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1. Johdanto 
 

Työurien pidentämiseen kohdistuu tällä hetkellä runsaasti huomiot. Tavoitteeksi on asetettu, että 
25-vuotiaalle lasketun eläkkeellesiirtymisiän odotteen pitäisi olla vähintään 62,4 vuotta vuonna 
2025. Hallitusohjelmassa tavoitteena on pidentää työuria niiden alusta, keskeltä ja lopusta 
(Hallitusohjelma 2011). Työuran alkuun liittyvät esimerkiksi opintojen ja työelämään kiinnittymisen 
nopeuttaminen. Työuran keski- ja loppuvaiheeseen vaikutetaan työhyvinvointia edistämällä ja 
työkykyä tukemalla. Eläkejärjestelmän näkökulmasta työuran aikana toteutettavat työssä 
jatkamista tukevat toimenpiteet korostuvat.  

Keva on asettanut työssä jatkamiselle ja työurien pidentämiselle kolme tavoitetta. Ensinnäkin 
tavoitteena on se, että mahdollisimman moni jatkaisi työelämässä omaan eläkeikäänsä tai sen yli. 
Toisena tavoitteena on ennaltaehkäistä työkyvyn alenemista niin, että työkyvyttömyyseläkkeitä 
alkaisi mahdollisimman vähän. Kolmas tavoite vaikuttaa siihen, että työssä voitaisiin jatkaa 
alentuneesta työkyvystä huolimatta. 

Näitä tavoitteita saavuttaakseen Kevaan on luotu palveluita, joiden tarkoitus on auttaa 
kuntaorganisaatioita rakentamaan edellytyksiä sille, että työntekijät pystyvät ja haluavat jatkaa 
työelämässä mahdollisimman pitkään. Kevan työssä jatkamista tukevat palvelut on koottu Kaari-
brändin alle. Työssä jatkamista tukevia ns. erityispalveluita on kolme1.  

Työkyvyttömyyskustannusten hallinnan tuki (Kaari-laskuri) on palvelu, jonka tavoitteena on 
vähentää työkyvyttömyyttä ja siitä aiheutuvia kustannuksia julkisella sektorilla. Työhyvinvointia 
strategisesti -palvelu tähtää siihen, että kuntaorganisaatiot voivat kehittää työhyvinvointi- ja 
työkykyjohtamistaan entistä strategisemnaksi ja edistää näin palvelujen, talouden ja 
henkilöstövoimavarojen välisen suhteen tasapainoa. Kuntasi työhyvinvointisyke -palvelu 
tavoittelee sitä, että työhyvinvointi ja sen johtaminen kuntaorganisaatioissa paranee. 

Lopputyössäni tarkastelen yhden näiden erityispalveluiden, Kuntasi Työhyvinvointisyke -palvelun, 
vaikuttavuutta. Palvelun vaikuttavuuden tarkastelu on tärkeää, koska tähän mennessä Kuntasi 
työhyvinvointisykepalvelusta ei olla tehty systemaattista arvioita ja on tärkeää saada tietoa, 
toteutuvatko palvelulle asetetut tavoitteet. Toiseksi Kevan, kuten koko työeläkejärjestelmän, on 
tärkeää arvioida jatkuvasti sitä, miten palvelut tuotetaan mahdollisimman kustannustehokkaasti ja  
toimivasti.  Kolmanneksi  vaikuttavuuden arvioinnin tärkeyttä lisää se, että Kevan uusi strategia 
kohdistaa erityishuomiota palveluihin. Tavoitteeksi strategiassa on asetettu mm. se, että ”Kevan 
palvelut ovat laadukkaita, asiakkaat käyttävät niitä ja ovat tyytyväisiä niihin. Kevan palvelut ovat 
vaikuttavia ja auttavat työnantajaa jatkamisen tukemisessa.”  

1 Erityispalveluiden lisäksi palveluvalikossa on monia muitakin palveluita. Erityispalvelut on kohdennettuja palveluita 
eli niihin kaikkiin on hakumenettely tai muita valintakriteereitä. 
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2. Mikä on Kuntasi työhyvinvointisyke –palvelu 
 

Kuntasi Työhyvinvointisyke on Kevan tarjoama erityispalvelu jäsenyhteisöilleen eli 
kuntaorganisaatioille. Palvelun avulla kuntaorganisaatiot voivat arvioida ja kehittää 
organisaationsa työhyvinvointijohtamista ja henkilöstönsä työhyvinvointia. Palvelun tavoitteena 
on, että työhyvinvointi ja sen johtaminen kuntaorganisaatiossa paranee. Palvelu pitää sisällään  

- työhyvinvointia mittaavan kyselyn 
- tulosten esittelytilaisuudet eli tulospajat 
- konsultaatiopalvelun tulosten tulkintaan ja kehittämistyön käynnistämiseen 

organisaatiossa. Kehittämistyön käynnistämisessä keskiössä ovat esimiehet ja johtoryhmä. 
 

2. 1 Työhyvinvointia mittaava kysely 
 

Työhyvointikysely pitää sisällään 50 kysymystä keskittyen työhyvinvoinnin eri osa-alueisiin, kuten 
lähiesimiestyöhön ja johtamiseen, työyhteisöön, voimavaratekijöihin, työkykyyn, osaamiseen ja 
työoloihin. Organisaatiot saavat tietoa työhyvinvointinsa tilasta sekä koko organisaation tasolla, 
mutta tämän lisäksi myös toimiala- ja työyksikkötasolla (vähimmäismäärä raportille on viisi 
vastaajaa). Organisaatioiden tietoja verrataan laajaan vertailuaineistoon (noin 50 000 vastaajaa), 
jonka avulla organisaatiot saavat benchmarkausta siihen, mikä on heidän organisaationsa tila 
suhteessa vertailuaineistoon. Vertailuaineisto koostuu muista Kuntasi työhyvinvointisyke -
palveluun osallistuneista organisaatioista. Kyselyä on toteutettu vuodesta 2007 (pilotoitiin vuonna 
2007, käynnistyi varsinaisesti 2008). 

Kysely voidaan tarpeen tullen myös toistaa (ns. uusintakysely). Tällöin organisaatiot saavat tiedon 
sen hetkisen tilanteensa lisäksi myös siitä, mihin suuntaan työhyvinvointia kuvaavat mittarit ovat 
muuttuneet. 

2.2. Tulospajat, kehittämistyön käynnistäminen ja johtoryhmäkäynnit 
 

Esimiehille suunnatuissa tulospajoissa käydään läpi kahden Kevan asiantuntijan vetämänä 
organisaation tulokset sekä annetaan konsultaatiota siihen, miten tuloksia kannattaisi lähetä 
purkamaan henkilöstön kanssa. Tulospajassa ohjeistetaan siihen, että jokaisen esimiehen olisi 
purettava tulokset työyksikössään, jonka jälkeen työyhteisössä yhdessä työstettäisiin 
työyksikkökohtaiset kehittämissuunnitelmat tulosten pohjalta. Yhdessä tulisi siis pohtia, mitä 
asioita nostetaan kehittämiskohteiksi, miten niitä lähdetään edistämään ja miten tuloksia 
seurataan. 

Johtoryhmälle suunnatuissa tulospajoissa käydään läpi keskeisiä tuloksia toimialueittain ja 
kirkastetaan johtoryhmän roolia prosessissa. Lisäksi ennen varsinaisen kyselypalvelun tekemistä 
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tehdään vierailu johtoryhmään, jonka tarkoituksena on varmistaa johdon sitoutuminen prosessiin 
ja käydä keskustelua kyselyprosessin ja kehittämisen rooleista ja vastuista organisaatiossa. 
Johtoryhmäkäynnillä käydään läpi, mitä tavoitteita organisaatio on palvelulle asettanut, mitä 
kyselypalvelulta odotetaan ja miten palvelu kytkeytyy osaksi organisaation kehittämistoimintaa.  

2. 3 Hakumenettely 
 

Kuntasi työhyvinvointisyke on palvelu, johon haetaan hakumenettelyllä sähköisellä lomakkeella. 
Myös uusintaan on hakumenettely. Palveluun on hakumenettely ensinnäkin resursointisyistä; 
palvelua Kevassa toteuttavan henkilöstömitoituksen vuoksi palvelua pystytään tarjoamaan 
vuosittain noin kymmenelle organisaatiolle. Toiseksi hakumenettelyllä on haluttu varmistaa se, 
että palveluun hakeutuvat organisaatiot, jotka ovat valmiiksi sitoutuneita ja motivoituneita 
työhyvinvoinnin kehittämiseen. 

Näistä kymmenestä palveluun valitusta organisaatiosta noin kolme organisaatiota on sellaisia, 
joihin tehdään uusintakysely. Hakukriteereinä painotetaan mm. työhyvinvoinnin kehittämistyö on 
strategialähtöistä ja perusteluiden konkreettisuutta: mihin tarpeeseen Kevan työhyvinvointikysely 
tulee vastaamaan ja mitä seurauksia kyselyn odotetaan tuottavan organisaatiolle. Ajatuksena on 
se, että kysely ei toimisi vain poikkileikkausmittauksena työhyvinvoinnin sen hetkisestä tilanteesta, 
vaan kyselyn tulosten pohjalta organisaatiot myös saisivat käynnistettyä/tehostettua strategista 
työhyvinvointijohtamista organisaatiossaan.  Uusintakyselyn hakukriteereissä korostuu strategisen 
kytkennän lisäksi erityisesti se, millaista ja miten konkreettista kehittämistoimintaa  edellisen 
kyselyn jälkeen organisaatiossa on toteutettu. 

Kuntasi Työhyvinvointisyke –palvelua on tehty 51 kuntaorganisaatioille (vuoteen 2014/kevät) 
mennessä, joista 16 kpl on ollut uusintakyselyjä (eli näihin on tehty myös toistomittaus). 

3. Vaikuttavuuden mittaamisesta ja tämän tutkimuksen näkökulma 
 

Vaikuttavuutta voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta. Meklinin (2001, 107) mukaan 
vaikuttavuutta tarkastellaan tavallisimmin kolmella tavalla: 1) tavoitteiden saavuttamisen kautta 2) 
kykynä saada aikaan haluttuja vaikutuksia ja 3) joidenkin toimenpiteiden seurauksena. Rajavaara 
(2006, 39-41) on lisännyt tähän listaan vielä vaikuttavuuden tarkastelun 4) tarpeiden kautta sekä 
vaikutusten tarkastelemisen 5)mekanismien kautta.  

Useimmiten vaikuttavuustutkimuksen lähtökohtana on vaikuttavuus suhteessa asetettujen 
tavoitteiden toteuttamiseen. Tavoitelähtöisessä vaikuttavuuden arvioinnissa selvitetään sitä, 
miten hyvin toiminnalle asetetut tavoitteet on saavutettu. Tässä on kuitenkin tehtävä näkyväksi, 
kenen tavoitteet tai päämäärät otetaan perustaksi, kun täsmennetään vaikuttavuuden kriteerejä, 
koska on selvää, että organisaation palvelulle asettamat tavoitteet voivat olla ihan erilaisia kuin 
asiakkaan itsensä palvelulle asettamat tavoitteet. Yksi ongelma tavoitelähtöisessä arvioinnissa on 
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myös se, että siinä unohtuvat helposti sivuvaikutukset (Rajavaara 2006). Tämän vuoksi puhtaan 
tavoitelähtöistä arviointia olisikin hyvä täydentää myös muilla mahdollisilla arvointimenetelmillä. 

Tässä työssä lähestytään vaikuttavuutta ennen kaikkea tarkastelemalla vaikutuksia suhteessa 1) 
palvelulle asetettuihin tavoitteisiin sekä 2) mekanismeihin, jotka vaikuttavat lopputulokseen. 
Mekanismien tarkastelemisessa otetaan vaikutteita realistisesta arviointitutkimuksesta (esim. 
Rostila 2001). Realistinen arviointitutkimus korostaa selittämistä arviointitutkimuksen 
tärkeimpänä tehtävänä. Se pyrkii vastaamaan mm. siihen, miksi interventio vaikutti (Rostila 2001; 
Rajavaara 2006).   

 

3. 1 Vaikutukset suhteessa tavoitteisiin ja mekanismeihin 
 

Keva on vasta nyt täsmentänyt palvelulle tavoitteet, joten tarkkoja tavoitteita palvelulle vuosille 
2008-2013 ei ole löydettävistä. Kevan sisäisten avainhenkilöhaastatteluiden kautta voidaan 
kuitenkin muodostaa Kuntasi työhyvinvointisyke-palvelulle vuosille 2008-2013 seuraavia 
tavoitteita Kevan näkökulmasta: 

- organisaatiot saavat palvelun avulla kuvan työhyvinvoinnistaan ja sen tilasta kaikilla 
organisaation esimiestasoilla. Lisäksi organisaatiot saavat vertailutiedon työyksiköiden 
välillä ja vertailun kuntaorganisaatioiden välillä sekä työhyvinvoinnin ajallisen kehityksen 
tarkastelun2 (palvelulupaus) 

- Organisaatiot saavat palvelun avulla tukea strategisen työhyvinvointijohtamisen 
kehittämiseen tulosten pohjalta (palvelulupaus) 

- Työhyvinvointi organisaatiossa paranee (päätavoite) 

Kevan päätavoitteesta johdettuna ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä on tutkia sitä, paraniko 
koettu työhyvinvointi asiakasorganisaatioissa.  

Työhyvinvoinnin muutossuuntaa tarkastellaan sekä laadullisin että määrällisin menetelmin. 
Määrällisesti sitä tarkastellaan erilaisten työhyvinvointia kuvaavien mittarien muutoksella. On 
kuitenkin selvää, että pelkästään mittareissa tapahtuvien muutosten selvittäminen riittää harvoin 
sen kaltaisten johtopäätösten tekemiseen, että muutos olisi tapahtunut juuri tämän palvelun tai 
intervention johdosta. Kausaalipäätelmien tekeminen tämän tyyppisissä interventioissa on 
vaikeaa, eikä edes tarkoituksenmukaista.  

Järvikosken ja Härkäpään (2001)  sekä Dahler-Larsenin (2004) mukaan johtopäätösten tekeminen 
edellyttää, että kyetään kuvaamaan myös itse toimintaprosessia ja hakemaan selitystä sille, miksi 
tietty interventio on vaikuttanut (vrt. realistinen arviointitutkimus).  Siksi mittareissa tapahtuneen 
muutoksen lisäksi tutkitaan myös sitä, millaisia prosesseja palvelu on organisaatioissa 
käynnistynyt. Realistisen näkökulman mukaan arvioinnissa näitä prosesseja on hyvä selittää ns. 

2 Edellyttäen, että organisaatio on valittu mukaan uusintakyselyyn, johon on hakumenettely 
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mahdollistavien ja ehkäisevien mekanismien kautta (Rostila 2001; Rajavaara 2006).  Tässä 
yhteydessä se tarkoittaa sitä, että tutkimuksessa analysoidaan niitä mekanismeja, jotka edistävät 
tai estävät työhyvinvoinnin kehittymistä organisaatioissa. Lisäksi realistisessa arvioinnissa 
kiinnitettään huomiota kontekstiin eli olosuhteisiin, jossa interventio toteutetaan (emt). 

3.2 Tutkimusaineisto ja –menetelmät 
 

Vaikuttavuutta tutkitaan mittaamalla muutosta työhyvinvointimittareissa, 
avainhenkilöhaastatteluilla sekä kirjallisilla dokumenteilla (hakemukset palveluun). 

Työhyvinvointimittareiden muutosta tarkastellaan käymällä läpi kaikki organisaatiot, joihin on 
tehty toistomittaus (16 kpl). Tutkimuksessa analysoidaan muutossuuntaa ensimmäisen ja toisen 
mittauskerran välillä. Tarkasteluun on valittu yhteensä 30 mittaria, jotka liittyvät esimiestyöhön, 
työyhteisön toimivuuteen, työoloihin, osaamiseen sekä omiin voimavaroihin, työkykyyn ja työssä 
jatkamiseen. Nämä mittarit on valittu tarkasteluun siksi, että ne ovat vertailukelpoisia kaikkien 
organisaatioiden kesken. Mittarit on eritelty tarkemmin liitteessä 1.  

Mittareiden muutossuuntaa on tarkasteltu pääasiallisesti analysoimalla muutoksia keskiarvoissa. 
Osa työhyvinvointia kuvaavista mittareista oli sen suuntaisia, että niiden suhteen keskiarvojen 
tarkasteleminen ei ollut mielekästä, joten muutosta tarkasteltiin prosentuaalisesti. Keskiarvoja 
kuvaavia mittareita oli noin 24 per organisaatio, prosentuaalista muutosta kuvaavia mittareita oli 6 
per organisaatio.  

Muutossuunta luokiteltiin seuraavasti keskiarvoasteikon ollessa 1-5: 

- jos muutos oli vähintään kaksi kymmenystä luokiteltiin muutos ”selkeästi positiiviseksi” 
- jos muutos oli yhden kymmenyksen, luokiteltiin muutos ”vähän positiiviseksi” 
- jos negatiivinen muutos oli vähintään kaksi kymmenystä, luokiteltiin muutos ”selkeästi 

negatiiviseksi” 
- jos negatiivinen muutos oli yksi kymmenys, luokiteltiin muutos ”hieman negatiiviseksi” 
- jos muutosta ei ollut, luokiteltiin se ”pysynyt ennallaan” 

Prosentuaalinen muutos luokiteltiin seuraavasti: 

- jos muutos oli yli 5%, luokiteltiin se ”selkeästi positiiviseksi” 
- jos muutos oli 1-5%, luokiteltiin se ”vähän positiiviseksi” 
- jos muutos oli yli - 5%, luokiteltiin se ”selkeästi negatiiviseksi” 
- jos muutos oli -1-5%, luokiteltiin se ”vähän negatiiviseksi” 
- jos muutosta ei ollut, luokiteltiin se ”pysynyt ennallaan” 

 

Palvelun käynnistämiä prosesseja tutkittiin avainhenkilöhaastatteluilla. Haastattelujen 
lähtökohtana on se, että asiakas itse auttaa osaltaan ymmärtämään syy-seuraussuhteita. 
Prosessikuvausten lisäksi haastatteluilla haetaan vastausta myös siihen, miten organisaatiot itse 
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kokevat palvelun vaikuttavuuden kartoittaen samalla sitä, mitkä ovat organisaation itsensä 
palvelulle asettamat tavoitteet. 

Avainhenkilöhaastattelut olivat teemahaastatteluja, joita tehtiin yhteensä yksitoista 
(haastattelurunko, liite 2). Avainhenkilöillä tarkoitetaan palveluun aktiivisimmin osallistuneita 
henkilöitä eli heitä, jotka ovat koordinoineet kyselyjä kuntaorganisaatioissa. Yleisimmin he ovat 
olleet henkilöstöpäälliköitä, henkilöstöjohtajia, työsuojeluvaltuutettuja tai kunnanjohtajia.  

Haastattelujen ja kvantitatiivisten mittareiden lisäksi aineistona ovat myös hakemukset Kuntasi 
työhyvoinvointisyke -palveluun. Näistä hakemuksista saatiin haastattelujen ohella tarkempaa 
tietoa siitä, millaisia tavoitteita organisaatiot itse ovat palvelulle asettaneet. 

 

Tutkimuskysymykset ovat vielä tarkemmin seuraavat: 

1) onko työhyvinvointi organisaatioissa parantunut 

2) millaisia prosesseja palvelu on käynnistänyt ja mitkä ovat tekijöitä/mekanismeja, jotka estävät 
tai edistävät työhyvinvoinnin kehittymistä organisaatiossa 

3) millaiseksi organisaatiot itse kokevat palvelun vaikuttavuuden (suhteessa asettamiinsa 
tavoitteisiin) 

4. Tulokset  

4.1 Onko työhyvinvointi organisaatiossa parantunut? 
 

Tulosten mukaan koetussa työhyvinvoinnissa on tapahtunut monelta osin parannusta kaikissa 
organisaatioissa, joihin oli tehty uusintakysely. Kaikissa kuudessatoista organisaatiossa tulokset 
olivat selvästi useammin kehittyneet positiiviseen suuntaan kuin pysyneet paikallaan tai 
kehittyneet huonompaan suuntaan. Keskiarvon muutosta kuvaavista mittareista  39% mittareista 
(ks. kuvio 1) oli muuttunut selvästi positiiviseen suuntaan. Saman verran oli muuttunut lievästi 
positiiviseen suuntaan. Huonompaan suuntaan oli mennyt vain 4% mittareista.  
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Kuvio 1. Työhyvinvoinnin kehittyminen kahden mittauskerran välillä, tarkastelussa yhteensä 16 
organisaatiota ja 394 kpl työhyvinvointia kuvaavaa mittaria. Muutosta kuvataan keskiarvojen muutoksella. 

 

 

Taulukkoon 1 on koottu vielä tarkemmin kuvion 1 informaatio eli työhyvinvointia koskevan 
muutoksen suuruus mittareittain. Tästä nähdään, että tulokset olivat yleisimmin parantuneet 
kymmenyksen tai kaksi kymmenystä (keskiarvoasteikon ollessa 1-5). Parhaimmillaan tulokset ovat 
saattaneet parantua jopa kuusi kymmenystä, mitä voidaan mitään varsin merkittävänä 
parannuksena. Tosin kuuden kymmenyksen parannuksia oli vain kahdella organisaatiolla ja vain 
muutaman mittarin suhteen.  

 

Taulukko 1. Työhyvinvointia koskevan muutoksen suuruus keskiarvoilla mitattuna ensimmäisen ja toisen 
mittauskerran välillä. Tarkastelun kohteena 24-26 työhyvinvointimittaria per organisaatio. Organisaatioita 
tarkastelussa 16 kpl 

Keskiarvon muutos  -0,2 -0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 
 

Muuttuneiden mittareiden 
määrä (kpl) 
 

3 12 74 152 88 47 14 2 2 

Monessako organisaatiossa 
muutos tapahtunut (kpl) 

2 7 14 16 14 11 6 2 2 

 

Osa työhyvinvointia kuvaavista mittareista oli sen suuntaisia, että niiden suhteen keskiarvojen 
tarkasteleminen ei ollut mielekästä, joten muutosta tarkasteltiin prosentuaalisesti. Näitä 
mittareita oli yhteensä kuusi ja ne liittyivät kehityskeskusteluiden käymiseen sekä niiden laatuun, 
työn tavoitteellisuuteen, oman organisaation suositteluun tuttavalle, kiirekokemuksiin sekä 
työssäjatkamisaikeisiin yli oman eläkeiän (kysymykset tarkemmin, ks. liite 1).  

1% 3% 19% 39% 39% 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Muuttunut selkeästi heikompaan (-0,2 tai yli)
Muuttunut vähän heikompaan (-0,1)
Pysynyt ennallaan, (0)
Muuttunut vähän positiiviseen (0,1)

8 
 



Myös prosentuaalista muutosta kuvaavat mittarit olivat kehittyneet selvästi useammin 
positiiviseen kuin negatiiviseen suuntaan. Prosentuaalista muutosta kuvaavista mittareista 37% oli 
muuttunut selvästi positiiviseen suuntaan, 40% lievästi positiiviseen suuntaan (ks kuvio 2). 
Huonompaan suuntaan oli kehittynyt 21% mittareista. 

 

Kuvio 2: Työhyvinvoinnin kehittyminen kahden mittauskerran välillä, tarkastelussa yhteensä 16 
organisaatiota ja 94 työhyvinvointia kuvaavaa mittaria. Muutosta kuvataan prosentuaalisena. 

 

 

Taulukkoon 2 on koottu vielä tarkemmin työhyvinvointia koskevan muutoksen suuruus 
mittareittain. Tästä nähdään, että prosentuaalisesti tarkastellen tulokset olivat yleisimmin 
parantuneet 1-5%. 

 

Taulukko 2. Työhyvinvointia koskevan muutoksen suuruus prosenttiyksiköissä mitattuna ensimmäisen ja toisen 
mittauskerran välillä. Tarkastelun kohteena  kuusi työhyvinvointimittaria per organisaatio. Organisaatioita 
tarkastelussa 16 kpl, mittareita yhteensä 96 kpl. 

Prosenttiyksikön 
muutos  

yli 
 -10% 

-5-10 % -1-5% 0 1-5% 5-10% yli 10% 

muuttuneiden mittareiden 
määrä (kpl) 
 

1 4 15 2 38 20 16 

Monessako organisaatiossa 
muutos tapahtunut (kpl) 

1 3 11 2 15 12 8 

 

Eniten parannusta oli tapahtunut mittareissa, jotka liittyivät tiedonkulkuun, kehityskeskusteluihin 
ja niiden tavoitteellisuuteen, palautteen saamiseen esimieheltä, vaikutusmahdollisuuksiin, 
osaamisen kehittämiseen, ergonomiaan sekä työturvallisuuteen.  

5% 16% 2% 40% 37% 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Muuttunut selkeästi heikompaan (yli 5%) Muuttunut vähän heikompaan (-1-5%)

Pysynyt ennallaan, (0) Muuttunut vähän positiiviseen (1-5%)

Muuttunut selkeästi positiiviseen (yli 5%)
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4.2 Millaisia prosesseja palvelu on käynnistänyt ja mitkä ovat tekijöitä, jotka 
estävät tai edistävät työhyvinvoinnin kehittymistä organisaatiossa  
 

Miksi työhyvinvointimittarit olivat sitten muuttuneet noinkin paljon myönteiseen suuntaan? Muun 
muassa siihen vastausta haettiin haastattelemalla organisaatioita, joihin toistomittaus oli tehty. 
Koska kaikkia avainhenkilöitä ei saatu kiinni, haastateltiin tässä myös kahta muuta informanttia, 
joille toistomittaus oli vasta tulossa. Haastatteluilla kartoitettiin mm. sitä, millaisia prosesseja 
palvelu oli organisaatioissa käynnistänyt, mitkä asiat he itse kokivat tärkeiksi kehittämistyön 
edistäjiksi sekä sitä, miten he itse arvioivat palvelun vaikuttavuutta. 

Työpajoista kehittämissuunnitelmiin 
 

Työpajojen jälkeen tuloksia on yleensä lähdetty purkamaan – Kevan ohjeistuksen mukaisesti - niin, 
että esimiehet ovat purkaneet tuloksia työyksikkökohtaisesti ja työyksiköt ovat tehneet omia 
työyksikkökohtaisia suunnitelmia. Suunnitelmissa on nostettu muutamia kehittämiskohteita 
tulosten perustella keskiöön. Yleisimmin nämä kehittämiskohteet ovat liittyneet mm. 
tiedonkulkuun, palaverikäytäntöihin, kehityskeskusteluihin, työaikajärjestelyihin, 
työyhteisötaitoihin ja palautteen antamiseen. 

Käytäntöjä ja toteuttamistapoja on ollut monenlaisia. Haastatellut kertovat, että osa esimiehistä 
on ollut varsin innostunut tekemään tätä kehittämistyötä, osa taas ei. Haastateltujen mukaan 
kehittämistyön viemistä ruohonjuuritasolle ja esimiesten sitoutumista edesauttaisi se, että 
esimiehille olisi antaa selvät ohjeistukset siitä, miten heidän kannattaisi viedä kehittämistyötä 
työyhteisössä eteenpäin. Jos esimiehellä ei ole organisaatiossa tukenaan hr-puolen 
asiantuntemusta tai ylipäätään henkilöä, joka sparraa häntä tulosten käsittelyyn ja 
kehittämissuunnitelmien tekemiseen, voi kehittämisen sykli pysähtyä jo siihen. Esimiesten 
sitoutuminen kun on kuitenkin kehittämisprosessissa varsin tärkeä.  

 

” Monesti etenkin pienemmissä kunnissa ei ole tukena ketään varsinaisesti 
työhyvinvointiasioihin paneutunutta ihmistä, niin sellaiset organisaatiot tässä etenkin 
tarvitsisi tukea. Että siellä tarvittais varmasti valmennusta tai hyviä neuvoja 
enemmän siihen, miten tätä hommaa lähdetään viemään eteenpäin 
ruohonjuuritasolla. Esimiehet ovat usein niin kiireisiä, ettei heillä ole aikaa miettiä 
näitä. Että kun heille olisi selvät sävelet, että miten he lähtevät liikenteeseen, niin 
kyllähän se vaikuttavuutta varmasti parantaisi.” 

Toisaalta haastatellut korostavat kuitenkin sitä, että kehittäminen ei saa olla vain esimiehen 
vastuulla vaan se on koko työyhteisön yhteinen asia.  Se, että työyhteisö mieltää, että 
työhyvinvoinnin rakentaminen on kaikkien vastuulla, edesauttaa positiivisten kehittämissyklien 
etenemistä. Kun henkilöstö otetaan mukaan alusta asti työhyvinvoinnin määrittelemiseen, 
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suunnitteluun ja kehittämiseen, on heidän sitoutumisensa sovittuihin toimintatapoihin 
huomattavasti parempaa. Näin kehittäminen muotoutuu pikkuhiljaa myös osaksi arkikäytäntöjä. 

”Esimiehen tulee mieltää, että hän ei ole vastuussa prosessista vaan koko yksikkö on. 
Tärkeää tässä on korostaa jokaisen omaa vastuuta työhyvinvoinnin rakentamisessa” 

Kannustaakseen työyhteisöä kehittämistoimintaan, osa organisaatioista on ottanut käyttöön myös 
palkitsemisen. Eli työyhteisöille, jotka ovat pystyneet parantamaan tuloksiaan tai tekemään 
muuten vain innovatiivista tai pitkäjänteistä kehittämistyötä, on myönnetty jokin 
kehittämisraha/muu palkinto. Sen on uskottu osaltaan lisäävän kehittämisintoa. 

Osassa organisaatioita työyksikkötasoisten kehittämissuunnitelmien jälkeen ei olla edetty 
pidemmälle,  eli suunnitelmat eivät ole lähteneet elämään arjessa. Osassa organisaatioita taas on 
työyksikkötasoisista suunnitelmista nostettu esiin esimerkiksi toimialakohtaisia suunnitelmia, 
joiden pohjalta edelleen on nostettu kehittämisen keskiöön yhteisiä, isompia teemoja. Ja 
vastaavasti näiden teemojen pohjalta on asetettu lopulta strategisia tavoitteita ja toimia. Tällainen 
bottom-up -tyylinen tapa rakentaa strategista työhyvinvointia on koettu hyväksi siinä suhteessa, 
että se osallistaa eli työntekijät pääsevät vaikuttamaan strategisiin painopistealueisiin aina 
ruohonjuuritasolta saakka.  

” Toisaalta ongelma voi olla, että lopulta työntekijät eivät aina hoksaa, että ne 
ylemmän tason toimenpiteet on johdettu niistä työyksikkötason tavoitteista eli 
työyksikkötason painotukset ovat tavallaan kadonneet matkan varrella. Tämä voi olla 
ongelma ainakin isommissa organisaatoissa. Samoin voi olla, etteivät työntekijät 
lopulta edes muista, mistä kehittämistoiminta sai alkunsa eli eivät osaa enää 
yhdistää kaikkea kehittämistä tähän palveluun, eivät muista, minkä pohjalta 
suunnitelmia tehtiin. Näin voi tulla ajatus, että kyselyn pohjalta ei tapahtunut 
mitään.” 

Osassa organisaatioita on koostettu työyksikkötason suunnitelmia ja toimialatason suunnitelmia 
rinta rinnan dialogissa. Näistä on voitu edelleen nostaa esim. koko kuntaorganisaatioita koskevia 
kehittämiskohteita, joita myös systemaattisesti seurataan. 

Parhaana tapana saada kehittämissuunnitelmia eteenpäin osaksi arkea nähdään se, että 
kehittäminen kulkee muun kehittämistyön rinnalla eikä ole oma, erillinen prosessi. Samoin 
korostetaan sitä, että kehittämissuunnitelmaan nostetaan esiin myönteisiä asioita ja tehdään 
kehittämistä ”positiivisen tekemisen meiningin” kautta. 

” Tämän tulisi kulkea muun kehittämistyön rinnalla ja tukena, olla osa muuta 
kehittämistyötä” 

” Tärkeää se, että tässä on yhteinen heräte pohjalla eli kehittäminen on kytketty 
laajemmin kehittämiseen, ei pelkästään kyselyyn.” 
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” Me nostettiin suunnitelmien tekemisessä keskiöön kehittämisessä positiiviset asiat, 
ei lähdetty siitä, mikä huonosti.”  

Kehittämissuunnitelmien toteutusta on valvottu organisaatioissa vaihtelevasti. Osassa 
organisaatioita on tehty seurantaa siitä, onko kehittämissuunnitelmia ylipäätään tehty ja mihin ne 
ovat johtaneet, osassa on suunnitteilla tällaisen kartoituksen tekeminen, mutta osassa 
organisaatioita ei ole tehty seurantaa lainkaan.  

Suurin osa haastatelluista koki, että ensimmäisen kyselykierroksen läpivieminen 
(kehittämissuunnitelmien laadintoineen ja toimenpiteiden miettimisineen) on harjoittelua, ja 
kehittämisprosessi on lähtenyt kunnolla liikenteeseen vasta toisen kyselykierroksen eli 
uusintakyselyn jälkeen. He toivat esiin, että eri tahojen sitoutuminenkin on parantunut koko ajan. 
Esimerkiksi esimiesten on jo helpompi purkaa toisella kierroksella ja sysätä kehittämistoimintaa 
eteenpäin, kun heillä on takana kokemus ensimmäisen kyselykierroksen toteuttamisesta. 
Haastatellut korostavatkin kehittämistyön pitkäjänteisyyttä. 

”Tärkeää on se, että prosessi nähdään jatkuvana eli toinen kierros tuo esimiehille taitoa ja 
he osaavat työstää jo juttuja eri tavalla kuin ensimmäisellä kierroksella. Jatkuvuuden 
kautta tämä palvelu nähdään aidosti kehittämisen välineeksi.” 
 
”Työtä, työtä, työtä. Sitä se vaatii” 
 
”Työyhteisöt alkavat nähdä jo, että tätä ei tehdä siksi, että joku 
työhyvinvointikoordinaattori sitä vaatii, vaan aidosti itseä ja sitä omaa työyhteisöä varten 
ja oman työn sujuvuuden parantamiseksi” 

”Vaikuttavuus syntyy jatkuvasta tekemisestä ja siitä, että saadaan kehittänen osaksi arjen 
prosesseja, normaaliksi osaksi arkea” 

”Prosessi on jatkuvaa kehittämistä, joka tulisi saada organisaation rakenteisiin” 

Haastatellut tuovat esiin, että  - riippumatta siitä, miten aktiivisesti kehittämistyöhön on lähdetty 
mukaan - työyhteisöt ovat kuitenkin pääsääntöisesti kokeneet palvelun konkreettiseksi. Ennen 
kaikkea työyksiköt ovat kokeneet saaneensa tietoa, jota eivät olisi muualta saaneet 
(mm.vertailutieto suhteessa muihin työyksiköihin).  

” Kyllä me koettiin se konkreettiseksi ja työyksiköt kokivat saaneensa tietoa, jota 
muualta eivät olisi saaneet” 

” Kyllä meillä tekemisen meininki on ollut korkealla ja myönteistä palautetta tullut. 
Mutta tyhy-suunnitelmat eivät jääneet oikein arjessa elämään kaikilta osin 
kuitenkaan. En tiedä miksi.”  

Onko kehittämissuunnitelmien toimenpiteiden tuloksia sitten seurattu? Haastatellut eivät ole 
rakentanut itse varsinaista erillistä seurantaa työhyvinvoinnin seuraamiseen (erillisiä 
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työhyvinvointimittareita) vaan heille Kuntasi työhyvinvointisyke -kysely on ollut ensisijaisesti 
seurannan väline. Suurin osa haastatelluista kertoo kyllä seuraavansa muutoin keskeisiä 
tunnuslukuja liittyen työkykyjohtamiseen, kuten sairauspoissaoloja, työtapaturmia, 
työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuuksia jne. Kuitenkaan varsinaista työhyvinvointimittaria ei 
seurannassa ole toistaiseksi ollut. Kaikki haastatellut kuitenkin korostivat seurannan merkitystä. 

”Seurataan asioita, johto haluaisi, että vuositasollakin seurattaisiin työhyvinvoinnin 
kehitystä. Tulokset ohjaavat kehittämistoimintaa.” 

”Kyselyn perusteella ollaan kohdennettu strategisia linjauksia.” 

Se, että johto seuraa tuloksia, koetaan varsin tärkeäksi. Ylipäätään johdon roolia korostetaan 
tärkeimpänä asiana sille, että työhyvinvointitoimintaa voidaan organisaatiossa edistää. Johdon 
sitoutuminen luo edellytyksiä, että työhyvinvointitoiminnasta tulee strategista; 
työhyvinvointityöstä tulee tavoitteellista se se linkittyy osaksi organisaation strategiaa ja arvoja. 

Kuntasi työhyvinvointisyke -palvelun suhteen johdon roolin koetaan korostuvan prosessin joka 
vaiheessa. Alkumetreillä iso merkitys on mm. sillä, kuka tulevaa kyselyä markkinoi. Sen, että johto 
markkinoi kyselyä ja kannustaa vastaamaan siihen, koetaan lisäävän vastausaktiivisuutta ihan eri 
tavalla kuin sen, että johto ottaa kyselyn alkuvaiheessa passiivisen roolin. Samoin sen koetaan 
viestivän henkilöstölle siitä, että johto on sitoutunut työhyvinvoinnin kehittämiseen. Edelleen, jos 
johto velvoittaa esimiehet tulospajoihin ja kehittämistoimintaan, on kiinnostunut tuloksista ja 
haluaa seurata niitä, lisää se kaikkien haastateltujen mielestä palvelun vaikuttavuutta 
merkittävästi.  

” Johtoryhmän rooli on olennainen, se on toiminut ohjausryhmänä ja ollut mukana 
suunnittelemassa ja ”markkinoimassa”. Onneksi johto näkee meillä asian tärkeyden, 
se on kaiken a ja o. Jos ei ole johtoryhmän tukea, tämä ei onnistu” 

 

”Johtoryhmä ollut tukena osin, toimialajohto on ollut erittäin sitoutunut, mutta 
kunnan ylin johto ei. Tämä vaikuttaa merkittävästi eli jos sitoutuminen ei tule 
ylhäältä asti, ei toiminta ole niin vaikuttavaa.” 
 
”On hyvä, että Kevasta on johtoryhmäkäynti, jossa kerrotaan sitä 
tuloksellisuusnäkökulmaa. Ylipäätään on hyvä, että ulkopuolinen taho tulee 
kertomaan näistä asioista, se lisää uskottavuutta ja vaikuttavuutta” 

 

Johdon – tai poliittisten päättäjienkin – sitoutumista koetaan lisäävän merkittävästi sen, että he 
ymmärtävät työhyvinvoinnin yhteyden tuloksellisuuteen. Siksi haastatellut ovat kokeneet hyväksi 
sen, että palveluun kuuluu myös johtoryhmäkäynnit. 
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” Kyllähän tämä palvelu fokusoi työhyvinvoinnin suuntaan eli se on ollut enemmän 
agendalla ylipäätään, ja työhyvinvoininäkökulmaa on huomioitu enemmän 
päätöksenteossa” 

Jos työhyvinvoinnin kehittämisellä ei ole takana johdon tukea, korostuu entisestään se, että 
organisaatiossa tulee olla promoottori, joka vie kehittämistoimintaa eteenpäin.  

 

”Tärkeää on, että tässä on promoottori eli henkilö joka vetää ja kannustaa ja katsoo 
perään ja patistelee. Tämä on erityisesti tärkeää, jos johto ei ole tukena tai jos 
henkilöstöjohtaminen on näkymätöntä.  Mutta jos organisaatiossa on rakenteet 
kunnossa ja johto on tukena, niin sitten henkilöllä ei ole niin väliä. Eli ei haittaa, 
vaikka se promoottori vaihtuisikin, jos prosessi elää jo arjessa, on osa rakenteita” 

 

Kuitenkin riski, että työhyvinvoinnin kehittäminen henkilöityy, on olemassa. Osa haastatelluista 
koki, että ilman heidän omaa aktiivista roolia ei kehittämistoimintaa oltaisi saatu liikenteeseen. 
Samalla he toivat esille, että toiminta voisi myös lopahtaa, jos he siitä lähtisivät. Sen takia olisi 
tärkeää, että kehittämistyöstä tulisi osa työyhteisön normaaliarkea, organisaatiosta tulisi 
itseoppiva. 
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4.3 Millaiseksi organisaatiot itse kokevat palvelun vaikuttavuuden?  
 

Selvityksessä analysoitiin myös sitä, millaiseksi organisaatiot itse kokivat palvelun vaikuttavuuden. 
Tätä selvitettiin sekä kysymällä kokemusta suoraan että suhteessa niihin tavoitteisiin, joita 
asiakkaat olivat itse palvelulle asettaneet.  

Taulukko 3: Asiakkaiden Kuntasi työhyvinvintisyke -palvelulle asettamia tavoitteita ja niiden toteutuminen  

Organisaation Kuntasi työhyvinvointisyke -palvelulle 
asettama tavoite 

Miten tavoite toteutuu (asiakkaan näkökulma) 

• Organisaatiot saavat palvelulla tietoa 
työhyvinvoinnin tilasta organisaatiossa ja siitä, 
miten ensimmäisen mittauksen jälkeen tehdyt 
toimenpiteet ovat vaikuttaneet  

 

- Toteutuu kohtalaisen hyvin.  
- Toivotaan lisää: räätälöinnin mahdollisuutta 

(omia kysymyksiä), syvällisemman analyysin 
mahdollisuutta esim. taustamuuttujien suhteen 

• Organisaation saama tieto on vertailukelpoista 
eli sitä voidaan verrata aiempiin tuloksiin ja 
toisaalta sillä saadaan kuva suhteessa muuhun 
kuntasektoriin  

 

- Toteutuu hyvin 

• Organisaatiot voivat palvelun avulla kohdentaa 
kehittämistoimenpiteitä ja muodostaa 
strategisia painopistealueita. Organisaatiot 
saavat tietoa strategisten linjausten pohjaksi ja 
pystyvät tätä kautta kehittämään henkilöstön 
työhyvinvointia ja työkykyä. 

- Toteutuu hyvin/kohtalaisesti 
- Miten saada kehittämissuunnitelmat elämään 

arjessa? 
- Toivotaan enemmän sparrausta (johdon 

sparrauskäynnit, yhteydenotot aika ajoin) ja 
apua kehittämistyöhön 

- Onko palvelu enemmän seurannan väline? 
• Tavoitteena on palvelu, joka mahdollistaa 

työhyvinvoinnin systemaattisen seurannan. 
- Toteutuu välttävästi, koska kyselyitä 

toteutetaan vain kaksi  
• Organisaatiot pystyvät palvelulla viestittämään 

henkilöstölle, että työhyvinvoinnin kehittäminen 
koetaan organisaatiossa tärkeäksi ja siihen 
halutaan panostaa: työnantajamaine  

 

- Toteutuu hyvin 

• Organisaatiot saavat ulkopuolisen mittauksen, 
jolloin kysely on luotettavampi ja nostaa 
vastausprosenttia.  

 

- Toteutuu hyvin 2 kertaa. 
- Toivotaan jatkoseurannan mahdollisuutta: 

organisaation omana työnä tehty mittaus ei niin 
objektiivinen eikä luotettava 

 

Asiakasorganisaatioiden palvelulle asettamat tavoitteet ovat hyvin samansuuntaisia kuin Kevan 
palvelulle asettamat tavoitteet tai palvelulupaukset. Selvästi eniten organisaatiot tavoittelevat 
palvelulla sitä, että he saavat tietoa työhyvinvoinnin tämänhetkisestä tilasta ja toisaalta sitä, että 
saavat tietoa, miten ensimmäisen mittauksen jälkeen tehdyt toimenpiteet ovat vaikuttaneet.  

Haastatellut ovat kokeneet tämän tavoitteen myös toteutuneen suhteellisen hyvin. He ovat 
kokeneet palvelun konkreettiseksi ja samoin ovat kokeneet, että työyhteisöt saivat sen avulla 
tietoa, jota eivät muualta olisi saaneet (tästä esimerkkinä vertailutieto). Samoin se, että 
kyselypalvelu mahdollistaa seurannan (miten toimenpiteet ovat vaikuttaneet), on koettu hyväksi. 
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Vertailutiedon merkitystä korostetaan, koska haastateltujen mielestä oli hyvä, että he saivat 
perspektiiviä sille, mihin omat tulokset suhteessa muuhun kuntasektoriin asettuvat. 

” Kyllä minä koen vaikuttavuudeksi sen, että palvelun avulla työhyvinvointia on saatu 
vietyä työyhteisötasolle ja tehty työhyvinvoinnin merkitystä näkyväksi niin 
työyhteisötasolla kuin päätöksenteossakin. Kysely on ikään kuin toiminut herätteenä 
eli palvelun avulla on saatu käynnistettyä kehittämismyönteisiä prosesseja.” 

” Koen vaikuttavuuden hyvänä eli palvelu on saanut aikaan liikettä, tukea 
johtamiselle, esimiestyölle, auttanut työntekijöitä ja lisännyt työhyvinvointia. 
Työyksiköissä ollaan saatu aikaan paljon konkreettista kehittämistä, kuten yhteisten 
pelisääntöjen kehittämistä, kokouskäytäntöjen kehittämistä, ergnonomian 
parannusta ja niin edelleen” 

Kuitenkin se, mitä osa haastatelluista toivoo, on syvällisemmän analyysin mahdollisuus, esim. se, 
että tuloksia voitaisiin tarkastella esim. erilaisten taustamuuttujien, kuten sukupuolen, iän tai 
toimialan mukaan tarkemmin. Myös räätälöityjen, omalle organisaatiolla tarpeellisten, kysymysten 
mahdollisuutta toivotaan.  

” Nyt osa tuloksista herätti enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Siellä oli muutama 
kohta, johon me olisimme halunneet saada tarkempia vastauksia. Kun niitä ei ollut, 
niin johdon tai poliittisten päättäjien on helppo selittää tulokset pois.” 

Monet organisaatiot ovat kokeneet saaneensa palvelun avulla kohdennettua 
kehittämistoimenpiteitä ja nostettua niitä osaksi työhyvinvointisuunnitelmia, henkilöstöohjelmia 
tms. Kuitenkin osa haastatelluista toi esille, että välttämättä kehittämissuunnitelmat eivät ole 
jääneet elämään arjessa.  Toisaalta taas korostetaan sitä, että tämä on pitkäjänteistä 
kehittämistyötä ja vaatii toistoa ja esimiesten ja työyhteisöjenkin osaaminen kasvaa kerta kerralta. 
Kuitenkin osa vastaajista tuo esiin, että kehittämistyötä vauhdittaisi enemmän se, että palveluun 
sisältyisi enemmän sparrausta aika ajoin ja enemmän tukea esimiehille tulosten purkuun. 

”Sellainen herättely aika ajoin tekisi hyvää ja tsemppaisi. Nyt tuntuu, että Keva lähtee 
tulospajojen jälkeen perävalot loistaen ja sitten sen jälkeen emme saa enää tukea. 
Varmasti vaikuttavuutta lisäisi, jos esim. johtoa aika ajoin heräteltäisi. Kuitenkin se, 
että ulkopuolinen asiantuntija tulee kertomaan asioista, lisää aina enemmän 
uskottavuutta” 

”Esimiehet ovat kiireisiä. Olisi hyvä, jos esimiehille olisi mahdollisimman konkreettisia 
malleja tulosten purkuun ja kehittämistyöhön. Meillähän oli esimiehille 
kehittämispajoja vielä erikseen, ja se oli tosi hyvä” 

Erityisenä vahvuutena pidetään sitä, että kuntaorganisaatiot saavat ulkopuolisen mittauksen, joka 
lisää luotettavuutta ja vastausprosenttia. Monella on se kokemus, että jos työhyvinvointikysely 
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tehdään omana työnä, lisää se epäluuloa eikä siihen vastata. Myös sitä pohditaan, mikä taho 
organisaatiossa olisi tarpeeksi objektiivinen hallinnoimaan tai tekemään tällaista mittausta. 

Erityisenä puutteena pidetään sitä, että palvelu ei tässä muodossaan anna mahdollisuutta kuin 
kahteen mittaukseen. Eli tavoite systemaattisesta seurannasta jää tältä osin toteutumatta. Samoin 
suurena puutteena koetaan se, että jatkossa sitä ei näin ollen saisi ulkopuolisena mittauksena. 

”Työpaikan kulttuurina on epäillä” 

”Nyt, kun alkaisi näkyä jo jotain trendiä, niin kyselyä ei enää saakaan” 

Organisaatiot ovat monin osin tavoitelleet palvelulla myös sitä, että he pystyvät viestittämään sen 
kautta työntekijöille, että työhyvinvoinnin kehittäminen koetaan organisaatiossa tärkeäksi. Sen 
vuoksi he ovat kokeneet hyväksi sen, että Keva myös ”velvoittaa” tekemään työyksikkökohtaiset 
kehittämissuunnitelmat. Tämä edesauttaa sitä, että työntekijälle ei jää sitä kuvaa, että kyselyn 
perusteella ei käynnistynyt mitään kehittämistoimia, vaan raportit  ”laitettiin ö-mappiin”. 

Kun haastatelluilta kysyttiin heidän omia arvioita palvelun vaikuttavuudesta, he ennen kaikkea 
toivat esille seuraavia asioita. Ensinnäkin palvelu on toiminut herätteenä tai katalyyttina 
kehittämisen polulle. Sen avulla on työhyvinoinnin merkitystä saatu tehtyä näkyväksi, osin myös 
poliittisella tasolla. Vaikuttavuudeksi haastatellut kokevat myös sen, että palvelun jälkeinen 
kehittämistoiminta on saanut aikaan organisaatiossa ”positiivisen tekemisen meiningin”.  
Vastaajat kokevat, että vaikuttavuus syntyy nimenomaan jatkuvasta tekemisestä - siitä, että 
saadaan asiat osaksi arjen prosesseja. Samoin se, että työhyvinvointinäkökulma tulee enemmän 
päätöksenteon keskiöön ja ymmärretään sen yhteys tuloksellisuuteen, lisää vaikuttavuutta. Sen 
takia palveluun sisältyvä johtoryhmäsitouttaminen koetaan tärkeäksi. Myös tiedolla johtamisen 
merkitys tulee haastatteluista esiin: palvelun avulla saadaan tietoa työhyvinvoinnin tilanteesta ja 
tätä kautta pystytään kohdentamaan toimenpiteitä ja seuraamaan toimenpiteiden vaikuttavuutta. 

Yhtenä asiana haastatteluista nousee esiin myös se, että on hyvä, että palveluun on 
hakumenettely. Etenkin, se, että uusintakyselyyn on myös haku, jossa painotetaan edellisen 
kyselykierroksen pohjalta tehtyjen toimien konkreettisuutta, tavallaan pakottaa organisaatiot 
kehittämistoimintaan.  Toisaalta pääsy toiselle kierrokselle toimii myös ”tsempparina”. 

”Tiedetään, että ollaan tehty oikeita asioita, kun on päästy jatkoon.” 

”Minä ainakin ajattelisin, että jos olisin esimies ja näitä tuloksia koko ajan 
seurattaisiin, niin haluaisin kyllä tehdä parhaani, että tulokset olisi mahdollisimman 
hyviä, että onhan se vähän sellainen mainekysymyskin…” 

Taulukkoon 4 on koottu vielä Kuntasi työhyvinvointisyke -palvelun vaikuttavuutta edistäviä ja 
ehkäiseviä tekijöitä tulosten pohjalta. Palvelun vaikuttavuutta edistää moni tekijä, mutta 
haastattelujen perustella voisi todeta, että tärkeimmät tekijät, jotka edistävät sitä, että palvelu 
toimii, liittyvät systemaattisuuteen, johdon sitoutumiseen ja tukeen, osallistavaan otteeseen ja 
sitouttamiseen kaikilla organisaation tasoilla, seurantaan ja tulosten raportointiin. Haastatellut 

17 
 



toivat esille, että lopulta kuitenkin se, miksi tulokset olivat parantuneet, on monen tekijän summa. 
Yleensä jokaisessa organisaatiossa on ollut Kuntasi  työhyvoinvointisyke -palvelun lisäksi menossa 
samaan aikaan muitakin kehittämistoimia, joten sen osoittaminen, että tulosten parantuminen 
olisi johtunut juuri Kuntasi työhyvinvointisykkeestä on hankalaa, eikä välttämättä edes 
tarkoituksenmukaista – korostaahan itse palvelukin sitä, että kehittämistyötä kannattaa tehdä 
osana muuta kehittämistä. 

Kuitenkin mielenkiintoista oli havaita, että melko monen organisaation kohdalla niissä 
kehittämiskohteissa, jotka oli valittu keskiöön, oli tapahtunut eniten myös parannusta. 
Kehityskeskustelut, tiedonkulku ja esimiestyö (etenkin palautteen antaminen) ovat tästä 
selvimmät esimerkit; lähes jokainen organisaatio oli valinnut ne kehittämiskohteiksi ja mittareista 
juuri nämä muuttuneet selvästi eniten positiiviseen suuntaan. Muut mittarit, jotka olivat 
kehittyneet eniten, liittyivät vaikutusmahdollisuuksiin, osaamisen kehittämiseen, ergonomiaan 
sekä työturvallisuuteen. 

”tiedottamiseen kiinnitettiin tulosten perusteella erityistä huomioita, esimerkiksi 
kunnanjohtaja on mukana esimiesinfoissa ja yhteistyötoimikunnassa ja kertoo 
suunnitelmista, taloustilanteesta jne. Myös kunnan Intran sivut on uusittu ja 
laajennettu kohderyhmää niin, että mahdollisimman moni pääsee sinne ja sinne 
pääsee myös netin kautta kotoa tai mobiililaitteilla. Myös kehityskeskustelut 
nostettiin esiin.” 

” Koko kaupungin tasolla toimialajohdon tilaisuuksissa linjattiin kehityskeskustelut 
yhdeksi kehittämisen alueeksi. Ergonomia ja työpaikkakokoukset tulivat sitten 
työyhteisökohtaisissa käsittelyissä keskeisesti esille ja niitä oli kattavasti työpaikkojen 
työhyvinvointisuunnitelmissa. Siis kyllä nämä olivat tässä prosessissa esiin nousseita 
tarpeita ja sen kautta tehtyä kehittämistä. ” 
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Taulukko 4: Kuntasi työhyvointisyke -palvelun vaikuttavuutta edistävät ja ehkäisevät tekijät 

Edistävät tekijät Ehkäisevät tekijät 
Kehittämismyönteinen maaperä Taloudelliset resurssit tiukalla 
Johdon tuki ja sitoutuminen: edistää se, että 
työhyvinvoinnin yhteys tuottavuuteen ymmärretään 
(myös poliittisten päättäjien keskuudessa) 

Aikapaineet 

Ennakkovalmistelu: markkinoidaan kyselyä, sitoutetaan 
esimiehiä 

Johto ei sitoutunut 

Henkilöstön osallistaminen  Esimiehet eivät sitoutuneita 
Kehittämiseen sitoudutaan kaikilla tasoilla (johto, 
toimialajohto, esimiehet, työyhteisöt) 

Henkilöstö ei sitoutunut 

Pitkäjänteisyys: prosessi on jatkuvaa kehittämistä, joka 
tulisi saada organisaation rakenteisiin 

Esimiesten osaamattomuus purkaa tuloksia 

Henkilöresurssin lisääminen työhyvinvointityöhön Hr-toiminta näkymätöntä 
Strategialähtöisyys Henkilöstö ei näe/muista, että mistä kehittämistoimet 

juontavat 
Valmiit mallit, joiden pohjalta lähdetään viemään 
kehittämistä eteenpäin (tukee esimiestyötä) 

Henkilöityminen: jos vastuuhenkilö vaihtuu, 
kehittämisosaaminen menee henkilön mukana  

Prosessilla on selkeä vastuuhenkilö, promoottori Kehittäminen erillinen prosessi muusta 
kehittämistoiminnasta 

Positiiviset asiat keskiöön  
Oman vastuun korostaminen: työhyvinvointi jokaisen 
vastuulla, työn kehittäminen osa arkiprosesseja (työn 
sujuvuus) 

 

Palkitseminen  
Ulkopuolinen sparraus (Kevasta)  
 

 

5. Yhteenveto ja johtopäätökset 
 

Tutkimuksessa tarkasteltiin sitä, millainen on Kuntasi työhyvinvointisyke -palvelun vaikuttavuus. 
Vaikuttavuutta tarkasteltiin suhteessa palvelulle asetettuihin tavoitteisiin sekä mekanismeihin, 
jotka vaikuttavat lopputulokseen. Mekanismien tarkastelussa keskityttiin selvittämään niitä 
prosesseja, joita palvelu on aikaan saanut organisaatiossa. Lisäksi selvitettiin, mitkä ovat palvelun 
vaikuttavuutta edistäviä tai ehkäiseviä tekijöitä. 

Tulosten perusteella voidaan todeta, että Kevan palvelulle asettama päätavoite, työhyvinvoinnin 
paraneminen organisaatiossa, toteutuu hyvin, kun sitä tarkastellaan mittareiden muutoksella. 
Työhyvinvointi oli parantunut kaikissa tarkastelluissa organisaatiossa varsin monelta osin. 
Keskiarvon muutosta kuvaavista mittareista 78% oli muuttunut parempaan suuntaan, heikompaan 
suuntaan oli mennyt mittareista vain 4%. Prosentuaalista muutosta kuvaavista mittareista 77% oli 
muuttunut parempaan suuntaan, heikompaan suuntaan mittareista oli mennyt 21%. Eniten 
parannusta on tapahtunut tiedonkulussa, kehityskeskusteluiden käymisessä ja niiden 
tavoitteellisuudessa, esimiestyössä (etenkin palautteen saamisessa), ergonomiassa sekä koetuissa 
vaikutusmahdollisuuksissa. Nämä  - etenkin tiedonkulku, kehityskeskustelut sekä esimiestyö ja 
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johtaminen - ovat osa-alueita, joihin organisaatiot ovat yleensä kohdistaneet eniten 
kehittämistoimenpiteitä. 

Mittareiden muutoksen tarkastelulla on kuitenkin vaikea tehdä kausaalipäätelmiä, onko vaikutus 
syntynyt juuri kyseisestä palvelusta. Siksi tutkimuksessa haettiin selitystä myös sille, miksi 
työhyvinvointi organisaatiossa on parantunut.  Tätä tutkittiin avainhenkilöhaastatteluilla kysymällä 
mm. sitä, millaisia prosesseja palvelu on organisaatioissa käynnistynyt.  

Yksi syy sille, että työhyvinvointi organisaatioissa oli parantunut, on oletettavasti se, että palvelun 
hakukriteereissä painottuu jo strategiakytkentä ja tavoitteellinen kehittämistoiminta. Näin ollen 
palveluun ovat valikoituneet valmiiksi mukaan jo organisaatiot, joissa on kehittämismyönteinen 
maaperä ja jotka ovat motivoituneita työhyvinvoinnin kehittämiseen. Toisaalta – koska myös 
uusintakyselyyn on hakumenettely, jossa korostuu erityisesti se, millaista ja miten konkreettista 
kehittämistoimintaa edellisen kyselyn jälkeen organisaatiossa on toteutettu – vaikuttaa tämäkin 
oletettavasti siihen, että työhyvinvointia kuvaavat mittarit ovat parantuneet. Eli palvelu 
hakukriteereineen itsessään jo myötävaikuttaa vahvasti siihen, että työhyvinvointi organisaatioissa 
paranee.  Toisaalta työhyvinvointia organisaatiossa on varmasti parantanut myös se, että useassa 
organisaatiossa oli ollut menossa myös monia muita työhyvinvoinnin kehittämisprojekteja samaan 
aikaan Kuntasi Työhyvoinvointisyke -palvelun kanssa. On oletettavaa, että nämä projektit tai 
prosessit ovat tukeneet toinen toisiaan. 

Kuitenkin se, miten paljon kuntaorganisaatio palvelusta hyötyy, riippuu lopulta siitä, millaisia 
kehittämisprosesseja palvelu käynnistää. Mitkä sitten tulosten mukaan olivat tekijöitä, jotka 
edistävät tuloksekkaiden kehittämisprosessien käynnistymistä? Ensinnäkin palvelu auttaa eri 
tahoja kiinnittämään huomiota työhyvinvoinnin tärkeyteen, toimii herätteenä tai eräänlaisena 
katalyyttina kehittämisen polulla. Tulosten mukaan palvelun vaikuttavuutta edistää, jos 
työhyvinvoinnin kehittäminen ymmärretään muuhun kehittämistyöhön kytkeytyväksi prosessiksi 
ja kehittämistyö on pitkäjänteistä ja systemaattista. Lisäksi työhyvinvointitoiminnalla tulisi olla 
johdon tuki ja sitoutuminen takana ja sen tulisi kytkeytyä strategiaan (tulokset ohjaavat 
kehittämistoiminta, niiden pohjalta asetetaan tai uudellenmääritellään tavoitteita, joita seurataan 
ja arvioidaan suunnitelmallisesti osana strategisia linjauksia).  

Samoin tulosten mukaan on tärkeää se, että työhyvinvoinnin kehittäminen leikkaa läpi koko 
organisaation - kehittäminen otetaan haltuun niin johdossa, toimialatasolla kuin 
työyksikkötasollakin. Työhyvinvoinnin edistäminen tulisi saada osaksi työyhteisön arkea, jolloin 
kaikki kantavat siitä vastuun.  Myös esimiesten roolin tärkeys tuli tuloksissa esille. Esimiehillä on 
tärkeä rooli siinä, miten he purkavat tuloksia työyhteisöissä ja saavat käynnisteltyä 
kehittämistoimintaa yhdessä muun työyhteisön kanssa. Jos esimiehellä ei ole riittävästi valmiuksia 
tähän, voi kehittämisen sykli katketa siihen. Tämä on tullut esille myös muissa tutkimuksissa. 
Esimerkiksi Elo ym. (1994) havaitsivat, että työhyvinvointitulosten hyödyntäminen saattaa 
tyrehtyä usein esimiesten osaamattomuuteen tai heidän voimavarojensa puutteeseen tarttua 
tulosten osoittamiin työyhteisön ongelmiin. 
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Jos vaikuttavuutta tarkastellaan suhteessa organisaatioiden itsensä asettamiin tavoitteisiin, 
voidaan todeta, että myös näihin tavoitteisiin nähden palvelu koetaan suhteellisen vaikuttavaksi 
(palvelun vastaa monelta osin asetettuja tavoitteita). Ne osa-alueet, jotka jäävät eniten 
toteutumatta, liittyvät ennen kaikkea systemaattisen seurannan mahdollisuuteen 
vertailukelpoisella aineistolla ja ulkopuoliseen, objektiiviseen mittaamiseen sekä ulkopuoliseen 
asiantuntijuuteen. Eli vastaajat kokevat tärkeäksi sen, että he saisivat palvelun vielä 
toistomittauksen jälkeenkin, ja kyselyn suorittaisi ulkopuolinen taho (Keva), jotta vastaajien 
anonymiteetti ja vastausaktiivisuus voitaisi turvata. Samoin Kevan tarjoama 
asiantuntijakonsultaatio sekä nimetyt yhdyshenkilöt koetaan merkitykselliseksi. 

Tällä hetkellä palvelu mahdollistaa yhden toistomittauksen (yhteensä siis kaksi kyselyä). Kevasta 
on kuitenkin mahdollista saada vertailuaineisto käyttöön, jonka avulla kukin organisaatio voi itse 
tehdä kyselyn. Kuitenkin vaikuttaisi siltä, että organisaatioissa ei tällä hetkellä ole välttämättä 
teknistä osaamista tämänkaltaisen kyselyn toteuttamiseen, joten jatkoa ajatellen olisikin hyvä 
miettiä, tulisiko palvelun jatkuvuus turvata asiakkaille myös toistomittauksen jälkeen.  Tähän 
mennessä palvelun saaminen on rajattu kahteen kertaan ensinnäkin kustannustehokkuussyistä3, 
mutta myös siksi, että on ajateltu, että pidempiaikainen ulkopuolinen konsultaatio ei tue 
organisaation omaa kehittämistoimintaa. Palvelun ”filosofiana” on ennen kaikkea se, että Keva 
antaa sen kautta välineitä kehittämistyöhön. Kehittämistyö tulee kuitenkin tehdä organisaatiossa 
itse, sitä ei voi ulkoistaa. 

Kuitenkin, jos palvelua halutaan tarjota jatkossa myös kahden mittauksen jälkeen, siihen 
avautunee mahdollisuus vuonna 2015, kun raportointi tulee automatisoitumaan. Automatisoinnin 
myötä palvelun volyymia lienee mahdollista kasvattaa ainakin niin, että organisaatioille voitaisiin 
toistomittauksen jälkeen esimerkiksi tarjota pelkkiä tulosraportteja ilman palveluun liittyvää 
konsultaatiota.  

Haastatteluiden perustella syntyi hivenen se vaikutelma, että monelle asiakasorganisaatiosta 
Kuntasi työhyvinvointisyke toimii kuitenkin ennen kaikkea seurannan välineenä. Jotta palvelun 
vaikuttavuutta saataisi lisättyä niin, että palvelusta muodostuisi vielä enemmän kehittämisen 
työkalu ja strategista työhyvinvointijohtamista tukeva väline, tulee miettiä sitä, miten 
organisaatioiden omaa kehittämistoimintaa saataisiin palvelun kautta vielä enemmän aktivoitua. 
Tuleeko hakumenettelyssä painottaa vielä enemmän organisaatioiden sitoutuneisuutta 
kehittämistyöhön? Tärkeä kysymys tässä yhteydessä on myös se, mikä on paras tapa tukea 
esimiehiä kehittämistyöhön? 

Tämän tutkimuksen puutteena on se, että tässä haastateltiin vain avainhenkilöitä eli henkilöitä, 
jotka ovat olleet palvelussa aktiivisimmin mukana. Koska johdon sitoutuminen todettiin 
keskeiseksi tekijäksi palvelun vaikuttavuuden lisäämisessä, aineistoa olisi rikastuttanut se, että 
myös johtoa olisi haastateltu keskittyen siihen, miten he ovat kokeneet palveluun sisältyvät 

3 Palvelu on aikaintensiivinen ja laaja pitäen sisällään johtoryhmäkäynnin, tulospajat esimiehille (joita yleensä on 1-2) 
sekä tulospajan johtoryhmälle varsinaisten raporttien lisäksi. Lisäksi palveluun kuuluu yksi käynnistystilaisuus ennen 
varsinaisen kyselyn käynnistymistä. 
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johtoryhmäkäynnit ja miten johdon sitoutumista voitaisiin jatkossa edelleen lisätä. Puutteena 
tässä tutkimuksessa oli myös se, että tästä rajattiin kustannusvaikuttavuus pois. Jatkossa olisi 
tärkeä tutkia vaikuttavuutta myös kustannusnäkökulmasta. Edelleen, jatkoa ajatellen olisi 
mielenkiintoista myös verrata, miten työhyvinvointi on kehittynyt niissä organisaatioissa, jotka 
eivät ole päässeet palveluun mukaan verrattuna palveluun läpikäyneisiin organisaatioihin.  
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Liitteet 
Liite 1: Työhyvinvointia mittaavat kysymykset, joiden muutosta tarkasteltiin ensimmäisen ja toisen 
mittauskerran välillä. 

Esimiestyö                                                                                                           vuosi x    vuosi x 
Saatko esimieheltäsi palautetta siitä, miten olet onnistunut? ka ka 
Saatko tarvittaessa apua ja tukea esimieheltäsi? ka ka 
Koetko esimiehesi toiminnan puolueettomaksi ja oikeudenmukaiseksi? ka ka 
Millaiseksi arvioit esimiehesi tavan ohjata toimintaa tavoitteiden suuntaan?  ka ka 
Saatko esimieheltäsi informaatiota työyhteisölle tärkeistä asioista? ka ka 
Onko työllesi sovittu vähintään yksi keskeinen ja seurattava tavoite? "Kyllä" % % 
Käytkö vuosittain esimiehesi kanssa etukäteen suunnitellun kehityskeskustelun tai 
vastaavan? "Kyllä" % % 

Vastaako esimiehesi kanssa käymäsi kehityskeskustelu odotuksiasi ja tarpeitasi? 
"Melko tai erittäin hyvin" % % 

Työyhteisön toimivuus 
Millainen on työyhteisösi ilmapiiri? ka ka 
Millaiseksi koet tiedonkulun työyhteisön sisällä? ka ka 
Saatko tarvittaessa apua ja tukea työkavereiltasi? ka ka 
Voitko vaikuttaa työtäsi koskeviin asioihin? ka ka 
Käsitelläänkö työyhteisön asioita riittävästi yhteisissä kokouksissa? ka ka 
Voitko osallistua työyhteisösi pidemmän tähtäimen suunnitteluun?  ka ka 
Suvaitaanko työpaikallasi erilaisia näkemyksiä ja ihmisten erilaisuutta? ka ka 
Pystytäänkö työyhteisössänne ratkaisemaan ristiriitoja? ka ka 
Suosittelisitko nykyistä työpaikkaa tuttavallesi? "Kyllä" % % 
Työolot ja osaaminen 
Tarjoaako työ sinulle mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen? ka ka 
Ovatko nykyiset työtehtäväsi mielekkäitä? ka ka 
Miten työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen on huomioitu työpaikallasi? ka ka 
Minkälaiseksi koet käytössäsi olevat työmenetelmät ja -välineet? ka ka 
Kuinka ergonomiset tekijät on huomioitu työpaikallasi? ka ka 
Kuinka turvallisuuteen liittyvät tekijät on huomioitu työpaikallasi? ka ka 
Miten työpaikallasi suhtaudutaan aloitteisiin ja parannusehdotuksiin?  ka ka 
Ovatko työnantajan palkitsemistavat kannustavia?  ka ka 

Minulla on tarpeeksi aikaa saada työni tehdyksi. "Täysin tai melko samaa mieltä" % % 

Omat voimavarat ja työssä jatkaminen   
Millainen on työtyytyväisyytesi?  ka ka 

Millaiset voimavarat sinulla on kohdata muutoksia ja uusia haasteita työssäsi? ka ka 

Minkä pistemäärän antaisit nykyiselle työkyvyllesi asteikolla 0-10? ka ka 
Uskotko terveytesi salliessa jatkavasi työssä vielä 63 ikävuoden tai oman 
ammatillisen eläkeikäsi jälkeen? "Melko tai erittäin varmasti" % % 
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Liite 2. Haastattelurunko 

Organisaation omat tavoitteet: 

• Miten palvelulle asetettiin tavoitteet ja mitkä tavoitteet olivat? Ketkä olivat 
mukana pohtimassa tavoitteita ja ylipäätään sitä, mitä palvelulla haluttiin 
saada aikaan? Millainen oli strategiakytkentä (liittyikö esim. 
henkilöstöstrategiaan jne) ? 

Johtoryhmä: 

• Millainen oli johtoryhmän rooli: ovatko palvelulle asetetut tavoitteet tulleet 
joryltä tai oliko jory suunnittelemassa niitä? Millainen on johtoryhmän 
sitoutuminen ollut koko prosessissa? Miten joryn sitoutuminen on 
konkreettisesti näkynyt toiminnassa (millaisia puitteita antanut, mitä tehnyt, 
millaista maaperää muokannut) 

Vaikutukset ja strategiakytkentä 

• Auttoiko palvelu toteuttamaan niitä tavoitteita, joita organisaatio itse 
palvelulle asetti etukäteen? Mitä prosesseja palvelu on saanut 
organisaatiossa aikaan?  

• Pysyivätkö kohdentamaan tai muokkaamaan palvelun perusteella omia 
strategisen työhyvinvointijohtamisen tavoitteita tai toimia? Auttoiko palvelu  
kehittämään näitä osa-alueita?  

• Oliko palvelu konkreettinen eli onko auttanut käytännön työssä, onko 
ohjannut tekemistä käytännössä eri tasoilla (johto, hr, esimiehet jne) 

• Millaiseksi itse kokee palvelun vaikuttavuuden? Miten palvelun 
vaikuttavuutta voitaisiin lisätä? 

Seuranta 

• miten organisaatio on rakentanut seurantaa, mitä mittareita seurantaan on 
otettu, seuraako johto tuloksia, pohjaavatko ne asetetuille tavoitteille?  

• Onko palvelu antanut valmiuksia organisaatiolle työskennellä itsenäisesti 
jatkossa? Miten tätä voitaisiin edistää?  
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