
Seurantakartoituksen tulokset



Vastausmäärät

Kokonaisvastaajia 76/100 kpl, Vastausprosentti 76 %

Tiimeittäin

• Taloushallinto 1, 13/18 kpl eli 72 %

• Taloushallinto 2,  9/16 kpl, eli 56 %

• Muut , 12/15 kpl eli 80 %

• Palkat 1, 15/17 kpl eli 88 %

• Palkat 2, 18/21 kpl eli 86 %

• Kehitys ja tuki, 9/13 kpl eli 69 %



Itsearvostuksen tekijät

• Henkilöstötutkimuksen kysymykset jaotellaan itsearvostustekijöihin eli 
optimaalisiin kehittämistoimenpiteisiin, joilla parannetaan yrityksen 
tuottavuutta ja työkykyjohtamista sekä organisaatio että tiimitasolla. 

• Optimaaliset kehittämistoimenpiteet jaotellaan seuraaviin 
itsearvostustekijöihin, jotka ovat eriarvoisia suhteessa suorituskykyyn 

• FE = fyysinen ja emotionaalinen turvallisuus 

• YI = yhteenkuuluvuus ja identiteetti 

• PL = päämäärät ja luovuus. 
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”MUST BE” eli fyysinen ja emotionaalinen 
turvallisuus  (FE)

• Kysytyt asiat ovat merkitykseltään kaksi kertaa tärkeämpiä kuin muut  
ja niillä on merkittävä vaikutus kokonaisuuteen

• Jos näissä on kehitettävää, ne voivat aiheuttaa työpahoinvointia eli 
eivät lisää työhyvinvointia

• Koska mielipiteet ovat kollektiivinen näkemys kehittämistarpeista, asiat 
tulee ratkaista yhdessä tiimin kanssa



Yhteenkuuluvuus ja identiteetti (YI)

• Kun nämä asiat ovat kunnossa, ne lisäävät työhyvinvointia, mutta eivät 
vielä takaa sen säilymistä.

• Ennen kuin näillä on merkittävä vaikutus työhyvinvointiin, täytyy 
”must be” asiat olla kunnossa.
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Päämäärät ja luovuus (PL)

• Kun nämä asiat ovat kunnossa, luovuus ja innovatiivisuus lisääntyvät ja 
saavutetaan merkittävää kilpailuetua.

• Ennen kuin näillä on merkittävä vaikutus työhyvinvointiin, täytyy 
”must be” ja yhteenkuuluvuuteen sekä identiteettiin liittyvät asiat olla 
kunnossa.
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7,4 8,0 ?

Positiivinen skenaario, jos systemaattinen
kehittäminen jatkuu

Henkilöstötyytyväisyys on parantunut 8 %

1,5 
Vuotta

1 
Vuosi
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Keskiarvovertailu, kategoriat
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Keskiarvovertailu, kategoriat ja 
arvostustekijät
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Esihenkilötoiminta
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Esihenkilötoiminta Kehittyminen
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Toimintakulttuuri ja työprosessit

*
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Toimintakulttuuri ja työprosessit Kehittyminen
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Top 10

Parhaiten onnistunut
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Top 10

Eniten kehitettävää
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Suurin kehittyminen, top 10
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Kehittyminen laskettu käyttäen kahta desimaalilukua laskennassa, joten poikkeaa 
luvuista, kun manuaalisesti laskee kehittymisen yhden desimaalin luvuista
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Kehittyminen, kaikki kysymykset



1818

Kaikki kysymykset




