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Kyselyn toteutus

➢ Kokonaisarvosanaksi saimme 7,05  (7,16 vuonna  2017). 

➢ Kyselyn vastausprosentti oli 67 %  (52 % vuonna 2017). Kysely toteutettiin 30.10. – 2.12. Vastauslinkki 
lähetettiin jokaiselle sähköpostiin. Koko kyselyn ajan viikottain kannustettiin henkilöstöä vastaamaan. 
Kyselyyn oli mahdollista vastata työaikana. 

➢ Tietoa haluttiin itse työstä, työyhteisöstä, johtamisesta sekä työterveydestä ja työturvallisuudesta. 

➢ Kysely suoritettiin samanaikaisesti 5 muussa sote-organisaatiossa.

➢ Yhteistyökumppanina Työterveyslaitos ja STM. 

➢ Tulokset ovat hyvin samankaltaisia verrattuna muihin sote-organisaatioihin. Erot yhtymän sisällä tulevat 
esiin, kun tuloksia käydään tarkemmin työyksiköissä läpi.

Hallitus 28.1.2019 



Vastaajamäärät 
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Organisaatio Vastaajamäärä (%)

Etelä-Karjala 3 737 (75 %)

Etelä-Savo 2 760 (78 %)

Kainuu 2 757 (80 %)

NordLab 489 (82 %)

Pohjois-Karjala 5 465 (69 %)

Päijät-Häme 4 635 (67 %)

Yhteensä 23 960 (72 %)



Vastausprosentit 

➢ Kokonaisvastausprosentti: 67 %

➢ Vastausprosentit  toimialoittain:

➢ Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus  61 %

➢ Perhe- ja sosiaalipalvelut  70 %

➢ Strategia- ja tukipalvelut  79 %

➢ Terveys- ja sairaanhoitopalvelut 65 %

➢ Laboratoriopalveluiden ja lääkehuollon liikelaitos  79 %
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Tulosportaali koko henkilöstölle 



Tuloksia
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Työ 
• Valtaosa työntekijöistä (67,9 %) kokee työn 

imua. Vertailu muihin Sote-organisaatioihin 
68,2 %. 

• 36,6  % vastaajista kokee voivansa vaikuttaa 
työaikoihin. Vertailu 31,1 %. 

• Työhön panostetaan paljon  (83,2 %), mutta 
työn palkitsevuus koetaan alhaiseksi (25,1 %). 
Vertailu 83,1 % ja 25,7 %. 

• 63,9  % uskoo jatkavansa työssä eläkkeelle 
asti. Vertailu 64,7 %. 

• Työn eettinen kuormitus: valtaosa (59,5 %) 
kohtaa eettisesti haastavia tilanteita 
vähintään viikoittain. Vertailu 55 %.
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• 47,3 % vastaajista kokee, että heillä ei ole 
vaikutusmahdollisuuksia muutoksiin 
töissä. Vertailu 44,5 %. 

• 43,9 % vastaajista kokee epävarmuutta 
työmäärän lisääntymisestä yli sietokyvyn. 
Vertailu 41,8 %. 

• 41,8 % vastaajista kokee työpaineita, eli 
että edellytetään kohtuutonta työmäärää. 
Vertailu 41,8 %. 

• Aivotyötä paljon: vastaajien pidettävä 
asioita usein silmällä yhtäaikaisesti (90,6 
% kokee näin) sekä muistettava paljon 
asioita (95,8 % vastaajista kokee näin). 
Vertailu 95,8 %. 



Työyhteisö 

• Kaksi kolmasosaa vastaajista pitää 
työyksikön yhteistyötä toimivana. 

• 68 % vastaajista kokee, että työyhteisössä 
on sosiaalista pääomaa (me-henkeä, 
luottamusta, vastavuoroisuutta). Vertailu 
66,3 %. 

• 39,6 % vastaajista pitää työyhteisöä 
innovatiivisena. Vertailu 37,9 %. 
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• Työyksikön toiminta on tavoitteellista: 66,4 
% vastaajista tätä mieltä. Vertailu 67,2 %. 

• 63,7 % vastaajista kertoo, että työyhteisö 
tukee esimiestä. Vertailu 61,5 %.  



Johtaminen 
• 75 % vastaajista pitää lähiesimiehen 

toimintaa oikeudenmukaisena. Vertailu 
72,4 %. 

• 31,9 % pitää päätöksentekoa  
oikeudenmukaisina  ja 38,5 % 
johdonmukaisina. Vertailu 37,6 % 
ja 44,2 %).

• Lähiesimiesten koetaan myös vahvistavan 
alaisten kyvykkyyttä (70,5 % tätä mieltä) 
ja kannustavan alaisia itsenäiseen 
työskentelyyn sekä yhteistyöhön (65 % 
tätä mieltä). Vertailu 62,5 %. 
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• Yksilökehityskeskustelun on käynyt 53,6 % 
vastaajista. Kehityskeskustelun käyneistä 
52 % piti sitä hyödyllisenä. Vertailu 57,5 % 
ja 48,7 %. 

• 67,2 % vastaajista suosittelisi ystävälleen 
yhtymää työnantajana. Vertailu 69,2 %. 



Työterveys ja työturvallisuus 

• Väkivaltaa tai uhkatilanteita asiakkaiden taholta on kokenut 54,9 % vastaajista. 
Sanallinen uhkailu oli useimmiten käytetty muoto. 

• 1,6 % vastaajista on havainnut seksuaalista häirintää työkavereiden tai esimiehen taholta. 
Kaikista vastaajista alle 1 % on kokenut häirintää itse.  Asiakkaiden taholta seksuaalista häirintää 
on havainnut joka viides vastaaja.  Kaikista vastaajista 15 % on kokenut häirintää itse 
asiakkaiden taholta.  
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Kooste  
Vahvuuksia:

• Työhön panostetaan paljon ja työ koetaan 
mielekkääksi. 

• Työyhteisötaidot ovat hyvällä tasolla ja 
työyhteisössä on sosiaalista pääomaa. 

• Lähiesimiehen toiminta on 
oikeudenmukaista ja kannustavaa. 
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Kehittämiskohteita: 

• Työ kuormittaa monella tavalla:  aika-
määräpaineet, eettinen kuormitus ja 
asiakasväkivallan kokeminen. 

• Toivotaan vaikutusmahdollisuuksia työssä 
tapahtuviin muutoksiin. 

• Päätöksenteolta odotetaan oikeuden-
mukaisuutta ja johdonmukaisuutta. 

• Toivotaan, että kehityskeskustelut 
pidetään. 



Tärkein työ alkaa tästä 
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Vuosi 2019 

➢ Työyksikkökohtaiset toimenpiteet tulosten pohjalta 

➢ 20 heikoimpaan yksikköön kohdistetaan erityistoimenpiteitä 

➢ Työkierron toimintamallin vakiinnuttaminen 

➢ Palkkausjärjestelmän ja palkkauksen yhdenmukaistaminen 
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Tuloksista työhyvinvoinnin parantamiseen  
• Tulokset käyty läpi yhtymän johdossa sekä toimialojen johtoryhmissä joulu-tammikuussa. Tuloksia 

käsitellään eri foorumeilla mm. yhteistyötoimikunnassa, työsuojelutoimikunnassa, 
esimiesaamuissa sekä myös muissa viestintäkanavissa. 

• Kyselyn tulokset ja myös kehittämiskohteet koko henkilöstön nähtävänä intrassa. 

• Tulosten käsittely ja kehittämiskohteista sopiminen  tapahtuu työyksiköissä 
tammi-maaliskuun aikana. 20 heikoimpaan työyksikköön kohdistetaan erityistoimenpiteitä. 

• Esimiehet ja henkilöstö käyvät tulokset työyksiköissä läpi. Esimiehet kirjaavat tulosportaaliin 
yhdessä sovitut toimenpiteet. Tällä tavoin jokainen voi seurata, millaisista toimenpiteistä on 
sovittu. Tämä helpottaa strategista työhyvinvoinnin johtamista ja seurantaa. 

• Yhtymän johto seuraa sovittujen toimenpiteiden toteutumista. 
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