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Kysely toteutettiin yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa kolmannen kerran 

 
Kysely on yksi tapa arvioida ja edistää työhyvinvointia PPSHP:ssa muun mm. HaiPron turvallisuusraportoinnin, 

työterveyshuollon, Kevan ja vakuutusyhtiön tuottaminen tietojen ohella. 

Kyselyyn vastasi PPSHP:ssa 4 020 henkilöä (65%) 

 

• Kysely oli avoinna 27.10.-30.11.2020. 

• Sähköinen kysely, henkilökohtaiset linkit 

sähköpostilla 

 

Uutta: 

 

• Esimiesten tulokset raportoituivat 

tulosalueittain  

  

 

Mitä kuuluu –kyselyyn osallistui  

24 400 sote -työntekijää yhdeksästä  

sote-organisaatiosta eri puolilta Suomea.  

 

Keskeiset arviointikohteet: 

• Työ 

• Työyhteisö 

• Johtaminen 

• Terveys ja turvallisuus 

• Koronan vaikutukset työhön 
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Tulosten käsittelystä eri foorumeissa 

• 11.12.2020 Suppea johtoryhmä 

 

• 14.12.2020 laatupäälliköt, työsuojeluvaltuutetut, 
HR-asiantuntijat 

 

• 14.12.2020 Esimiehet ja yhteistoiminnan edustajat 

 

• 14.1.2021 Henkilöstön avoin tilaisuus 

 

• Tammi-helmikuu 2020 tulosalueiden johtoryhmissä 

 

• Helmikuusta alkaen työyhteisöissä yhteinen 
käsittely ja kehittämistoimenpiteiden suunnittelu 
sekä käynnistäminen esimiesten johdolla  

 

• Tulosportaali intrassa koko henkilöstön 
käytettävissä: tulokset/ kehittämistoimenpiteet 
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Vahvuudet ja kehittämiskohteet 
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• Koronan vaikutuksen sotessa näkyvät erityisesti 
työmäärän kasvuna, vaatimuksina poikkeuksellisesta 
suojautumisesta, uusina oppimisvaatimuksina sekä 
pelkona oman terveyden puolesta.  

 

• Keskeiset ryhmät, joihin koronakuorma kohdistui ovat 
nuoret työntekijät, esihenkilöt ja vuorotyötä tekevät. 

 

PPSHP:n toimenpiteistä kyselyn jälkeen 

• Uhka- ja väkivaltatilanteiden hallintaan liittyvä 
systemaattinen koulutus laajenee syksyllä kattamaan koko 
henkilöstön 

 

• Palautumiseen kiinnitetty yhä enemmän huomioita: 

       työaikojen suunnittelu vuorotyössä,  

       työn tauottaminen, etävalmennukset 

 

• Työn vaarojen tunnistamista ja työsuojeluriskien arviointia 
hyödynnetään yhä enemmän kehittämistoimenpiteiden 
laadinnassa  

 

• Aivotyöergonomian / kognitiivisen ergonomian koulutus 
esimiehille ja työsuojeluyhdyshenkilöille käynnistyy syksyllä 
2021 

 

• Henkilöstön vapaa-ajan palautumista tuettu eri tavoin mm. 
työmatkaliikkuminen, liikunta, kulttuuri 

 

• Tulosten perusteella kehittämistoimenpiteiden kohteeksi 
valittu kesäkuuhun mennessä 166 raportoitua kohdetta eri 
yksiköissä 

 

 Huomioita koronan vaikutuksista 

 koko aineiston tuloksissa 

 

Pohjois-Pohjanmaalle keväällä mahdollisuus hakea ylimääräistä ESR-rahoitusta työyhteisöjen työhyvinvoinnin kehittämiseen 
koronan kuormituksesta elpymiseen ja palautumiseen. PPSHP:sta mukana TTL:n kanssa, kehittämiskohteena nuoret työntekijät, 
vuorotyötä tekevät, esihenkilöinä toimivat. Rahoituspäätös elo-syyskuussa. 7.6.2021 
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Kiitos mielenkiinnosta ja 

 aurinkoista kesää! 


