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Oili Ojala, työhyvinvointipäällikkö 



Mitä kuuluu -kysely strategisen työhyvinvointi- 

johtamisen työkaluna 

sosiaali- ja terveysalalla 

 PPSHP mukaan Työterveyslaitoksen 
Mitä kuuluu -työhyvinvointikyselyn 
pilotointi v. 2018,2019 

 

 Suunnitelma toteuttaa vuosittain 
2020 - 

 

 Työolobarometri v. 2007 -2015 

 Vuosina 2002, 2004 Sairaalahenkilöstön 
työhyvinvointikysely/TTL 

 

 Vertailumahdollisuus 

 organisaation sisällä - valtakunnalliseen 
Sairaalahenkilöstön työhyvinvointikyselyn 

tuloksiin  

 

Osa Maakunta 18-kokonaisuuden valmistelua, 

jota tukee Sosiaali- ja terveysministeriö 2017-

2019 

 

Tavoite: sama kysely ja työkalu käytössä 

kaikissa uusissa maakuntaorganisaatioissa 

Pilotissa mukana yht. 35 000 henkilöä: 

 
POP/PPSHP 

Siun Sote 

Etelä-Karjalan sosia ali- ja terveyspiiri 

(Eksote)  

Päijät-Hämeen sosiaali- ja 

terveydenhuollon kuntayhtymä 

Kainuun sote 

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen 

kuntayhtymä (Essote) 



Oili Ojala 

Työhyvinvointipalvelut  ja -verkostot esimiesten 
työhyvinvointijohtamisen tukena  

       

Työsuojelun  
yhteistoiminta 
Työturvallisuuden  

varmistaminen 

Toiminnan ja työkyvyn 
 edistäminen 

Tiedolla johtaminen 
Verkostoyhteistyö  

Työterveysyhteistyö 
terveyden , turvallisuuden 

ja työkyvyn tukeminen 

• Työhyvinvointi-/työsuojelujaosto 

• Työsuojeluryhmät 

• Työsuojeluvaltuutetut 

• Työsuojeluyhdyshenkilöt  

      lähes 270 eri vy:ssä 

• AVI ts vastuualue 

 

    RISKIENHALLINTA 

   SISÄILMAORGANISAATIO 

 

 

• Mitä Kuuluu –työhyvinvointikysely 

• Kevan avaintiedot 

• Vakuutusyhtiön raportointi 

• HaiPron työturvallisuusraportointi 

• Liikuttajaverkosto yli 250 tt 

• Työnohjaajat, kollegalääkärit, 

 työyhteisösovittelu 

• Laatupäälliköt 

• YO-sairaaloiden yhteistyöverkostot 

• Infektioiden torjunta 

• Turvallisuuspalvelut 

• Ulkopuoliset asiantuntijapalvelut 

• Past-toiminta, n.250 tt 

• Työhyvinvoinnin suunnittelun ohjeistus 

• Ostopalveluna v. 2017 

osakeyhtiö Virta Oy & 

alihankintasopimukset 

• Ohjausryhmät 

• Työterveysyhteistyöryhmät 

• Toimintasuunnitelmat 

      Vastuualuekohtaisesti 

• Yhteiset prosessit 

 

 
 

 



TYÖHYVINVOINTITOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA ARVIOINTI. VUOSIKELLO 

 

 

 

 

TAMMI- HUHTIKUU 

TOUKO - ELOKUU 

 

 

SYYS - JOULUKUU 

TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELUSSA 
HUOMIOITAVAA:  
• Vuosiraportit (vaaratapahtumat,  

sairauspoissaolot, työaikojen kuormittavuus)  
• Työsuojeluriskien arviointi 

• Mitä kuuluu - työhyvinvointikyselyn  
• voimavarat 
• kehittämiskohteet 

• Kehityskeskusteluista sopiminen 
• Työhyvinvointiohjeiden perehdytystarpeet 
• Työympäristön turvallisuuden tarkistaminen 

 

 
 
TYÖHYVINVOINNIN ARVIOINTI  
(tammi-huhtikuun ajalta) 
yhteistoimintakokouksessa 
• sairauspoissaolot 
• vaaratapahtumat 
• työsuojeluriskit 

  

TYÖHYVINVOINNIN ARVIOINTI  
(tammi-elokuu ajalta) 
yhteistoimintakokouksessa 
• sairauspoissaolot 
• vaaratapahtumat 
• työsuojeluriskit 

  

Mitä kuuluu? –
työhyvinvointikysely  

 
• Työntekijän sähköinen  terveystarkastus ja 

työhyvinvointiarvio 
• Henkilöstön terveyden edistämisen 

suunnitelma  
• Kausi-influenssaan varautuminen 



 Tuloksia esitelty joulukuusta johtoryhmille, esimiestahoille, 
yhteistoiminnan edustajille, henkilöstölle 

 Perehdytystä kyselyn käsittelyyn 

 Raportit ja ohjeet julkaistu intraan  

 Tulokset huomioitu työhyvinvointitoimien suunnittelussa 
organisaation eri tasoilla ja henkilöstöryhmissä 

 Kehittämistoimenpiteet näkyvillä intrassa ideoiden jakamista varten 
587 kpl 

 Kehittämistyö huomioitu tulosalueille suuntautuneissa johdon 
katselmuksissa 

 Työn imua koskeva arviointi nostettu osaksi uuden strategia 
mittaristoa 

 

 

 

Mitä kuuluu kyselylle 31.10.2019 



Osallistumisaktiivisuus 

 Kysely toteutettiin 
sähköisenä ja vastauslinkki 
lähetettiin kaikille 
sairaanhoitopiirin 
työntekijöille 

 

 Kysely oli avoinna 31.10.-
2.12.2018 

 

 Kokonaisvastausprosentti 
67% (MK pilotti 72%)  

Organisaatio Vastaus% 

Kehitysvammahuollon ta 75% 

Lasten ja naisten ta 64% 

Medisiininen ta 67% 

Operatiivinen ta 66% 

Oulaskankaan ta 72% 

Psykiatrinen ta 66% 

Sairaanhoidollisten palvelujen ta 67% 

Yhtymähallinto 68% 

PPSHP yhteensä 67% 



Kehittämiskohteet 

 Vaikutusmahdollisuudet 
muutoksiin työssä 

 Asiakasväkivalta ja varsinkin 
henkinen väkivalta asiakkailta 

 Yksilökehityskeskustelut ja niiden 
hyödyllisyys 

 Työpaikkakiusaaminen, 
ilmoittaminen ja selvittäminen 

Vahvuudet 

 Työnimua koetaan usein. 

 Työhön panostetaan paljon ja työ 
koetaan mielekkäänä, tosin usein 
joudutaan pohtimaan eettisesti 
haastavia tilanteita  

 Työyhteisön yhteistyö on toimivaa ja 
tavoitteellista ja työyhteisöissä on 
sosiaalista pääomaa ja yhteisöllisyyttä 

 Lähiesimiestyö saa kiitosta. Johtaminen 
koetaan oikeudenmukaiseksi 
lähiesimiehen taholta. 

Vahvuudet ja kehittämiskohteet PPSHP ssa MK 18 
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• TYÖ-mittari 

• TYÖYHTEISÖ-mittari 

• JOHTAMINEN-mittari 







Avovastausten analysoinnista 

6.8.2018 

• Kehittämisideoita kerättiin 
avoimella kysymyksellä: 
”Halutessasi voit kertoa ideoita tai 
ajatuksia toiminnan kehittämiseksi, 
jotka raportoidaan johdolle” 
 

• Avoimia vastauksia saatiin 
yhteensä 591 kpl 
 

• Vastauksista suurin osa oli 
palautetyyppisiä kommentteja. 
Vastausten seulomisessa on 
pyritty löytämään konkreettisia 
ehdotuksia toiminnan 
kehittämiseksi. 
 
 

 

Avovastausten sisältöjen 
pääluokat: 

1. Resurssien lisääminen 
2. Tiedottaminen 
3. Henkilöstön kuuleminen 
4. Esimiestyöskentely ja 

johtaminen 
5. Prosessit 
6. Työn organisointi 
7. Fyysiset tilat 

 



Työhyvinvoinnin osallistavan 
johtamisen työkalu - kokemuksia 

 Kyselyn kehittämistyöhön 
perustettu valtakunnallinen 
ohjausryhmä, jossa PPSHP 
mukana 

 Valitut kehittämiskohteet 
huomioidaan 
työterveysyhteistyössä 

 Työelämän 
asiantuntijatahon TTL  luo 
edellytyksiä työelämän 
kehittämistyölle 
 
 

 Koettu toimivaksi  
 Avoimuus synnyttänyt 

ratkaisukeskeisestä keskustelua 
myös huonon tuloksen saaneista 
tekijöistä 

 Edistää psykososiaalisen 
kuormituksen hallintaa –sp! 

 Tukee muutoksen johtamista 
 Tukee työsuojeluriskien arviointia 
 Mahdollistaa toiminnan kehittämistä 

ikäjohtamisen ja eri ammattiryhmien 
näkökulmasta tarkasteluna 

 Kehittämistarpeena saada tulokset 
esimiesten työhyvinvoinnin 
edistämiseen 
 
 
 

 Uusi Mitä kuuluu –kysely käynnissä 29.10.-2.12. 

Tulokset valmistuvat joulukuun 16.12. mennessä …. 



 Työhyvinvointi syntyy työssä  

           Kiitos  mielenkiinnosta! 


