinvointiin ovat organisaation rakenteen piirteistä yhteydessä ainakin tiimi- ja ryh-

mätyö, organisaation toiminnan ja johtamisen piirteistä työtoiminnan hyvä organisointi, 

sopivat työn psyykkiset vaatimukset, vähäisemmät fyysiset vaatimukset, hyvät koulu-

tus- ja kehittymismahdollisuudet, esimiestuki, ja vähäiset ristiriidat työssä. (Tuomi ym., 

2000.)  

 

Oman työn tuottavuutta on todettu lisäävän psyykkinen hyvinvointi, sitouttaminen ja 

riittävät resurssit sekä työ, jossa on suuret vaatimukset ja korkea työn hallinta (Elo & 

Ervasti, 2006). Henkilöstön korkeamman sitoutumisen organisaatioonsa ja palkitsemi-

sen oikeudenmukaisuuden käsitysten on havaittu selittävän toimipaikan paremmaksi 

arvioitua kilpailukykyä (von Bonsdorff ym., 2009a). Henkilöstön korkeampi fyysinen 

kuormitus on negatiivisesti yhteydessä johdon arvioon toimipaikan kilpailukyvystä ja 

toteutunut kilpailukyky puolestaan heijastuu henkilöstön hyvinvointiin. (von Bons-

dorff ym., 2009a.)  

 

Työntekijöiden henkisen vireyden on havaittu olevan fyysistä työkykyä tärkeämpi te-

kijä tuottavuuden kannalta. Selkein yhteys tuottavuuden kasvuun on työntekijöiden 

omilla arvioilla henkisistä voimavaroistaan ja työkyvystään verrattuna elinikäiseen 

parhaimpaansa. Henkiset voimavarat ja työn henkiset ja fyysiset vaatimukset selittävät 

yritysten taloudellista menestymistä. (Mäki-Fränti, 2009.) 

 

Tuottavuuden laskuun vaikuttavat negatiiviset tuntemukset, kuten tyytymättömyys 

elämään, huono fyysinen terveys, tyytymättömyys työhön, työhön sitoutumisen puut-

teet ja korkea stressi. Myös innovatiivisuuden on havaittu olevan yhteydessä työyksi-

kön toiminnan tuloksellisuuden kokemukseen ja työtyytyväisyyteen. (Elo ym., 2009; 

Harter ym., 2002.) 
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Sairauspoissaoloihin yhteydessä olevat työelämän laadun tekijät  

 

Sairauspoissaolot heijastavat työntekijöiden työhyvinvointia. Sairauspoissaolo voidaan 

määritellä poissaoloksi työstä syystä, jota työntekijä pitää sairautena, ja jonka työnan-

taja hyväksyy poissaolon syyksi (Whitaker 2001). Työnantajat mieltävät työhyvin-

voinnin kehittämisen vaikutusten näkyvän ensisijaisesti sairauspoissaolojen vähenty-

misenä. Sairauspoissaoloja on helppo mitata ajallisesti ja rahamääräisesti. Muiden teki-

jöiden vaikutuksia on vaikeampi mitata. (Matilainen ym., 2000.) 

 

Suomessa yleisimmät syyt sairauspoissaoloihin ja työkyvyttömyyseläkkeisiin ovat 

tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja mielenterveydenhäiriöt (Ahola ym. 2007a, 176). Saira-

uspoissaoloihin on todettu käytännössä vaikuttavan terveydentilan muutosten lisäksi 

myös monet muut tekijät (Arola ym. 2001), esimerkiksi työn psykososiaalisiin oloihin 

liittyvät tekijät. Korkeampien sairauspoissaolojen on havaittu olevan yhteydessä työ-

uupumuksen ja masennuksen oireisiin (Ahola ym. 2007b; Ahola ym., 2008), työn hal-

linnan puutteisiin (Arola ym. 2001; Gimeno ym. 2004; Vahtera ym. 2000), työn kor-

keisiin fyysisiin tai psyykkisiin vaatimuksiin (Vahtera ym., 2000), vähäiseen sosiaali-

seen työtovereiden sosiaaliseen tukeen (Vahtera ym., 2000), heikoksi arvioituun työ-

kykyyn (Nygård ym. 2005; Taimela ym., 2007), huonoon työilmapiiriin (Piirainen ym., 

2003; Ylitalo, 2006) ja muun muassa päätöksenteon epäoikeudenmukaisuuteen (Elo-

vainio ym. 2002; Kivimäki ym. 2003). Myös tyytymättömyys esimiehen johtamista-

paan, huono työmotivaatio ja töiden heikko organisointi lisäävät tutkimustulosten mu-

kaan alttiutta jäädä pois työstä sairauden vuoksi (Ylitalo, 2006). Työterveyslaitoksen 

tutkimuksessa havaittiin, että yksityissektorilla työskentelevillä miehillä oli muita vä-

hemmän sairauspäiviä. Sen tulkittiin olevan yhteydessä työn suureen itsenäisyyteen. 

Naisilla taas vahva esimiehen tuki alensi sairauslomariskiä. (Väänänen, 2005.)  

 

Eläkeajatuksiin yhteydessä olevat työelämän laadun tekijät 

 

Iällä on havaittu selvä yhteys ajatuksiin siirtyä eläkkeelle ennen vanhuuseläkeikää. 

Ajatukset varhaisesta eläkkeelle jäämisestä yleistyvät huomattavasti 45 ikävuodesta 

ylöspäin (Karisalmi, 2000). Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen (2005) mukaan 

yli 45-vuotiaista eläkkeelle jäämistä suunnittelevat etenkin ne, jotka pitävät työtään 

yksitoikkoisena, ketkä kokevat työnsä raskaaksi tai ketkä kokevat työpaikallaan esiin-

tyvän paljon ristiriitoja. Varhaisilla eläkeajatuksilla ja myöhemmällä työkyvyttömyys-

eläkkeelle tai yksilölliselle varhaiseläkkeelle jäämisellä on todettu positiivinen riippu-

vuus (Karisalmi, 2000). Eläkeajatuksia lisäävät fyysiseen työhön ja ympäristöön liitty-

vät haittatekijät, työn virikkeettömyys, sidonnaisuus, henkinen raskaus sekä välttämis-

reaktiot, ja vähentävät vastuu ihmisistä, työkyky ja työtyytyväisyys, vaikuttamis- ja 

kehittymismahdollisuudet sekä työkokemuksen hyödyntämismahdollisuudet työssä. 

(Huuhtanen & Tuomi, 2006.) Heikoksi koettu terveys keski-iässä ennustaa miesten ja 

matala työhyvinvointi naisten eläkeaikeita työuran loppupuolella (von Bonsdorff ym., 
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2009b). Tuki- ja liikuntaelinten kipuoireiden useassa paikassa kokeminen moninker-

taistaa alentuneen työkyvyn riskin ja useassa paikassa kipua tuntevat epäilevät selvästi 

useammin kykyään jatkaa työssään kahden vuoden kuluttua. Lisäksi heidän ajatuksen-

sa varhaisesta eläkkeelle siirtymisestä ovat selvästi yleisempiä. (Miranda ym., 2010.)  

 

Sitoutumiseen yhteydessä olevat työelämän laadun tekijät 

 

Organisaatioon sitoutumisella tarkoitetaan yksilön psykologista kiintymistä, samastu-

mista ja sisäistymistä tiettyä organisaatiota kohtaan. Sitoutumisen oletetaan tehostavan 

työntekijöiden laadullista ja määrällistä työpanosta ja vähentävän sairauspoissaoloja ja 

vaihtuvuutta. Myös sitoutumisella, joka painottaa työmoraaliin ja omaan työhön asen-

noitumiseen liittyvää näkökulmaa, on aiemmassa tutkimuksessa havaittu heikko yhteys 

yrityksen suoritustasoon ja vahva yhteys tyytyväisyyteen työhön, esimiehiin, työtove-

reihin ja organisaatioon sitoutumiseen. (Tuomi ym., 2006) Organisaatioon sitoutumi-

seen on todettu vaikuttavan ainakin oikeudenmukaisuuden kokemukset ja osallistavat 

henkilöstökäytännöt (von Bonsdorff ym., 2009a). Tylerin ja Bladerin (2003) mukaan 

oikeudenmukaisuuden kokemusten avulla työntekijät voivat kokea, että heitä arvoste-

taan ja voivat tuntea ylpeyttä työpaikastaan, jolloin he samaistuvat voimakkaammin 

ryhmäänsä (osasto, yksikkö, organisaatio), sitoutuvat yhä voimakkaammin organisaa-

tioon. Organisaatioon sitoutumisen on puolestaan todettu ehkäisevän uupumisasteisen 

väsymyksen psyykkistä hyvinvointia heikentävää vaikutusta (Tuomi ym., 2006).  

 

Luottamuksen merkitys työelämän laatuun 

 

Luottamusta on tutkittu jo pitkään eri tieteen aloilla, mutta edelleenkään sen määritel-

mästä ei olla yhtä mieltä. Tutkijat ovat kuitenkin yksimielisiä siitä, että luottamuksesta 

on selvästi hyötyä sekä organisaatiolle, työtiimeille, että yksilölle. Tutkimuksissa on 

tarkasteltu pääosin luottamuksen suoraviivaisia päävaikutuksia kuten myönteisten 

asenteiden lisääntyminen henkilöstön keskuudessa, yhteistyöhaluisuuden kasvu. Epä-

suorissa luottamusvaikutuksissa luottamus tuottaa välillisesti olosuhteet, joissa tietty-

jen sen myönteisten seurausten, kuten korkeamman tehokkuuden ja suorituskyvyn, 

toteutuminen on todennäköistä (Dirks & Ferrin, 2001).  

 

Luottamus mahdollistaa hyvän ja tuottavan työyhteisön kehittymisessä riskin ottami-

sen ja sitoutumisen sekä lisää vuorovaikutuksen ja yhteistyön tehokkuutta (Blomquist 

2002, 2006), innovatiivisuutta (Ellonen ym., 2008), yhteistyötä organisaatiossa (Ello-

nen ym., 2008)  ja tuottavuutta (Ellonen ym., 2006). Luottamus ja yhteisöllisyys teke-

vät työn arjesta sujuvaa, sitouttavat organisaatioon ja vähentävät työperäisten stres-

sioireiden kokemista (Koivumäki, 2008). Luottamus parantaa johtamisen tehokkuutta 

(Tyler, 2003), työtyytyväisyyttä (Shockley-Zalabak ym., 2000), sitoutumista (Dirks & 

Ferrin, 2001) ja suoritusta (Barney & Hansen, 1994). Luottamuksen merkitys korostuu 
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myös tiimityöskentelyssä. Tiimissä syntyvä luottamus on todettu olevan positiivisesti 

yhteydessä tiimin tehtävän suoritukseen, sen jäsenten tyytyväisyyteen ja tiimiin sitou-

tumiseen sekä negatiivisesti yhteydessä stressioireisiin (Costa ym., 2001). Luottamusta 

pidetäänkin eräänä tärkeimmistä tehokasta ja tuloksellista kommunikaatiota, sitoutu-

mista, työntekijöiden työpaikkaa hyödyttävään käyttäytymistä eli alaistaitoja (OCB; 

Organizational Citienzip Behaviour) ja yhteistyötä selittävistä tekijöistä. Siihen liitty-

vää empiiristä tutkimusta, jonka avulla voidaan jäsentää työelämän ilmiöitä ja kehittää 

työelämää, kaivataan kuitenkin lisää (Blomquist, 2006; McAllister, 1995; Organ ym., 

2006). Tuottavuus Talkoot -hankkeen tutkimuksessa luottamusta tarkastellaan Costi-

ganin ja kumppaneiden (1998) tutkimuksen mukaisesti kolmella tasolla 1) työntekijöi-

den välinen luottamus (lateral trust), 2) esimies-alaissuhteen luottamus (vertical trust) 

sekä 3) institutionaalinen luottamus (institutional trust), joka kuvastaa työntekijöiden 

luottamusta organisaation toimitusjohtajaa ja ylintä johtoa kohtaan (Costigan ym., 

1998). Nämä kolme muodostavat organisatorisen luottamuksen. 

 

Sairauspoissaolojen, vaihtuvuuden ja varhaisen eläköitymisen liiketaloudellinen 

merkitys 

 

Sairauspoissaolo on työnantajalle kustannusrasite ja tapaturman tai sairauden takia 

poissaolevalle työntekijälle fyysinen ja henkinen rasite. Sairauspoissaolojen kustan-

nukset vaihtelevat toimialoittain, ja ne voidaan jakaa epäsuoriin ja suoriin kustannuk-

siin. Sairauspoissaolojen kustannukset ovat keskimäärin kuusi prosenttia palkkame-

noista ja lyhyet poissaolot tulevat kalleimmaksi. Tapaturmien aiheuttamat kokonais-

kustannukset voivat nousta yli kymmeneen prosenttiin palkkamenoista ja työkyvyttö-

myyseläkkeiden vuosittainen lisälasku suomalaisille yrityksille on 1,18 miljardia euroa 

(Otala, 2003).  

 

Myös vaihtuvuus tuo organisaatioille suoria kustannuksia muun muassa rekrytointiku-

lujen ja perehdyttämiskulujen kautta. Kustannukset vaihtelevat ammatti-, tapaus- ja 

työpaikkakohtaisesti. Epäsuoria kustannuksia laskettaessa on huomioitava imagotappi-

ot, perehdyttämiskulut, osaamisen heikkeneminen, muiden kuormittuminen ja sisäisen 

ja tiimityön kärsiminen ja työn uudelleenorganisointiin menevä aika. Osa-aikaeläkkeet 

saattavat tuoda epäsuoria kustannuksia vastuualueiden epäselvyyden kautta, mikä tuo 

tehottomuutta ja tiedonkulkuongelmia. Kustannuksia tuo myös osaamisen ylläpito ja 

siirto, asiakkaiden hämmennys, joka johtaa tyytymättömyyteen sekä laatukustannukset. 

Osaamisen poistuminen yrityksestä tuo suoria kustannuksia, kun osaajan panosta yrite-

tään paikata: sijaiset, laatukustannukset, asiakkaiden menetykset ja muiden koulutta-

minen. Epäsuoria kustannuksia tulee hiljaisen ja näkyvän tiedon häviämisen kautta, 

oppimisen vetureiden lähtiessä oppimiskyky laskee, asiakkaiden luottamus voi laskea 

ja yhteistyökumppaneiden luottamus heikentyä. (Anttonen ym., 1998, 58; Otala, 2003; 

Yrjänheikki & Alto, 1998) Työkyvyttömyyseläkkeiden työperäisyyden arviointi on 

haastavaa ja yrityksen kannalta työkyvyttömyyseläkkeiden kustannukset ovat riippu-
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vaisia yrityksen koosta. Työkyvyttömyyseläketapaus aiheuttaa yleensä kymmenien 

tuhansien eurojen kustannukset yritykselle. (Yrjänheikki & Alto, 1998.) 

 

Kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuus työelämän laatuun ja tuottavuuteen  

 

Aiempien tutkimustulosten mukaan osallistavilla tutkimus- ja kehittämismenetelmillä 

on saatu parannettua henkilöstön mielenterveyttä, sairauspoissaoloja ja itsearvioitua 

työkykyä. Työnhallinnan kasvu on ollut vaikuttava tekijä parannuksissa. (Bond & 

Bunce, 2001.) Yhteistoiminnallisessa, osallistavassa interventiossa kehittämisryhmissä 

mukana olleiden työn hallinnan on todettu parantuneen. Lisäksi ryhmiin osallistumisel-

la on havaittu positiivinen yhteys työstressiin ja kokemukseen omasta terveydestä. 

(Mikkelsen & Gundersen, 2003.) Stressinhallintaohjelmaan osallistumisella on saatu 

parannettua työntekijöiden esimieheltä saatua tukea ja tiedonkulkua (Elo ym., 2008). 

Työkonferenssien on todettu parantaneen työn tavoitteiden tuntemista ja vaikuttavan 

myönteisesti ilmapiiriin (Mattila ym., 2006). Vanhustyön yhteistoiminnallisessa kehit-

tämisprojektissa kyselyjen ja avoimen keskustelun avulla selvitettyjen työssä ilmene-

vien epäkohtien muutosten suunnittelu yhdessä ja niihin sitoutuminen näkyi työpai-

koilla vähentyneinä ristiriitoina, kehittyneinä ristiriitojen hallintatapoina sekä avoi-

muuden lisääntymisenä. Työhyvinvointi ja työn tuottavuus yksilötasolla kohosivat ja 

vanhukset hoidettiin aikaisempaa paremmin ja yksilöllisemmin. (Syvänen ym., 2008; 

Työsuojelurahasto, 2008.) Ryhmämäisen työskentelytavan on myös havaittu olevan 

yhteydessä parempaan koettuun vuorovaikutukseen, tiedonkulkuun, vaikuttamismah-

dollisuuksiin sekä työn kehittävyyteen (Antila & Lindström, 2003). 

 

Kehittämis- ja tutkimushankkeissa keskeisinä teemoina ovat useimmiten olleet työn 

hallinta, työkyky, vaikuttamismahdollisuudet, esimiesten ja työntekijöiden koulutus, 

terveydentila, vuorovaikutus, osallistavuus, esimiestyöskentely ja työturvallisuus. Ke-

hittämismenetelminä on menestyksellisesti käytetty osallistavia ja vuorovaikutteisia 

keskustelumalleja, pienryhmätyöskentelyä, osaamis- ja riskikartoituksia, työtervey-

denhuolto- ja työturvallisuustoimenpiteitä sekä uusia työskentelytapoja. Tämä on vaa-

tinut huolellista ennakkosuunnittelua, ennakoivia menetelmiä ja sitoutumista. Kustan-

nusten on laskettu alentuneen ainakin sairauspoissaolojen, tapaturmien, eläköitymisen, 

laadun, työympäristön ja yhteistyön parantumisten kautta. Laskelmien mukaan työhy-

vinvointitoiminnalla voidaan saada säästöjä 1000–2500 euroa/henkilö (Otala, 2003).  

 

Myös tuloksia kehittämisinterventioiden ja osallistavien toimintatapojen tuottavuus-

vaikutuksista löytyy jonkun verran ja osallistavilla henkilöstökäytännöillä on todettu 

voimakas yhteys kilpailu- ja suorituskykyyn (von Bonsdorff ym., 2009a). Työyhteisön 

kehittämisen on havaittu korreloivan pienyritysten kannattavuuden kanssa ja pientyö-

paikkojen työilmapiirin, työntekijöiden lukumäärän ja yrityksen nuoruuden selittävän 

suhteellisen tuottavuuden erosta 13 prosenttia. (Lindström ym., 2000). Terveyttä edis-

tävillä toimenpiteillä on positiivisia vaikutuksia yritykset tuottavuuteen ja kannattavuu-
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teen. Myös työtapaturmien, kompetenssin ja erityisesti työyhteisön kehittämisellä on 

vaikutusta kannattavuuteen. (Ahonen ym., 2001) 

 

Yhteistoiminnallisella ja osallistavalla kehittämistyöllä voidaan siis parhaimmillaan 

vaikuttaa työelämän laatuun ja sitä kautta myös tuottavuuteen. Alakohtaisia, monipuo-

lisia kehittämismenetelmiä tarvitaan kuitenkin yhä käytännön kehitystyöhön. Näiden 

menetelmien tulee olla monimuotoisia ja kokonaisvaltaisia; sellaisia, joilla voidaan 

vaikuttaa johtamiseen, työhön, työyhteisöön ja yksilöiden työkykyyn. Kehittämistoi-

minnan tulee myös olla jatkuvaa ja sitä tulee arvioida säännöllisesti. Nämä asiat huo-

mioimalla on mahdollista saada aikaan hyvinvointia ja tulosta. Tuottavuusvaikutusten 

tieteelliseen arviointiin tarvitaan myös useamman vuoden seuranta-aikoja ja sekä 

enemmän satunnaistettuja otoksia, suuria otoskokoja ja kokeellista tutkimusta. Lisäksi 

vaikutusmekanismeista tarvitaan lisää tietoa. Tutkimuksen ja kehittämisen on tässä 

kuljettava käsi kädessä, tehtävä yhteistyötä. Tarkasteltaessa interventioiden tuloksia 

tulisi katsoa kokonaisuutta, ei pelkästään liiketaloudellista arviointia. Samoin organi-

saatioiden tulisi nähdä interventioiden tulokset kokonaisvaltaisesti ja pitkällä täh-

täimellä.  

 

Hankkeen tavoitteet, osallistujat ja aikataulu 

 

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan Tuottavuus Talkoot on vuosina 2010 – 2011 toteutettu 

Helsingin yliopiston koordinoima tutkimus- ja kehityshanke. Hanke lähti liikkeelle 

sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työelämän kehittämistarpeista. Sen tutkimustehtävänä 

oli tutkimustiedon tuottaminen ja analysointi sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työnteki-

jöiden työelämän laadusta ja hyvinvoinnista ennen ja jälkeen kehittämishankkeen. 

Hankkeen kehittämistehtävänä oli hyödyntää lähtötilaselvityksen tutkimuksista saatua 

tutkimustietoa hankkeeseen osallistuneissa organisaatioissa toteutetun kehittämistyön 

(ks. luku 3) pohjana, organisoida kehittämistyö ja vetää kehittämistyö organisaatioissa. 

Hanke toteutettiin yhdistämällä käytännön kehittämistyö ja tieteellinen tutkimus. 

Hankkeen toteuttamisaikataulu on esitetty taulukossa 1. 

 

 

Taulukko 1. Hankkeen toteuttamisaikataulu. 

Lähtötilaselvitys (kysely ja haastattelut) 
Kevät 2010 

Kehittämistyön toteutus (polkuina työelämän laatu, 

työsuojelu ja työterveyshuolto) 

2010–2011 

Lopputilaselvitys (kysely ja haastattelut) Kevät 2011 

Tulosten levittäminen, työkirja ja suositukset Kesä 2011 

Loppuraportti, tieteellinen arviointi Syksy 2011 
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Hankkeeseen osallistui neljätoista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yksityisen sekä jul-

kisen sektorin organisaatiota. Hanketta rahoittivat siihen osallistuvien organisaatioiden 

lisäksi työeläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Työsuojelurahasto, Tekes ja Kuntien eläke-

vakuutus. 

 

Kehittämismenetelmänä käytettiin pienryhmämallia, jonka avulla koko henkilöstö 

osallistui oman työn ja organisaation kehittämiseen (ks. luku 3). Kehittämistyön kautta 

tavoitteena oli vauhdittaa pilottiorganisaatioiden avulla työn arjen hyvien käytäntöjen 

kehittämistä, parantaa tuottavuutta ja hyvinvointia, ja tätä kautta saavuttaa alalle pi-

demmät työiät. Tarkoituksena oli, että hankkeen aikana tuotettuja työkaluja työelämän 

kehittämiseen voidaan soveltaa myös muille toimialoille sekä kansallisesti että kan-

sainvälisesti. 

 

Hyvän ja tuottavan työyhteisön ja arjen rakentaminen työpaikoille on haasteellista. Sen 

tueksi tarvitaan tutkimusta, joka tukee käytännön kehittämistä. Vaikka hyvän työyhtei-

sön yksittäisiä rakennusaineksia tunnetaan jo suhteellisen hyvin, kaivataan edelleen 

hyvän ja tuottavan työyhteisön kehittämisen mekanismeista, käytännön keinoista ja 

kustannuksista, sekä luottamuksen ja yhteistoiminnan roolista lisätietoa. Myös erilaiset 

arjen, työsuojelun ja työterveyden hyvät käytännöt ja niiden panos-hyötysuhteet kai-

paavat vielä lisäselvitystä. Tällä hankkeella ja sen aikaisella tutkimuksella pyrittiin 

vastaamaan näihin tiedon tarpeisiin. Hankkeen tavoitteena oli myös tutkia sairauspois-

saolojen syitä, niiden yhteyttä tuottavuuteen ja hyvinvointiin sekä tarkastella niiden 

alentamiskeinoja ja kustannuksia.   

 

Hankkeen tutkimusaineistot käsittivät sekä laadullisia että määrällisiä mittareita. Mää-

rälliset aineistot käsittivät ennen (vuosi 2010) ja jälkeen (vuosi 2011) hanketta toteute-

tut laajat työhyvinvointikyselyt sekä muun muassa organisaatioiden raportoimat saira-

uspoissaolotiedot. Laadulliset aineistot käsittivät ennen (vuosi 2010) ja jälkeen (vuosi 

2011) hanketta toteutetut henkilöstöhaastattelut.  Tutkimuksen teoreettisena taustana 

oli Terve organisaatio-teoria, jonka mukaan työelämää yhdessä kehittämällä paranne-

taan sekä tuottavuutta että hyvinvointia.  
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3. HANKKEEN AIKAINEN KEHITTÄMISTOIMINTA  

 

Hankkeeseen osallistuneissa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan organisaatioissa toteutet-

tiin 1,5 vuoden kehittämisohjelma. Kehittämistoiminta käynnistyi lähtötilaselvityksellä 

(kysely ja haastattelut) ja tavoitteiden tarkennuksella. Jokaisella organisaatiolla oli 

käytettävissä 20 kehittämispäivää. Päivien vetäjinä toimivat pääasiallisesti tutkijat, ja 

hankkeen pääasiallisena kehittämismenetelmänä käytettiin pienryhmämallia (Method 

Skillmotor™). Pienryhmämalli on kehittämismenetelmä, jonka avulla koko henkilöstö 

osallistuu systemaattisesti oman työnsä ja työyhteisönsä kehittämiseen. Keskeiset tee-

mat pienryhmissä olivat työelämän laatu, työsuojelu ja työterveyshuolto. Kehittämis-

toimintaa ohjasi johdosta ja eri henkilöstöryhmien edustajista koostuva ohjausryhmä. 

Toiminnallisia ryhmiä olivat esimiesryhmä ja kiertäväjäseniset henkilöstön pienryhmät 

(4-10 henkilöä). Pienryhmissä oli mukana myös aina vähintään yksi esimies. Lisäksi 

kokoontui kertaluonteisia aihekohtaisia työryhmiä. Organisaation sisäisen kehittämisen 

lisäksi hankkeessa järjestettiin kaikkien organisaatioiden yhteisiä verkostoseminaareja 

kokemusten ja työkalujen vaihtoon.   

 

Kaikki kehittämispolut käytiin lävitse kaikissa organisaatioissa. Organisaatiot valitsi-

vat itse järjestyksen ja painopistealueen. Yhtä organisaatiota lukuun ottamatta työelä-

män laatu oli keskeisin polku kehittämistyössä. Seuraavaksi eniten työstettiin työterve-

yspolkua. Työsuojelupolkuun liittyviä asioita käsiteltiin runsaasti myös kahden muun 

kehittämispolun aikana. 

 

Kehittämispäiviä, joissa ryhmät kokoontuivat, oli keskimäärin joka kolmas viikko. 

Kehittämispäivät teemotettiin ja niiden sisällöstä tiedotettiin osallistujia etukäteen. 

Aika ajoin päivän teemaan liittyi myös ennakko- ja jälkitehtäviä.  Esimiehet tiedottivat 

jatkuvasti hankkeen etenemisestä ja tuloksista. Koko kehittämisprosessi dokumentoi-

tiin pulinapöytäkirjojen ja toimenpidelistojen avulla. Prosessin arviointia tehtiin jatku-

vasti osana palavereja. Lisäksi seurattiin osallistumisaktiivisuutta sekä prosessin alussa 

määritettyjä hyvinvointi-, osaamis-, tuottavuus- ja laatumittareita. Prosessissa oli ta-

voitteena, että jokainen henkilö pääsee osallistumaan projektin aikana vähintään kaksi 

kertaa pienryhmään. Organisaatiossa tapahtuvan kehittämisen lisäksi järjestettiin 3 

yhteistä kokemustenvaihtopäivää Benchmarkkaus seminaaripäivän muodossa. 

 

Henkilöstön osallistumisaktiivisuus vaihteli projektin aikana organisaatioittain, mikä 

näkyi myös tuloksissa. Parhaimpiin tuloksiin pääsivät ne organisaatiot/yksiköt, joissa 

henkilöstö osallistui laajasti kehittämistoimintaan. Työajan käyttö projektiin oli 0,1 – 

8 % (muutama avainhenkilö). Hyvällä suunnittelulla henkilöstön irrottaminen ryhmiin 

onnistui lähes aina.  

 

Hanke nosti esiin useita alan kipupisteitä ja voimavaratekijöitä kuten työn palkitsevuus. 

Hankkeen aikana tuotettiin yhteensä noin 2000 kehittämisideaa niiden tiimoilta. Kai-
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kissa organisaatioissa tehtiin runsaasti päivityksiä työelämän hyvien käytäntöjen suh-

teen.  

 

Esimiestyön murros hoiva-alalla nousi vahvasti esille hankkeen aikana. Esimiehet ko-

kivat usein riittämättömyyden tunnetta ja työyhteisöissä toivottiin enemmän esimiehen 

näkyvyyttä ja puuttumista asioihin aikaisemmin.  Esimiehet olivat usein myös mukana 

resursseissa eli tekivät sekä suorittavaa että esimiestyötä. Rooli koettiinkin usein epä-

selväksi. Esimiesten käytössä olevat työkalut olivat pääsääntöisesti erittäin hyviä, mut-

ta niiden käyttö ja avulla johtaminen ei ollut aina systemaattista. Kaikkiin organisaati-

oihin luotiinkin uusia mittareita hyviin käytäntöihin ja keskeisiin työkaluihin, varhai-

sen tuen -malli aktivoitiin ja päivitettiin sekä työterveyshuollon ja työsuojelun toimin-

taa kehitettiin.  

 

Myös erilaisten kuntoutuskeinojen käyttöä aktivoitiin. Sekä ennaltaehkäiseviä että kor-

jaavia toimenpiteitä aktivoitiin runsaasti. Kaikissa organisaatioissa kehitettiin lä-

hiesimies – työterveyshuolto – eläkevakuutusyhtiön kuntoutussuunnittelu yhteistyötä. 

Kuntoutuskeinot ja niiden kustannukset tunnettiin usein puutteellisesti. Talousasiat ja 

prosessien sujuvuuden kustannukset koettiin ylipäätään suhteellisen vieraiksi. Hyvin-

voinnin kokonaisvaltaisessa kehittämisessä tarvitaan koko rekrytoinnista eläkkeelle -

ketjun hallintaa.   

 

Hankkeen aikana puhutti myös töiden tuleminen entistä enemmän kotiin. Usean orga-

nisaation omissa lopputilakyselyn tuloksissa näkyikin kotoa saatavan sosiaalisen tuen 

voimakas väheneminen. Ollaanko tultu tilanteeseen, jossa pitkän venymisen jälkeen 

perhe- ja sosiaalinen verkosto ei enää jaksa venyä ja tukea?  

 

Useimmista organisaatioista puuttui johdon, esimiesten ja henkilöstön säännöllinen 

kohtaamis- ja kehittämisareena ja tässä tarkoituksessa pienryhmämalli jäi ennalta eh-

käisevänä työkaluna lähes kaikkiin organisaatioihin pysyväisesti käyttöön jossain 

muodossa. Mallia on tarkoitus hyödyntää jatkossa laajasti niin strategian kuin työn 

päivittäisen sujuvuuden käsittelyyn.  Lähes kaikissa organisaatioissa tehtiin hankkeen 

lopussa pilottien pohjalta myös hyvien käytäntöjen laajennussuunnitelmia.  

 

Keskeiset hankkeen aikana mittaroidut hyvät käytännöt on kuvattu liitteessä 1. Seuraa-

vaan koosteeseen (otteita hankkeen palavereissa annetuista arvioinneista) on koottu 

lyhyt kuvaus hankkeen etenemisestä.  

 

 

 

 

 

 



15 

 

Ensimmäisten pienryhmien jälkeiset tuntemukset pöytäkirjoista 

 Tosi hyvä, että asioita sanotaan ääneen, tietoisuus kasvaa toisen ajatustavoista, 

ja sitä myötä ymmärrys. 

 Hyvä, että uskalletaan avoimesti sanoa mitä ajatellaan, ja yhteisiä käytäntöjä 

saadaan paremmaksi. 

 Tosi hyvä ryhmä, paljon keskustelua, kaikki uskalsi olla äänessä. 

 Tuli mieleen työnohjaus, paitsi että johtaa johonkin.  

 Alun "vyörytyksen" muuttuminen seesteiseksi ja positiiviseksi kehittämismyön-

teiseksi. 

 Ei turhan päivästä asiaa. Oikeita asioita, tärkeitä. 

 

Hankkeen edetessä 

 Tuottavuuspaja oli erittäin hyvä foorumi tuoda kenttätyöntekijöiden mielipitei-

tä esille. Pajan kautta asiat menivät paremmin ja nopeammalla aikataululla 

eteenpäin. 

 Minusta oli erittäin selventävää, että Ilmarisen edustaja oli aamulla kertomas-

sa palveluista. 

 Pienryhmätyöskentely on mielekäs ja fiksu tapa kehittää työtä ja työyhteisöä.  

 Tärkeistä ja hyvistä asioista keskusteltu.  

 

Hankkeen loppuvaiheessa 

 Standardin toteuttaminen on liikahtanut ja viimeisetkin heränneet. 

 Pienryhmäprosessissa ollaan siirtymässä puskemisvaiheesta kuherruskuukau-

teen. Yksittäisiä viestejä on tullut...ai tämä koskee minuakin. Vaihe vaihtelee 

talossa paljon, pitkiä perinteitä pienryhmätyöskentelystä.  

 Toimenpidelista tyyppisen idean voisi ottaa mittarityöryhmään ja muuallekin.  

 Nyt on organisaation tasolle tietämys, mitä meidän työ pitää sisällään. Asiat 

eivät ole aina niin mustavalkoisia. Miten monta osavaihetta joku yksi työtehtä-

vä voi pitää sisällään.  

 Koko organisaation tasolle on syntynyt keskustelevaa ilmapiiriä. 

 Toimenpidelistan käyttö: Käytetään johtoryhmässä, koulutustoimikunnassa 

otettu käyttöön käytännön työkaluna.  

 Lisää avoimuutta, keskustelua vaikeammista asioista. Uskalletaan keskustelua 

näistä.  

 Työkaverin työtavat tulevat tutummiksi. 

 Kokemus yhteisestä tekemisestä. Nostettu kissa pöydälle ja on tehty sen jälkeen 

jotain. On päätetty kuka lähtee viemään asiaa eteenpäin.  

 Ennen Tutaa ei ollut sellaista paikkaa (ehkä työryhmäkokous), missä kysyttäi-

siin ”Onko jotain mielenpäällä”.  

 Nyt on havaittu kuinka esimiestyö on ollut murroksessa. Esimiehen läsnäoloa 

kaivataan enemmän. ”Tähän on nyt herätty.” Esimiehen työnkuva, rooli, työ-
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kalut ja tukeminen ovat tärkeitä. Esimiehiltä on tullut hankkeen aikana viestiä, 

että aika menee muutoksissa eikä aikaa jää lähiesimiestyöhön. 

 Nykypäivänä työt tulevat entistä enemmän kotiin ja mieli jää entistä enemmän 

työasioihin vapaa-ajallakin. Samaan aikaan oman organisaation tuloksissa so-

siaalinen tuki kotona näytti vähentyneen.  Vaikuttaako tähän myös se, että työ-

välineet ovat muuttuneet (kannettavat tietokoneet, puhelimessa inter-

net/sähköposti) ja osittain niiden vuoksi työasiat tulevat entistä enemmän kotiin.   

 

Hankkeen aikana työstettiin ja jalkautettiin työn arkeen useita työelämänlaatua ja esi-

miestyötä tukevia työkaluja. Alla on listattuna hankkeen aikaiset työvälineet: 

 

1) Arjen työkalut 

 Toimiva tiedotusjärjestelmä  

 Toimiva pienryhmä-/palaverikäytäntö  

 Ennakoiva yhteistoimintakäytäntö 

 Toimenpidelistan käyttö palavereissa 

 Toimivat työprosessit 

 

2) Esimiehen työkalupakki 

 Mittarit (esim. poissaolojen seuranta, tapaturmatilasto, operatiiviset mit-

tarit) 

 Henkilöstöjohtamisen työkalut (toimivat ennakoivat / puuttuvat mallit, 

jotka on mittaroitu. Mm. kehityskeskustelut ja puheeksiottomalli) 

 

3)  Hyvät työterveyskäytännöt 

 Säännöllinen 1-3 kk välein toteutettava työkyky-palaveri  

 Vajaakuntoisuuskriteerit ja toimintamallit, yksilölliset suunnitelmat 

 Työterveyshuolto mukana aktiivisesti yrityksen toiminnoissa ja inves-

tointien suunnittelussa 

 

4) Hyvät työsuojelukäytännöt 

 Toimiva läheltä piti – tilanteiden raportointi (min 1/hlö/vuosi) 

 Toimiva työsuojelupari / työsuojeluaktiivien /työnopastajien joukko 

 Kehittävä työsuojeluriskien arviointi 

 Aktiivinen työsuojelutoimikunta 

 Työnopastuksessa esitellään mm. ennakoivat toimintamallit 

 Vaiheistettu työnopastus  

 

5) Esimiesvalmennus  

 Tarvetta mm. 

 Lainsäädäntö 
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 Viestintä (vaikeiden tilanteiden esille ottaminen, esiintyminen, dialogi, 

napakkuus) 

 Talous (budjetti, vakuutus ym. asiat) 

 Uusien esimiesten paketti 

 

 

Toimenpidelista ja pulinapöytäkirjat työelämänlaadun parantamisen työvälinei-

nä 

 

Tuottavuus Talkoot -hankkeen pienryhmätoimintaan liittyi "pulinapöytäkirjan" pitämi-

nen. Pulinapöytäkirjaan kirjattiin pienryhmien keskustelujen kulku, jotta kaikilla työn-

tekijöillä - myös niillä, jotka eivät olleet paikalla - olisi mahdollisuus seurata asioiden 

käsittelyä. Jokaisessa pienryhmässä täytettiin myös toimenpidelistaa. Pulinapöytäkir-

jasta nostettiin jokaisessa pienryhmässä toimenpidelistalle kaikki eteenpäin sovituiksi 

vietävät asiat. Asioiden toteutus myös aikataulutettiin ja vastuutettiin. Toteutumispro-

sentti vaihteli 30 prosentista 88 prosenttiin. Pulinapöytäkirjat ja toimenpidelistat jul-

kaistiin pienryhmien jälkeen organisaatioissa kaikille avoimissa kansioissa tai In-

tranetissä. 

 

Seuraavassa on jaoteltu muutamia esimerkkitoimenpiteitä teemoihin, jotka kuvastavat 

lähes kaikkien organisaatioiden toimenpiteiden laatua.  

 

Työn organisointi ja arjen hyvät käytännöt. Suurin osa organisaation toimenpidelis-

tan ehdotuksista ja toimenpiteistä liittyivät työn organisointiin ja arjen hyviin käytän-

töihin, joiden avulla saatiin vähennettyä työn sähläyskustannuksia. Tyypillisesti toi-

menpiteet liittyivät päivän rytmittämiseen, työnkuvien/tehtävien selkeyttämiseen, pe-

rehdytysohjeiden työstämiseen ja aktiiviseen käyttöönottoon koko organisaation tasol-

la, raportointikäytäntöihin ja raporttien (suullisen ja kirjallisen) sisällön terävöittämi-

seen.  

 

Työn organisoinnin yhteydessä pyrittiin selkiyttämään kaikki pienemmätkin arjen 

työskentelyyn liittyvät toiminnot, kuten pyykkihuoltoa tai lääkkeiden jakoa tai lääke-

kaappia koskevat pelisäännöt.  

 

Useimmissa organisaatioissa purettiin hankkeen aikana työprosesseja. Tällä tavoin 

selkiytettiin päivän rytmitystä, eri ammattiryhmien toimenkuvia sekä laajennettiin 

ymmärrystä koskien oman työvaiheen merkitystä muihin työvaiheisiin ja niissä toimi-

viin henkilöihin.  
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Organisaatioiden toimenpidelistoilta ehdotuksia koskien työnorganisointia ja arjen 

hyviä käytäntöjä 

Kehittämiskohde Toimenpide Ketä koskee, miten tiedotetaan, mis-

sä mennään 

Lääkekaa-

pit/lääkekaappien sisältö 

Lääkekaappien tarkastus ja siivous 

viikon välein 

Tietty henkilö vastaamaan lääkekaapis-

ta ja kansien uusimisesta.  

Välinehuol-

to/leikkaussalin tava-

rat/työn sujuvuus 

Tavaroiden metsästys. Instrumentit 

heitellään kippoon. Hoitajat lajittelee 

oikeisiin paikkoihin. Pitkän tähtäimen 

suunnitelma pihtikoulutuksessa. 

Kysytään muiden ajatuksia  omassa 

kokouksessa. Tilanne xx.xx instru-

menttiopetus aloitetaan heti pääsiäisen 

jälkeen. Steriilivarastoon tulee enem-

män hyllyjä, hyllyt aakkostetaan ja ne 

kirjataan myös ohjeisiin. Pussitavaran 

säilytyskorit numeroidaan ja kirjataan 

ohjeisiin. Lainatavaroille tulee koko-

naan oma paikka.  

Pyykkihuolto Ehdotus: merkitään pesuun menevät, 

puoliksi käytetyt ja puhtaat.  

Toteutunut, yököt pesevät pyykin. 

Ohjeet ja käytännöt Yhtenäistetään eri osastojen keskeiset 

ohjeet ja käytännöt. Kaappien sisältö 

ja, laitteiden käyttöohjeet, nostot, lää-

keohjeet. 

nimetään myös vastuuhenkilöt, joiden 

tehtävä hoitaa päivitys. Päivitetään 

perehdytysohjeisiin.  

Opastus/perehdytys Koko talon yhtenäinen käytäntö ja 

työkalut.  

Perehdytyskansio tehty, otettu käyttöön 

kaikissa osastoissa. 

 

Perehdytyskansiot Luodaan helposti päivitettävä versio, 

myös tuotekohtainen 

Työohjeet M:levyllä. Psykologeilla ja 

sos.työntekijöillä perehdytyskansio. 

Löytyy intrasta.  

Keikkalaisen perehdy-

tysohje 

Perehdytyskansiosta otetaan oleellinen 

tieto keikkalaista varten 

Työstetään ryhmäkokouksessa 

Siivoojien perehdytys Perehdytetään kokonaisuuteen ja lait-

teiden toimintaan. Perehdytysohjeisiin. 

26.8 kaikki siistijät saaneet sairaalasii-

vouskoulutuksen, jota vielä itse täy-

dennetään.  

Varahenkilöiden ja yö-

hoitajien työn sujuvuus 

Toimintamallien yhtenäistäminen, 

esim. plv-putket eri paikoissaeri osas-

toilla…. 

Varahenkilöille voisi perehdytyksessä 

sanoa mitä tehdä, miten ja mistä löy-

tyy. Pöytäkartta laitettu jakeluun. /asia 

esille osastopalavereissa. Lisätään mitä 

löytyy mistäkin.  

 Toimii, on merkitty oviin.  

Aamujen organisointi Jatketaan seuraavassa ryhmässä (mu-

kana ajanvaraaja) 

Sovittu, että perushoitajat jakaa työt 

aamuisin 

Työn rytmittäminen 

päivässä (liittyy perus-

tehtävään) 

Dilemma aamuvuoron ja iltavuoron 

välillä.  

voisiko päivää aikatauluttaa? Mitkä 

tehtävät kuuluvat mihin kellon aikaan. 

Sovittu työn rytmittämisen pelisäännöt 

kehittämispäivässä. Ovat nyt käytössä.  

Raporttikäytäntö Keskustelu siitä, mikä on hyvä raportti. 

Mitä raporttiin tulisi kirjata? 

Tilanne käsitelty 7.4. Johtoryhmätasol-

la mietitään organisaatiotason rapor-

tointiohjeita.  

Suullisen raportoinnin 

tehostaminen 

Suullisen raportoinnin raamit (mitä 

raportoidaan yökölle jne.) Selkeät 

säännöt mitä raportoida ja miten rapor-

toida. Lyhyt selkeä raportti. 

Kriteereistä tehdään pieni laminoi-

tu ”lappu” (kirjaamisen kehittämisryh-

mä). Kriteerien pohjalta henkilö X 

tekee harjoittelutyönä muokatun versi-

on yksikköön. Kirjaamisen kriteereitä 

pilotoidaan.  

Kirjallinen potilaskerto-

mus 

Lainvelvoitteet/mitä lääkärit odottavat, 

mitä pitää olla kirjattuna 

Osastopalaveri lääkäreiden kanssa, 

jossa käydään tätä läpi. Lisäksi laite-

taan tästä kysely lääkäreille.  
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Ajanvaraus Keskitetyn ajanvarauksen järjestämi-

nen paremmin työntekijöiden näkö-

kulmasta. / Välineet ja tilat varataan 

itse omalle ryhmälle. 

Henkilöt X perehdytetty ja pilottina. 

Pelisäännöt erittäin selväksi. Ajanvara-

uksen sääntö: seuraavat 2 vkoa ”vapaa-

ta riistaa”.  

Aslak prosessin kulku Prosessin kulku 6.8 tai 19.8  

Pelisäännöt Pelisäännöt -porukka kokoontuu tou-

kokuussa. Ryhmän kokoontumisen 

jälkeen tuodaan asiat esille seuraavan 

viikon osastotunnilla. 

palaverissa  

 

Tiedottaminen/viestintä. Tiedottaminen ja viestintä olivat kestoaiheita pienryhmäläis-

ten pulinakierroksilla. Viestintää koskevina toimenpiteinä olivat erilaiset palaverikäy-

tännöt sekä tiedottamiskäytännöt. Eri ammattiryhmien välistä viestintää pyrittiin myös 

lisäämään erilaisten toimenpiteiden avulla. Tiedonkulku parani lähes jokaisessa orga-

nisaatiossa hankkeen aikana. 

 

Organisaatioiden toimenpidelistoilta ehdotuksia koskien viestintää ja tiedottamista 

Kehittämiskohde Toimenpide Ketä koskee, miten tiedotetaan, mis-

sä mennään 

Tiedonkulku Ilmoitustaulujen siivous ja ryhmitys: 

1)”ohjelmat”, 2)”ruokalistat”, 

3)”retket” 

Osaksi viikkosiivousta. 

 

 

 

Lääkintäpalaverit/viestintä lääkäreitä metsästetään, kännykkä 

taskussa johon viesti leikkaussali x 

klo x 

lääkärit olleet viimeaikoina täsmälli-

sempiä. Lääkäripalavereita ollut ja 

pyritään edelleen säännöllisesti järjes-

tämään.  

Yhteiset palaverit Siistijät osallistuvat osastopalaveriin 

ja hoitajien palaveriin. Myös vä-

linehuoltajat. Kohta agendalle.  

 

 

Työyhteisön vuorovaikutus. Vuorovaikutusteemasta nousivat kehittämisen kohteiksi 

eri ammattiryhmien välinen yhteistyö ja erityisesti palautteen antaminen (sekä positii-

vinen että rakentava palaute). Palautteen antaminen koettiin haastavaksi monessa or-

ganisaatiossa ja usein positiivisen palautteen antaminen kerrottiin vähäiseksi. Tätä py-

rittiin aktivoimaan hankkeen aikana ja liittämään osaksi jokapäiväistä vuorovaikutusta, 

palaverikäytäntöjä sekä tavoitekeskusteluja.  

 

Organisaatioiden toimenpidelistoilta ehdotuksia koskien ihmisten välistä vuoro-

vaikutusta 

Kehittämiskohde Toimenpide Ketä koskee, miten tiedotetaan, 

missä mennään 

Lääkäriyhteistyön 

kehittäminen 

Yhteistyöpalaveri X-terveyskeskuksen 

kanssa.  

Kokous järjestetty.  

Lääkäriyhteistyö Yhteiset osastopalaverit olisivat tärkei-

tä. Yhteisistä käytännöistä ja tavoit-

teista sopiminen. Työn suunnittelu.  

 

 

 

Tilanne vielä työn alla. 
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Palautteen anto Malli ja pelisäännöt, äänensävy Harjoitellaan osastokokouksissa. 

Palautteen antaminen Reilut palautekäytännöt, sekä korjaa-

vat, että positiiviset. Miten antaa pa-

lautetta, miten ottaa/antaa palautetta 

eri ammattiryhmien välillä? 

Harjoitellaan käytännössä. Palaut-

teen antaminen myös osana tavoite-

keskustelua. Pienryhmäteemana 23.9 

ok,  jatketaan koko ajan käytännössä. 

 

Työyhteisön toimintatavat. Työyhteisön toimintatavat sisälsivät erilaisia käytäntöjä. 

Hankkeen aikana toimenpide-ehdotukset koskivat kirjaamiskäytäntöjä, palaveriin osal-

listumista, RAI-mittareiden hallintaa sekä myös laajemmin itsensä johtamista ja oman 

työn arviointia sekä suunnittelua.  

 

Palaverikäytäntöjä selkiytettiin ja palaverien sisällölle sekä osallistumiselle tehtiin tar-

kat pelisäännöt. Kirjaamistyöhön järjestettiin koulutuksia ja osastoilta valittiin kirjaa-

misen tukihenkilöt. RAI-mittareiden käyttöä ja tuloksia arvioitiin työyhteisöissä erilai-

sissa foorumeissa, jolloin voitiin edistää niiden tulkinnan oikeaoppisuutta. 

 

Organisaatioiden toimenpidelistoilta ehdotuksia koskien työyhteisön toimintatapoja 
 

Kehittämiskohde Toimenpide Ketä koskee, miten tiedotetaan, mis-

sä mennään 

Itsensä johtaminen Mietitään työryhmäkokouksessa itsensä 

johtamisen teemaa 

Omat työtavat, ajan hallinta, kalenterin 

hallinta, oman työn rytmitys, itsensä 

organisointi. 

Palavereihin osal-

listuminen 

Muistutus eri palaverien sisällöstä ja osallis-

tumisesta niihin.  

vuosikelloon/ohjausryhmä työstää. 

Oman työn arvioin-

ti ja suunnittelu 

Oman työn suunnittelu kehityskeskustelujen 

yhteydessä. 

Kehityskeskustelut aina vuoden alussa, 

joista tiedotetaan 2011 tammikuun 

kuukausi-infossa. Laitetaan muistioon 

punaisella värillä….. 

Kirjaamiskäytännöt jokaisessa ryhmässä kirjaamisen tukihenkilö Koulutuksen aikana kehittynyt, tänä 

vuonna nostettu erityisesti esiin.  

RAI-mittareiden 

hallinta+ hyöty 

Rai tulokset, että osataan tulkita oikein Avoimessa foorumissa käydään tulok-

set läpi. On käyty, mutta jatketaan tätä 

käytäntöä.  

 

Työsuojelu ja työterveyshuolto. Työsuojeluteema kulki vahvasti mukana koko hank-

keen aikana. Toimenpiteiden ja ehdotusten avulla työsuojelu tehtiin työyhteisölle nä-

kyvämmäksi ja konkreettisemmaksi. Uhkatilanteista ilmoitusten tekeminen oli mones-

sa organisaatiossa suhteellisen pysähtyneessä tilassa hankkeen alkuvaiheessa. Työnte-

kijöille oli tärkeää päästä näkemään koko uhka- ja vaaratilanneilmoitusten prosessin 

kulku: mihin ilmoitukset menevät ja miten ne käsitellään. Työsuojelutoimikunta esitte-

li osassa organisaatioita uhka- ja vaaratilanneilmoitusten teon sekä sen eri prosessin 

vaiheet.  

 

Varhainen välittäminen ja siihen liittyvät toimenpiteet aktivoitiin myös hankkeen aika-

na ja jalkautettiin osaksi arjen työskentelyä. Varhainen välittäminen oli jokaisessa or-

ganisaatiossa teemana vähintään yhdessä pienryhmäkerrassa sekä esimiesryhmässä, 
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jolloin siihen liittyvät asiat, työkalut ja ajattelumaailma avattiin niin työntekijöille kuin 

esimiehille. Osa organisaatioista järjesti myös koulutuksia liittyen varhaiseen välittä-

miseen.  Toimenpiteiden avulla varhainen välittäminen saatiin jalkautettua osaksi or-

ganisaation toimintatapoja.  

 

Organisaatioiden toimenpidelistoilta ehdotuksia koskien työsuojelua ja työterveys-

huoltoa 

Kehittämiskohde Toimenpide Ketä koskee, miten tiedotetaan, mis-

sä mennään 

Työsuojelu: uhkatilan-

teet (ilmoitukset, pro-

sessi) 

Tällä hetkellä uhkatilailmoitukset pysäh-

tyy mappiin.  

Työsuojelutoimikunta käsittelee asiaa. 

Työsuojelutoimikunta tekee koko pro-

sessista kuvauksen, mihin ilmoitukset 

menee, miten käsitellään. On edennyt 

työsuojelutoimikuntaan (23.3.2011). 

Varhainen tuki koulutukset esimiehille, tiedotetaan koko 

työyhteisöä 

Koulutus, tiedotus  koko työyhteisölle. 

Uhka ja vaaratilan-

neilmoitukset 

Ilmoitukset käsitellään yhdessä osastopa-

laverissa. 

Ilmoitukset otetaan osaksi osastopala-

veria.  

Uhka ja vaaratilan-

neilmoitukset 

Tsekkaus aina vuoronvaihdossa, onko 

uhkatilanteita ollut, kirjaus jos vielä 

kirjaamatta.  

Tämä on hyvä käytäntö raportin yhtey-

dessä.  

 

 

Esimiestyö ja esimiesten ”työkalupakki”. Pienryhmätyöskentelyssä sekä esimiehille 

järjestetyissä esimiesryhmissä tuli paljon esimiestyöskentelyä tukevia ehdotuksia. 

Näistä työstettiin esimiehiä tukeva ”Esimiehen työkalupakki”, johon kerättiin mittarei-

ta ja käytäntöjä, jotka helpottavat arjen esimiestyötä. Useissa organisaatioissa toivottiin 

arjen johtamista tukevia työvälineitä kuten toimenpidelista, vuosikello, mittarit (saira-

uspoissaolo, laatu, työsuojelu). Samalla toivottiin työvälineiden käytön opastusta kou-

lutuksen muodossa. Etenkin varhaisen välittämisen mallin käyttöön ja kehityskeskuste-

lujen pitämiseen toivottiin koulutuksia, joissa koulutus tulisi tarpeeksi lähelle käytän-

nön toteuttamista.   

 

Organisaatioiden toimenpidelistoilta ehdotuksia koskien esimiesten ”työkalupak-

kia” 

Kehittämiskohde Toimenpide Ketä koskee, miten tiedotetaan, 

missä mennään 

Esimiehen vuosi-

kello 

Ehdotus: keskeiset toistuvat asiat vuosi-

kelloon 

ohjausryhmä työstää 

Osastopalavereissa 

otetaan käyttöön 

toimenpidelista 

Toimenpidelista otetaan käyttöön osasto-

palavereissa.  

Otetaan mukaan seuraavaan osasto-

palaveriin. 

Lähiesimiestyö Tehtävät, periaatteet ja käytännöt kun-

toon. 

Työstetään hankkeen aikana esi-

miespienryhmissä.  

Esimieskoulutus Esimiehille tulisi järjestää koulutus, joka 

tukee arjen johtamista. Työvälineet, 

mittarit jne.  

Esimiesten koulutus hankkeen jatko-

toimena. 
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4. LOPPUTILASELVITYKSEN TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

 

Tutkimuksen toteutus  

 
Lopputilaselvitys toteutettiin keväällä 2011 ja se sisälsi kevään 2010 lähtötilaselvityk-

sen tavoin laajan sekä kysely- että haastattelututkimuksen. Tutkimuksessa oli mukana 

samat 14 sosiaali- ja terveydenhuoltoalan organisaatiota, jotka osallistuivat myös läh-

tötilaselvitykseen. Taulukossa 2 on esitettynä hankkeeseen osallistuneiden organisaati-

oiden koot ja henkilöstömäärät. 

 

Taulukko  2. Hankkeeseen osallistuneiden organisaatioiden koot ja hankkeeseen osal-

listuvan henkilöstön määrät. 

Organisaatio Organisaation koko henkilöstön 

määrä 

Hankkeeseen osallistuneen 

henkilöstön määrä 

Organisaatio 1 178 178 

Organisaatio 2 163 63 

Organisaatio 3  180 47 

Organisaatio 5  1743 150 

Organisaatio 4 1558 68 

Organisaatio 7  116 115 

Organisaatio 8  113 110 

Organisaatio 9  130 130 

Organisaatio 10  74 51 

Organisaatio 11  163 84 

Organisaatio 12  18 14 

Organisaatio 13  586 586 

Organisaatio 14  2850 222 

Yhteensä 7872 1818 

 

Kyselyaineiston kuvaus 

 

Lopputilakysely toteutettiin maalis-huhtikuussa 2011. Kyselylomakkeet lähetettiin 

kehittämishankkeeseen osallistuvien organisaatioiden
1
 yhteyshenkilöille, jotka jakoivat 

ne eteenpäin vastaajille. Vastaamiseen annettiin aikaa noin kaksi viikkoa. Annettuun 

palautuspäivään mennessä vastausprosentit jäivät osassa organisaatioita niin alhaisiksi, 

että vastausaikaa jouduttiin pidentämään. Organisaatioihin oltiin yhteydessä puhelimit-

se sekä sähköpostitse vastausprosentin nostamisen kannustamiseksi. Varsinaisia kar-

hukirjeitä ei lähetetty, mutta vastausaikaa pidennettiin vielä kahdella viikolla.  

 

                                                 
1
 Hankkeeseen osallistuneita organisaatioita oli yhteensä 14. Koska yhdessä organisaatiossa lopputi-

laselvitys toteutettiin ainoastaan haastatteluin (ks. luku 3.4), osallistui kyselyyn 13 organisaatiota. 
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Lomakkeet palautettiin valmiiksi maksetussa palautuskuoressa yliopistolle. Lomak-

keissa oli kutakin vastaajaa varten henkilökohtainen tunnistenumero henkilön eri vuo-

sien vastausten yhdistämistä varten. Tunnistenumerot ja niitä vastaavien henkilöiden 

nimitiedot säilytetään Helsingin yliopistolla lukitussa tilassa. Näihin tietoihin pääsevät 

käsiksi ainoastaan hankkeen tutkijat.  

 

Lomakkeen alussa olleessa saatekirjeessä oli maininta, että vastaaminen on vapaaeh-

toista, osallistumisen voi peruuttaa milloin tahansa ja tiedot ovat luottamuksellisia. 

Kyselyaineisto saatiin tutkijoille analysoitavaksi toukokuun puolessa välissä.  

 

Lomakkeita lähetettiin yhteensä 1907 ja palautettiin 874 kappaletta. Koska seitsemän 

lomaketta palautettiin tyhjänä ja tämän vuoksi poistettiin aineistosta, jäi vastausprosen-

tiksi 45. Organisaatiokohtaisesti alin vastausprosentti oli 23 % ja ylin 72 %. (Taulukko 

3.) 

 

Taulukko 3. Lähetettyjen ja palautettujen lomakkeiden määrät sekä vastausprosentit. 

Organisaatio Lähetetyt  

lomakkeet 

Palautetut  

lomakkeet 

Vastaus- 

prosentti 

Organisaatio 1  88 35 40 

Organisaatio 2  86 27 31 

Organisaatio 3  17 11 64 

Organisaatio 4 202 68 34 

Organisaatio 5 484 244 50 

Organisaatio 6  182 41 23 

Organisaatio 7  164 72 43 

Organisaatio 8  111 47 42 

Organisaatio 9  101 69 68 

Organisaatio 10  136 75 55 

Organisaatio 11  123 88 72 

Organisaatio 12 116 61 53 

Organisaatio 13 97 36 37 

Yhteensä 1907 874  

 

Kyselyyn vastanneista (N= 867) naisia oli 90 % ja miehiä 10 %. Heistä johtoon kuului 

2 %, esimiehiin 9 % ja työntekijöihin 89 %. Vastaajien keski-ikä oli 46 vuotta (keski-

hajonta 10.9). Nuorin vastaajista oli 20- ja vanhin 65-vuotias. Suurimmalla osalla 

(92 %) vastaajista työsuhde oli vakituinen kyselyyn vastaamishetkellä. Nykyisessä 

työtehtävässä he ilmoittivat työskennelleensä keskimäärin 10 vuotta (keskihajonta 8.9). 

Yli 20 vuotta sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla oli työskennellyt runsas kolmannes 

vastaajista (38 %). Taulukossa 4 on esitetty vastaajien työaikamuotoa, koulutusta sekä 

palvelusuhteen kestoa kuvaavat prosenttijakaumat. 
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Taulukko 4. Lopputilakyselyyn vastanneiden (N=867) työaikamuotoa, koulutusta ja 

palvelusuhteen kestoa kuvaavat prosenttijakaumat. 

Muuttuja      2011 (%) 

((%)(%) 

   

Palvelusuhteen 

kesto 

Alle vuosi  4.7      

1-5 vuotta  33.5      

6-10 vuotta  21.4      

11–20 vuotta  18.0       

 Yli 20 vuotta  22.3      

Koulutus Kansakoulu  8.6      

Peruskoulu  26.9      

Keskikoulu  15.3      

Ylioppilastutkinto  49.0      

Ei ammattikoulutusta  1.5      

Ammattikurssi tai työpaikalla saatu koulutus  3.5      

Ammatillinen koulu  33.2      

Ammatillinen opisto  33.3      

Ammattikorkeakoulu  12.2      

Korkeakoulu  14.2      

Työaikamuoto Päivätyö  38.2      

Porrastettu päivätyö  2.1       

Liukuva päivätyö  5.5      

Kaksivuorotyö  36.5      

Keskeytyvä kolmivuorotyö  2.0       

Keskeytymätön kolmivuorotyö  5.5 

 

 

 

     

 Yötyö  4.3      

           

 

 

Raportissa viitataan osittain myös lähtötilaselvityksen kyselytuloksiin. Lähtötilaselvi-

tyksen kyselylomakkeita lähetettiin keväällä 2010 yhteensä 2035 ja palautettiin 1175 

kappaletta (vastausprosentti 59 %). Organisaatiokohtaisesti alin vastausprosentti oli 

44 % ja ylin 90 % 
2
.  

 

Kyselylomakkeen sisältö, sairauspoissaolotiedot ja aineiston analysointi  

 

Kyselylomake. Vuoden 2011 kysely oli sama kuin kevään 2010 lähtötilaselvityksessä. 

Kyselylomakkeessa tarkasteltiin työyhteisön toimivuutta ja henkilöstön hyvinvointia. 

Lomakkeen pohjana oli Työterveyslaitoksen Terve Organisaatio -kysely (Lindström 

ym., 1997), jota oli täydennetty lisäkysymyksillä. Kysymykset koskivat muun muassa 

työyhteisön ilmapiiriä, työn sisältöä ja järjestelyjä, esimiestyötä, työtoiminnan organi-

sointia, luottamusta, hyvinvointia ja terveyttä. Luottamusta mitattiin McAllisterin 

(1995) luottamusmittareilla (työntekijän- esimiestä välinen luottamus ja työkavereiden 

                                                 
2
 Tarkemmat tiedot lähtötilaselvityksen tutkimusaineistosta ja sen tuloksista Sosiaali- ja terveydenhuol-

toalan Tuottavuus Talkoot Lähtötilaselvitys – raportista (Puisto ym., 2010). 



25 

 

välinen luottamus) sekä luottamusta ylimpää johtoa mittaavalla luottamuspatterilla 

(Cook & Wall, 1980). Johtamisen koettua oikeudenmukaisuutta mitattiin jakavan oi-

keudenmukaisuuden, menettelytapojen oikeudenmukaisuuden ja vuorovaikutuksen 

oikeudenmukaisuuden mittareilla (Moorman, 1991). Lomake sisälsi myös avokysy-

mykset viime vuosien hyvistä ja huonoista työpaikalla tapahtuneista muutoksista sekä 

kehittämisehdotuksista alkavaa hanketta varten. Myös työterveyshuollon ja työsuoje-

lun kehittämisehdotuksia tiedusteltiin avokysymyksillä.  

 

Osasta lomakkeen kysymyksistä muodostettiin summa-asteikkoja (liite 1), osaa kysy-

myksistä käsiteltiin yksittäisinä muuttujina. Kaikkiin muihin paitsi työn varmuutta 

(asteikko 1-4) sekä luottamusta (1-7) kuvaavaan summa-asteikkoon vastattiin viisipor-

taisella (1-5) asteikolla. Summa-asteikoista muodostettiin summamuuttujat, joissa eri 

osioiden pistemäärät laskettiin yhteen ja jaettiin osioiden lukumäärällä. Kahden ilma-

piiriongelmia koskevan kysymyksen
3
 vastausasteikko muutettiin oikein päin ennen 

summamuuttujan laskemista. 

 

Summa-asteikkojen eri osioille ja yksittäisille muuttujille laskettiin työelämän laatua ja 

henkilöstön hyvinvointia kuvailevassa mielessä prosenttijakaumat siten, että vastaus-

vaihtoehtojen ääripäät 4 ja 5 yhdistettiin. Poikkeuksena oli nykyinen työkyky, josta 

yhdistettiin vaihtoehtoihin 0-6 vastanneiden prosenttiosuudet. Vastausvaihtoehtoihin 

0-6 vastanneilla katsottiin olleen alentunut työkyky. Toisena poikkeuksena oli luotta-

mus esimieheen ja työkaveriin, josta yhdistettiin vaihtoehtoihin 6-7 vastanneiden pro-

senttiosuudet. 

 

Sairauspoissaolotiedot. Sairauspoissaolojen yhteyttä työelämän laatuun ja hyvinvoin-

tiin tarkasteltiin sekä yksilö- että organisaatiotasolla. Yksilötason sairauspoissaoloja 

mitattiin kysymyksellä ”Kuinka monta kokonaista päivää olette ollut poissa työstä ter-

veydentilanne vuoksi (sairauden tai terveyden hoito tai tutkiminen) viimeisen vuoden 

(12 kk) aikana?”. Organisaatiotason sairauspoissaolotiedot koostuivat organisaatioiden 

raportoimista henkilöstön sairauspoissaoloprosenteista aikavälillä 1.1.–30.6.2011.
4
  

Alhaisin organisaatiotason sairauspoissaoloprosentti oli 0.36 ja ylin 7.73 (keskiarvo 

5.31, keskihajonta 1.81). Vastanneista 34 % (n = 156) tuli organisaatiosta tai yksiköstä, 

jossa sairauspoissaoloprosentti oli alle aineiston keskiarvon. Vastanneista 65 % (n = 

301) kuului organisaatioon tai yksikköön, jossa sairauspoissaoloprosentti oli yli aineis-

ton keskiarvon. 

 

 

                                                 
3
 Minkälainen on työyksikkösi/osastosi ilmapiiri? 1. Kannustava ja uusia ideoita tukeva ja 2. leppoisa ja 

mukava? 

4
 Kahdessa organisaatiossa prosentti oli laskettu ajalta 1.1.–31.3.2011, yhdessä ajalta1.1.–28.6.2011. 
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Analyysit. Aineistojen tilastollinen analysointi suoritettiin PASW Statistics 18 -

ohjelmiston avulla. Raportissa esitellyt tulokset on analysoitu tarkastelemalla sekä 

vuoden 2010 että 2011 kyselyaineistoja. Aineistoja tarkasteltiin sekä erikseen että yh-

distettynä, riippuen analyysista ja tarkastelunäkökulmasta.  

 

Eri kyselykertojen välillä tapahtuneita muutoksia tutkittiin sekä yksittäisten kysymys-

ten prosenttijakaumia että yksittäisistä kysymyksistä muodostettuja summamuuttujia 

tarkastelemalla.  Prosenttijakaumat on laskettu eri aineistoista (2010 ja 2011) ja tutki-

musjoukossa ovat mukana nekin, ketkä eivät ole vastanneet kuin toiseen kyselyyn. 

Summamuuttujissa mittausten välillä tapahtunutta keskiarvomuutosta analysoitiin ei-

parametrisella Wilcoxonin testillä. Tässä analyysissä tutkimusjoukko koostui ainoas-

taan molempiin kyselyihin vastanneista henkilöistä ja näin ollen muodosti todellisen 

seuranta-aineiston.  

 

Riippumattoman otoksen t-testejä tehtiin henkilöstöryhmien (esimiehet vs. ei esimiehet 

ja julkisen vs. yksityisen sektorin työntekijät) välisten keskiarvoerojen tarkastelemi-

seksi ja Pearsonin korrelaatiokertoimia käytettiin muuttujien välisen yhteisvaihtelun 

tutkimiseksi. Lineaarisessa regressioanalyysissa selitettävinä tekijöinä tarkasteltiin 

eläköitymisajatuksia, luottamusta sekä ilmapiirimuutosta. Kyselyn avovastauksia ana-

lysoitiin sisällön analyysillä.  

 

 

Haastatteluaineiston kuvaus ja analysointi 

 

Lopputilaselvityksen haastattelut (N = 87) tehtiin huhti-toukokuussa 2011. Ne toteutet-

tiin yksilöhaastatteluina tehtyinä teemahaastatteluina, joiden kesto oli noin 1 tunti. 

Suurin osa haastatteluista (n = 69) toteutettiin puhelimitse. Loput (n = 19) toteutettiin 

työntekijän omalla työpaikalla. Haastattelijoina toimivat hankkeen tutkijat.   

 

Haastateltavista 37 toimi esimiehinä/toimihenkilöinä ja 24
5
 työntekijöinä. Haastatelta-

vat koostuivat organisaation työntekijöistä, esimiehistä, toimihenkilöistä, johdosta, 

työsuojelu- ja työterveyshenkilöstöstä sekä luottamusmiehistä. (Taulukko 5.) Kustakin 

organisaatiosta haastateltiin keskimäärin 1-2 henkilöä kustakin henkilöstöryhmästä eli 

noin 6 henkilöä per organisaatio. Haastateltavat valittiin siten, että he olivat mahdolli-

simman samat kuin hankkeen lähtötilaselvityksen haastatteluissa keväällä 2010.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Osa työntekijöistä työskenteli myös luottamusmiestehtävissä. Lukuun 24 ei ole laskettu mukaan heitä. 
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Taulukko 5. Lopputilaselvityksessä haastateltujen määrät organisaatioittain. 

Organisaatio Työntekijät Esimie-

het/toimihlöt 

/johto 

Työsuojeluhen-

kilös-

tö/luottamus-

miehet 

Työterveyshuolto Yhteensä 

Organisaatio 1 3 2 2 1 8 

Organisaatio 2 1 3 0 0 4 

Organisaatio 3 2 3 1 0 6 

Organisaatio 4 1 3 2 0 6 

Organisaatio 5 2 3 2 0 7 

Organisaatio 6 1 3 3 0 7 

Organisaatio 7  3 2 2 0 7 

Organisaatio 8 3 2 2 0 7 

Organisaatio 9 2 1 2 0 5 

Organisaatio 10 0 3 1 0 4 

Organisaatio 11 2 4 3 0 9 

Organisaatio 12 1 1 2 0 4 

Organisaatio 13 1 3 2 0 6 

Organisaatio 14 2 4 1 0 7 

Yhteensä 24 37 25 1 87 

 

 

Ennen haastattelun alkua haastateltavia informoitiin hankkeen tarkoituksesta, tutki-

mukseen osallistumisen vapaaehtoisuudesta ja luottamuksellisuudesta. Heille kerrottiin, 

että haastattelut tullaan nauhoittamaan tutkimuskäyttöä varten heidän omalla kirjalli-

sella suostumuksellaan, ja että haastattelijoiden haastatteluaikana tekemiä muistiin-

panoja tullaan hyödyntämään työyhteisölle annettavassa haastatteluyhteenvedossa.  

 

Teemahaastattelu on puolistrukturoitu haastattelumenetelmä, jossa haastattelun aiheet 

kohdennetaan tiettyihin teemoihin (Hirsjärvi & Hurme, 2000). Tämän tutkimuksen 

haastattelujen teemoina olivat viimeisen vuoden - eli hankkeen aikana – työpaikalla, 

hankkeessa ja omassa työssä tapahtuneet asiat, eri henkilöstöryhmien edustajien rooli-

en muutokset, muun organisaation roolit ja resurssit hankkeen aikana, hankkeen aikais-

ten kehitysryhmien toiminta ja hanke ja sen toteuttaminen. Lisäksi kysyttiin haastatel-

tavan mielipidettä työpaikan tämän hetkisistä tärkeimmistä kehittämiskohteista sekä 

ulkopuolisen kehittäjän roolista hankkeessa. Myös yleisiä työn arjen, työsuojelun ja 

työterveyshuollon tärkeimpiä toimintamalleja tiedusteltiin. 

 

Tulokset analysoitiin kuvailevalla ja luokittelevalla sisällön analyysillä (Tuomi & Sa-

rajärvi, 2009). Analyysi perustui tutkijoiden haastattelujen aikana haastatteluista teke-

mille tarkoille muistiinpanoille ja litteroinneille. Tekstistä etsittiin samankaltaisuuksia, 

jossa analyysia ohjasivat haastattelujen edellä mainitut teemat. Lisäksi muistiinpanois-

ta poimittiin suoria lainauksia, jotka kuvastivat parhaiten vastaajien mielipidettä ku-

hunkin teemaan liittyen. Haastattelujen tulokset on esitetty kyselytulosten jälkeen kap-

paleessa 6. 
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5. KYSELYN TULOKSET 

 

5.1 Yleistulokset vertailu 2010 - 2011 

 

Yleistuloksissa tarkastellaan sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työelämän laadun tilaa ja 

siinä hankkeen aikana tapahtuneita muutoksia. Keskiarvoja (2010 vs. 2011) verrataan 

summamuuttujittain ja niiden rinnalla tarkastellaan vuoden 2010 (n = 1186) ja 2011 (n 

= 868) poikkileikkausaineistojen yksittäisten kysymysten prosentuaalisia tuloksia. 

Työelämänlaadulla tarkoitetaan tässä raportissa työn sisällön ja järjestelyjen, organi-

saation toimintatapojen, organisaation ilmapiirin ja henkisen arvostuksen sekä fyysisen 

kunnon osatekijöitä (liite 1). Raportoidut summamuuttujien keskiarvojen muutokset 

ovat tilastollisesti merkitseviä alle viiden prosentin riskitasolla.  

 

TYÖELÄMÄN LAATU 

 

Vaikutusmahdollisuudet työhön. Hankkeen aikana vaikutusmahdollisuudet työhön 

paranivat (liite 2). Parhaiten vastaajat kokivat molemmilla mittauskerroilla voivansa 

vaikuttaa oman työn laatuun, heikoiten sen monipuolisuuteen ja vaihtelevuuteen. (Tau-

lukko 6.)  

 

Taulukko 6. Vaikutusmahdollisuudet työhön ensimmäisellä (2010) ja toisella (2011) 

kyselykerralla (%). 

Muuttuja 2010 2011 

Vaikutusmahdollisuudet työhön (melko tai erittäin paljon vastanneiden % -osuudet)   

Voi vaikuttaa oman työn laatuun 74 78 

Voi vaikuttaa oman työympäristön järjestykseen ja ulkonäköön 56 61 

Voi vaikuttaa itseään koskeviin asioihin työpaikalla 45 48 

Voi vaikuttaa oman työn monipuolisuuteen ja vaihtelevuuteen 31 36 

 

 

Työtoiminnan organisointi. Työtoiminnan organisointi parani hankkeen aikana (liite 

2). Yksittäisistä muuttujista eniten muutosta oli tapahtunut työtoiminnan organisoin-

nissa omassa työyksikössä, joka parani 6 %. Työympäristön ja tilojen toimivuus käy-

tännöllisyys (+4 %) sekä siisteys ja järjestys (+5 %) paranivat myös hankkeen aikana.  

(Taulukko 7.) 

 

 



29 

 

Taulukko 7. Työtoiminnan organisointi  ensimmäisellä (2010) ja toisella (2011) kyse-

lykerralla (%). 

Muuttuja 2010 2011 

Työtoiminnan organisointi (melko tai erittäin hyvin vastanneiden % -osuudet)   

Työtoiminta on organisoitu hyvin työyksikössä/osastolla 55 61 

Työympäristön ja työtilojen toimivuus ja käytännöllisyys on kunnossa 40 45 

Työpisteen siisteys ja järjestys on kunnossa 62 66 

Työpisteen työvälineiden (mm. koneet, laitteet) toimivuus, saatavuus ja tarkoituksenmu-

kaisuus on kunnossa 

64 67 

Työtoiminnan organisointi (melko tai hyvin harvoin vastanneiden % -osuudet)   

Joutuu harvoin etsimään työssä tarvitsemiaan ohjeita, välineitä ja materiaaleja 33 40 

Joutuu harvoin odottamaan työssä tarvitsemiaan raaka-aineita, välineitä ja materiaaleja 50 49 

Joutuu harvoin odottamaan toisten työntekijöiden tai työnjohdon toimenpiteitä 36 35 

Joutuu harvoin korjaamaan laitehäiriöitä 57 56 

Joutuu harvoin odottamaan laitteiden korjausta, säätöä tai huoltoa 48 42 

 

 

Tavoitteiden selkeys. Hankkeen aikana tavoitteiden selkeys ei muuttunut tilastollisesti 

merkitsevästi (liite 2). Yksittäisten kysymysten kohdalla voitiin kuitenkin havaita pie-

niä positiivisia muutoksia sen suhteen, onko vastaaja selvillä oman työn tehtävistä 

(+2 %) tai onko hän selvillä siitä, mitä muut odottavat häneltä työstään (+2 %). (Tau-

lukko 8.) 

 

Taulukko 8. Tavoitteiden selkeys ensimmäisellä (2010) ja toisella (2011) kyselyker-

ralla (%). 

Muuttuja 2010 2011 

Tavoitteiden selkeys (melko tai erittäin hyvin vastanneiden % -osuudet)   

On selvillä oman työn tehtävistä ja tavoitteista 92 94 

On selvillä oman työryhmän/osaston tehtävistä ja tavoitteista 89 88 

On selvillä koko yrityksen tehtävistä ja tavoitteista 62 59 

On selvillä siitä, mitä muut odottavat vastaajalta työssään 67 69 

 

 

Työmäärä. Yksilön työssään kokema kiire, työn aiheuttama määrällinen kuorma ja 

tekemättömien töiden aiheuttama henkinen paine vähenivät hankkeen aikana (liite 2). 

Noin kolmannes vastaajista koki työmäärän jakautuvan epätasaisesti sekä aikaa olevan 

liian vähän töiden tekemiseen kunnolla melko tai hyvin usein ja lähes puolet koki 

usein liian vähän aikaa työn tekemiseen kunnolla. (Taulukko 9.) 
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Taulukko 9. Työmäärä ensimmäisellä (2010) ja toisella (2011) kyselykerralla (%). 

Muuttuja 2010 2011 

Työmäärä (melko tai hyvin usein vastanneiden % -osuudet)   

Työssä usein tekemättömien töiden painetta 49 42 

Usein liian vähän aikaa työn tekemiseen kunnolla 52 46 

Työmäärä jakautuu usein epätasaisesti niin, että työt ruuhkautuvat 42 36 

 

 

Työn varmuus. Hankkeen aikana työn varmuus väheni (liite 2). Enää noin puolet vas-

taajista (56 %) uskoi, ettei työtehtävän lopettaminen ja työttömäksi tuleminen ole 

mahdollista. Vastaava luku lähtötilaselvityksessä oli 91 %.  (Taulukko 10.) 

 

Taulukko 10. Työn varmuus ensimmäisellä (2010) ja toisella (2011) kyselykerralla 

(%). 

Muuttuja 2010 2011 

Työn varmuus (ei ole mahdollista vastanneiden % -osuudet)   

Työtehtävän lopettaminen ja työttömäksi tuleminen ei mahdollista 91 56 

Lomautetuksi tuleminen ei mahdollista 84 58 

Tietotekniikka tai koneet eivät tee työsi tarpeettomaksi 99 92 

 

 

 

ORGANISAATION TOIMINTATAVAT 

 

Tiedonkulku. Tiedonkulku parani hankkeen aikana (liite 2). Eniten parannusta oli eri 

ammattiryhmien välillä (+8 %) ja työyksiköiden/osastojen välillä (+8 %). Vastaajat 

olivat molemmilla mittauskerroilla tyytyväisimpiä työyksikön sisäiseen tiedonkulkuun 

ja tyytymättömimpiä eri ammattiryhmien väliseen tiedonkulkuun. (Taulukko 11.) 

 

Taulukko 11. Tiedonkulku (2010) ja toisella (2011) kyselykerralla (%). 

Muuttuja 2010 2011 

Tiedonkulku (melko tai täysin riittävää vastanneiden %-osuudet)   

Työyksikön/osaston sisällä 61 67 

Eri työyksiköiden/osastojen välillä 24 33 

Eri ammattiryhmien välillä 36 44 

Johdon ja henkilöstön välillä 36 42 
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Esimiestyö. Työntekijöiden tyytyväisyys esimiehen ohjaukseen ja palautteeseen sekä 

esimiehen tukeen ja luottamukseen väheni hankkeen aikana (liite 2).  Kyselyyn vas-

tanneet olivat eniten tyytymättömämpiä esimieheltä saatavaan tukeen (- 9 %), esimie-

hen puuttumiseen ongelmatilanteiden kohdalla (- 6 %) ja siihen, kuinka he kokivat 

voivan luottaa esimiehen kanssa sovittuun (- 9 %). (Taulukko 12.)  

 

Taulukko 12. Esimiehen ohjaus ja palaute sekä tuki ja luottamus ensimmäisellä (2010) 

ja toisella (2011) kyselykerralla (%). 

Muuttuja 2010 2011 

Esimiehen ohjaus ja palaute (melko usein tai aina vastanneiden % -osuudet)   

Saa esimieheltä palautetta työssä onnistumisesta 28 26 

Saa esimieheltä riittävästi tietoa siitä mitä työltä odotetaan 39 39 

Arvioi esimiehen kanssa omaa työtä ja sen kehittämistarpeita 25 22 

Esimiehen tuki ja luottamus (melko usein tai aina vastanneiden % -osuudet)   

Saa tarvittaessa tukea ja apua esimieheltä 59 50 

Voi luottaa esimiehen kanssa sovittuun 75 67 

Esimies kohtelee kaikkia työntekijöitä tasapuolisesti 62 58 

Esimies jakaa työt oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti 61 59 

Esimies puuttuu ongelmiin heti niiden ilmaannuttua 52 46 

Esimies kuuntelee alaisensa mielipiteitä tärkeissä asioissa 69 65 

Esimies kannustaa saavuttamaan tulokset 55 51 

Esimies tiedottaa riittävän ajoissa päätöksistä ja niiden vaikutuksista 51 50 

Esimies kohtelee alaisiaan ystävällisesti ja huomaavaisesti 74 59 

 

 

Toiminnan jatkuva parantaminen. Toiminnan jatkuva parantaminen lisääntyi hank-

keen aikana (liite 2).  Eniten lisääntyi yhteisten kokousten lisääntymisen (+4 %) ja 

toiminnan jatkuvan parantamisen kokemukset (+5 %). Tyytyväisimpiä vastaajat olivat 

molemmilla mittauskerroilla siihen, kuinka työyksikössä kannustetaan miettimään sitä, 

miten työt voisi tehdä paremmin sekä muutosvalmiuteen tarvittaessa.  (Taulukko 13.) 
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Taulukko 13. Toiminnan jatkuva parantaminen ensimmäisellä (2010) ja toisella (2011) 

kyselykerralla (%). 

Muuttuja 2010 2011 

Toiminnan jatkuva parantaminen (melko tai erittäin usein/aina vastanneiden % -

osuudet) 

  

Hankimme palautetta ja parannusideoita asiakkailtamme 30 31 

Kokeiluista ja niiden tuloksista tiedotetaan kaikille 48 50 

Kannustetaan miettimään miten työt voisi tehdä paremmin 49 52 

Kannustetaan kokeilemaan uusia asioita 47 49 

Ollaan valmiita muuttamaan toimintaa tarvittaessa 54 55 

On hyvät mahdollisuudet kehittyä 44 46 

Tehdään jatkuvasti parannuksia toimintaan 36 41 

Työtehtävistä tavoitteista ja niiden saavuttamisesta keskustellaan usein yhdessä 29 32 

Työyksikössä usein kaikille tarkoitettuja yhteisiä kokouksia 61 65 

 

 

Muutoshallinta ja koulutus. Muutoshallinta ja koulutus paranivat hankkeen aikana 

(liite 2). Eniten paranivat perehdytys (+3 %), koulutus (+3 %) ja muutosten suunnittelu 

ja toteutus (+3 %). (Taulukko 14.) 

  

Taulukko 14. Muutoshallinta ja koulutus ensimmäisellä (2010) ja toisella (2011) ky-

selykerralla (%). 

Muuttuja 2010 2011 

Muutoshallinta ja koulutus (melko tai erittäin hyvin tai melko/täysin riittävästi vastan-

neiden %-osuudet) 

  

On perehdytetty työhön hyvin 55 58 

Henkilöstön koulutus on järjestetty yksikössä/osastolla hyvin 54 57 

Muutosten suunnittelu ja toteutus on tapahtunut työpaikalla hyvin 28 33 

Henkilöstön asema ja näkemykset otetaan hyvin huomioon työpaikan muutostilanteissa 

ja niihin liittyvissä ratkaisuissa 

24 26 

Työpaikalla otetaan riittävästi huomioon myös inhimilliset ja sosiaaliset näkökohdat 

muutoksia toteutettaessa 

30 33 

 

Organisaation ilmapiiri, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus.  Organisaation ilmapiiri 

parani ja ilmapiiriongelmat vähenivät (liite 2) hankkeen aikana. 69 % vastaajista piti 

työpaikkansa ilmapiiriä leppoisana ja mukavana. Vain 4 % koki ilmapiirin riitaisena ja 

eripuraisena. (Taulukko 15.) 
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Taulukko 15. Ilmapiiri (2010) ja toisella (2011) kyselykerralla (%). 

Muuttuja 2010 2011 

Ilmapiiri (lähes tai täysin samaa mieltä/melko vastanneiden % -osuudet)   

Ilmapiiri on jännittynyt ja kilpaileva, omaa etua tavoitteleva 12 7 

Ilmapiiri on kannustava ja uusia ideoita tukeva 56 59 

Ilmapiiri on ennakkoluuloinen ja vanhoista kaavoista kiinnipitävä 19 16 

Ilmapiiri on leppoisa ja mukava 65 69 

Ilmapiiri on riitaisa ja eripurainen 8 4 

 

 

Arvostus. Koetus arvostuksessa ei tapahtunut tilastollisesti merkitsevää muutosta 

hankkeen aikana (liite 2). Yli puolet vastaajista koki kuitenkin hankkeen päättyessä, 

että työtä arvostetaan paljon. (Taulukko 16.) 

 

Taulukko 16. Arvostus ensimmäisellä (2010) ja toisella (2011) kyselykerralla (%). 

Muuttuja 2010 2011 

Arvostus (lähes tai täysin samaa mieltä/melko tai erittäin paljon/melko tai hyvin usein 

vastanneiden % -osuudet) 

  

Organisaatiossa palkitaan hyvästä suorituksesta  20 20 

Työtä arvostetaan työyksikössä/osastolla paljon 57 58 

Lähiesimies arvostaa saavutuksia työssä 50 51 

 

 

Ihmisten huomioonottaminen. Ihmisten huomioon ottaminen parani hankkeen aikana 

(liite 2). Eniten lisääntyi kokemus, että organisaatiossa huolehditaan työntekijöistä 

hyvin (11 %). Lisäksi koettiin lisääntyneen työpaikan johdon kiinnostuksen henkilös-

tön hyvinvoinnista (+7 %). (Taulukko 17.) 

 

Taulukko 17. Ihmisten huomioon ottaminen ensimmäisellä (2010) ja toisella (2011) 

kyselykerralla (%). 

Muuttuja 2010 2011 

Ihmisten huomioon otto (lähes tai täysin samaa mieltä/melko tai erittäin kiinnostunut 

vastanneiden % -osuudet) 

  

Organisaatiossa huolehditaan työntekijöistä hyvin 31 42 

Organisaatiossa uskotaan yhteistoimintaan 48 53 

Työpaikan johto kiinnostunut henkilöstön terveydestä ja hyvinvoinnista 34 41 
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Oman työryhmän toimivuus, tavoitteet ja arviointi. Hankkeen aikana oman työ-

ryhmän toimivuuden kokemukset paranivat tilastollisesti merkitsevästi (liite 2). Suurin 

positiivinen muutos oli tapahtunut siinä, kuinka jokainen tunsi tulevansa ymmärretyksi 

ja olevansa hyväksytty (+23 %). (Taulukko 18.).  

 

Taulukko 18. Oman työryhmän toimivuus, tavoitteet ja arviointi ensimmäisellä (2010) 

ja toisella (2011) kyselykerralla (%). 

Muuttuja 2010 2011 

Oman työryhmän toimivuus (jokseenkin/täysin samaa mieltä vastanneiden % -

osuudet) 

  

Pidämme toisiamme ajan tasalla työasioissa 87 88 

Tietoa pyritään jakamaan ryhmän sisällä 82 84 

Asenteenamme on "toimimme yhdessä" 71 72 

Jokainen tuntee tulevansa ymmärretyksi ja olevansa hyväksytty 44 67 

Ryhmässä käytetään aikaa uusien ideoiden kehittelyyn 62 47 

Ryhmän jäsenet toimivat yhdessä toteuttaakseen uusia ideoita 51 56 

Oman työryhmän tavoitteet (melko tai erittäin paljon vastanneiden % -osuudet)   

Uskoo, että ryhmän jäsenet ymmärtävät tavoitteet 64 63 

Kannattaa ryhmän tavoitteita 82 82 

Uskoo, että ryhmän tavoitteet ovat saavutettavissa 69 70 

Uskoo, että ryhmä pitää tavoitteita hyödyllisinä 70 69 

Ryhmän jäsenet etsivät kaiken aikaa uusia tapoja tarkastella työn ongelmia 37 37 

Työn tuloksellisuus paranee ryhmätyössä 65 66 

On tyytyväinen siihen, että voi osallistua ryhmän päätöksentekoon 77 77 

Oman työryhmän arviointi (melko tai erittäin paljon vastanneiden %- osuudet)   

Ryhmän jäsenillä valmius kyseenalaistaa ryhmän tekemän työn perusteita 38 40 

Ryhmä tarkastelee kriittisesti työnsä heikkouksia päästäkseen parhaaseen lopputulokseen 41 43 

Ryhmän jäsenet perustavat työnsä toistensa ideoihin päästäkseen parhaaseen lopputulok-

seen 

36 38 
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HYVINVOINTI JA TERVEYS 

 

Psyykkinen hyvinvointi. Stressin kokemus väheni 4 % väsymys 3 %.  Joka kymme-

nes vastaaja ilmoitti tuntevansa stressiä melko tai erittäin paljon ja vajaa viidennes 

vastaajista koki olleensa viime aikoina poikkeuksellisen väsynyt (taulukko 19). 

 

Taulukko 19. Psyykkinen hyvinvointi ensimmäisellä (2010) ja toisella (2011) kysely-

kerralla (%). 

Muuttuja 2010 2011 

Psyykkinen hyvinvointi (melko tai erittäin paljon/melko usein tai jatkuvasti vastannei-

den % -osuudet) 

  

Tuntee stressiä 15 11 

Poikkeuksellisen väsynyt viime aikoina 22 19 

 

 

Henkinen väkivalta. Henkisen väkivallan kohteena kertoi molemmissa kyselyissä 

olevansa vajaa kymmenen prosenttia vastanneista: 8 % vuonna 2010 ja 5 % vuonna 

2011. 

 

Fyysiset oireet. Summamuuttujana tarkasteltuna fyysisten kipuoireiden kokemuksissa 

voitiin havaita lisääntyneitä alavartalo-oireita (liite 2). Fyysisten oireiden kokemusta 

kuvaavat prosenttijakaumat molemmilla kyselykerroilla näkyvät taulukossa 20. 

 

Taulukko 20. Fyysiset oireet viimeisen kuukauden aikana ensimmäisellä (2010) ja 

toisella (2011) kyselykerralla (%). 

Muuttuja 2010 2011 

Fyysiset oireet ylävartalo (melko tai erittäin paljon vastanneiden % -osuudet)   

Niska-hartiavaivoja 29 25 

Olkapäiden särkyjä 13 14 

Käsivarsien särkyjä 8 11 

Ranteiden tai sormien särkyjä 9 9 

Fyysiset oireet alavartalo (melko tai erittäin paljon vastanneiden % -osuudet)   

Lanne-ristiselän kipuja 17 17 

Kipuja lonkissa tai jaloissa 16 15 

 

 

Työympäristön haittatekijät. Työympäristön rauhattomuus koettiin vähentyneen 

hankkeen aikana. Sen sijaan toistuvat liikkeet, vaikeat ja epämukavat asennot, raskaat 

nostelut, melu, epämukavat työajat, työvälineiden puute, epäsiisteys, vastenmieliset 
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hajut, heikko ilman laatu ja työympäristön lämpötilaan liittyvät tekijät olivat huonon-

tuneet hankkeen aikana.  (Taulukko 21). 

 

Taulukko 21. Työympäristön haittatekijät ensimmäisellä (2010) ja toisella (2011) ky-

selykerralla (%). 

Muuttuja 2010 2011 

   

Työympäristön haittatekijät (haittaa hyvin tai melko paljon % -osuudet)   

Työympäristön rauhattomuus  27 25 

Toistuvat yksipuoliset liikkeet  18 21 

Vaikeat ja epämukavat asennot  27 29 

Raskaat nostelut 27 27 

Melu 18 22 

Tilanahtaus 32 32 

Epämukavat työajat 11 14 

Työvälineiden puutteet 14 15 

Epäsiisteys 14 16 

Heikko ilman laatu 26 31 

Vastenmieliset hajut 19 24 

Kylmyys 9 10 

Kuumuus 17 24 

Veto, lämpötilan vaihtelu 12 16 

Valaistuksen puutteet 13 17 

 

 

Usko työskennellä vanhuus eläkeikään asti. Vastaajien uskossa siihen, jaksavatko he 

terveytensä puolesta työskennellä ammatissaan vanhuuseläkeikään saakka ei tapahtu-

nut muutosta hankkeen aikana (liite 2). Kummallakin kyselyn toteutuskerralla 62 % 

vastaajista uskoi jaksavansa työssään terveytensä puolesta vanhuuseläkeikään saakka. 

 

 

Tyytyväisyys työterveyshuollon ja työsuojelun toimintaan. Tyytyväisyydessä työ-

terveyshuollon ja työsuojelun toimintaan ei tapahtunut muutoksia hankkeen aikana 

keskiarvoina tarkasteltuna (liite 2).  Prosenttijakaumien perusteella tyytyväisyys työ-

terveyshuollon toimintaan kuitenkin parani hankkeen aikana 2 % ja työsuojeluun 8 %. 

Puolet (50 %) vastaajista piti työterveyshuoltoa hyvin toimivana. Hieman alle puolet 

vastaajista (42 %) koki työsuojelun toimivan melko tai erittäin hyvin. (Taulukko 22.) 
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Taulukko 22. Tyytyväisyys työterveyshuollon ja työsuojelun toimintaan ensimmäisel-

lä (2010) ja toisella (2011) kyselykerralla (%). 

Muuttuja 2010 2011 

 Tyytyväisyys työterveyshuollon toimintaan (melko/erittäin hyvin vastanneiden % -

osuudet) 

  

Työterveyshuolto toimii melko tai erittäin hyvin 49 51 

Tyytyväisyys työsuojelun toimintaan (melko/erittäin hyvin vastanneiden % -osuudet) 34 42 

Työsuojelu toimii melko tai erittäin hyvin 55 58 

 

 

Työn fyysinen rasittavuus ja henkinen rasittavuus. Työn ruumiillisessa  rasittavuu-

dessa ei tapahtunut tilastollisesti merkitsevää muutosta hankkeen aikana (liite 2). Vajaa 

puolet vastanneista koki työnsä fyysisesti rasittavaksi ja yli puolet henkisesti rasittava-

na molemmilla mittauskerroilla (taulukko 23).  

 

Taulukko 23. Työn kokeminen fyysisesti rasittavana ensimmäisellä (2010) ja toisella 

(2011)  kyselykerralla (%). 

Muuttuja 2010 2011 

Työn fyysinen rasittavuus (melko/hyvin rasittavaa vastanneiden % -osuudet)   

Työ ruumiillisesti melko tai hyvin rasittavaa 38 41 

Työ henkisesti melko tai hyvin rasittava 64 58 

 

 

Työkyky. Enemmistö vastaajista arvioi työkykynsä olevan hyvä verrattuna elinaikai-

seen parhaimpaan (taulukko 24). 

 

Taulukko 24. Työkyky ensimmäisellä (2010) ja toisella (2011) kyselykerralla (%). 

Muuttuja 2010 2011 

Työkyky (pistemäärän 1-6 eli alentunut työkyky vastanneiden % -osuudet)   

Työkyky alentunut verrattuna elinaikaiseen parhaimpaan 9 10 

 

 

Luottamus. Keskiarvotarkastelujen tulokset osoittivat, kuinka tunteisiin perustuva 

luottamus työkaveriin ja vastaavasti kognitiivisiin arviointeihin perustuva luottamus 

omaan esimieheen oli laskenut hankkeen aikana. Muissa luottamuksen mittareissa ei 

ollut tapahtunut muutosta hankkeen aikana. (Liite 2.) Luottamusta koskevien yksittäis-

ten kysymysten prosenttijakaumat näkyvät taulukoissa 25a ja 25b.  
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Taulukko 25a. Työyhteisön luottamus ensimmäisellä (2010) ja toisella (2011) kysely-

kerralla (%). 

Muuttuja 2010 2011 

Luottamus esimieheen
1   

Kun otetaan huomioon esimieheni kokemus, ei ole syytä epäillä, 

etteikö hän osaisi työtään ja olisi valmis tekemään sitä 

78 77 

Esimieheni suhtautuu työhönsä ammattimaisesti 

ja omistautuu työlleen 

78 81 

Voin luottaa siihen, että esimieheni ei vaikeuta työtäni hutiloi-

malla 

78 79 

Useimmat henkilöt, myös ne, jotka eivät ole esimieheni läheisiä 

ystäviä, luottavat häneen ja kunnioittavat häntä esimiehenä 

63 66 

Muut työtoverini, jotka ovat tekemisissä esimieheni kanssa, pitä-

vät häntä luotettavana 

66 69 

Jaamme asioita keskenämme. Voimme molemmat vapaasti jakaa 

ideoitamme, tunteitamme ja toiveitamme. 

65 67 

Voin puhua hänelle vapaasti työongelmistani ja tiedän, että hän 

haluaa kuunnella 

70 73 

Kokisimme molemmat menettämisen tunteen, jos toinen meistä 

siirrettäisiin muualle emmekä voisi enää työskennellä yhdessä 

32 36 

Jos kertoisin ongelmistani esimiehelleni, tiedän, että hän reagoisi 

asiaan rakentavasti ja huolehtivasti. 

66 67 

Kun otetaan huomioon työtoverini kokemus, ei ole syytä epäillä, 

etteikö hän osaisi työtään ja olisi valmis tekemään sitä 

44 46 

 

 

Taulukko 25b. Työyhteisön luottamus ensimmäisellä (2010) ja toisella (2011) kyse-

lykerralla (%). 

Muuttuja 2010 2011 

Luottamus työtoveriin
1
   

Ei ole syytä epäillä, etteikö työtoverini osaisi työtään ja olisi 

valmis tekemään sitä 

87 87 

Työtoverini suhtautuu työhönsä ammattimaisesti 

ja omistautuu työlleen 

84 83 

Voin luottaa siihen, että työtoverini ei vaikeuta työtäni huti-

loimalla 

78 80 

Useimmat henkilöt, myös ne, jotka eivät ole työtoverini lähei-

siä ystäviä, luottavat häneen ja kunnioittavat häntä työtoverina 

76 77 

Muut työtoverini, jotka ovat tekemisissä työtoverini kanssa, 

pitävät häntä luotettavana 

79 78 

Jaamme asioita keskenämme. Voimme molemmat vapaasti 

jakaa ideoitamme, tunteitamme ja toiveitamme. 

78 79 

Voin puhua hänelle vapaasti työongelmistani ja tiedän, että hän 

haluaa kuunnella 

76 78 
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Kokisimme molemmat menettämisen tunteen, jos toinen meis-

tä siirrettäisiin muualle emmekä voisi enää työskennellä yhdes-

sä 

56 56 

Jos kertoisin ongelmistani hänelle, tiedän, että hän reagoisi 

asiaan rakentavasti ja huolehtivasti 

71 73 

Me molemmat suhtaudumme suurin tuntein työsuhteeseemme 56 55 

Luottamus ylimpään johtoon
1   

He yrittävät vilpittömästi ottaa työntekijöiden näkemykset 

huomioon 

35 39 

He kohtelevat minua hyvin todennäköisesti reilusti 47 52 

Heidän voidaan luottaa tekevän järkeviä ratkaisuja yrityksen 

tulevaisuuden osalta 

46 51 

He tuntuvat tekevän tehokasta työtä 44 47 

1 vaihtoehtoihin 5,6,7 (samaa tai vahvasti samaa mieltä) vastanneiden % -osuudet 

 

 

5.2 Ilmapiirimuutosta tukevat työelämänlaadun tekijät työpaikalla 

 

Organisaatioiden ilmapiirissä voitiin todeta tilastollisesti merkitsevä muutos parem-

paan hankkeen aikana (liite 2). Toiminnan jatkuva parantaminen ja työntekijöiden 

luottamus työkavereihinsa selittivät ilmapiiriongelmien vähentymistä (taulukko 26).  

 

Taulukko 26. Lineaarinen regressioanalyysi ilmapiirimuutosta selittävistä tekijöistä 

vuoden 2011 kyselyaineistossa (n = 529). 

 

Muuttuja  Ilmapiiriongelmien 

vähentyminen 

  

Selittävät muuttujat B SEB β  

Toiminnan jatkuva parantaminen .19 .07 .15**  

Työntekijän luottamus työkaveriin .06 .03 .09**  

Työntekijän luottamus esimieheen .01 .03 .01  

Työn organisointi .07 .06 .06  

R² .06    

N 529    
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5.3 Työelämänlaadun yhteys sairauspoissaoloihin ja eläköitymisajatuksiin 

 

Yksilötason sairauspoissaolot ja työelämän laatu 

 

Tarkasteltaessa itsearvioitujen sairauspoissaolopäivien lukumäärää vuoden 2011 kyse-

lyaineistossa havaittiin, että poissaolot olivat yhteydessä lähes kaikkiin tässä tutkimuk-

sessa mitattuihin työelämän laadun ja hyvinvoinnin tekijöihin.  Erityisen vahvasti  

(p < .01) poissaolot olivat yhteydessä varhaisiin eläköitymisajatuksiin, fyysiseen ter-

veyteen (ylä- ja alavartalon oireisiin), työn fyysiseen rasittavuuteen, stressin kokemi-

seen, työn organisoinnin puutteisiin, tiedonkulkuun, esimiehen ohjaukseen ja palaut-

teeseen,  esimiehen luottamukseen ja tukeen, tasa-arvoon, arvostukseen, ihmisten 

huomioon ottamiseen, työkykyyn, työntekijöiden luottamukseen esimieheen tai joh-

toon ja vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuuteen. Vastaaja, joka raportoi korkeampia 

poissaolopäiviä, oli myös todennäköisemmin työntekijä kuin esimies. (Liite 3.)  

 

Organisaatiotason sairauspoissaolot ja työelämän laatu 

 

Organisaatioissa, joissa poissaolot olivat alle aineiston keskiarvon, koettiin jatkuvan 

parantamisen käytännöt, tiedonkulku ja esimiestyöskentely - sekä esimieheltä saatu 

luottamus ja tuki että ohjaus ja palaute - paremmiksi. Näissä organisaatioissa myös 

uskottiin, että työntekijät luottivat enemmän ylimpään johtoon, oltiin tyytyväisempiä 

työpaikan muutoshallintaan ja koulutukseen sekä tunnettiin oman työryhmän tavoitteet 

paremmin. Fyysinen terveys (sekä ylä- että alavartalon oireet) koettiin huonommaksi 

alhaisempien poissaolojen organisaatioissa. (Taulukko 28) 

 

Taulukko 28. Työelämän laadun ja hyvinvoinnin keskiarvot ja keskihajonnat alle ja 

yli keskiarvon (5.3 %) poissaoloja raportoineissa organisaatioissa lopputilaselvityksen 

2011 kyselyaineistossa.  

Muuttuja Sairauspoissaoloprosentti  

alle keskiarvon (n = 156) 

Sairauspoissaoloprosentti  

yli keskiarvon (n =301 ) 

p 

Organisaatioon sitoutuminen 4.3 (.65) 4.2 (.63) .44 

Fyysiset ylä- ja alavartalon oireet 

Tavoitteidenselkeys 

2.3 (.80) 

4.0 (.59) 

2.1 (.89) 

3.9 (.57) 

.04 

.40 

Vaikutusmahdollisuudet työhön 3.6 (.65) 3.6 (.68) .71 

Työmäärä 3.5 (.85) 3.4 (.86) .44 

Työn organisointi 1 3.7 (.68) 3.6 (.72) .40 

Työn organisointi 2 2.7 (.71) 2.6 (.76) .44 

Tiedonkulku 3.3 (.75) 3.1 (.74) .01 

Esimiehen ohjaus ja palaute 3.5 (.92) 3.3 (.84) .01 

Esimiehen tuki ja luottamus 3.8 (.82) 3.6 (.77) .02 

Muutoshallinta ja koulutus 3.4 (.68) 3.1 (.63) .00 

Toiminnan jatkuva parantaminen 3.6 (.63) 3.4 (.63) .00 

Ilmapiiriongelmat 2.1 (.75) 2.2 (.76) .22 

Tasa-arvo 4.0 (.77) 4.0 (.78) .99 

Arvostus 3.2 (.79) 3.1 (.83) .06 

Ihmisten huomioon otto 3.3 (.86) 3.2 (.85) .20 
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Työn varmuus 3.6 (.45) 3.6 (.48) .30 

Luottamus esimieheen 5.1 (1.36) 4.9 (1.23) .09 

Luottamus työkaveriin 5.4 (1.1) 5.4 (1.02) .77 

Luottamus ylimpään johtoon 3.5 (.89) 3.3 (8.4) .02 

Oman työryhmän toimivuus 3.8 (.67) 3.7 (.77) .06 

Oman työryhmän tavoitteet 3.8 (.64) 3.7 (.58) .02 

Oman työryhmän arviointi 3.3 (.75) 3.3 (.64) .51 

Päätöksenteon oikeudenmukaisuus 2.2 (.59) 2.1 (5.4) .19 

Vuorovaikutuksen oikeudenmukai-

suus 

3.9 (.81) 3.8 (.75) .06 

Jakava oikeudenmukaisuus 4.0 (1.12) 3.9 (.75) .37 

    

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

 

 

Eläköitymisajatukset ja työelämän laatu 

 

Kyselyyn vastanneiden uskossa kykyyn työskennellä vanhuuseläkeikään asti ei tapah-

tunut muutosta hankkeen aikana (liite 2). Vaikka muutosta ei tällä aikavälillä ollut vie-

lä nähtävissä, voitiin osoittaa, kuinka lähes kaikki työelämän laadun tekijät olivat yh-

teydessä uskoon kyvystä terveyden puolesta työskennellä ammatissaan vanhuuseläke-

ikään asti kummallakin mittauskerralla, lähtötilaselvityksen 2010 ja lopputilaselvityk-

sen aikana 2011 (liitteet 4 ja 5).   

 

Tulokset osoittivat, kuinka työn laadun eri osa-alueista etenkin vaikutusmahdollisuudet, 

työnorganisointi, toiminnan jatkuva parantaminen ja ihmisten huomioon otto työpai-

kalla vaikuttavat työntekijöiden uskoon kyvystään työskennellä vanhuus eläkeikään 

asti. Sen sijaan työn henkinen rasittavuuden kokemukset heikentävät tätä uskomuksen 

tunnetta. (Liitteet 4 ja 5.) 

 

5.4 Luottamus työpaikalla 

 

Kummallakin mittauskerralla (2010 – 2011) tulokset osoittivat, että luottamus työkave-

riin, esimieheen ja ylimpään johtoon selittävät työntekijöiden organisaatioon sitoutu-

mista. Lähtötilaselvityksessä työtyytyväisyyttä selittivät vastaavasti kaikki luottamuk-

sen ulottuvuudet. Lopputilaselvityksessä työtyytyväisyyttä selittäväksi tekijäksi nousi 

luottamus esimieheen.  (Taulukot 29a ja 29b).   
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Taulukko 29a. Luottamus esimieheen, työkaveriin ja ylimpään johtoon organisaation 

sitoutumista ja työtyytyväisyyttä selittävinä tekijöinä lineaarisessa regressioanalyysissa 

vuoden 2010 kyselyaineistossa (n= 1083 ja n= 1082).  

 Organisaatioon sitoutuminen 

Selittävät muuttujat B SEB β  

Luottamus esimieheen .11 .02 .22***  

Luottamus työkaveriin .04 .02 .06* 
 

Luottamus ylimpään johtoon .17 .02 .25*** 
 

R² .18   
 

N 1083   
 

 Työtyytyväisyys
 

    
 

Luottamus esimieheen .13 .02 .21*** 
 

Luottamus työkaveriin .06 .02 .08** 
 

Luottamus ylimpään johtoon .17 .03 .19*** 
 

R² .14   
 

N 1082   
 

*p<.05, **p<.01, ***p<.001 

 

 

Taulukko 29b. Luottamus esimieheen, työkaveriin ja ylimpään johtoon organisaation 

sitoutumista ja työtyytyväisyyttä selittävinä tekijöinä lineaarisessa regressioanalyysissa 

vuoden 2011 kyselyaineistossa (n= 816 ja n= 821).  

 Organisaatioon sitoutuminen 

Selittävät muuttujat B SEB β  

     

Luottamus esimieheen .12 .02 .22*** 
 

Luottamus työkaveriin .09 .02 .14*** 
 

Luottamus ylimpään johtoon .18 .03 .24*** 
 

R² .19   
 

N 813   
 

 Työtyytyväisyys
 

    
 

Luottamus esimieheen .27 .06 .17*** 
 

Luottamus työkaveriin .08 07 04 
 

Luottamus ylimpään johtoon .14 .09 .06 
 

    
 

R² .04   
 

N 818   
 

*p<.05, **p<.01, ***p<.001 
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5.5 Esimiesten ja johdon erityispiirteet muihin työntekijöihin verrattuna 

 

Vuoden 2010 kyselytulosten (liite 6a) tavoin esimies- tai johtoasemassa työskentelevät 

kokivat pääsääntöisesti työelämän laadun osatekijät paremmiksi kuin työntekijäase-

massa työskentelevät vuonna 2011.  

 

Ilmapiiriongelmia ja fyysisiä kipuoireita koettiin enemmän työntekijöiden kuin johdon 

ja esimiesten keskuudessa. Tavoitteiden selkeys, tiedonkulku, toiminnan jatkuva pa-

rantaminen, ihmisten huomioon otto, työn organisointi, esimiehen ohjaus ja palaute 

sekä esimiehen tuki ja luottamus, vaikuttamismahdollisuudet työhön, muutoshallinta ja 

koulutus, oman työryhmän tavoitteet, toimivuus ja arviointi sekä työn ja muun elämän 

yhteensovittaminen arvioitiin heikommaksi työtekijäasemassa kuin esimiehenä tai joh-

dossa työskentelevien keskuudessa. Esimiehet ja johto olivat sitoutuneempia työhönsä, 

luottivat paremmin esimieheensä ja ylimpään johtoon sekä arvioivat ongelmatilantei-

den käsittelytaitonsa paremmiksi kuin työntekijäasemassa työskentelevät. Esimiehet 

tosin kokivat työssään enemmän kiirettä, tekemättömien töiden painetta sekä töiden 

ruuhkautumista. Työntekijät taas raportoivat enemmän nukkumiseen liittyviä oireita ja 

olivat tyytymättömämpiä työnsä arvostukseen organisaatiossa. Työn varmuuden ko-

kemuksissa ja työkaveriin luottamuksessa näiden ryhmien välillä ei ollut eroja. (Liite 

6b.) 

 

 

 
Kuvio 1. Esimiesten/johdon (n = 89) ja työntekijöiden (n = 703) työelämän laadun 

eroja vuoden 2011 kyselyaineistossa.  
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5.6 Julkisen ja yksityisen sektorin eroavaisuudet työelämän laadussa 

 

Lähtötilaselvityksen (vuosi 2010) tavoin julkisen ja yksityisen sektorin hoivaorgani-

saatioilla oli havaittavissa tilastollisesti merkitseviä eroja työelämän laadun eri mitta-

reilla. Molemmilla mittauskerroilla, vuonna 2010 ja 2011, esimiehen ohjaus ja palaute, 

työn arvostus ja luottamus ylimpään johtoon koettiin vahvemmaksi, kun taas työn 

varmuus heikommaksi, yksityisen kuin julkisen sektorin organisaatioissa. Myös työn 

organisointi koettiin molempina vuosina eri tavalla sektorista riippuen. Tällä kertaa 

julkisen sektorin vastaajat kokivat työn organisoinnin paremmaksi kuin yksityisen sek-

torin työntekijät (vrt. lähtötilaselvitys vuonna 2010). Lisäksi vuonna 2011 työn henki-

nen rasittavuus koettiin kovemmaksi, kun taas työntekijöiden luottamus työkaveriin ja 

jaettu oikeudenmukaisuus paremmaksi, julkisella kuin yksityisellä puolella. (Kuvio 2.) 

 

 
Kuvio 2. Julkisen ja yksityisen sektorin eroavaisuudet työelämän laadussa vuonna 

2011. 
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5.7 Avovastaukset 

 

Miten parantaisit työterveyshuollon toimintaa? 

 

Parannusehdotuksina nousi esiin erityisesti ennaltaehkäisevän työterveystoiminnan 

kehittäminen ja lisääminen. Toivottiin, että työterveyshuolto ja työnantaja ottaisivat 

yhdessä yhä enemmän huomioon ikääntyvien jaksamisen työssä. Vastaavasti työn 

henkinen rasittavuus tulisi huomioida yhä enemmän työterveyshuollon ja työnantajan 

puolelta.  

 

Ennaltaehkäisevien toimien lisäksi työterveyshuoltoon toivottiin lisää erikoislääkäreitä. 

Esille nousi lääkäriaikojen saatavuuden sekä työterveyshuollon tavoitettavuuden pa-

rantaminen, mahdollisuus erikoissairaanhoitoon, työterveyshuollon työpaikkakäyntien 

lisääminen ja säännöllisten terveystarkastusten tarve sekä niihin pääseminen nykyistä 

useammin.  

 

Työterveyshuoltoon pääsyn mahdollisuus ilman esimiehen lähetettä sekä henkisestä 

hyvinvoinnista huolehtiminen mainittiin vastauksissa useasti. Lisäksi monella vastaa-

jalla oli kokemuksia lääkäreiden vaihtuvuudesta. Avovastauksissa kuvailtiin, kuinka 

lääkäri vaihtuu melkein joka kerta, jolloin kokonaisuuden arivointi jää hieman vajaaksi. 

Yhteistyön lisääminen organisaation ja työterveyshuollon välillä koettiin tarpeelliseksi. 

 

 

Miten parantaisit työsuojelun toimintaa? 

 

Työsuojelun kehittämisehdotuksissa vastaajat korostivat erityisesti työsuojelutoimin-

nan tiedottamisen lisäämistä. Useat vastaajat kokivat, ettei tietoa työsuojelusta ollut 

tarpeeksi ja toivoivat työsuojeluorganisaatiolta lisää jalkautumista.   

 

Työsuojelutoimijoiden aktiivisuuden, näkyvyyden ja läpinäkyvyyden lisääminen koet-

tiin kehittämisen paikkana. Säännölliset työpaikkakäynnit ja riskien arvioinnit, myös 

psykososiaalisten riskien, ja niihin puuttuminen ja seuranta, mainittiin vastauksissa 

useasti. Uhka- ja vaaratilanneselvityksien kohdalla koettiin erityisen tärkeäksi, että 

niiden pohjalta tehdään konkreettisia toimenpiteitä. Lisäksi toivottiin aktiivisempaa 

kannanottoa työpaikkakiusaamiseen. Työturvallisuuskoulutus ja apuvälineiden lisää-

minen sekä huomion kiinnittäminen työergonomiaan mainittiin useasti.  
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Onko työpaikallasi tai työssäsi tapahtunut hyviä tai huonoja muutoksia? Mitä ja 

millaisia vaikutuksia muutoksilla on ollut?  

 

Muutoksia raportoitiin tapahtuneen työssä paljon sekä sisällöllisesti että rakenteellises-

ti ja työprosessien osalta. Osa muutoksista liittyi myös hankkeen aikana tapahtuneisiin 

organisaatiomuutoksiin.   

 

Henkilöstön vaihtuvuus tuotiin esille sekä työhön ongelmia tuovana tekijänä, että posi-

tiivista muutosta edistävänä tekijänä. Suurin osa vastaajista raportoi ilmapiirin paran-

tuneen yleisesti, myös henkilöstövaihdosten myötä. Mainittiin kuinka kehitystä ja 

muutosta tapahtuu koko ajan rauhallisessa tahdissa. Positiivisina muutoksina mainittiin 

laatujärjestelmä/laatukäsikirja, selkiytyneet prosessit, toiminnan ja työtehtävien selkiy-

tyminen (päällekkäisyydet poistettu) sekä koulutusmahdollisuuksien, työjärjestelyjen 

ja tiedonkulun parantuminen. 

 

Sen sijaan työmäärän lisääntymisen osalta mainittiin etenkin lisääntynyt asiakasmäärä, 

lisääntyneet kirjalliset työt ja suunnitteluun sekä sijaisten ohjaamiseen menevä aika. 

Muutoksena mainittiin myös tietokoneet ja uudet ohjelmat, jotka kerrottiin olevan use-

asti epäkunnossa. Useasti mainittiin myös työn fyysisen ja henkisen rasittavuuden ja 

epävarmuuden lisääntyminen sekä asiakkaiden huonompi kunto. 

 

 

Mitä tärkeitä asioita on Sosiaali- ja Terveydenhuoltoalan Tuottavuus Talkoot -

projektin aikana saatu eteenpäin? 

 

Tärkeimmiksi projektin aikana eteenpäin saaduiksi asioiksi nostettiin avoimuuden li-

sääntyminen ja tiedonkulun parantuminen, myös tiedonkulun paraneminen johdolta 

työntekijöille. Asioista keskustellaan avoimemmin ja yhteistyö eri ammattiryhmien 

sekä eri yhteistyö tahojen kanssa oli lisääntynyt. Arvioitiin, että kuntouttavaa työotetta 

on tukenut keskustelu muiden työyksiköiden kanssa, miten asioita voisi tehdä parem-

min. Myös esimiehille on tullut enemmän tukea heidän työhönsä. 

 

”Hyvä, että eri ihmiset ovat läsnä juteltaessa – eivät vain vanhat tutut, joiden 

kanssa keskusteltaisiin muutenkin.” 

”Työntekijää kuunnellaan paremmin ja ehdotuksia parannuksista otetaan pa-

remmin vastaan.” 

 

 

Arjen töiden sujuvuuteen liittyvät parannukset koettiin myös erittäin tärkeiksi. Positii-

visina muutoksina lueteltiin työn organisoinnin, työhyvinvoinnin, työilmapiirin ja 

alaistaitojen kehittyminen sekä työtehtävien ja työnjaon selkiytyminen, vastuualueiden 

ja tehtävien tarkentuminen (mm. ”Joka työpisteeseen tehty tehtävänkuvaukset”), työn 
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toimivuuden lisääntyminen, yhteisten tavoitteiden ja pelisääntöjen luominen ja niistä 

kiinni pitäminen. Osa nosti positiivisena asiana työnkierron mahdollisuuden.  

 

Lisäksi mainittiin kirjaamiseen ja raportointiin liittyvät parannukset, esim. kirjaamisen 

muutos käynnistynyt ja yhdenmukaistaminen koko kuntayksikössä, tilastoinnin keve-

neminen, sähköisen ajanvarauksen käyttöönotto, palkitsemisjärjestelmä, perehdytyksen 

paraneminen (perehdytys kansion teko ja käyttöönotto), tietotekniikkaohjelmistojen 

kehittäminen ja työajan seurannan kirjaamisen uudistaminen.  

 

 

Mitkä ovat mielestäsi tärkeimpiä hyviä työsuojelun, työterveyshuollon, työelä-

män/arjen käytäntöjä? 

 

a) työsuojelun 

 

Avovastauksissa tärkeimmiksi työsuojelun käytännöiksi mainittiin hyvä työergonomia 

(työvälineet, oikeat työasennot), ennakoiva työsuojelu, aktiivinen ja toimiva työsuoje-

luorganisaatio, työpaikkaselvitykset, säännölliset työsuojeluvaltuutetun käynnit, aikai-

nen puuttuminen epäkohtiin sekä työhyvinvoinnin jatkuva kehittäminen ja parantami-

nen.  

 

Edellä mainittujen lisäksi riittävä henkilöstömäärä, hyvä työilmapiiri, oikeat työtavat, 

apuvälineet, ensiapukoulutus ja paloturvallisuus nähtiin kuuluvan tärkeäksi osaksi työ-

suojelua. Työsuojelun tulee toimia tasapuolisesti kaikkien työntekijöiden kohdalla ja 

ottaa huomioon, mitä oikeasti tapahtuu ja toimii sen mukaisesti.  

 

Työsuojeluasioita toivottiin kerrattavan ja jalkautettavan kerran vuodessa, esimerkiksi 

kertaamalla turva-asioita porukalla. Päihdeohjelma, varhaisen puuttumisen malli ja 

puheeksi ottaminen mainittiin myös työsuojelun yhteydessä.  

 

”Työssä jaksamisen tukeminen on tärkeä osa työsuojelua.” 

”Pidetään huolta itsestämme ja toisista, että jaksamme.” 

 

 

b) työterveyshuollon 

 

Työterveyshuollon tärkeimmiksi käytännöiksi listattiin työterveystarkastukset työnte-

kijöille, psykologin palveluiden saatavuus, varhaisen puuttumisen mal-

li/poissaoloseurannan kautta varhainen puuttuminen, työssä jaksamisen paraneminen, 

uhkaavien ja läheltä piti – tilanteiden kirjaaminen ja toimenpiteet tarvittaessa. Tärke-

äksi nähtiin säännöllinen kontakti (työterveystarkastukset) työntekijöihin, jolloin työn-

tekijöiden työkykyä voidaan seurata ja arvioida riittävän usein.   
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Lähes kaikki näkivät tärkeänä lääkäriaikojen saatavuuden ja nopean pääsyn lääkärin 

vastaanotolle. Myös toive erikoislääkärien vastaanotolle ja tarpeellisiin tutkimuksiin 

pääsemisestä mainittiin. Työterveyshuollossa tulisi olla matala kynnys, kuntouttamista 

tukeva ja rakentava lähestymistapa, jossa kuunnellaan potilasta.  

 

 

c) työelämän/arjen  

 

Tärkeimmät työelämän arjen käytännöt liittyivät luottamukseen, tasapuolisuuteen, tie-

dotukseen, vuorovaikutukseen, toisen huomioimiseen ja avoimeen keskusteluun. Yh-

teiset pelisäännöt ja sitoutuminen yhteisiin sovittuihin työtapoihin, käytäntöihin ja 

sääntöihin nähtiin olevan avain asemassa.  Vastaajien mukaan selkeät työnkuvat ja 

toimivat rakenteet helpottavat arjen työskentelyä. Kaiken perustana nähtiin riittävä 

työvoima ja työntekijöiden mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä. Kaikki alkaa pe-

rehdytyksestä, jolloin hyvä perehdytys uusille työntekijöille on kaiken perustana.  

 

 



49 

 

6. HAASTATTELUJEN 2011 TULOKSET 

 

 

Viimeisen vuoden aikana tapahtuneet asiat omalla työpaikalla 

 

Kysyttäessä viimeisen vuoden aikana tapahtuneita asioita omalla työpaikalla, yleisim-

piä vastauksia olivat erilaiset henkilöstövaihdokset, toiminnan kehittäminen ja uudet 

toimintatavat, TuTa -hankkeeseen osallistuminen ja esimerkiksi työpaikan toimitilojen 

remontit tai muutokset. Moni mainitsi myös asukkaiden kunnon huonontuneen ja koki, 

että kiire on viimeisen vuoden aikana työssä lisääntynyt. 

 

Viimeisen vuoden aikana tapahtuneet asiat hankkeessa  

 

Moni haastateltu koki, että hankkeen aikana omalle työpaikalle on tullut uusia työtä 

helpottavia toimintatapoja ja on luotu yhteisiä pelisääntöjä. Uusina toimintatapoina 

haastateltavat mainitsivat esimerkiksi varhaisen puuttumisen mallin. Moni myös mai-

nitsi pienryhmätapaamisiin osallistumisen ja sen, että hankkeen aikana ihmiset ovat 

päässeet kertomaan asioita ja viemään ongelmakohtia eteenpäin. Suurin osa haastatel-

tavista koki esimerkiksi yhteistyön, avoimuuden ja tiedonkulun parantuneen. Muutama 

mainitsi, että on vaikea sanoa, mitkä kaikki muutokset johtuvat nimenomaan hank-

keesta tai kertoivat, ettei moni asia heidän mielestään ole hankkeen aikana muuttunut. 

Suurimman osan mukaan hanke on kuitenkin tuonut muutoksia työpaikalle. 

 

”On ollut yhdessä tekemisen meininki!” 

”Hurjasti on menty eteenpäin TuTa:n kautta.”  

”Kissat on nostettu pöydälle.” 

 

 

Viimeisen vuoden aikana tapahtuneet asiat omassa työssä 

 

Suurimman osan mukaan oma työ on viimeisen vuoden aikana pysynyt samana tai 

oma toimenkuva on selkeytynyt.  Muutama koki, että henkilöstö lähti innolla hankkee-

seen mukaan, mutta loppua kohden koettiin väsymystä. Joidenkin mielestä kiire ja 

työtehtävät ovat viimeisen vuoden aikana lisääntyneet.  

 

”Enemmän on kiinnitetty huomiota siihen, mistä jokaisen työntekijän päivä 

koostuu.” 

”Vuos sitten näkymät olivat pelottavat.” 

”Toimenpiteet, joita on tehty, alkavat purra”. 
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Eri henkilöstöryhmien edustajien roolit: työsuojelu, työterveyshuolto, esimiehet 

ja luottamusmiehet 

 

Haastateltavilta kysyttiin heidän kokemuksiaan työsuojelu- ja työterveyshenkilöstön, 

esimiesten ja luottamusmiesten rooleista omalla työpaikalla: millaiset heidän roolinsa 

ovat nyt, miten roolit ovat hankkeen aikana muuttuneet ja miten hanke on tukenut hei-

dän työtään. 

 

Työsuojelu on haastattelujen perusteella tullut useimmassa hankkeeseen osallistunees-

sa organisaatiossa näkyvämmäksi ja tutummaksi. On esimerkiksi selkeytynyt, miten 

työsuojeluhenkilöstön työnkuva eroaa työterveydestä. Haastatteluista nousi esiin myös 

se, että monissa organisaatioissa yleinen asenne työsuojeluasioihin on muuttunut 

myönteisemmäksi: työsuojeluun liittyviin asioihin kiinnitetään nyt enemmän huomiota, 

otetaan rohkeammin kantaa ja ilmoitetaan epäkohdista.  

 

 (Nykyään) ”ajatellaan enemmän ’mitä’, ’miksi’ ja ’miten’ parantaa työtä.” 

”Työntekijät nostaa esille nykyään paremmin (asioita). Osataan paremmin 

avata suu.” 

 

 

Myös yhteistyö työterveyshuollon kanssa koettiin muutamissa organisaatioissa lisään-

tyneen hankkeen myötä. Moni oli kuitenkin sitä mieltä, että työterveyshuolto on jäänyt 

etäiseksi ja yhteistyötä voisi edelleen tiivistää. Haastatteluista nousi esille esimerkiksi 

se, että työterveyden roolia ei aina tunneta tai että se fyysisesti sijaitsee kaukana.  

 

Esimiesten roolin koettiin hankkeen aikana korostuneen ja koettiin, että toisaalta hanke 

on tukenut (esim. antanut heille uusia työkaluja), toisaalta työllistänyt heitä.  Joidenkin 

mielestä esimiehiä on nyt helpompi lähestyä. 

 

Luottamusmiestoimintaan useimmat haastateltavat olivat tyytyväisiä. Jossakin organi-

saatiossa haastateltavat kertoivat, että muutamia vuosia sitten luottamusmiestoimintaa 

ei ollut, mutta nyt toiminnan rooli on vahvistunut.  

 

Edustajien väliset roolit eivät useimman mukaan olleet muuttuneet, paitsi että ihmiset 

ovat tulleet toisilleen paremmin tutuiksi, ja yhteistyö ryhmien välillä on tiivistynyt ja 

tullut avoimemmaksi. 

 

 ”On selkeesti kanssakäyminen lisääntynyt.” 

”Varmaan se sellainen, että tunnetaan toisiamme nyt paremmin.” 
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Muun organisaation roolit ja resurssit 

 

Kysyttäessä muun organisaation (vrt. yllä mainitut henkilöstöryhmät) roolia ja hank-

keen aikaisia resursseja koki selvä enemmistö, ettei yllätyksiä ole hankkeen aikana 

tapahtunut. Johdolta toivottiin jatkossa muun muassa avoimuutta, riittäviä henkilöstö-

resursseja ja työntekijöiden kuuntelemista. Työntekijöiden kuuntelemisen tärkeyttä 

työntekijät perustelivat muun muassa sillä, että työntekijällä itsellä koettiin olevan pa-

ras näkemys siitä, miten omaa työtä voi parhaiten tehdä. Työntekijöiltä puolestaan 

odotettiin muun muassa perustehtävän hallintaa, yhteisten pelisääntöjen noudattamista 

ja yhteistyötaitoja. 

 

 

Hankkeen aikaiset kehittämisryhmät 

 

Haastateltavilta kysyttiin kuinka moneen hankkeen aikaiseen kehittämisryhmään (pi-

en-, esimies- tai ohjausryhmään) he olivat osallistuneet, miltä ryhmiin osallistuminen 

oli tuntunut ja mikä ryhmissä on heidän mielestään ollut hyvää ja minkälaisissa asiois-

sa niissä on kehitettävää. Myös sitä, millaisessa muodossa haastateltava haluaisi pien-

ryhmätoiminnan omalla työpaikallaan jatkuvan hankkeen päätyttyä, kysyttiin. 

 

Kaikki haastatellut olivat osallistuneet vähintään yhden tai kahden kerran johonkin 

hankkeen aikaiseen työryhmään. Moni muisti osallistuneensa kaikkiin tai lähes kaik-

kiin ryhmiin (esim. pienryhmiin). Selvä enemmistö koki pienryhmätoiminnan hyvänä 

ja tarpeellisena asiana. Hyväksi koettiin esimerkiksi se, että pienryhmissä kaikki pää-

sevät tuomaan avoimesti mielipiteitään esiin, kaikkia kuunnellaan ja siellä opitaan tun-

temaan myös oman osaston ulkopuolista työkavereita. Haastateltavat kokivat myöntei-

senä myös sen, että pienryhmissä saadaan tuotua työpaikan ongelmakohtia esiin, opi-

taan tuntemaan toisten työtapoja ja pystytään porukalla miettimään ja viemään asioita 

eteenpäin. Lisäksi se, että ryhmiä veti ulkopuolinen henkilö, ja että ryhmässä käsitellyt 

asiat kirjattiin ylös, mainittiin. Erään mukaan ulkopuolinen vetäjä, joka samalla 

useimmiten toimi pienryhmäpöytäkirjojen kirjoittajana, mahdollisti sen, että kaikki 

ryhmäläiset vapautuivat osallistumaan tasapuolisesti ryhmän toimintaan.  

 

”Kyllä on (tarpeellista). Yleensä on vain 1-3 ihmistä, jotka sanovat jotain. 

Muut ovat hiljaa.” 

”Se on paikka pysähtyä ja keskustella ja hakea ratkaisuja”. 

”Sai näkökantaa, miten muilla toimitaan.” 

 

 

Yleisin vastaus siihen, mikä ryhmissä on kehitettävää, oli sovituista asioista kiinni pi-

täminen. Myös toivottiin, että esimerkiksi johto olisi voinut olla useammin ryhmäta-

paamisissa paikalla tai että ryhmän koko olisi voinut olla pienempi. Vetäjältä jotkut 
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toivoivat parempaa alan perustyön tuntemusta. Myös toimenpidelistan käyttö puhutti 

joitain haastateltuja. Vaikka yleisesti ottaen haastateltavat kokivat hyvänä sen, että 

ryhmissä keskustellut kehittämiskohteet kirjattiin systemaattisesti ylös, mainitsi muu-

tama sen, että jatkossa voisi miettiä tarkemmin, mitä kaikkia asioita listalle nostetaan 

tai voisiko kehittämisideoita ryhmitellä listalla tärkeysjärjestykseen. Myös ryhmien 

kokoonpano mietitytti. Osan mukaan oli hyvä, että ryhmissä oli sekaisin eri osastojen 

tai yksikön väkeä. Osan mukaan keskustelu olisi ollut tehokkaampaa oman porukan 

kesken. 

 

”Kun osa johtoporukasta oli pois, rikkoi sen kerran ryhmän”. 

”Tosi hyvä, kun (osastot) eriytettiin. Kun ihmiset tunsivat toisensa, päästiin heti 

asiaan.” 

 

 

Valtaosa haastatelluista oli sitä mieltä, että kehittämisryhmätoimintaa tulisi omalla 

työpaikalla jatkaa myös hankkeen jälkeen, ja joko samantyyppisenä tai hieman sovel-

lettuna. Monen mielestä tapaamisia voisi esimerkiksi olla hieman harvemmin ja pie-

nemmällä kokoonpanolla. 

 

 

Hanke ja sen toteuttaminen 

 

Seuraavaksi haastatelluilta kysyttiin miten heidän mielestään hankkeet tulisi käynnis-

tää ja miten he kokivat tämän hankkeen aloituksen, sen etenemisen ja lopputulokset. 

Haastatelluilta esimerkiksi kysyttiin, mihin asioihin tulisi vastaavanlaisen hankkeen 

alussa kiinnittää erityistä huomiota, oliko tämän hankkeen aikana jotain kompastuski-

viä sekä sitä, minkälaiset asiat haastateltava uskoi jäävän elämään työpaikalle hank-

keen jälkeen.  

 

Haastatteluissa nousi vahvasti esiin hyvän hanketta koskevan alkuinformaation tärkeys. 

Alkuinformaation, joka käsittää muun muassa hankkeen tavoitteiden ja kehittämisme-

netelmien selventämisen, tulisi haastateltujen mielestä tavoittaa koko hankkeeseen 

osallistuva henkilöstö. Tavoitteiden puolestaan tulisi perustua työpaikalla ilmeneviin 

sen hetkisiin kehittämistarpeisiin, haastateltavat painottivat. Joidenkin mielestä tämä 

hanke käynnistettiin hyvin, melko moni olisi kuitenkin kaivannut enemmän tietoa en-

nen kehittämisryhmien alkamista.  

 

”Ihan jees käynnistettiin. Vähän oli kyllä (aluksi) epäselvää, mikä juttu tämä 

on ja mihin ollaan ryhtymässä”. 

”On ollut vähän tökerö päätös jättää osa väestä ulkopuolelle. Työkierron 

vuoksi osa on sitten tipahtanut kesken kaiken tähän, eikä heillä ole ollut tietoa, 

mistä on kyse.” 
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Haastavinta tämän hankkeen edetessä koettiin olleen sovituista asioista ja toimenpiteis-

tä kiinni pitäminen, aikataulut tai ajanpuute, informaation kulku sekä ihmisten sitout-

taminen. Vastauksissa siinä, mikä tässä hankkeessa oli hyvää, tuli vahvasti esiin pien-

ryhmätoiminta, toisiin tutustuminen sekä se, että kaikki pääsivät sanomaan hankkeen 

aikana mielipiteensä ja tuomaan epäkohdat esiin.  

 

”Ei ole tarpeeksi aikaa viedä asioita eteenpäin”. 

”Meillä sujui tosi hyvin”. 

”Pienryhmämalli on ollut meille tosi hyvä juttu!” 

 

 

Moni haastateltavista uskoi pienryhmätyöskentelyn olevan asia, joka jää elämään työ-

paikalle myös hankkeen jälkeen. Myös eri osastojen tai sidosryhmien (esim. työterve-

yshuolto ja työsuojelu) välinen yhteistyö ja hankkeen aikana sovitut yhteiset pelisään-

nöt tai työmenetelmät ja niiden noudattaminen, mainittiin. Muutamat luettelivat yksit-

täisiä uusia toimintamalleja, kuten työajanseurannan ja työsuojelun säännöllisen työ-

paikalla kiertämisen. 

 

 

Tärkeimmät toimintamallit työn arjessa, työsuojelussa ja työterveyshuollossa 

 

Tärkeimmiksi työn arjen toimintamalleiksi haastatellut luettelivat tiedonkulun, perus-

työn hallinnan, selkeät työnkuvat, yhteistyön, toisen auttamisen, yhteiset pelisäännöt, 

avoimen työilmapiirin ja työturvallisuuden. Myös esimerkiksi hyvä esimiestyö ja it-

sensä kehittäminen tai työstä vastuunkantaminen, mainittiin. 

 

Työsuojelun tärkeimmiksi toimintamalleiksi koettiin työsuojeluhenkilöstön aktiivisuus, 

turvalliset työolosuhteet, että työvälineet ovat kunnossa, varhainen puuttuminen, työ-

suojelun näkyvyys ja epäkohdista ilmoittaminen. Moni mainitsi myös työssä jaksami-

sen ja psyykkisen työhyvinvoinnin. 

 

Työterveyshuollolta haastatellut toivoivat eniten tavoitettavuutta, varhaista puuttumista 

ja hyvää yhteistyötä asiakkaan eli työpaikan kanssa.  

 

 ”Että saisi ajan lääkärille!” (nauraa) 
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Tärkeimmät kehittämiskohteet työpaikalla 

 

Kysyttäessä tämän hetken tärkeimpiä kehittämiskohteita työpaikalla, nousi haastatte-

luissa vahvimmin esiin työhyvinvointi, työssä jaksaminen, esimiestyö, esimiesten kou-

lutus, tiedonkulku ja esimerkiksi henkilöstöresurssien riittävyys. Myös asiakaslähtöi-

syys ja yhteistyö omaisten kanssa, mainittiin usean organisaation haastatteluissa. 

 

 

Ulkopuolisen kehittäjän rooli hankkeessa 

 

Useimmat haastatellut olivat tyytyväisiä ulkopuolisen kehittäjän rooliin hankkeessa. 

Monessa organisaatiossa haastateltavat tosin kertoivat kaivanneensa enemmän alkuin-

formaatiota hankkeesta, ja esimerkiksi pienryhmätoiminnasta, ennen kuin hanke käyn-

nistyi. Kysyttäessä sitä, olisiko haastateltava kaivannut ulkopuoliselta kehittäjältä tai 

tutkijalta joihinkin asioihin lisäasiantuntemusta tai tukea, vastasi valtaosa, että ei. 

Muutamat kertoivat, että jos he olisivat sitä tarvinneet, olisivat he varmasti kysyttäessä 

sitä myös saaneet.  

 

”On, sitä tietoa on tullut. On ollut hyvät vetäjät.” 

”Tuli aika puskista tämä hanke!”. 

”On itsestä paljon kiinni.” 

 

 

Ulkopuolinen kehittäjä tai tutkija koettiin lähes poikkeuksetta olleen tarpeellinen tässä 

hankkeessa. Haastatellut kokivat, että ulkopuolinen esimerkiksi pystyi olemaan puolu-

eeton ja pystyvänsä kysymään oleellisia kysymyksiä. Suurin osa oli lisäksi sitä mieltä, 

että ulkopuolinen kehittäjä osasi tunnistaa työpaikalla vallitsevan kulttuurin, ja että 

hänellä oli toimintaympäristöön sopiva lähestymistapa työssään.  

 

 ”Kyllä. Ei olisi tullut mitään ilman ulkopuolista.” 

 ”Kyllä, oikein hyvin. Aktiivinen oppiminen näkyi.” 

 

 

Kysyttäessä sitä, muuttuiko hankkeen aikana työpaikan yrityskulttuuri, vastasi valtaosa, 

että joko ”ei” tai ”ehkä hieman”. Osa oli sitä mieltä, että muutos on tiedossa, mutta että 

se vaatii pidemmän ajan näkyäkseen.  

 

”Ei isosti ainakaan”.  

”Ei ehkä suurella linjalla, mutta jotkut asiat on kyllä muuttunut.” 

”Uskon, että se muuttuu. On liian lyhyt aika sanoa, että se muuttui.” 
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7. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET  

 
Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan Tuottavuus Talkoot -hanke oli etenevä seurantatutki-

mus, jossa kartoitettiin työelämän laatua sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla ja etsittiin 

keinoja sen parantamiseksi.  Hankkeen mottona oli paremman arjen kautta tuottavuutta, 

hyvinvointia ja pidempi työikä. Hanke vahvisti näkemystä kiihtyvästä työtahdista ja 

korkeista sairauspoissaoloista, jotka johtuvat osin työpaikan sisäisestä elämästä. Tä-

män tutkimuksen ansiosta ymmärretään yhä paremmin, kuinka vahva yhteys työelä-

män laadulla ja työssä jaksamisella on toisiinsa. Tämä on erityisen tärkeää, koska pe-

rinteiset Tyky -toimet ja koulutus purevat irrallisina toimenpiteinä ilman vahvaa kyt-

kentää arkeen heikosti ja uusia näkökulmia ja käytännön keinoja hyvinvoinnin ja tuot-

tavuuden kehittämiseen kaivataan.  Haasteita tulevaisuudessa lisää myös se, että nuor-

ten odotukset työelämälle muuttuvat ja yritysten tulisi saadakseen työvoimaa, pystyä 

vastaamaan näihin odotuksiin yhä paremmin. Nuoret peräänkuuluttavat hyvää työelä-

män laatua ja mielekästä työtä − napakkaa johtamista, selkeitä työn reunaehtoja, nope-

aa puuttumista epäkohtiin sekä kuulluksi tulemista ja toisaalta rajaa työn ja vapaa-ajan 

välillä. Tähän on pyritty, mutta arki näyttää usein olevan jotain muuta.  Tähän on pyrit-

ty, mutta arki näyttää olevan vielä jotain muuta.   

 

Hankkeen aikana töiden tuleminen entistä enemmän kotiin puhutti runsaasti. Usean 

organisaation omissa lopputilakyselyn tuloksissa näkyikin kotoa saatavan sosiaalisen 

tuen voimakas väheneminen. Ollaanko tultu tilanteeseen, jossa pitkän venymisen jäl-

keen perhe- ja sosiaalinen verkosto ei enää jaksa venyä ja tukea?  

 

Myös esimiestyön murros hoiva-alalla nousi vahvasti esille hankkeen aikana. Esimie-

het kokivat usein riittämättömyyden tunnetta ja työyhteisöissä toivottiin enemmän 

esimiehen näkyvyyttä ja puuttumista asioihin aikaisemmin.  Esimiehet olivat usein 

myös mukana resursseissa eli tekivät sekä suorittavaa että esimiestyötä. Rooli koettiin-

kin usein epäselväksi. Esimiesten käytössä olevat työkalut olivat pääsääntöisesti erit-

täin hyviä, mutta niiden käyttö ja avulla johtaminen ei ollut aina systemaattista. Koke-

musten perusteella esimiehille tulisikin jatkossa tarjota mittaroituja työkaluja, päivit-

täiseen työskentelyyn ulottuvia räätälöityjä koulutuksia ja vertaisverkosto kehittämis-

asioiden ja haasteiden käsittelyyn arjessa. Massaluennot, bulkkikoulutukset tai edes 

työnohjaus eivät yksin riitä vastaamaan esimiesten tarpeisiin.   

 

Hankkeen aikana todettiin arjen hyvien kohtaamiskäytäntöjen olevan suuri voimavara. 

Hankkeen aikana lisättiinkin organisaatioihin systemaattisesti henkilöstön ideoinnin, 

luovuuden ja kuulluksi tulemisen mahdollisuuksia pienryhmien avulla.   Paras lähtöti-

lanne oli työyhteisöissä, joilla yhteisöllisyys oli sisään rakennettuna ja osa perustehtä-

vää.  Työyhteisöjen pelisäännöt ja pienryhmätyöskentely ja sen henki olivat myös kes-

keisiä jatkotoimenpiteitä organisaatioissa hankkeen päätyttyä. Hankkeen kokemusten 

perusteella vaikuttaa siltä, että sekä hyvinvointia, prosessien sujuvuutta ja tuottavuutta 
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voitaisiin tehostaa huomattavasti pelkästään kuulemalla ja hyödyntämällä henkilöstön 

kehittämisideat systemaattisesti osana työn arkea.  Tähän tarvitaan kuitenkin sekä re-

surssien osoittamista että rakenteiden muuttamista unohtamatta koko henkilöstön talo-

ustietoisuuden merkitystä. 

 

Hankkeessa pyrittiin etsimään ratkaisuja näihin tarpeisiin ja usein siinä myös onnistut-

tiin. Työelämän laatu koheni, arki sujuvoitui ja sairauspoissaolot pienenivät parhaim-

millaan puoleen. Esimerkiksi ilmapiiriongelmat vähenivät hankkeeseen osallistuneissa 

organisaatioissa. Jatkuvan parantamisen käytäntöjen havaittiin olevan yksi ilmapii-

riongelmien vähentymistä merkittävästi vähentävä tekijä. Pienryhmätoiminnan avulla 

sekä ylin johto, esimiehet että henkilöstö osallistuivat kehittämiseen. Tämä mahdollisti 

myös mielen maailman ja kulttuurin muuttumisen pikkuhiljaa, luonnollisen kypsymi-

sen kautta. Hanketta myös johdettiin systemaattisesti ja johtoryhmät olivat aktiivisesti 

mukana prosessissa. Lisäksi tavoitteena oli, että jokaisella organisaatiolla olisi myös 

hankkeen päättyessä hyvien käytäntöjen laajennussuunnitelma. Parhaimmillaan tämä 

tarkoitti pienryhmätoiminnan lanseeraamista kaikkiin yksiköihin vuoden kuluessa ja 

kaupunkitasoista strategisesti johdettua esimiesvalmennusta ja hyvien käytäntöjen jal-

kauttamista.  

 

Organisaatioissa, joissa oli muita vähemmän sairauspoissaoloja, koettiin useat työelä-

män laadun tekijät paremmiksi. Näissä organisaatioissa myös luotettiin paremmin 

ylimpään johtoon ja oltiin tyytyväisempiä työpaikan muutoshallintaan ja koulutukseen.  

Poissaolot osoittautuivat arjessa usein kriittiseksi kuormitustekijäksi, joka lisätyöllisti 

sekä esimiehet että muun henkilöstön ja ruokki erilaista sähläystä ja jopa ilmapiirion-

gelmia. Helpotusta tilanteeseen toi poissaolojen väheneminen, töiden priorisointi val-

miiksi, joustavuus eri toimintojen välillä ja huippuammattitaitoisen vakiosijaisjoukon 

käyttö. Vaikka hankkeen aikana työntekijöiden usko kykyyn työskennellä ammatis-

saan vanhuuseläkeikään asti ei muuttunut tilastollisesti merkitsevästi, löydettiin kui-

tenkin monia työelämän laadun tekijöitä, joilla tämän tutkimuksen mukaan voidaan 

vaikuttaa tämän uskontunteen lisäämiseen. Seuraavassa taulukossa on esitetty tämän 

tutkimuksen tulosten perusteella kehittämisehdotuksia sairauspoissaolojen ja varhais-

ten eläköitymisajatusten vähentämiseksi.  
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Mihin tämän tutkimuksen perusteella kannattaa kiinnittää erityistä huomiota 

A) sairauspoissaolojen vähentämiseksi? B) jotta voidaan vaikuttaa 

työntekijöiden uskoon jaksaa 

työssä vanhuuseläkeikään 

asti? 

 Ennaltaehkäisevät toimet fyysisen terveyden ja 

työkyvyn ylläpitämiseksi 

 Työn fyysinen ja henkinen rasittavuus 

 Stressin hallinta 

 Työn organisointi 

 Esimiehen toiminta (koulutus, esimiehen työväli-

neet) 

 Tasa-arvo, Arvostus  

 Yrityskuva/ihmisten huomioon ottaminen 

 Luottamus esimieheen tai johtoon  

 Johtamisen oikeudenmukaisuus 

 Tiedonkulku 

 Jatkuvan parantamisen käytännöt  

 Vaikutusmahdollisuudet 

 Työn organisointi 

 Toiminnan jatkuvaan 

parantaminen 

 Ihmisten huomioon ot-

taminen 

 Henkisen rasittavuuden 

vähentäminen (ennalta-

ehkäisevät toimet) 

 

Hankkeessa tutkittiin myös luottamusta kolmella ulottuvuudella: luottamus työkaveriin, 

luottamus esimieheen, luottamus ylimpään johtoon. Kyselyaineiston tulokset osoittivat, 

kuinka työntekijöiden luottamus ylimpään johtoon, lähimpään esimieheen sekä luot-

tamus työkaveriin lisäävät työntekijöiden organisaatioon sitoutumista sekä työtyyty-

väisyyden tunnetta.  Luottamus esimieheen ja esimiestyön merkitys työntekijöiden 

kokemuksissa nousi vahvasti esille niin kohdeorganisaatioiden kehittämispäivien pien-

ryhmissä kuin myös kyselytutkimuksessa. Hankkeen aikana tietoisuus lähiesimiestyön 

tarpeellisuudesta lisääntyi ja tämä näkyi kyselyn tuloksissa kriittisyytenä. Työntekijöi-

den tyytyväisyys esimiehen ohjaukseen ja palautteeseen sekä esimiehen tukeen ja luot-

tamukseen vähenivät. Esimiehen läsnäoloa kaivattiin enemmän ja samalla oltiin huo-

lestuneita esimiesten kovasta kuormituksesta ja jaksamisesta. Suurissa organisaatioissa 

luottamusta esimiehiin nakersi usein myös kehittämisideoiden ja muutosten toteutta-

misen hitaus.  

 

Lopputilakyselyn tulokset tukevat aikaisempia tutkimustuloksia, joiden mukaan arjen 

sujuvuudella ja työelämän laadulla on erittäin suuri merkitys niin henkilöstön hyvin-

voinnin, sairauspoissaolojen kuin mahdollisesti ennenaikaisen eläköitymisen kannalta. 

Näyttäisi myös siltä, että osallistavilla kehittämismenetelmillä voidaan saada aikaan 

myönteinen muutos työyhteisön toimivuudessa ja hyvinvoinnissa. Koska poissaolot ja 

eläkkeet aiheuttavat työnantajille merkittäviä taloudellisia kustannuksia, viittaavat tu-

lokset siihen, että arjen työolojen kehittämiseen ja työntekijöiden hyvinvointiin kannat-

taa panostaa. Tämä hanke tuotti jo sen aikana organisaatioille monikymmenkertaisia 

hyötyjä suhteessa panokseen. Hyvien käytäntöjen vakiintuessa ja laajentuessa hyödy 

kasvavat edelleen moninkertaisiksi.   
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Jotta toimialan haasteisiin voidaan vastata, tulisi monialaista sisäistä kehittämistä to-

teuttaa jatkuvasti ja lisätä ennaltaehkäisevän työn ja sitä tukevien työkalujen kuten 

varhaisen puuttumisen- ja epäasiallisen puuttumisen mallin aktiivista käyttöä. Samalla 

on tärkeää tarjota esimiehille työvälineitä, joiden avulla voidaan vähentää arjen jatku-

vaa kuormitusta. Mikään yksittäinen asia ei riitä ratkaisemaan näin suuria haasteita. 

Sisäistä kehittämistä ei myöskään voi ulkoistaa. 

  

Tuottavuus Talkoot – hankkeessa löydettiin runsaasti niin alan työelämän laadun voi-

mavaroja kuin kehittämiskohteitakin ja ratkaisuja niihin.  Kaiken kaikkiaan työ arjessa 

koettiin erittäin palkitsevana ja alalla haluttiin myös pysyä.  Sekä hanke että arjen ke-

hittämistyö jatkuu tutkimustulosten, kehittämismetodien ja kehittämiskokemuksien 

tiedotus ja jalkautus projektin sekä uuden tutkimus- ja kehityshankkeen muodossa.  

Tiedotushankkeessa laajoista haastattelu- ja prosessinkuvausaineistoista tullaan seulo-

maan loppuraporttia syvällisemmin organisaatioiden kehittämisen näkökulmasta kes-

keiset arjen haasteet ja ratkaisut, kuvataan onnistuneen kehittämisen avaimet ja kom-

pastuskivet sekä tarkastellaan muun muassa sairauspoissaolojen ja sähläyskustannus-

ten taloudellisia vaikutuksia. Tulokset esitellään arjessa hyödynnettävien ideapaperien 

muodossa. Ideapapereihin sisällytetään myös vetäjän kysymyksiä aiheen avaamiseen 

työyhteisössä ja pienryhmissä. Tuotokset levitetään vakuutusyhtiöiden, työmarkkina-

järjestöjen ja kauppakamarien nettisivujen sekä hankeen aikana toteutettavien info- ja 

workshop -tilaisuuksien kautta organisaatioiden käyttöön. Seuraavassa tutkimus- ja 

kehityshankkeessa pureudutaan puolestaan johtamiseen ja rakenteisiin. Hankkeiden 

tulokset ovat hyödynnettävissä myös yli toimialarajojen. 
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LIITTEET 
 

Liite 1. Summa-asteikot
6
 ja niiden reliabiliteetit 2010 - 2011 

 

Muuttuja Mitä muuttuja kuvaa Esimerkkiosio Summa-asteikon 

osioiden luku-

määrä 

Vastausasteikko Reliabiliteetti 

Tavoitteiden selkeys Yksilön arvioita ja varmuuden tun-

netta siitä, miten hyvin hän on sel-

villä työtehtäviensä sisällöstä ja 

tavoitteista sekä organisaation toi-

minnan päämääristä 

Kuinka hyvin olet mielestäsi 

selvillä oman työsi tehtävistä ja 

tavoitteista? 

4 1-5 (1 = erittäin huo-

nosti, 5 = erittäin 

hyvin) 

0.78 (2010) 

0.76 (2011) 

Tiedonkulku Yksilön arviota tiedonkulun riittä-

vyydestä organisaatiossa 

Onko tiedonkulku työpaikallasi 

mielestäsi riittävää työyksiköiden 

sisällä? 

4 1-5 (1 = erittäin riit-

tämätöntä, 5 = täysin 

riittävää) 

0.82 (2010) 

0.82 (2011) 

Ilmapiiriongelmat Yksilön arviota työyksikkönsä sosi-

aalisesta ilmapiiristä 

Minkälainen on työyksikkösi 

ilmapiiri? Riitaisa ja eripurainen. 

5 1-5 (1 = täysin eri 

mieltä, 5 = täysin 

samaa mieltä) 

0.83 (2010) 

0.81 (2011) 

Toiminnan jatkuva 

parantaminen 

Yksilön arvioita työyksikkönsä 

kehittämissuuntautuneen toiminnan 

eri puolista 

Kuinka usein seuraavat pitävät 

paikkansa työyksikössäsi? Kan-

nustetaan kokeilemaan uusia 

asioita? 

 

9 1-5 (1 = ei koskaan, 

5 = erittäin usein) 

0.87 (2010) 

0.88 (2011) 

Yrityskuva (Ihmisten 

huomioon otto) 

Yksilön arviota ihmisten huomioon-

ottamisesta tehtäessä ratkaisuja 

työpaikalla 

Yrityksessämme huolehditaan 

työntekijöistä hyvin 

3 1-5 (1 = täysin eri 

mieltä, 5 = täysin 

samaa mieltä) 

0.85 (2010) 

0.86 (2011) 

Esimiehen ohjaus ja 

palaute 

Yksilön arviota esimiehen toimin-

nasta suhteessa työtehtävien arvioin-

tiin ja ohjaukseen 

Saatko lähimmältä esimieheltäsi 

palautetta siitä, miten olet onnis-

tunut työssäsi? 

3 1-5 (1 = ei juuri 

koskaan, 5 = aina) 

0.84 (2010) 

0.80 (2011) 

      

                                                 
6
 Kaikki muut paitsi fyysisen terveyden (Kukkonen, R.) kysymykset ovat Työterveyslaitoksen Terve Organisaatio -kyselystä (Lindström ym., 1997). 
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Esimiehen tuki ja 

luottamus 

Yksilön arvioita sosiaalisesta ja 

tunnepohjaisesta suhteestaan esi-

mieheen 

Saatko tarvittaessa tukea ja apua 

lähimmältä esimieheltäsi? 

9 1-5 (1 = ei juuri 

koskaan, 5 = aina) 

0.93 (2010) 

0.93 (2011) 

Työn varmuus Yksilön arvioita työnsä jatkuvuudes-

ta ajassa eteenpäin 

Kuinka suuri on mahdollisuus, 

että lähivuosina joudut lomaute-

tuksi? 

3 1-4 (1 = varmaa että 

näin tapahtuu, 4 = ei 

ole mahdollista) 

0.60 (2010) 

0.67 (2011) 

Organisaatioon sitou-

tuminen 

Yksilön arvioita kuinka paljon on 

valmis panostamaan työpaikkansa 

vuoksi ja kuinka sitoutunut on työ-

paikkaansa.  

Olen valmis panostamaan tosis-

sani edistääkseni työpaikkani 

menestymistä 

3 1-5 (1 = täysin eri 

mieltä, 5 = täysin 

samaa mieltä) 

0.84 (2010) 

0.83 (2011) 

Vaikutusmahdollisuu-

det työhön 

Työntekijän kokemuksia ja näke-

myksiä käytännön vaikutusmahdol-

lisuuksista työssään 

Kuinka paljon voit vaikuttaa työsi 

monipuolisuuteen ja vaihtelevuu-

teen? 

4 1-5 (1 = erittäin vä-

hän, 5 = erittäin pal-

jon) 

0.66 (2010) 

0.77 (2011) 

 

Muutoshallinta ja 

koulutus 

Yksilön kokemuksia työyksikön 

muutosten suunnittelusta ja toteu-

tuksesta henkilöstön aseman ja kou-

lutuksen kannalta katsottuna 

Kuinka hyvin sinut on perehdy-

tetty työhösi? 

5 1-5 (1 = erittäin hei-

kosti/erittäin huonos-

ti/täysin riittämättö-

mästi, 5 = erittäin 

hyvin/täysin riittä-

västi) 

0.77 (2010) 

0.63 (2011) 

Työmäärä Yksilön työssään kokemaa kiirettä, 

työn aiheuttamaa määrällistä kuor-

maa ja tekemättömien töiden aiheut-

tamaa henkistä painetta 

Kuinka usein sinulla on liian 

vähän aikaa työn tekemiseen 

kunnolla? 

3 1-5 (1 = ei juuri 

koskaan, 5 = hyvin 

usein) 

0.84 (2010) 

0.68 (2011) 

Tasa-arvo  Yksilön arvioita sukupuolten ja 

ikäryhmien tasa-arvosta työpaikalla 

Kuinka hyvin sukupuolten väli-

nen tasa-arvo on toteutunut työ-

paikallasi? 

2 1-5 (1 = erittäin huo-

nosti, 5 = erittäin 

hyvin) 

0.71 (2010) 

0.70 (2011) 

Arvostus Yksilön arvioita työnsä arvostukses-

ta työpaikalla.  

Arvostetaanko työtäsi työyksi-

kössäsi/osastollasi? 

3 1-5 (1 = täysin eri 

mieltä, 5 = täysin 

samaa mieltä) 

0.70 (2010) 

0.64 (2011) 

 

Oman työryhmän 

toimivuus 

Yksilön arvioita työyksikkön-

sä/osastonsa yhteistyöstä 

Pidämme toisiamme ajan tasalla 

työasioissa.. 

6 1-5 (1 = täysin eri 

mieltä, 5 = täysin 

samaa mieltä) 

0.87 (2010) 

0.90 (2011) 

 

Oman työryhmän 

tavoitteet 

 

Yksilön arvioita ryhmänsä tavoit-

teista 

 

Uskotko, että ryhmän jäsenet 

täysin ymmärtävät ryhmän tavoit-

teet? 

 

7 

 

1-5 (1 = erittäin vä-

hän, 5 = erittäin pal-

jon) 

 

0.89 (2010) 

0.88 (2011) 
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Oman työryhmän 

arviointi 

Yksilön arvioita siitä missä määrin 

hän uskoo ryhmänsä seuraavan ja 

arvioivan tekemäänsä työtä 

Onko ryhmän jäsenillä valmiutta 

asettaa kyseenalaiseksi ryhmän 

tekemän työn perusteita? 

3 1-5 (1 = erittäin vä-

hän, 5 = erittäin pal-

jon) 

0.81 (2010) 

0.82 (2011) 

Työn organisointi 1 Yksilön käsityksiä oman työyksik-

könsä/osastonsa työn sujuvuudesta.  

Miten työtoiminta on organisoitu 

työyksikössäsi/osastollasi? 

4 1-5 (1 = erittäin huo-

nosti, 5 = erittäin 

hyvin) 

0.76 (2010) 

0.60 (2011) 

Työn organisointi 2 Yksilön arvioita siitä, kuinka usein 

kokee työnsä sujuvuutta haittaavia 

tekijöitä 

Joudutko etsimään työssä tarvit-

semiasi ohjeita, välineitä ja mate-

riaaleja? 

4 1-5 (1 = hyvin har-

voin, 5 = lähes aina) 

0.79 (2010) 

0.79 (2011) 

Fyysinen terveys - 

ylävartalon oireet 

Yksilön arvioita viimeisen kuukau-

den aikana pitkäaikaisesti tai toistu-

vasti kokemistaan ylävartalon fyysi-

sistä oireista 

Onko sinulla viimeisen kuukau-

den aikana ollut pitkäaikaisesti tai 

toistuvasti niska-hartiavaivoja? 

4 1-5 (1 = ei lainkaan, 

5 = erittäin paljon) 

0.78 (2010) 

0.78 (2011) 

 

 

 

Uni ja väsymys - nuk-

kumiseen liittyvät 

oireet 

Yksilön arvioita viimeisen kuinka 

usein hänellä on ollut viimeisen 

kolmen kk aikana nukkumiseen 

liittyviä oireita 

Kuinka usein sinulla on ollut 

viimeisen 3 kuukauden aikana 

nukahtamisvaikeuksia? 

4 1-5 (1 = ei kertaa-

kaan tai harvemmin 

kuin kerran kuukau-

dessa, 5 = joka päivä 

tai lähes päivittäin) 

0.67 (2010) 

0.72 (2011) 

Menettelytapojen 

oikeudenmukaisuus 

Yksilön arvio esimiehen päätöksen-

teon oikeudenmukaisuudesta. 

Lähimmän esimieheni tekemät 

päätökset työnjakoon liittyvissä 

kysymyksissä ovat omalla koh-

dallani olleet oikeudenmukaisia 

suhteessa… 

MO = 7 

 

1-5 (1=Täysin eri-

mieltä, 5=Täysin 

samaa mieltä) 

0.91 (2010) 

0.86 (2011) 

 

 

Luottamus: 

1.Työntekijän luotta-

mus esimieheen : Cog-

nition-Based Trust 

Scale, Affect-Based 

Trust Scale sekä  

 

 

 

 

2.Työntekijän luotta-

 Kysymykset koskivat luottamuta 

esimiehen ja työntekijän välillä. 

Arvioi esimiestäsi asteikolla 1 = 

täysin eri mieltä – 7 = täysin 

samaa mieltä. 

 

 

 

 

 

 

Kysymykset koskivat luottamusta 

 

5 

 

1-7 (1=täysin eri 

mieltä, 5=täysin 

samaa mieltä) 

Cognition 

based: 

 

0.93 (2010) 

0.93 (2011) 

 

Affect-Based: 

0.90 (2010) 

9.90 (2011) 

 

 

Cognition 
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mus lähimpään työto-

veriin: Cognition-

Based Trust Scale, 

Affect-Based Trust 

Scale  

 

työntekijöiden välillä. Arvioi 

työkaveriasi asteikolla 1 = täysin 

eri mieltä – 7 = täysin samaa 

mieltä.  

based: 

0.93 (2010 

0.92 (2011) 

 

Affect-Based: 

0.88 (2010) 

0.90 (2011) 

 

3. Luottamus ylimpään 

johtoon 

 Kysymykset koskivat luottamusta 

vastaajan ja vastaajan työpaikan 

ylimmän johdon välillä (valitse-

malla lähinnä oleva vaihtoehto) 

4 1=5 (1=Täysin eri 

mieltä, 5=Täysin 

samaa mieltä) 

0.91 (2010) 

0.90 (2011) 
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LIITE 2. Keskiarvojen vertailutulokset vuosilta 2010 ja 2011. Keskiarvojen muutok-

sen erotus ja muutoksen p-arvo Wilcoxonin testi.  

Muuttuja Keskiarvo  

2011 

Keskiarvo  

2010 

Muutos 

 2011–2010 

p-arvo 

Työelämän laatu     

Työn organisointi 3.56 3.47 0.09 .040 

Ilmapiiriongelmat 2.14 2.34 -0.2 .001 

Ongelmatilanteiden käsittely 3.86 3.81 0.05 .014 

Organisaatioon sitoutuminen 4.22 4.23 -0.01 .261 

Arvostus 3.15 3.13 0.02 .684 

Muutoshallinta ja koulutus 3.27 3.17 0.1 .019 

Ihmisten huomioon ottaminen 3.26 3.14 0.12 .001 

Tiedonkulku 3.29 3.11 0.18 .001 

Työmäärä 3.33 3.40 -0.07 .027 

Toiminnan jatkuva parantaminen 3.51 3.34 0.17 .001 

Tavoitteiden selkeys 3.97 3.95 0.02 .201 

Vaikuttamismahdollisuudet 3.58 3.49 0.09 .001 

Työtyytyväisyys 3.97 3.87 0.1 .717 

Usko työskennellä eläkeikään asti 
3.69 3.73 -0.04 .733 

Esimiehen tuki ja luottamus 3.41 2.95 0.46 .001 

Esimiehen ohjaus ja palaute 3.75 3.64 0.35 .001 

Työn fyysinen rasitus 3.02 2.91 0.11 .734 

Työn henkinen rasitus 3.69 3.77 -0.08 .204 

     

Oma työryhmä     

Oman työryhmän tavoitteet 3.78 3.77 0.01 .930 

Oman työryhmän toimivuus 3.77 3.73 0.04 .036 

Oman työryhmän arviointi 3.34 3.29 0.05 .071 

     

Luottamus     

Luottamus esimieheen (affect-based) 4.69 4.61 0.08 .098 

Luottamus esimieheen (cognition-based) 5.03 5.30 -0.27 .001 

Luottamus työkaveriin (affect-based) 5.11 5.08 0.03 .889 

Luottamus työkaveriin (cognition-based) 3.64 5.54 -1.9 .001 

Luottamus ylimpään johtoon 3.35 3.26 0.09 .038 

     

Fyysiset oireet     

Fyysinen terveys – ylävartalon oireet 2.06 2.04 0.02 .151 

Fyysinen terveys – alavartalon oireet 2.22 2.11 0.11 .004 

Stressi 2.38 2.53 -0.15 .137 

     

Työsuojelu ja työterveyshuolto     

Tyytyväisyys työsuojelun toimintaan 3.35 3.37 -.0.02 0.55 

Tyytyväisyys työterveyshuollon toimiminen 3.25 3.21 0.04 0.70 

___________________     
p<0.05 = tilastollisesti melkein merkitsevä, p<0.01 = tilastollisesti merkitsevä,  p<0.001 = tilastollisesti erittäin merkitsevä.
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Liite 3. Muuttujien keskiarvot, keskihajonnat ja keskinäiset korrelaatiot 2011 (Pearson). 

Muuttuja Ke Ha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Ikä 3.02 1.01 1                             
2. Esimiesasema² 1.89 0.32 -.05 1              

3. Eläköitymisajatukset 3.69 1.45 .01 -.14** 1             

4. Organisaatioon sitoutuminen 4.23 0.66 .14** -.20** .23** 1            
5. Fyysiset ylä- ja alavartalon oireet 2.12 0.85 .19** .10** -.32** -.16** 1           

6. Työn fyysinen rasittavuus 3.02 1.36 .01 .32** -.28** -.18** .37** 1          

7. Työn henkinen rasittavuus 3.69 1.45 -.10** .01 -.08* -.03 .06 .11** 1         
8.  Henkinen väkivalta 1.13 0.94 .03 .05 -.05 -.04 .07* .06 .01 1        

9.  Itse arvioidut sairauspoissaolot 2.17 0.96 -.08* .13** -.18** -.03 .24** .15** .02 .07 1       

10. Stressi  2.38 0.97 -.11** .02 -.17** -.19** .28** .05 .20** .08* .09** 1      
11. Tavoitteidenselkeys 3.98 0.57 .07* -.17** .11** .46** -.11** -.10* -.02 .02 -.03 -.14** 1     

12. Vaikutusmahdollisuudet työhön 3.58 0.67 .10** -.22** .20** .43** -.14** -.25** -.10** -.07* -.05 -.19** .35** 1    

13. Työmäärä 3.33 0.88 .07 -.10** -.11** -.06 .15** .14** .22** .03 .03 .32** -.05 -.17** 1   
14. Työn organisointi 1 3.56 0.70 .10** -.12** .18** .32** -.16** -.23** -.08* -.08* -.13** -.16** .28** .44** -.17** 1  

15. Työn organisointi 2 2.61 0.72 .00 .01 -.09** -.12** .13** .13** .07 .01 .07 .14** -.18** -.18** .13** -.34** 1 

16. Tiedonkulku 3.29 0.72 .00 -.16** .05 .25** -.14** -.09** -.07* -.08* -.12** -.11** .31** .32** -.11** .40** -.20** 
17. Esimiehen ohjaus ja palaute 3.41 0.85 .04 -.11* .11** .28** -.13** -.14** -.06 -.09* -.12** -.21** .36** .39** -.13** .31** -.13** 

18. Esimiehen tuki ja luottamus 3.75 0.79 .02 -.13** .14** .34** -.15** -.18** -.09* -.11** -.11** -.20** .34** .41** -.14** .38** -.12** 

19. Muutoshallinta ja koulutus 3.27 0.64 .01 -.10** .13** .34** -.14** -.04 -.08* -.05 -.07* -.21** .38** .47** -.19** .42** -.15** 
20. Toiminnan jatkuva parantaminen 3.51 0.62 .04 -.24** .10** .35** -.14** .18** -.03 -.05 -.06 -.11** .43** .46** -.06 .38** -.16** 

21. Ilmapiiriongelmat 2.15 0.74 -.01 .16** -.03 -.27** .16** .17** .08* .07 .06 .21** -.34** -.34** .11** -.38** .17** 

22. Tasa-arvo 4.01 0.77 -.01 -.13** .11** .29** -.16** -.15** -.09* -.04 -.11** -.14** .35** .32** -.11** .31** -.16** 
23. Arvostus 3.15 0.79 .09* -.15** .08* .40** -.12** -.17** -.11** -.06 -.09** -.17** .36** .45** -.13** .38** -.15** 

24. Ihmisten huomioonotto 3.26 0.85 -.02 -.20** .17** .41** -.19** -.21** -.12** -.08* -.11** -.21** .36** .43** -.18** .41** -.17** 
25. Työn varmuus 3.64 0.44 -.06 .04 .04 .09* -.08* .11 -.02 .01 .01 -.15** .11** .08* -.13** .03 -.06 

26. Työkyky 8.37 4.96 -.03 -.06 .14** .09** -.16** .05 -.03 -.02 -.10** -.12** .02 .06 -.04 .07 .03 

27. Luottamus esimieheen 5.03 1.24 .04 -.14** .16** .36** -.11** -.14** -.04 -.06 -.12** -.16** .35** .42** -.09** .38** -.12** 
28. Luottamus työkaveriin 5.34 1.04 -.03 .02 .10** .26** -.11** -.12** -.02 -.06 -.02 -.08* .20** .23** .02 .32** -.12** 

29. Luottamus ylimpään johtoon 3.36 0.87 .10** -.18** .16** .36** -.10** -.15** -.13** -.09* -.11** -.14** .25** .33** -.09* .37** -.11** 

30. Oman työryhmän toimivuus 3.78 0.71 .04 -.08* .03 .32** -.10** -.10* -.04 -.05 -.03 -.15** .38** .36** -.08* .33** -.14** 
31. Oman työryhmän tavoitteet 3.79 0.60 -.00 -.15** .09* .47** -.13** -.17** -.01 -.05 -.02 -.13** .44** .40** -.05 .35** -.20** 

32. Oman työryhmän arviointi 3.34 0.67 .01 -.08* .04 .28** -.06 -.11** -.01 -.05 -.01 -.06 .31** .34** .02 .28** -.15** 

33. Päätöksenteon oikeudenm. 2.11 0.56 .00 -.16** .02 .20** -.06 -.12** -.09* -.13** -.10* -.13** .22** .30** -.15** .31** -.07 
34. Vuorovaikutuksen oikeudenm. 3.83 0.78 -.00 -.13** .15** .35** -.15** -.16** -.02 -.10** -.10** -.19** .32** .39** -.13** .37** -.13** 

35. Jakava oikeudenmukaisuus 3.93 0.84 .02 -.06 .12** .37** -.13** -.10** -.08* -.09* -.04 -.21** .31** .37** -.11** .38** -.19** 

36. Työtyytyväisyys 3.97 1.86 .02 -.01 .08* .25** -.06 -.03 -.07 -.02 .04 -.15** .16** .17** -.05* .12** -.06 
                  

                  

² 1 = toimii ,esimiesasemassa, 2 = ei toimi esimiesasemassa, * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 
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Liite 3. Muuttujien keskiarvot, keskihajonnat ja keskinäiset korrelaatiot 2011 (Pearson). 

Muuttuja Ke Ha 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

1. Ikä 3.02 1.01               
2. Esimiesasema² 1.89 0.32               

3. Eläköitymisajatukset 3.69 1.45               

4. Organisaatioon sitoutuminen 4.23 0.66               
5. Fyysiset ylä- ja alavartalon oireet 2.12 0.85               

6. Työn fyysinen rasittavuus 3.02 1.36               

7. Työn henkinen rasittavuus 3.69 1.45               
8.  Henkinen väkivalta 1.13 0.94               

9.  Itse arvioidut sairauspoissaolot 2.17 0.96               

10. Stressi  2.38 0.97               
11. Tavoitteidenselkeys 3.98 0.57               

12. Vaikutusmahdollisuudet työhön 3.58 0.67               

13. Työmäärä 3.33 0.88               
14. Työn organisointi 1 3.56 0.70               

15. Työn organisointi 2 2.61 0.72               

16. Tiedonkulku 3.29 0.72 1              
17. Esimiehen ohjaus ja palaute 3.41 0.85 .47** 1             

18. Esimiehen tuki ja luottamus 3.75 0.79 .52** .83** 1            

19. Muutoshallinta ja koulutus 3.27 0.64 .56** .51** .57** 1           
20. Toiminnan jatkuva parantaminen 3.51 0.62 .55** .59** .60** .58** 1          

21. Ilmapiiriongelmat 2.15 0.74 -.48** -.42** -.46** -.39** -.62** 1         

22. Tasa-arvo 4.01 0.77 .34** .28** .33** .37** .36** -.42** 1        
23. Arvostus 3.15 0.79 .47** .56** .53** .54** .53** -40** .33** 1       

24. Ihmisten huomioonotto 3.26 0.85 .55** .55** .62** .62** .57** -.45** .35** .56** 1      
25. Työn varmuus 3.64 0.44 .12** .10** .10** .17** .09* -.06 .18** .11** .09** 1     

26. Työkyky 8.37 4.96 .08* .07 .09** .05 .03 -.03 .02 .05 .06 .02 1    

27. Luottamus esimieheen 5.03 1.24 .45** .74** .84** .54** .54** -.43** .33** .50** .57** .10** .1** 1   
28. Luottamus työkaveriin 5.34 1.04 .25** .16** .24** .29** .34** -.43** .26** .21** .26** .10 .05 .30** 1  

29. Luottamus ylimpään johtoon 3.36 0.87 .40** .34** .43** .51** .34** -.26** .28** .41** .60** .12** .06 .43** .26** 1 

30. Oman työryhmän toimivuus 3.78 0.71 .40** .33** .39** .42** .55** -.60** .37** .41** .37** .13** .04 .37** .49** .25** 
31. Oman työryhmän tavoitteet 3.79 0.60 .37** .36** .42** .45** .56** -.52** .38** .44** .40** .12** .06 .42** .45** .30** 

32. Oman työryhmän arviointi 3.34 0.67 .29** .27** .27** .38** .48** -.44** .30** .33** .29** .08* .01 .27** .38** .21** 

33. Päätöksenteon oikeudenm. 2.11 0.56 .52** .48** .57** .61** .50** -.32** .20** .40** .62** .11* -.02 .53** .19** .53** 
34. Vuorovaikutuksen oikeudenm. 3.83 0.78 .48** .76** .95** .54** .54** -.44** .33** .50** .58** .09** .08* .82** .22** .42** 

35. Jakava oikeudenmukaisuus 3.93 0.84 .37** .46** .53** .45** .42** -.36** .32** .44** .41** .10** .04 .50** .26** .35** 

36. Työtyytyväisyys 
3.97 1.86 .15** .20** .20** .19** .17** -.16** .13** .23** .19** .06 .45*

* 
.21** .11** .14** 

 ² 1 = toimii ,esimiesasemassa, 2 = ei toimi esimiesasemassa, * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001  
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Liite 3. Muuttujien keskiarvot, keskihajonnat ja keskinäiset korrelaatiot 2011 (Pearson). 

Muuttuja Ke Ha 30 31 32 33 34 35 36        

1. Ikä 3.02 1.01               

2. Esimiesasema² 1.89 0.32               

3. Eläköitymisajatukset 3.69 1.45               
4. Organisaatioon sitoutuminen 4.23 0.66               

5. Fyysiset ylä- ja alavartalon oireet 2.12 0.85               

6. Työn fyysinen rasittavuus 3.02 1.36               

7. Työn henkinen rasittavuus 3.69 1.45               

8.  Henkinen väkivalta 1.13 0.94               

9.  Itse arvioidut sairauspoissaolot 2.17 0.96               
10. Stressi  2.38 0.97               

11. Tavoitteidenselkeys 3.98 0.57               

12. Vaikutusmahdollisuudet työhön 3.58 0.67               
13. Työmäärä 3.33 0.88               

14. Työn organisointi 1 3.56 0.70               

15. Työn organisointi 2 2.61 0.72               
16. Tiedonkulku 3.29 0.72               

17. Esimiehen ohjaus ja palaute 3.41 0.85               

18. Esimiehen tuki ja luottamus 3.75 0.79               
19. Muutoshallinta ja koulutus 3.27 0.64               

20. Toiminnan jatkuva parantaminen 3.51 0.62               

21. Ilmapiiriongelmat 2.15 0.74               
22. Tasa-arvo 4.01 0.77               

23. Arvostus 3.15 0.79               

24. Ihmisten huomioonotto 3.26 0.85               
25. Työn varmuus 3.64 0.44               

26. Työkyky 8.37 4.96               

27. Luottamus esimieheen 5.03 1.24               
28. Luottamus työkaveriin 5.34 1.04               

29. Luottamus ylimpään johtoon 3.36 0.87               

30. Oman työryhmän toimivuus 3.78 0.71 1              
31. Oman työryhmän tavoitteet 3.79 0.60 .67** 1             

32. Oman työryhmän arviointi 3.34 0.67 .57** .66** 1            

33. Päätöksenteon oikeudenm. 2.11 0.56 .25** .25** .19** 1           
34. Vuorovaikutuksen oikeudenm. 3.83 0.78 .36** .40** .25** .54** 1          

35. Jakava oikeudenmukaisuus 3.93 0.84 .29** .35** .24** .38** .51** 1         

36. Työtyytyväisyys 3.97 1.86 .16** .18** .11** .13** .19** .17**         
                 

                 
                 

² 1 = toimii ,esimiesasemassa, 2 = ei toimi esimiesasemassa, * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001  
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LIITE 4. Lineaarinen regressioanalyysi uskosta kykyyn työskennellä ammatissaan eläke-

ikään asti selittävistä työelämän laadun tekijöistä vuonna 2010. 

 Usko työskennellä vanhuuseläkeikään asti 

Selittävät muuttujat B SEB β  

Työn sisältö ja järjestelyt      

-Tavoitteiden selkeys .14 .08 .06  

-Työn varmuus .49 .09 .16***  

-Vaikutusmahdollisuudet työhön .32 .07 .16***  

-Työmäärä -.13 .05 -.09**  

-Työn organisointi I .13 .06 .07*  

R² .08    

N 1092    

Organisaation toimintatavat     

-Tiedonkulku  .06 .05 .05  

-Esimiehen ohjaus ja palaute  -.04 .05 -.32  

-Esimiehen tuki ja luottamus .09 .61 .07  

-Muutoshallinta ja koulutus  .09 .07 .06  

-Toiminnan jatkuva parantaminen .17 .06 .11**  

R² .04    

N 1046    

Organisaation ilmapiiri ja henkinen arvostus     

-Ilmapiiriongelmat .02 .04 .01  

-Ihmisten huomionotto .24 .04 .19***  

-Arvostus .02 .04 .02  

-Organisaatioon sitoutuminen .38 .05 .23***  

R² .13    

N 1078    

Fyysinen kunto     

-Työn fyysinen rasittavuus -.26 .03 -.25***  

-Työn henkinen rasittavuus -.06 .03 -.07**  

-Fyysinen terveys yläkroppa -.27 .05 -.18***  

R² .13    

N 1120    

Oma työryhmä      

-Oman työryhmän toimivuus  -.06 .06 -.05  

-Oman työryhmän tavoitteet .41 .08 .25***  

-Oman työryhmän arviointi  -.07 .06 -.04  

R² .04    

N 1100    

*p<.05, **p<.01, ***p<.001
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LIITE 5. Lineaarinen regressioanalyysi uskosta kykyyn työskennellä ammatissaan eläke-

ikään asti selittävistä työelämän laadun tekijöistä vuonna 2011. 

 Usko työskennellä vanhuuseläkeikään asti 

Selittävät muuttujat B SEB β  

Työn sisältö ja järjestelyt      

-Tavoitteiden selkeys .29 .32 .15***  

-Vaikutusmahdollisuudet työhön .34 .07 .21***  

-Työmäärä -.04 .04 -.03  

-Työn organisointi I .34 .06 .22***  

R² .20    

N 837    

Organisaation toimintatavat     

-Esimiehen ohjaus ja palaute  -.03 .06 -.02  

-Esimiehen tuki ja luottamus .4 .07 .39***  

-Muutoshallinta ja koulutus  .49 .06 .29***  

-Toiminnan jatkuva parantaminen .22 .06 .12***  

R² .46    

N 792    

Organisaation ilmapiiri ja henkinen arvostus     

-Ihmisten huomionotto .59 .05 .46***  

-Arvostus .17 .05 .12***  

-Organisaatioon sitoutuminen .05 .05 .03  

R² .31    

N 821    

Fyysinen kunto     

-Työn fyysinen rasittavuus -.04 .06 -.03  

-Työn henkinen rasittavuus -.18 .05 -.13***  

-Fyysinen terveys ylävartalon oireet -.09 .05 -.07  

-Fyysinen terveys alavartalon oireet -.03 .05 .03  

R² .03    

N 831    

*p<.05, **p<.01, ***p<.001
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Liite 6a. Työhyvinvointimuuttujien keskiarvot, keskihajonnat ja kahden riippumattoman otoksen 

t-testin tulokset johto- tai esimiesasemassa (n = 156) ja työntekijäasemassa (n = 1000) työskente-

levistä kyselyn 2010 vastaajista. 

Muuttuja Keskiarvo(kh) t-testi  

p-arvo 

 Esimiehet/ johto              Työntekijät  

Arvostus 3.42 (.74) 3.12 (.85) .000 

Esimiehen ohjaus ja palaute 3.20 (.87) 2.91 (.94) .000 

Esimiehen tuki ja luottamus 3.82 (.69) 3.62 (.82) .005 

Fyysinen terveys - alavartalon oireet 1.88 (.85) 2.07 (.91) .014 

Ihmisten huomioonotto 3.63 (.71) 3.10 (.85) .000 

Ilmapiiriongelmat 2.04 (.62) 2.38 (.85) .000 

Luottamus esimieheen 5.31 (1.04) 4.92 (1.30) .001 

Luottamus työtoveriin 5.38 (.93) 5.28 (1.14) .256 

Luottamus ylimpään johtoon 3.71 (.86) 3.20 (.91) .000 

Muutoshallinta ja koulutus 3.31 (.63) 3.15 (.66) .004 

Oman työryhmän arviointi 3.49 (.68) 3.27 (.69) .000 

Oman työryhmän tavoitteet 4.00 (.51) 3.74 (63) .000 

Oman työryhmän toimivuus 3.94 (.57) 3.70 (.78) .000 

Ongelmatilanteiden käsittely 4.12 (.51) 3.78 (.52) .000 

Organisaatioon sitoutuminen ja työtyy-

tyväisyys 

4.56 (.50) 4.19 (.64) .000 

Tavoitteiden selkeys 4.14 (.55) 3.93 (.56) .000 

Tiedonkulku 3.36 (.66) 3.08 (.73) .000 

Toiminnan jatkuva parantaminen 3.76 (.48) 3.27 (.64) .000 

Työmäärä 3.77 (.83) 3.33 (.90) .000 

Työn ja muun elämän yhteensovitta-

minen 

3.29 (.87) 2.93 (.90) .000 

Työn organisointi I 3.68 (.62) 3.45 (.73) .000 

Työn organisointi II 2.63 (.70) 2.58 (.73) .427 

Työn varmuus 3.63 (.42) 3.58 (.46) .210 

Uni ja väsymys 2.03 (.78) 2.19 (.81) .027 

Vaikutusmahdollisuudet työhön 3.91 (.64) 3.44 (.67) .000 
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Liite 6b. Työhyvinvointimuuttujien keskiarvot, keskihajonnat ja kahden riippumattoman 

otoksen t-testin tulokset johto- tai esimiesasemassa (n = 89) ja työntekijäasemassa (n = 703) 

työskentelevistä kyselyn 2011 vastaajista. 

Muuttuja Keskiarvo(keskihajonta) t-testi  

p-arvo 

 Esimiehet/ johto              Työntekijät  

Arvostus 3.48 (.72) 3.12 (.79) .000 

Esimiehen ohjaus ja palaute 3.67 (.75) 3.36 (.87) .002 

Esimiehen tuki ja luottamus 4.04 (.59) 3.72 (.81) .000 

Fyysinen terveys (ylä- ja alavartalon 

oireet) 

1.85 (.73) 2.13 (.86) .004 

Ihmisten huomioon otto 3.75 (.77) 3.20 (.84) .000 

Ilmapiiriongelmat 1.81 (.65) 2.18 (.75) .000 

Luottamus esimieheen 5.52 (.87) 4.98 (1.27) .000 

Luottamus työkaveriin 5.31 (.88) 5.36 (1.05) .677 

Luottamus ylimpään johtoon 3.79 (.77) 3.29 (.87) .000 

Muutoshallinta ja koulutus 3.52 (.61) 3.23 (.64) .000 

Oman työryhmän arviointi 3.50 (.71) 3.33 (.66) .023 

Oman työryhmän tavoitteet 4.03 (.60) 3.76 (58) .000 

Oman työryhmän toimivuus 3.93 (.64) 3.76 (.71) .030 

Ongelmatilanteiden käsittely 4.24 (.48) 3.83 (.60) .000 

Organisaatioon sitoutuminen  4.60 (.46) 4.19 (.67) .000 

Tavoitteiden selkeys 4.25 (.55) 3.95 (.56) .000 

Tiedonkulku 3.61 (.58) 3.25 (.73) .000 

Toiminnan jatkuva parantaminen 3.93 (.55) 3.46 (.61) .000 

Työmäärä 3.58 (.88) 3.33 (.88) .005 

Työn ja muun elämän yhteensovittami-

nen 

3.52 (.95) 2.94 (.92) .000 

Työn organisointi I 3.78 (.57) 3.52 (.71) .001 

Työn organisointi II 2.59 (.67) 2.60 (.73) .891 

Työn varmuus 3.61 (.55) 3.66 (.40) .308 

Uni ja väsymys 1.92 (.77) 2.17 (.83) .006 

Vaikutusmahdollisuudet työhön 4.01 (.59) 3.54 (.67) .000 
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ORGANISAATIOIDEN OMAT TARINAT 

 

Hankkeessa mukana olleiden 14 organisaation omakohtaiset tarinat: 

1. Tornion kaupunki, Tornion terveyskeskus 

2. Vantaan kaupunki, sosiaali- ja terveyshuolto 

3. Mikkelin kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi 

4. Vaasan kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi 

5. Sopimusvuori 

6. Luhatuuli 

7. Gaius-säätiö 

8. Kuntoutuskeskus Kankaanpää 

9. Mainio Vire Oy 

10. Helsingin Seniorisäätiö 

11. Koskiklinikka 

12. Sosteri, Itä-Savon  sairaankuntapiirin kuntayhtymä 

13. Lilinkotisäätiö 

14. Petrea
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Sosiaali- ja terveydenhuollon Tuottavuus Talkoot Vantaalla 

 

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon TuottavuusTalkoot-projekti aloitettiin tammikuussa 

2010 ja se kesti vuoden 2011 kesäkuuhun. Projektissa oli Vantaalta mukana kolme yksikköä, 

lastensuojelun avopalvelujen perhetyö, kuntoutus ja vanhusten avopalvelu. Näissä yksiköissä 

työskentelee yhteensä noin 200 henkilöä sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan 2800 työn-

tekijästä. Toimialan lisäksi Vantaan projektia rahoitti Työsuojelurahasto.  

 

Vantaan TuottavuusTalkoiden tavoitteet 

  

1. Tuottavuuden kasvun perustana ovat henkilöstön hyvinvointi, jokaisen työntekijän osaa-

minen ja    palvelun lisäarvo asiakkaalle 

  

2. Asiakastyön osuus kasvaa kokonaistyöajasta 

  

3. Työkuorma jakautuu tasaisemmin yksiköiden ja työntekijöiden välillä 

  

4. Parempi arki näkyy poissaolojen vähenemisenä ja työyhteisön vetovoimaisuutena 

  

5. Työsuoritukseen ja tuottavuuteen perustuvaa palkitsemista otetaan käyttöön syksyllä 2010 

  

6. Suoriteperusteinen budjetti laaditaan vuodelle 2011 

  

7. Esimiesten käyttöön kehitetään reaaliaikaisia tuotannon ohjauksen välineitä 

 

Näiden tavoitteiden lisäksi kullakin pilottiyksiköllä oli omat tarkennetut tavoitteet. 

 

Pajojen antia 

 

Kaikki pilottiyksiköt pureutuivat työkuorman tasaisempaan jakautumiseen. Vanhusten avo-

palveluissa työtä saatiin tasoitettua työntekijöiden uudelleen sijoittelulla. Kuntoutuksessa 

ajanvarauksen keskittäminen paransi töiden jakautumista työntekijöiden välillä. Lastensuoje-

lun avopalveluissa perustettiin asiakasohjausryhmä, mikä töiden tasaisella jakamisella tasoit-

taa työkuormaa eri toimijoiden välillä. Kahdessa pilottiyksikössä pajat toimivat onnistuneesti 

organisaation muutosjohtamisen tukena, kun yksiköiden organisaatiorakennetta muutettiin. 

Tuolloin pajoissa käydyt avoimet keskustelut eri yksiköiden hyvistä ja huonoista puolista 

sekä erilaisista työtavoista auttoivat työntekijöitä sopeutumaan muutokseen. 

 

”Sai näkökantaa, miten muilla toimitaan” 
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Työhyvinvointi parani pilottiyksiköiden työntekijöiden joukossa hiukan. 

Poissaolot eivät tavoitteesta huolimatta vähentyneet pilottiyksiköissä vielä vuoden aikana, 

mutta poissaolojen vähentyminen saattaa ilmetä pidemmällä aikavälillä.  

 

"Tuottavuuspaja oli erittäin hyvä foorumi tuoda kenttätyöntekijöiden mielipiteitä esille. It-

selleni tuli ainakin tunne että pajan kautta asiat menivät paremmin ja nopeammalla aikatau-

lulla eteenpäin." 

 

Esimiesten reaaliaikaisten tuotannonohjauksen välineiden kehittämisessä ollaan projektin 

päättyessä vasta alussa, mutta työtä jatketaan tietoteknisillä hankkeilla. Työsuojelun idean 

arvioitiin selkeytyneen ja asenne työturvallisuuteen koettiin muuttuneen myönteisempään 

suuntaan. Epäkohdat ovat tulleet esiin ja työturvallisuuteen kiinnitetään nykyään enemmän 

huomiota. Myös ilmoitetaan, jos esim. jotain apuvälineitä tarvitaan.  

 

"Nykyään ajatellaan enemmän mitä, miksi ja miten parantaa työtä” 

 

Pilottiyksiköiden esimiehet ja työntekijät kokivat, että esimiehillä on liian vähän aikaa olla 

työntekijöille läsnä. Läsnäolon katsotaan kuitenkin olevan pääasiassa kannustavaa ja henki-

löstöjohtamiselle välttämätöntä. 

 

”Muutosta ei johdeta sähköpostilla" 

 

Projektiryhmän näkemyksen mukaan yhteydenotot työsuojeluun ja luottamusmiehille lisään-

tyvät, kun esimiehillä ei riitä aikaa työntekijöille. Vantaalla on meneillään systemaattinen 

johtamisjärjestelmän kehittäminen. Aktiivisen välittämisen -mallin tuleminen työntekijöille 

tutuksi muutti työntekijöiden käsitystä esimiehen velvollisuudesta. Esimiehen velvollisuus 

on aktiivisen välittämisen -mallin mukaan puuttua asioihin, jos huomaa työntekijän työky-

vyssä muutoksia. 

 

Aikaisemmin oli käsitys, että esimies "piikittelee" 

 

TuottavuusTalkoiden tavoitteet oli asetettu korkealle ja niihin pystyttiin vastaamaan kohtuul-

lisesti. Projektissa saatiin tehtyä monia pieniä tuottavuutta parantaneita toimenpiteitä ja isoja 

toimenpiteitä saatettiin alulle. Kaikilla kolmella pilottiyksiköllä tuottavuuden kehittämistä 

jatketaan erillisillä hankkeilla, jotka ovat saaneet alkunsa projektille asetetuista tavoitteista. 
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”Tuottavuus ja laatu kehittyvät rinnakkain” 

Tuottavuus Talkoot kehittämisprojektin tavoitteena Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveys-

toimessa oli työhyvinvoinnin lisääminen, jota kautta nostaa myös tuottavuutta. Työhyvin-

vointi on kiinni monista, usein pienistäkin, arjen käytännön asioista ja vaikuttaa näin myös 

tuottavuuteen. Työhyvinvointia lisäävät kehittämiskohteet saatiin esille lähtötilaselvityksenä 

tehdyn ky-selyn pohjalta. Kysely suoritettiin päivähoidon, lastensuojelun, fysioterapian, lai-

toshoidon (lisänä tehotii-mi/”sisäinen sijaisyksikkö”) projektissa mukana olleelle henkilöstölle. 

Pienryhmien antia 

Vastauksia ja keinoja työntekijöiden haasteisiin, työssä jaksamiseen, haettiin hankkeen ke-

hittämisryhmissä. Kokoontumisissa työntekijät toivat esille työnsä arjen kurttuja ja hyviä 

käytäntöjä. Tällaisella toimintatavalla päästiin tarkastelemaan tekemisen prosesseja ja 

muokkaamaan sekä kokeilemaan niitä käytännössä. Ryhmissä esille tuotujen hyvien käy-

täntöjen levittäminen käyttöön tapahtui ryhmiin kokoontuneiden kautta.  

Esimiesryhmä on saanut projektin kehittämispäivien aikana uutta näköalaa koko projektin 

aikaisesta keskustelusta, joka on pienryhmätapaamisissa ollut idearikasta ja ratkaisukes-

keistä. Myös ryhmän vertaistuki on kehittynyt. Ryhmän tiivistymiselle oli ”tilaus”, koska esi-

miehet toivat keskusteluissa esille myös sen, että esimiestyö on yksinäistä puurtamista. 

Tukea kaivattiin toisten esimiesten tasolta, esimiesryhmästä, jossa asioita voi yhdessä poh-

tia.   

Projektissa käytetty ja työyksiköiden käyttöön suositeltu pienryhmätoiminta todettiin keinoksi 

eri yksiköiden työn kehittämiseen. Pienryhmätoiminnan toteutuminen tukee suuresti myös 

esimiestyötä. Osassa yksiköitä on tiimi-/pienryhmätoimintaa jo toteutettukin. Toimintaa tulee 

kehittää vielä tavoitteellisemmaksi oman työn kehittämisen työkaluksi. On todettava, että 

mukana olleiden yksiköiden työn sisältö oli jo muuttunut pysyvästi projektin aikana. 

 

“Pienryhmissä saadaan asioita esille paremmin.” 

”Pienryhmissä on ollut mielenkiintoista kuulla.” 

 

 

Mitä on saatu aikaan? 

Työkierto todettiin yhdeksi työn haltuunoton keinoksi, jonka kokeilu aloitettiin laitoshoidon 

osalta tou-kokuusta 2011 alkaen. Työkierrossa on tavoitteena työssä oppimalla ”kouluttaa” 

eri osastojen hoito-henkilökunta niin, että kynnys oman alan/oman työnantajan erilaisiin 

ammattitehtäviin poistuu. Työkierto jatkuu kokeilun päättymisen jälkeen osana normaalia 

työtoimintaa. 

Raportointikäytäntö parani:  Aikaisemmin suurella osalla osastoja oli käytössä ns. hiljai-

nen raportointi, joka muutettiin nyt lyhyeksi suulliseksi raportoinniksi. Kehittämispäivien 

myötä päätettiin muuttaa raportointikäytäntöä ja vuoronsa aloittavat työntekijät saavat lyhy-
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en suullisen raportin ja potilaskartat. Tietojen täydentäminen hiljaisella raportoinnilla, tapah-

tuu sopivana aika työvuoron kuluessa. 

Perehdytystä on ryhditetty: Perehdytys nousi tehdyn kyselyn myötä esille eräänä tär-

keimmistä kehittämiskohteista. Perehdytys koskee niin uusia rekrytoituja työntekijöitä kun 

omia, jotka ovat olleet poissa jonkin aikaa työyksiköstään. Perehdytysmateriaali on uusittu 

ja käytössä on nyt myös pikaperehdytyksen ohje. 

Tehotiimin kehittäminen: Tuottavuus Talkoiden myötä tehotiimissä vallitseva tilanne tuli 

konkreettisesti esimiesten tietoisuuteen. Tästä lähti ajatus, että tehokkaan toiminnan ai-

kaansaamiseksi tehotiimi on jaettava laitoshoidon ja kotihoidon erillisiksi ryhmiksi. Sekä 

perustettavaa vielä kolmas sekaryhmä, jonka työntekijät paikkaavat sekä laitos- että koti-

hoidon työntekijöitä.  

Fysioterapiassa kehitettiin: sähköpostin lukuaika, kokouskäytäntöjen terävöittäminen, 

toimenpidelistapohjan käyttöönotto kokous- ja muiden asioiden kirjaamisen ja seurannan 

kehittäminen.  Hankkeen aikana sovittiin, että fysioterapeutit varaavat sähköpostin lukemis-

ajan jokaisen työpäivän alkuun ja näin nykyaikainen viestimuoto saadaan toimimaan ja tär-

keät asiat tavoittavat samansisältöisenä jokaisen työntekijän. Laitoshoidossa asioiden tie-

dottaminen hoidetaan asiakokonaisuuksien/työntekijäryhmien osalta vaihtelevasti. Esimer-

kiksi tiedotusasiat käsitellään pienryhmässä ja hektisemmän nopean tiedon antavat osas-

tonhoitajat suullisesti. 

Kokouskäytännöissä käytetään jatkossa ”toimenpidelistapohjaa”. Näin esille nousseet 

asiat kirjautuvat ko. listapohjaan, jossa on määriteltynä myös asian käsittelyn aikataulu to-

teutumisesta vastaavan työntekijän nimi. Näin muodostetaan kaikki työntekijät tavoittava 

tieto siitä, millaisia asioita on noussut esille ja mitä toimenpiteitä asian toteuttamiseksi on 

tehty sekä milloin asia on toteutuneena poistunut. 

Lastensuojelun osalta hankkeen kehittämispäivien aikana keskityttiin, muuttuvan, yhä kas-

van työmäärän hallintaan. Asiakasprosessi kuvattiin ja se selkeytettiin nykyisiä tarpeita vas-

taavaksi eri tehtävissä/nimikkeillä työskentelevien työntekijöiden tehtäväkokonaisuuksien 

kautta. Selkeytyneen prosessin myötä jokainen lastensuojelun työntekijä tuntee eri työko-

konaisuuden vaiheet ja oman tehtävänsä  
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Vaasan kaupunki,  

Sosiaali- ja terveystoimi  
 
Hammashuollon lähtötilanne: Sairaus poissaoloja paljon; varhaisen puuttumisen malli kyllä ole-

massa, mutta ei niinkään käytössä, kiire; hoitotakuun tuoma työpaine, paljon osa-aikaisia työntekijöi-

tä, virat kaikki kyllä täytettynä, työsuojelulliset asiat epäselviä, organisaatiokuvio epäselvä, ham-

mashoitajista pulaa. 

 

Psykososiaaliset palvelut (n. 60 työntekijää) 

Avopalvelut: Hallinto, Ehkäisevä päihdetyö, A-neuvola, Klaara, Perheneuvola 

Laitospalvelut: Päihdeasema (ex. Selviämis- ja katkaisuhoitoasema), päihdekuntoutusyhteisö 

Asumispalvelut: Silmukodit, Tukiasuntopalvelut 

 

Kiinnostus heräsi, koska: ”Tämä on uusi tapa käsitellä asioita, jossa kaikki pääsevät osallistumaan.” 

Mahdollisuus kuulla, keskustella, jakaa ajatuksia, peilata, puhua asiat auki, tutustua paremmin työ-

kavereihin, oppia jotain uutta, kehittää itseä ja omaa työyhteisöä 

ymmärtää oma paikka kokonaisuudessa.  

 

Psykososiaalisten palveluiden tavoitteet: 
 

 Tyky-toiminnan kehittäminen 

 Vaasan kaupunkikuvan parantaminen 

 Yksiköiden päätösvallan lisääminen 

– ylhäältä alas sanelun vähentäminen 

 Päätöksenteon- ja asioiden käsittely-

prosessien selkiyttäminen  

 Ristiriitaisten odotusten poistaminen 

 Laajempien kokonaisuuksien ja or-

ganisaation kuvan parempi tunnista-

minen 

 Parempien ja yhdenmukaisempien 

käytäntöjen luominen 

 Selkeiden käytäntöjen luominen 

 

 Asioihin sitoutuminen 

 Työturvallisuuden lisääminen 

 Ajan hallinnan lisääminen 

 Kiireen vähentäminen 

 Työssä jaksamisen lisääminen 

 Varhainen puuttuminen 

 Sairauspoissaolojen vähentäminen 

 Ymmärryksen lisääminen työtoverei-

den ja yhteistyökumppaneiden työn-

kuvissa 

 Työntekijöiden määrän lisääminen 

 Sähläyksen vähentäminen 

Hammashuollon tavoitteet: 
 

 Kiireen vähentäminen, ajan hallinta 

 Työturvallisuus, työsuojelu 

 Sitoutuminen asioihin, selkeät käy-

tännöt, sähläyksen vähentäminen  

 Työntekijöiden lisääminen 

 Sairauspoissaolojen vähentäminen, 

varhainen tukeminen, työssä jaksami-

nen  

 Laajemman kokonaisuuden ja organi-

saation tunteminen 

 Tyky-toiminnan kehittäminen  
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Pienryhmien antia 
Pienryhmissä jokaisella oli mahdollisuus sanoa oma mielipiteensä ja tuoda epäkohdat esille. Asiat 

kirjattiin ylös, ja jokainen oppi tuntemaan muita työtovereita (esim. työtoverit muilla osastoilla), 

heidän työtapojaan ja kuuli, mitä toiset ajattelevat asioista.  

”Oli arvokasta, sain paljon tietoa”, ”Kaikki saa osallistua tasapuolisesti”  

 ”Nyt on helpompi mennä toiselle osastolle, kun tunnetaan toisemme” 

”Asioiden eri puolet näkee ja keskinäinen ymmärtämys on lisääntynyt” 

 
Hammashuollon tulokset: Psykososiaalisten palveluiden tulok-

set 

 
• Säännölliset hoitolameetingit, joista 

pöytäkirjat esimiehille 

• Juurihoitokäytäntöjen yhtenäistämi-

nen 

• Johtamisvastuut 

• Tiedonkulun sähköistäminen 

• Turvatoimien lisääminen 

• Suuhygienistin toimi 

• Työnjaon lisääminen: 3v:t ja 6v:t tar-

kastukset ja pinnoitukset hygienisteil-

le, oikomistoimenpiteitä hoitohenki-

lökunnalle, kokoaikainen profylak-

siahoitaja, päivystysaikoja suuhy-

gienisteille  

• Siirtyminen massalaskutukseen 

• Työsuojelupolun selvittäminen  

• Opiskelijaohjaus: hoitolaan perehty-

minen ennen työssä oppimisjaksoa, 

asenteet myönteisimmiksi 

• Informaatiotaulut asiakkaille joka 

hoitolaan, ”liikennevalot” PTA:lle  

 Kehitys myönteistä organisaatiossa  

 Työhyvinvointi 

 Ryhmien työskentely kehittämisessä 

 Vaikutusmahdollisuudet 

 Haluaisi laaja-alaisempia ja monipuo-

lisempia tehtäviä 

 Aloitteet ja esitykset johtavat toimen-

piteisiin 

 Kaikki asianosaiset edustettuina pää-

töksen teossa 

 Esimiestyö/päätöksistä tiedottaminen 

 Työolojen parantaminen 

 Asiakas esillä arjessa 

 Kiire vähentynyt 

 Stressi vähentynyt 

 

 

Jatkosuunnitelmat hammashuollossa: Pienryhmätyöskentelyn jatkaminen, hyväksi todettujen toi-

mintamallien kehittäminen, arviointimittareiden kehittäminen, prosessien kuvaukset ja laatujärjes-

telmän kehittäminen – asiakaskeskeisyys, työelämän laatu!  

Jatkosuunnitelmat psykososiaalisissa palveluissa: Palvelualueen johtoryhmällä ja esimiehillä tär-

keä rooli viedä kehittämiskohteiksi nostettuja asioita eteenpäin, kaikkien työntekijöiden sitouttami-

nen ja sitoutuminen kehittämistavoitteisiin, tulosalueen ja viraston johdon tuki ja konkreettiset toi-

menpiteet edesauttavat tavoitteiden toteuttamista, Tuottavuustalkoot-tyyppisen pienryhmätyöskente-

lymallin jatkaminen (psykojen muunneltu versio).  Tuottavuustalkoiden sivutuotteena startannut 

Esimiespassi-koulutus, jonka pilotin kehittämisessä ja kokeilussa ovat mukana mm. psykososiaalis-

ten esimiehet. 
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SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALAN TUOTTAVUUS TALKOOT 

Kehittämishanke on toteutettu ajalla 1.1.2010 -1.7.2011. 

Sopimusvuori on tamperelainen mielenterveyskuntoutus- ja dementiahoitopalveluja tuottava 

organisaatio, jonka asiakkaana on noin 500 mielenterveyskuntoutujaa ja 128 dementoivaa 

sairautta sairastavaa henkilöä. Hankkeessa Sopimusvuoren osalta olivat mukana Sopimus-

vuori OY:n, Sopimusvuori ry:n. Valtakunnallisen hankkeen yhtenä tavoitteena on ollut levit-

tää niitä hyviä käytäntöjä, joita kehitetään verkoston osahankkeilla. Lisäksi kokonaishank-

keen tavoitteena on ollut osoittaa mitattavia tuloksia organisaatioiden henkilökunnan hyvin-

vointia edistämällä.  

Hanke kesti Sopimusvuoren osalta puolitoista vuotta ajalla 1.1.2010 -30.6.2011. 

Sopimusvuorisäätiön henkilökunta yhteensä 220 työntekijää. Sopimusvuoren henkilökunnan 

aikaresursseja tähän käytettiin yhteensä 250 henkilötyöpäivää. Sopimusvuori vastasi oman 

henkilöstönsä osallistumisen resursoinnista hankkeessa. 

Sopimusvuoressa Sosiaali- ja terveysalan Tuottavuus Talkoot - hankkeen tarkoituksena on 

ollut edistää henkilöstön mahdollisuuksia tehdä taloudellisesti ja tehokkaasti työtä laadusta 

tinkimättä. Tarkoituksen toteuttamiseksi Sopimusvuoren tavoitteena oli henkilöstön työhy-

vinvoinnin parantuminen.  Mittarina olivat selittävän sairauspoissaolojen ja sijaisten käytön 

vähentyminen sekä käytetyn seurantatutkimuksen tulokset. Keskeisimmät työvälineet hank-

keessa olivat pienryhmät (Method Skillmotor), jotka tuottivat aineksen kehittämistyölle. Li-

säksi hankkeen aikana tehtiin kaksi kertaa mittava henkilökuntaa koskeva kyselytutkimus, 

mihin tuli lisänä muutamia haastatteluita. 

 

Tulokset 

Hankkeen aikana luottamus yksiköiden välillä, ammattiryhmien välillä ja ylimpään johtoon 

lisääntyi. Henkilökohtaista tyydytystä omasta työstä ja yleinen työtyytyväisyys lisääntyi, 

vaikka se oli jo 80 %:n tienoilla lähtötilanteessa. Luottamus siihen, että omat aloitteet tulevat 

käsitellyksi työryhmässä oli myös parantunut. Samoin on tulkittavissa, että työryhmässä 

työskentely koetaan mielekkääksi ja omassa työyksikössä viihdytään. Lisäksi työterveys-

huoltoon oltiin aikaisempaa tyytyväisempiä. Henkilöstö koki työpaikkansa toiminnan tavoit-

teet aikaisempaa merkittävimmiksi. 

 

Kyselyjen perusteella tiedonkulkua on edelleen kehitettävä henkilöstön ja johdon välillä.  

Samoin työsuojelu. Lisäksi henkilöstöllä on aiempaa vaikeampi irrottautua työajatuksista 

vapaa-aikanaan. Vuonna 2009 sairauspoissaoloprosentti oli 7,3 ja vuonna 2010 se oli 5,34 ja 

vuoden 2011 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana vastaava prosenttiluku oli 5,1. Talou-

dellisesti ajateltuna sairauspoissaolojen väheneminen tarkoitti 4,5 henkilötyövuoden määrää 
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ja euroina voidaan ajatella minimissään 180 000 €. Keskisuuren yrityksen toiminnassa tämä 

on merkittävä  tulos. 

 

Kirjoittaja Inkeri Ruuskanen, toiminnanjohtaja/toimitusjohtaja 
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Gaius-säätiö 

Heseva-kodin ja Heseva-Lounasravintolan Tuottavuus Talkoiden satoa 

 

Projektille yhteisesti asetettuja tavoitteita 

Heseva-kodin tavoitteena oli parantaa työntekijöiden työssä jaksamista, parantaa vuorovai-

kutusta ja tiedon kulkua, kehittää työn organisointia ja tiimityötä sekä edistää apuvälineiden 

käyttöä. Heseva-Lounasravintolan tavoitteena oli parantaa työn sujuvuutta, vähentää töiden 

keskeytystekijöitä, parantaa työn arvostusta ja työn mielekkyyttä sekä kehittää oman työn 

sisältöä ja työtapoja. 

 

Henkilökunnan loppuhaastattelun tuloksia 

Suurin osa haastateltavista koki, että hankkeen aikana on tapahtunut muutoksia.Mm. vaikeita 

asioita otettu rohkeasti puheeksi, on tehty varhaisen puuttumisen sekä epäasiallisen käyttäy-

tymisen malli, pelisääntöjä on tarkennettu, yhteistyötä on lisätty työterveyshuollon sekä elä-

kevakuutusyhtiön kanssa. Lisäksi mainittiin, että työsuojelun ja työterveyshuollon rooli on 

tullut näkyvämmäksi. Yhteistyötä heidän kanssaan hiotaan vielä. 

Hanke on tukenut eri edustajien (työsuojelu, esimiehet, luottamusmiehet)  rooleja. Rajat ovat 

madaltuneet työterveyshuollon ja johdon/esimiesten välillä. Esimiesten rooli vahvistunut, 

työsuojelu on noussut enemmän esille. 

Pienryhmät koettiin tarpeellisiksi. Niiden avulla mm. tiedonkulku lisääntyi, tutustuminen  

talon muihin ihmisiin helpottui, mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin asioihin parantui ja koko 

taloon saatiin yhteneväiset toimintatavat. Pienryhmätoiminta on lisännyt avointa keskustelua 

(”On löydetty yhteinen keskustelukulttuuri”) ja uskallusta nostaa ”kissa pöydälle”. Lisäksi 

Heseva-Lounasravintolan yhteistyö hoitopuolen kanssa koettiin lisääntyneen ravitsemuskou-

lutuksen myötä (kehitystyötä jatketaan). 

”Pienryhmä on paikka pysähtyä ja keskustella ja hakea ratkaisuja” 

”Jos on jotain puhuttu täällä, niin niihin on ollut pakko ottaa jotain kantaa. Ei ole jäänyt enää 

puheeksi. Tullut mustaa valkoiselle.” 

” Käytäntöjä on yhtenäistetty.” 

Hankkeen jälkeen käytäntöön jääneitä asioita: työsuojelun rooli vahvistunut, savuton Heseva, 

sähläyskustannuksia vähentäneet toimenpiteet, ikäihmisten ravitsemuskoulutus, pöytäkirjat 

ja toimenpidelista on otettu käyttöön palavereissa. 
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Omaa arviointia ja johtopäätöksiä  

Projekti lähti rivakasti liikkeelle ja työskentelytapa, pienryhmät sekä heti julkaistu pulina-

pöytäkirja sopivat erittäin hyvin tämän tyyppiseen kehittämiseen. Se lisäsi henkilökunnan 

luottamusta projektiin ja toi molemminpuolista avoimmuutta. Sekä Heseva-kodin että Hese-

va-Lounasravintolan projektille asettamat tavoitteet saavutettiin pääosin. Kehittämiseen uh-

rattuun aikaan ja panokseen sekä tuloksiin olemme tyytyväisiä. 

Kevään 2011 aikana esiintyi jonkin verran ”taisteluväsymystä” . Mielestämme prosessin 

olisi voinut katkaista jo aiemmin keväällä.  

Arjen askareiden kehittämiseen olisi pitänyt pureutua vielä enemmän ja ratkaisuja käytännön 

arkeen olisi pitänyt viedä hieman hitaammassa tahdissa eteenpäin. Samaa asiaa olisi var-

maan auttanut se, että projektissa olisi ollut mukana vain osa Heseva-kodin (esim. A-siipi) 

henkilökunnasta, jolloin pienryhmiin olisi päässyt useammin ja näin sitoutuminen olisi ollut 

voimakkaampaa. 

Organisaation toimintatavoissa tärkeitä elämään jääneitä asioita ovat keskusteleva työkult-

tuuri, yhteistyö osastojen välillä, kokouskäytännöt, kiertävä henkilöstö, sekä ei vaihtuva yö-

hoitajisto. Yötyössä siirryttiin seitsemän  yön valvontajaksoista viiden yön jaksoihin. Yö- ja 

päivävuorojen kuormittavuutta mitattiin first-beat mittauksin. 

Varhaisen puuttumisen malli rakennettiin ja otettiin käyttöön yhteistyössä työterveyshuollon 

kanssa. Työsuojelun näkyvyyttä lisättiin, valotettiin sen merkitystä arjen työskentelyssä ja 

kehitettiin epäasiallisen käyttäytymiseen puuttuva toimintamalli.  

Apuvälineiden käytöstä keskusteltiin paljon, ja niiden merkitys arjen työskentelyssä sai oi-

kean painoarvon. 

Yhteistyö työterveyshuollon, työsuojelun ja eläkevakuutusyhtiön kanssa konkretisoitui hy-

viin käytännön esimerkkeihin ja positiivisiin toimintatapoihin niin työntekijöiden kuin työn-

antajankin näkökulmasta. 
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SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALAN TUOT-

TAVUUS TALKOOT  

 

        1 (2)  

 

Kuntoutuskeskus Kankaanpää sijaitsee Pohjois-Satakunnassa, 

Kankaanpään taidekaupungissa, lähellä keskustan palveluja ja lii-

kenneyhteyksiä.  Keskus on vuonna 1991 rakennettu, uudistuva ja 

monipuolinen kuntoutuksen ja hyvinvoinnin valtakunnallinen osaaja 

jo yli 20 vuoden ajalta. Olemme huomioineet kaikki asiakasryhmäm-

me rakentamalla ja kehittämällä palvelumme esteettömiksi.  

 

Kuntoutus 

Toimintamme vahvat osaamisalueemme ovat vaikeavammaisille, 

työikäisille sekä ikäihmisille suunnattu avo- ja laitoskuntoutus. Kun-

toutusta toteutamme yksilöllisesti ja ryhmissä. Sinua palvelee n. 170 

motivoitunutta osaajaa eri ammattialoilta. Panostamme kuntoutuksen 

kehittämiseen ja henkilökunnan tietotaitoon suunnitelmallisella koko 

henkilökuntaa kattavalla ajanmukaisella koulutuksella. Tarjoamme 

asiakkaan kuntoutustavoitteisiin ja tarpeisiin laadukasta kuntoutusta, 

vertaistukea, sosiaalisia tapaamisia, voimaantumista ja viihtymistä.  

 

Tuottavuus talkoot Kuntoutuskeskus Kankaanpäässä 

 

Kuntoutuskeskus Kankaanpään projektissa oli mukana vaikeavammaisten 
yksilöllisen kuntoutuksen henkilökunta (n. 84 ). Projekti alkoi 1.1.2010 ja 
päättyi 30.9.11. Hankkeen tavoitteena oli etsiä ja levittää arjen, työsuojelun 
ja työterveyshuollon parhaita käytäntöjä sekä luoda niiden levittämiseen 
soveltuvaa verkostoa ja työkaluja. Tavoitteena oli saavuttaa terve ja osaava 
yhteisö, joka toimii tuottavasti. Ajankohtaisena haasteena olivat muutokset 
vaikeavammaisten kuntoutusprosessissa.  
 
Hankkeen aikana todettiin seuraavissa työelämänlaadun tekijöissä tapahtu-
neen positiivista muutosta: tiedonkulku, työympäristön organisointi, vaiku-
tusmahdollisuudet ja työn arvostaminen työyksikössä. Työsuojelun näky-
vyyttä työyhteisössä parannettiin ja työterveyshuollon käytäntöjä ja ohjeis-
tuksia tarkistettiin ja tuotiin selkeämmin esille. Erityisinä teemoina työterve-
yshuollossa olivat ikäkausitarkastukset, kuntoutus, hygieniaohjeet ja varhai-
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sen puuttumisen malli.  
 
Loppukyselyssä ja arvioinneissa kommentoitua: 
 
” Pienryhmätapaamiset ovat olleet hyviä. On oikeasti tehty jotain” 
”Kaikki (ryhmät) olleet hyviä. Kaikki on saaneet sanoa ja päässeet vaikut-
tamaan sanomisillaan” 
”Oli kiva, että päästiin istumaan yhdessä ja keskustelemaan yhdessä” 
”On ollut hyvin etenevä hanke” 
”vaikeavammaisten kuntoutusprosessin kehittäminen ja järkeistäminen” 
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Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan talkoot –hanke   30.9.2011 

 

PIENRYHMÄMALLI OSALLISTAVAN JOHTAMISEN VÄLINEE-

NÄ 

 
Hoivapalveluja parannettiin pienryhmämallilla 

 

Pienryhmämallin helppokäyttöisyys ja yksinkertaisuus yllätti myönteisesti hoivapal-

veluja tarjoavan Mainio Vire Oy:n henkilöstön ja johdon. Toimintamallin avulla työyh-

teisön jäsenet tulivat kuulluiksi ja pääsivät vaikuttamaan oman ja yksikkönsä työn 

kehittämiseen. Tämä auttoi ymmärtämään itsensä osana kokonaisuutta, lisäsi vas-

tuunottoa ja auttoi kokemaan ylpeyttä omasta työstä. Samalla arvojen tekeminen to-

deksi helpottui. 

 

Mainio Vire Oy:n kaksi yksikköä – Vire Koti Lahti ja Ykköskoti Turku – osallistuivat 

kaksivuotiseen Tuottavuus Talkoot – kehittämishankkeeseen vuosina 2010–2011. 

Helsingin yliopiston taloustieteen laitoksen koordinoimaa hanketta rahoittivat Työ-

suojelurahasto ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen. 

 

Lähtötilanne oli haasteellinen 

 

Vire Koti Lahti on 58-paikkainen dementiapalveluja tuottava asumispalveluyksikkö. 

Vakinaista henkilökuntaa oli 30 ja sijaisia 10. Suurin osa henkilökunnasta on lähihoi-

tajia. Yksikkö toimii vanhassa kerrostalossa, joka on saneerattu ryhmäkodiksi. Asuk-

kaiden WC-tilat ovat ahtaat ja niissä on hankala asioida kahden hoitajan avustama-

na. Yksikössä oli paljon sairauspoissaoloja ja yleinen ilmapiiri oli negatiivinen. 

 

Ykköskoti Turku tarjoaa ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista mielenter-

veyskuntoutujille. Asukaspaikkoja on 30 ja niistä 4 on suunniteltu liikuntarajoitteisille. 

Vakinaista henkilökuntaa oli 13, joista suurin osa on lähihoitajia. Yksikön esimies on 

vaihtunut tiuhaan, samoin suuri osa henkilökunnasta. Työtyytyväisyys oli alhainen. 
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Henkilöstö sitoutui kehittämiseen 

 

Hankkeen tavoitteena oli kummassakin yksikössä rakentaa terve ja osaava työyhtei-

sö, joka toimii tuottavasti. Pienryhmämalli muokkasi molemmissa yksiköissä johta-

mis- ja palaverikäytäntöjä henkilöstöä osallistavaan suuntaan. 

 

Hanke käynnistyi molempien yksiköiden yhteisellä suunnittelupäivällä tammikuussa 

2010. Tällöin määriteltiin yksikkökohtaiset tavoitteet ja aikataulu sekä tehtiin etene-

missuunnitelma. 

 

Kehittämistyötä tehtiin ohjausryhmissä ja pienryhmissä. Lahdessa hankkeeseen 

osallistui yhteensä 39 eri henkilöä eli 97 % koko työyhteisöstä. Turussa koko henki-

löstö eli yhteensä 19 eri henkilöä osallistui hankkeeseen. 

 

Pienryhmät kokoontuivat 3-4 viikon välein kahdeksi tunniksi iltapäivisin. Ryhmien ve-

täjinä oli pääsääntöisesti hankkeen ohjaaja yliopistolta tai yrityksen henkilöstöjohtaja 

tai laatupäällikkö. Hankkeen loppuvaiheessa ryhmät totuttelivat itsenäiseen työsken-

telyyn. 

 

Sairauspoissaolot vähenivät 

 

Vire Koti Lahdessa toimenpidelistalle nousi 31 kehittämistoimenpidettä, joista toteu-

tettiin 26 eli 84 %.  Tiiminvetäjien ja omahoitajien työnkuvat täsmennettiin ja uuden 

asukkaan tuloprosessi ohjeistettiin. Lähihoitajien viikoittainen työnsuunnittelu otettiin 

käyttöön ja viikonlopun työn ohjeistus tarkistettiin ja päivitettiin. Sijaisten perehdyt-

tämiseen luotiin toimintamalli ja se otettiin käyttöön. 

 

Hankkeen ajan mukana olivat arvokeskustelu ja toisen työn kunnioittaminen, joissa 

päästiin arvostavampaan suuntaan. Työyhteisössä on opittu kuuntelemaan ja arvos-

tamaan toisten mielipiteitä aiempaa paremmin. 

 

Sairauspoissaoloprosentti, joka hankkeen alussa oli 13, laski ensin 8,5 %:iin vuoden 

2010 aikana ja 2011 kesään mennessä 6 %:iin. Avoimuus ja asioista puhuminen 

ovat auttaneet niin sanottujen mielipaha poissaolojen loppumiseen. 

 

Yhteiset toimintaohjeet lujittivat työyhteisöä 

 

Ykköskoti Turussa toimenpidelistalle nostettiin 22 kehittämistoimenpidettä, joista 19 

toteutettiin. Toteuttamisprosentti oli näin 86 %. Hankkeen myötä saatiin aikaan työ-

vuorokuvaukset, tehtäväkuvaukset, raportointikäytännöt sekä iso joukko toimintaoh-

jeita. 

 

Tiedonkulkua parannettiin ja omahoitajuutta kehitettiin asukkaita huomioon otta-

vammaksi. Arjen sujumisen myötä kiire väheni ja asukkaille jäi enemmän aikaa. 
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Uskallus puhua ja ottaa asioita esille paranivat, samoin kyky ja halu kantaa vastuuta 

omasta ja koko yksikön työstä. Syntyi rohkeutta ja osaamista muuttaa käytäntöjä ja 

jalkauttaa uusia pelisääntöjä. Yhdessä sovitut asiat alkoivat toteutua, työyhteisön il-

mapiiri parantua ja me-henki lisääntyä. 

 

 

Pienryhmämalli levitettiin koko organisaatioon 

 

Yrityksen johtoryhmä piti hankkeen tuloksia jo vuonna 2010 niin rohkaisevina, että 

se päätti ottaa pienryhmämallin käyttöön kaikissa asumispalveluyksiköissä ja sovel-

tuvin osin muussa liiketoiminnassa.  

 

Pienryhmämallista muokattiin Mainio Vire Oy:n tarpeisiin sopiva toimintatapa, jota 

kutsutaan MaKe-ryhmäksi eli Mainio Kehittyy ryhmäksi. MaKe-mallin alueelliset kou-

lutukset käynnistyivät helmikuussa 2011. Tähän mennessä koulutuksen on saanut 

23 yksikköä ja pienryhmämalli on toiminnassa 21 yksikössä. Tavoitteena on että 

vuoden 2011 loppuun mennessä 80 prosenttia 40 tulosyksiköstä eli 32 yksikköä on 

käynnistänyt MaKe-toiminnan. 

 

Syksyn 2011 tavoitteena on pilotoida ja ottaa käyttöön sähköinen työkalu toimenpi-

delistalle nostettavien kehittämisideoiden työstämiseen, jotta yhdessä yksikössä teh-

ty kehittämistyö olisi kaikkien yksiköiden käytössä ja tiedossa. Näin koko organisaa-

tio voi oikeasti oppia yhden työntekijän keksimästä innovaatiosta. 

 

Lisätietoja: Leena Kreus, Henkilöstö- ja laatujohtaja, Mainio Vire Oy, puh. 040 

8481784. 
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